
 

 

 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

               _____ сесія    VIІ _  скликання  
  
 

Р І Ш Е Н Н Я    ПРОЕКТ № 
 
_________________    м. Ужгород 
 
Про зміни до Програми економічного  
і соціального розвитку м. Ужгорода на 2016 рік  
 
 

Відповідно до п.22 ч.1 ст.26 Закону України “Про місцеве 
самоврядування в Україні”, враховуючи рішення I сесії міської ради            
VII скликання 10 березня 2016 року № 129 “Про Програму фінансування 
видатків на компенсаційні виплати за пільговий проїзд автомобільним 
транспортам на міських автобусних маршрутах загального користування у            
м. Ужгород на 2016 рік”, № 130 “Про комплексну Програму протидії 
злочинності, забезпечення публічної безпеки та порядку на території 
м.Ужгорода на 2016 рік”, № 132 “Про Програму матеріально-технічного 
забезпечення військових частин”, № 133 “Про Програму відшкодування 
частини кредитів, отриманих ОСББ, ЖБК на впровадження заходів з 
енергозбереження, капітального ремонту, реконструкції і модернізації 
багатоквартирних будинків у м. Ужгород на 2016-2017 роки ("Теплий дім")”, 
№ 134 “Про Програму відшкодування відсотків за кредитами, залученими 
населенням на впровадження енергозберігаючих заходів у м. Ужгород на 
2016-2017 роки”, №140 "Про зміни до бюджету міста на 2016 рік", 

 

міська рада ВИРІШИЛА: 
 

Внести зміни у додатки 3, 4, 5, 8 до Програми економічного і 
соціального розвитку м. Ужгорода на 2016 рік, затвердженої рішенням I сесії 
міської ради VII скликання 23 грудня 2016 року № 68: 

1. У додатку 3 “Показники виконання робіт по ремонту доріг та 
об'єктів благоустрою на 2016 рік”: 

1.1. За рахунок зменшення обсягу фінансування по капітальному 
ремонту тротуарів – 800,0 тис. грн. (кошти міського бюджету) передбачити 
обсяг фінансування на капітальний ремонт центральної алеї Ротарі парку – 
70,0 тис. грн., збільшити обсяг фінансування на капітальний ремонт міських 
шляхів – 350,0 тис. грн. згідно з Програмою благоустрою міста Ужгород на 
2015-2017 роки і у додатку 4 “Показники виконання робіт по ремонту 
житла на 2016 рік” на капітальний ремонт водопроводу, каналізації – 30,0 
тис. грн. згідно з Програмою капітального ремонту житлового фонду міста 
Ужгород на 2015-2017 роки та направити обсяг фінансування департаменту 



міського господарства на реалізацію Програми відшкодування відсотків за 
кредитами, залученими населенням на впровадження енергозберігаючих 
заходів у м. Ужгород на 2016-2017 роки – 50,0 тис. грн., Програми 
відшкодування частини кредитів, отриманих ОСББ, ЖБК на впровадження 
заходів з енергозбереження, капітального ремонту, реконструкції і 
модернізації багатоквартирних будинків у м. Ужгород на 2016-2017 роки 
("Теплий дім") – 300,0 тис. грн.  

1.2. Зменшити обсяг фінансування по реконструкції мереж та об'єктів 
благоустрою історичної частини міста згідно з Комплексною Програмою 
відновлення історичного центру м. Ужгорода на 2015-2016 роки – 12944,316 
тис. грн. (кошти міського бюджету) та збільшити обсяг фінансування на 
капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення згідно з Програмою 
реконструкції вуличного освітлення м.Ужгорода (II черга) – 2296,0 тис.грн. 
 2. У додатку 5 “Показники будівництва і реконструкції соціально-
культурних та комунальних об'єктів на 2016 рік”: 
 2.1. За рахунок зменшення обсягу фінансування по реконструкції 
водопровідної мережі D-300 мм по вул. Гулака Артемовського –            
100,0 тис. грн. (кошти міського бюджету) передбачити обсяг фінансування 
на капітальний ремонт будівлі СНВК "Пролісок" по пр. Свободи,41 
(виготовлення проектно-кошторисної документації) – 50,0 тис. грн., 
капітальний ремонт будівлі по вул. 8 Березня, 46А (виготовлення проектно-
кошторисної документації) – 50,0 тис. грн. 
 2.2. За рахунок коштів міського бюджету передбачити обсяг 
фінансування на капітальний ремонт приміщень будівель по вул. Небесної 
Сотні, 5 – 300,0 тис. грн., реконструкцію будівлі ЗОШ №12 по            
вул. Заньковецької (виготовлення проектно-кошторисної документації) – 
200,0 тис. грн., реконструкцію будівлі ЗОШ №8 по вул. Ак.Корольова,4 
(виготовлення проектно-кошторисної документації) – 200,0 тис. грн., 
реконструкцію штучного покриття спортивного майданчика ЗОШ №19 по 
вул. Заньковецькій – 57,0 тис. грн. 
 3. У додатку 8 “Перелік цільових міських Програм, які 
передбачаються реалізовувати у 2016 році за рахунок всіх джерел 
фінансування” доповнити Програмою фінансування видатків на 
компенсаційні виплати за пільговий проїзд автомобільним транспортам на 
міських автобусних маршрутах загального користування у м. Ужгород на 
2016 рік, комплексною Програмою протидії злочинності, забезпечення 
публічної безпеки та порядку на території м. Ужгорода на 2016 рік, 
Програмою матеріально-технічного забезпечення військових частин, 
Програмою відшкодування частини кредитів, отриманих ОСББ, ЖБК на 
впровадження заходів з енергозбереження, капітального ремонту, 
реконструкції і модернізації багатоквартирних будинків у м. Ужгород на 
2016-2017 роки ("Теплий дім"), Програмою відшкодування відсотків за 
кредитами, залученими населенням на впровадження енергозберігаючих 
заходів у м. Ужгород на 2016-2017 роки. 
 4. Доповнити Програму економічного і соціального розвитку             
м. Ужгорода на 2016 рік додатком 10 “Перелік соціально-культурних та 
комунальних об'єктів для співфінансування інвестиційних проектів 



поданих до Державного фонду регіонального розвитку в рамках 
реалізації Державної стратегії регіонального розвитку на 2016 рік”, 
додається. 
 5. Контроль за виконанням рішення покласти на заступників міського 
голови відповідно до розподілу функціональних обов'язків. 
 
 
 
Міський голова                                Б. Андріїв 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Додаток 10 
 
 

Перелік соціально-культурних та комунальних об'єктів для 
співфінансування інвестиційних проектів поданих до Державного фонду 

регіонального розвитку в рамках реалізації Державної стратегії 
регіонального розвитку на 2016 рік 

 
Обсяг фінансування, тис. грн. 

в тому числі : 
Назва проекту,  

головний розпорядник коштів Всього 
ДФРР міський 

бюджет 
1 2 3 4 

Управління капітального 
будівництва 12226,0 11000,06 1227,0 

Капітальний ремонт фасадів (заміна 
вікон) класичної гімназії по 
вул. 8 Березня ,44   

5029,4 4526,46 503,0 

Реконструкція штучного покриття 
спортивного майданчика ЗОШ №19 
по вул. Заньковецькій  

564,6 508,14 57,0 

Капітальний ремонт фасаду (заміна 
вікон) ДНЗ №12 по вул. Йокаї  

457,6 411,84 46,0 

Капітальний ремонт терапевтичного 
відділення Ужгородської ЦМКЛ по  
вул. Грибоєдова 

2618,2 2353,04 265,0 

Реконструкція водогону Д-325 по 
вул. Можайського від вул. 
Минайської до вул. 8-го Березня  

1821,3 1639,17 182,0 

Реконструкція каналізаційного 
колектора по вул. Тельмана  

1734,9 1561,41 174,0 

Департамент міського 
господарства 

54430,375 43661,604 10768,771 

Реконструкція вуличного освітлення 
м. Ужгорода, ІІ черга 

24816,518 19970,518 4846,0 

Облаштування велодоріжок із 
нанесенням відповідної розмітки по  
вул. Минайська в м. Ужгород 

924,096 739,277 184,819 

Облаштування велодоріжок із 
нанесенням відповідної розмітки по  
вул. Грушевського в м. Ужгород 

697,867 558,294 139,573 

Облаштування велодоріжок із 
нанесенням відповідної розмітки по  
вул. 8-го Березня в м. Ужгород 

822,462 657,970 164,492 

Облаштування велодоріжок із 
нанесенням відповідної розмітки по  
вул. Легоцького в м. Ужгород 

1145,664 916,531 229,133 

Облаштування велодоріжок із 
нанесенням відповідної розмітки по  
вул. Баб’яка в м. Ужгород 

1060,524 848,419 212,105 

Облаштування велодоріжок із 
нанесенням відповідної розмітки по  
вул. Возз’єднання в м. Ужгород 

189,264 151,411 37,853 

Облаштування велодоріжок із 1120,332 896,266 224,066 



Обсяг фінансування, тис. грн. 
в тому числі : 

Назва проекту,  

головний розпорядник коштів Всього 
ДФРР міський 

бюджет 
1 2 3 4 

нанесенням відповідної розмітки по  
наб. Слов’янська в м. Ужгород 
Облаштування велодоріжок із 
нанесенням відповідної розмітки від 
спортивного комплексу «Юність» до 
вул. Грушевського в м. Ужгород 

1083,649 866,919 216,730 

Реконструкція вулиці Перемоги на 
ділянці від вул. Легоцького до вул. 
Грушевського в м. Ужгород 

13062,820 10450,256 2612,564 

Реконструкція вулиці Можайського 
(Минайська - з. дорога) в м. Ужгород 

1155,524 924,419 231,105 

Капітальний ремонт вул. 
Стародоманинська в м. Ужгород 

1080,358 864,286 216,072 

Капітальний ремонт вул. Станційна в 
м. Ужгород 

333,776 267,021 66,755 

Капітальний ремонт вул. Томчанія в 
м. Ужгород 

1017,062 813,650 203,412 

Капітальний ремонт вул. Конопляна 
в м. Ужгород 

673,247 538,598 134,649 

Капітальний ремонт вул. Лодія в м. 
Ужгород 

372,738 298,190 74,548 

Капітальний ремонт вул. Польова в 
м. Ужгород 

835,632 668,506 167,126 

Капітальний ремонт вул. Ф. Тіхого у 
м. Ужгород 

1350,000 1080,000 270,000 

Капітальний ремонт вулиці Садова в 
м. Ужгород 

1199,944 959,955 239,989 

Капітальний ремонт внутрішньо-
квартальних територій по вул. 
Грушевського, 66-74 в м. Ужгород 

1488,899 1191,119 297,780 

Разом: 66656,375 54661,664 11995,771 
 
 
 

Секретар ради         А.Сушко 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


