
 

 

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”, враховуючи рішення ХХVII сесії міської ради VI 
скликання 11 вересня 2015 року № №1809, 1810, 

 
міська рада ВИРІШИЛА: 

 
Внести зміни у додатки 2, 3, 4, 5 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 2 “Показники виконання робіт по утриманню об’єктів 
благоустрою на 2015 рік” по загальному фонду збільшити обсяг 
фінансування на послуги з благоустрою (видалення аварійних дерев) –            
500,0 тис. грн. згідно з Програмою благоустрою м. Ужгорода на 2015-2017 
роки. 

2. У додатку 3 “Показники виконання робіт по ремонту доріг та 
об'єктів благоустрою на 2015 рік”: 

2.1. Найменування заходу Програми благоустрою м. Ужгорода 2015-
2017 роки: "Капітальний ремонт внутрішньоквартальних мереж водопроводу 
та каналізації по вул. Можайського, 24" викласти в новій редакції: 
"Капітальний ремонт каналізації та ливневих стоків по вул. Можайського, 24 
з підключенням до вул. Можайського" без зміни обсягу фінансування. 

2.2. По бюджету розвитку за рахунок зменшення обсягу фінансування 
по капітальному ремонту внутрішньо-квартальних територій: пр. Свободи, 2– 
200,0 тис. грн., вул. 8-Березня, 31– 50,0 тис. грн., капітальному ремонту 
тротуарів: вул. Перемоги – 140,0 тис. грн., капітальному ремонту міських 
шляхів: вул. Станційна – 50,0 тис. грн.; вул. Стародоманинська –            
50,0 тис. грн., вул. Томчанія – 50,0 тис. грн. збільшити обсяг фінансування 
на капітальний ремонт внутрішньоквартальних територій: вул. Острівна, 20-
Шумна, 32 – 250,0 тис. грн.; капітальний ремонт тротуарів: вул. Другетів – 



140,0 тис. грн., капітальний ремонт міських шляхів: вул. Щедріна –            
50,0 тис.грн., капітальний ремонт каналізації та ливневих стоків по             
вул. Можайського, 24 з підключенням до вул. Можайського – 100,0 тис. грн. 
згідно з Програмою благоустрою м. Ужгорода 2015-2017 роки. 

2.3. По бюджету розвитку зменшити обсяг фінансування по реконструкції 
вул. Тельмана – 120,0 тис. грн., капітальному ремонту міських шляхів: вул. 
Гулака Артемовського – 40,0 тис. грн., капітальному ремонту 
внутрішньоквартальних територій: пров. Університетський, 4 – 30,936 тис. грн., 
вул. Минайська, 28-34 – 14,392 тис. грн., вул. Л.Толстого, 44-46-
Б.Хмельницького, 3 – 14,913 тис. грн., вул. Станційна, 4-6 – 40,772 тис. грн., вул. 
Вузька, 89 – 71,192 тис. грн., збільшити обсяг фінансування на капітальний 
ремонт міських шляхів: вул. Л.Українки – 200,0 тис. грн., вул. Бродлаковича – 
400,0 тис. грн., вул. Лозова – 750,776 тис. грн., капітальний ремонт 
внутрішньоквартальних територій: вул. Грушевського, 51-67 – 231,948 тис. грн., 
вул. Перемоги, 159-161/1 – 99,207 тис. грн., пр. Свободи, 18 – 96,416 тис. грн., 
передбачити обсяг фінансування капітальний ремонт міських шляхів: вул. 
Сливки – 150,0 тис. грн., вул. В.Гуци – 300,0 тис. грн., вул. Лодія – 200,0 тис. грн., 
провул. Зв'язківців – 150,0 тис. грн.; капітальний ремонт тротуарів: вул. Шопена 
– 45,0 тис. грн., капітальний ремонт внутрішньоквартальних територій: вул. 
Сільвая, 5–вул. Божука, 4 – 150,0 тис. грн., капітальний ремонт фонтану (сквер 
ім.Героїв Майдану) – 100,0 тис. грн., капітальний ремонт водопровідної мережі 
по вул. Осипенка (на ділянці від вул. Загорської до вул. Щедріна) – 120,0 тис. 
грн. згідно з Програмою благоустрою м. Ужгорода 2015-2017 роки. 

2.4. Зменшити обсяг фінансування по реконструкції мереж та об'єктів 
благоустрою історичної частини міста – 300,0 тис. грн. (кошти міського 
бюджету) згідно з Комплексною Програмою відновлення історичного центру м. 
Ужгорода на 2015-2016 роки.  

2.5. По бюджету розвитку зменшити обсяг фінансування по реконструкції 
та капітальний ремонт мереж вуличного освітлення – 1500,0 тис. грн. згідно з 
Програмою реконструкції вуличного освітлення міста Ужгорода (II черга) на 
2012-2016 роки. 

3. У додатку 4 “Показники виконання робіт по ремонту житла на 2015 
рік” : 

3.1. По бюджету розвитку зменшити обсяг фінансування по капітальному 
ремонту електрощитової та електромереж житлового будинку по вул. Минайській, 
3 – 99,0 тис.грн., капітальний ремонт покрівель житлових будинків: вул. Шопена, 4 
– 90,0 тис. грн., вул. Л.Толстого, 46 – 100,0 тис. грн., вул. Швабська, 58 – 135,0 тис. 
грн. та збільшити обсяг фінансування на реконструкцію ліфтів житлового 
будинку по вул. Минайській, 29 (п.1,2) – 147,024 тис. грн. згідно з Програмою 
капітального ремонту житлового фонду міста Ужгород на 2015-2017 роки . 

3.2. По бюджету розвитку за рахунок зменшення обсягу 
фінансування по капітальному ремонту ліфтів житлових будинків: вул. 
Минайська, 29 (п.1,2) – 709,647 тис. грн., вул. Л.Толстого, 33 (п.1-3) – 
14,502 тис. грн.,   вул. Л.Толстого, 46 (п.1,2) – 10,11 тис. грн., вул. 8 Березня, 
35 (п.1,2) –  10,17 тис. грн., вул. Міцкевича, 2/16 (п.1,2) – 10,17 тис. грн.,  



вул. Можайського, 30 (п.1,2,3,4,5,6,7) – 131,095 тис. грн., вул. Можайського, 
32 (п.1,2,3,4,5,6,7) – 75,047 тис. грн., вул. Можайського, 34 (п.1,2,3,4,5,6,7) – 
27,802 тис. грн. збільшити обсяг фінансування на реконструкцію ліфтів 
житлового будинку по вул. Минайській, 29 (п.1,2) – 988,543 тис. грн. згідно з 
Програмою капітального ремонту житлового фонду міста Ужгород на 2015-
2017 роки. 

3.3. Зменшити обсяг фінансування по капітальному ремонту фасадів та 
покрівель житлових будинків – 1082,166 тис. грн. (кошти міського бюджету) 
згідно з комплексною Програмою відновлення історичного центру             
м. Ужгорода на 2015-2016 роки. 
 4. 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 капітальному ремонту сходової 
площадки ЦМКЛ по вул. Грибоєдова – 150,0 тис. грн., капітальному ремонту 
будівлі по вул. Квітів, 53а – 200,0 тис. грн., реконструкції хлораторних            
НФС-1, НФС-2, НФС-3 – 120,0 тис. грн., реконструкції підземного водозабору 
«Минай» с. Холмок Ужгородського району – 1280,0 тис. грн. збільшити обсяг 
фінансування на капітальний ремонт хірургічного відділення №1 
Ужгородської ЦМКЛ по вул. Грибоєдова – 100,0 тис. грн., капітальний 
ремонт санвузлів будівлі міського центру первинної медико-санітарної 
допомоги по  вул. Грибоєдова, 20 – 170,0 тис. грн., реконструкцію приміщень 
будівлі по вул.8 Березня,46 б – 150,0 тис. грн., реконструкцію водопровідної 
мережі Д-125мм по вул. Жатковича (м-н Дравці) – 980,0 тис. грн., реконструкцію 
водогону по вул. Погорєлова – 300,0 тис. грн. та передбачити обсяг 
фінансування на капітальний ремонт огорожі Ужгородської ЦМКЛ 
(виготовлення проектно-кошторисної документації) – 50,0 тис. грн. 
 5. Контроль за виконанням рішення покласти на заступників міського 
голови відповідно до розподілу функціональних обов'язків. 
 
 
Міський голова                В. Погорелов 


