
 

 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

               _____  сесія    VI _  скликання  
  
 

Р І Ш Е Н Н Я    ПРОЕКТ №  
 
_________________                      м. Ужгород                                       
 
Про зміни до Програми економічного  
і соціального розвитку м. Ужгорода на 2015 рік  

 
 
 

Відповідно до п.22 ч.1 ст.26 Закону України “Про місцеве 
самоврядування в Україні” 

 

міська рада ВИРІШИЛА: 
 

Внести зміни у додатки 3, 4, 5, 6, 11 до Програми економічного і 
соціального розвитку м. Ужгорода на 2015 рік та основні напрямки розвитку 
на 2016 і 2017 роки, затвердженої рішенням ХХVII сесії міської ради             
VI скликання 19 грудня 2014 року № 1581: 

1. У додатку 3 “Показники виконання робіт по ремонту доріг та 
об'єктів благоустрою на 2015 рік” по бюджету розвитку зменшити обсяг 
фінансування по реконструкції вул. Перемоги (Грушевського-Легоцького) – 
1816,118 тис. грн., передбачити обсяг фінансування на капітальний ремонт 
внутрішньоквартальних територій по вул. Бродлаковича, 1 – 50,0 тис. грн., 
капітальний ремонт тротуару по вул. Перемоги, 30 – 40,0 тис. грн. і 
збільшити обсяг фінансування на капітальний ремонт міських шляхів: вул. 
Богомольця – 500,0 тис. грн., вул. Нахімова – 500,0 тис. грн. згідно з Програмою 
благоустрою м. Ужгорода 2015-2017 роки та на капітальний ремонт колектору 
скиду очищених стічних вод та водозахисної дамби – 276,118 тис. грн. 

2. У додатку 4 “Показники виконання робіт по ремонту житла на 2015 
рік” по бюджету розвитку зменшити обсяг фінансування по капітальному ремон-
ту покрівлі житлового будинку по вул. Шевченка, 30 – 94,0 тис. грн., реконструкції 
ліфтів житлового будинку по вул. Минайській, 29 (п.1,2) – 353,5 тис. грн., збіль-
шити обсяг фінансування на капітальний ремонт покрівель житлових будинків: 
пр. Свободи, 55 – 90,0 тис. грн., вул. Собранецька, 45 – 92,975 тис. грн., капі-
тальний ремонт електрощитової та електромереж житлового будинку по вул. 
Можайського, 7 (ОСББ "Більшовик") – 11,87 тис. грн., капітальний ремонт 
(встановлення) системи протигрозового захисту житлового будинку по вул. 
Високій, 10 (ОСББ «Дружба») – 13,5 тис. грн., передбачити обсяг фінансу-
вання на капітальний ремонт покрівель житлових будинків: вул. Минайська, 10 – 
25,0 тис. грн., вул. Столєтова, 4 – 135,0 тис. грн. згідно з Програмою капітального 
ремонту житлового фонду міста Ужгород на 2015-2017 роки . 



3. У додатку 5 “Показники будівництва і реконструкції соціально-
культурних та комунальних об’єктів на 2015 рік” по бюджету розвитку за 
рахунок зменшення обсягу фінансування по реконструкції комплексного 
благоустрою території Горянської церкви "Ротонда" та коригуванню 
проектної документації – 50,0 тис. грн., реконструкції хлораторних НФС-1, 
НФС-2, НФС-3 – 170,0 тис. грн., будівництву газопроводу від ГРП с. Сторож-
ниця до ГРП вул. Єнківська – 200,0 тис. грн., реконструкції існуючих примі-
щень під архівний відділ та міського архівосховища по вул.Кармелюка,7 в            
м. Ужгород – 30,0 тис. грн., будівництву притулку з тимчасового утримання 
безпритульних тварин в м. Ужгород – 10,0 тис. грн., капітальному ремонту 
будівлі по вул. Небесної Сотні,4,6 м. Ужгород –  7,0 тис. грн., реконструкції 
зовнішньої каналізаційної мережі будівлі УПСЗН по пл. Ш.Петефі – 3,0 тис. 
грн., реконструкції КНС-1 – 40,0 тис. грн., капітальному ремонту фасаду ДНЗ 
№15 – 69,0 тис .грн., капітальному ремонту фасаду будівлі ДНЗ №26 по проспекту 
Свободи, 59 – 120,0 тис. грн., капітальному ремонту фасаду (заміна вікон) 
ДНЗ №29 – 152,2 тис. грн., покрівлі харчоблоку дитячого навчального 
закладу №40, м. Ужгород – капітальний ремонт – 54,9 тис. грн., пральні дитя-
чого навчального закладу №40, м. Ужгород - капітальний ремонт – 43,9 тис. 
грн., реконструкції будівлі під ЗОШ I ст. №13 – 200,0 тис. грн. передбачити 
обсяг фінансування на капітальний ремонт фасаду будівлі (заміна вікон) 
центральної дитячої бібліотеки по пл.Б.Хмельницького, 3 – 200,0 тис. грн., 
реконструкцію водопровідної мережі по вул.Добрянського (виготовлення 
проектно-кошторисної документації) – 70,0 тис. грн., реконструкцію 
водопровідної мережі по вул.Борканюка (виготовлення проектно-
кошторисної документації) – 65,0 тис. грн., реконструкцію водопровідної 
мережі від вул.Годинки до вул.Капушанської по вул.Погорєлова (виготов-
лення проектно-кошторисної документації) – 40,0 тис. грн., капітальний 
ремонт фасаду будівлі (заміна вікон) ДНЗ №12 по вул.Йокаї (виготовлення 
проектно-кошторисної документації) – 20,0 тис. грн. і збільшити обсяг 
фінансування на капітальний ремонт фасаду (заміна вікон) ДНЗ №31 по вул. 
Докучаєва, 8 – 260,0 тис. грн., капітальний ремонт фасаду будівлі (заміна 
вікон) ДНЗ №30 по вул. Шевченка – 300,0 тис. грн., капітальний ремонт 
фасаду будівлі (заміна вікон) ДНЗ №7 по вул. Волошина – 40,0 тис. грн., 
капітальний ремонт зовнішньої водопровідної мережі ДНЗ №36 по вул. Ба-
чинського, 27 – 20,0 тис. грн. та у додатку 11“Показники виконання робіт по 
ремонту закладів охорони здоров'я на 2015 рік” на реконструкцію вантажо-
пасажирського ліфта ВП-500 ЦМКЛ – 135,0 тис. грн. 

4. У додатку 6 “Показники виконання робіт по ремонту закладів 
освіти на 2014 рік” назву об'єкта “Капітальний ремонт системи опалення 
СНВК “Веселка” по вул. Володимирській, 38” викласти в новій редакції: 
“Капітальний ремонт системи опалення та котельні СНВК “Веселка” по             
вул. Володимирській, 38” без зміни обсягу фінансування. 
 5. Контроль за виконанням рішення покласти на заступників міського 
голови відповідно до розподілу функціональних обов'язків. 
 
 

Міський голова                В. Погорелов 


