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Р І Ш Е Н Н Я 
 
 
від 24 лютого 2012 р. №    421                                                             м. Ужгород 
 

 
 
 

Про зміни до Програми економічного  
і соціального розвитку м. Ужгорода на 2012 рік  
та основні напрямки розвитку на 2013 і 2014 роки 

 
 
Відповідно до п.22 ч.1 ст.26 Закону України “Про місцеве 

самоврядування в Україні”, враховуючи зміни бюджетних призначень і 
пропозиції розпорядників коштів, 

 

міська рада ВИРІШИЛА: 
 

Внести наступні зміни у додатки 2, 3, 4, 5, 6 до Програми 
економічного і соціального розвитку м. Ужгорода на 2012 рік та основні 
напрямки розвитку на 2013 і 2014 роки, затвердженої рішенням ХI сесії 
міської ради VI скликання від 30.12.11. № 415: 

1. У додатку 2 “Показники виконання робіт по утриманню об’єктів 
благоустрою на 2012 рік”: 

1.1. По загальному фонду за рахунок зменшення бюджетних 
призначень по статтях: паспортизація вулиць - 50,0 тис.грн., послуги з 
видалення твердих відходів (послуги з ліквідації несанкціонованих 
сміттєзвалищ, вивіз сміття) –  69,6 тис.грн., непередбачені витрати (ремонт 
об'єктів міського благоустрою) – 26,8 тис.грн. збільшити бюджетні 
призначення на погашення заборгованості на 01.01.2012 р. - 146,4 тис.грн.  

1.2. За рахунок фонду охорони навколишнього природного середовища 
збільшити бюджетні призначення на реалізацію Програми охорони 
навколишнього природного середовища м.Ужгорода на 2012-2015 роки – 
320,0 тис.грн. на утримання зелених насаджень в межах об'єктів природно-
заповідного фонду місцевого значення "Боздоський". 

2. У додатку 3 “Показники виконання робіт по ремонту доріг та 
об'єктів благоустрою на 2012 рік": 

2.1. По бюджету розвитку: 



2.1.1. Зменшити бюджетні призначення по капітальному ремонту            
вул. Баб'яка – 100,0 тис.грн. та направити департаменту міського 
господарства на поповнення статутного фонду КП "ЖРЕР-1". 

2.1.2. За рахунок зменшення бюджетних призначень по капітальному 
ремонту вул. Коритнянської – 102,0 тис.грн. і вул. Української –            
200,0 тис.грн. передбачити бюджетні призначення на капітальний ремонт 
пл. Театральної – 302,0 тис.грн. 

2.1.3. Зменшити бюджетні призначення по капітальному ремонту вул. 
Кошицької – 2,76 тис.грн., вул. Верховинської - 1,77 тис.грн., вул. Митної – 
1,59 тис.грн., вул. Новака – 130,0 тис.грн., вул. Чорновола – 85,0 тис.грн., 
вул. Гранітної – 47,5 тис.грн. Вивільнені кошти в сумі 268,62 тис.грн. 
направити департаменту міського господарства на поповнення статутного 
фонду КП "Ужгородпарквідео".  

2.2. За рахунок доходів по територіальному дорожньому фонду 
передбачити бюджетні призначення на капітальний ремонт вул. Баб'яка – 
100,0 тис.грн., вул. Новака – 130,0 тис.грн., вул. Чорновола – 85,0 тис.грн., 
вул. Гранітної – 47,5 тис.грн. та погашення заборгованості за 2011 рік – 
173,611 тис.грн. 

2.3. По спеціальному фонду (субвенція з державного бюджету 
місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання 
вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах) за рахунок 
зменшення бюджетних призначень по капітальному ремонту вул.Тельмана – 
853,5 тис.грн. передбачити бюджетні призначення на поточний ремонт 
вулиць – 853,5 тис.грн., в тому числі: Доманинська – 200,0 тис.грн., 
Бачинського – 100,0 тис.грн., Погорєлова – 50,0 тис.грн., Сільвая –            
100,0 тис.грн., Кавказька – 103,5 тис.грн., Коритнянська – 100,0 тис.грн., 
Українська – 200,0 тис.грн.  

3. У додатку 4 “Показники виконання робіт по ремонту житла на 
2012 рік" по бюджету розвитку за рахунок зменшення бюджетних 
призначень по капітальному ремонту покрівлі житлового будинку по 
вул.Легоцького, 38,46 – 99,9 тис.грн. передбачити бюджетні призначення на 
погашення заборгованості за 2011 рік на цю ж суму. 

4. У додатку 5 “Показники будівництва і реконструкції соціально-
культурних та комунальних об’єктів на 2012 рік”: 

4.1. За рахунок цільового фонду соціально-економічного розвитку 
збільшити бюджетні призначення на покриття витрат по сплаті відсотків по 
фінансовому лізингу згідно Програми будівництва та реконструкції 
автономних котелень закладів освіти та охорони здоров'я на 2011-2015 роки 
для реалізації "Енерго- та екологоефективної схеми теплопостачання 
м.Ужгород"– 20,0 тис.грн. 

4.2. По бюджету розвитку : 
4.2.1. За рахунок зменшення бюджетних призначень по капітальному 

ремонту покрівлі навчально-виховного комплексу "Ужгородський 
економічний ліцей, ЗОШ I-II ст." - 989,05 тис.грн., будівництву ЗОШ на 1000 
уч.м. в мікрорайоні "Боздош" – 50,0 тис.грн., будівництву ДНЗ на 200 місць в 



мікрорайоні "Боздош" – 50,0 тис.грн., реконструкції території спортивного 
майданчика ЗОШ I-III ст. №19 під облаштування основи спортивного 
майданчика з синтетичним покриттям для гри у міні-футбол – 50,0 тис.грн., 
реконструкції будівлі ЗОШ №8 – 50,0 тис.грн., капітальному ремонту будівлі 
Лінгвістичної гімназії ім. Т.Г.Шевченка – 64,154 тис.грн., реконструкції 
системи опалення та заміна вікон будівлі ЦМКЛ по вул. Грибоєдова, 20 (2-й 
етап) – 76,2 тис.грн., реконструкції підземного водозабору "Минай" –  
261,082 тис.грн. передбачити бюджетні призначення на реконструкцію 
фасаду та покрівлі НВК "Ужгородський економічний ліцей, ЗОШ I-II ст." – 
924,896 тис.грн., будівництво міні-котельні ЗОШ № 19 і ДНЗ № 42 –            
456,658 тис.грн., в тому числі погашення заборгованості за 2011 рік -            
152,114 тис.грн. та погашення заборгованості за 2011 рік по будівництву 
міні-котельні ЗОШ № 12 і ЗОШ № 15 – 2,459 тис.грн., будівництву 
автономної котельні МДКЛ – 1,3 тис.грн., реконструкції котельні ЦМКЛ по            
вул. Грибоєдова – 5,173 тис.грн. і збільшити бюджетні призначення на 
реконструкцію фасаду будівлі ДНЗ № 20 – 200,0 тис.грн. 

4.2.2. За рахунок зменшення бюджетних призначень по реконструкції 
покрівлі будівлі МДКЛ по вул. Бращайків - 179,407 тис.грн., реконструкції 
системи опалення та водопровідно-каналізаційної системи гінекологічного 
корпусу УМПЦ - 125,375 тис.грн., реконструкції системи теплопостачання 
поліклініки міської дитячої лікарні по вул.Боженка,4 (будівельно-монтажні 
роботи) - 23,482 тис.грн., будівництву підвідного газопроводу для            
ДНЗ №  21- 57,1 тис.грн., будівництву підвідного газопроводу для ДНЗ №12 -             
11,6 тис.грн., будівництву підвідного газопроводу для ДНЗ № 1 та ЗОШ №7 - 
71,9 тис.грн., будівництву підвідного газопроводу для ЗОШ №8 та             
НВК "Первоцвіт" - 70,0 тис.грн., будівництву підвідного газопроводу для 
НВК "Престиж" - 55,6 тис.грн., будівництву підвідного газопроводу для         
ЗОШ № 6 та філії ЗОШ № 6 - 69,1 тис.грн., будівництву підвідного 
газопроводу для ЗОШ № 15 та НВК "Дзвіночок" - 90,0 тис.грн., будівництву 
підвідного газопроводу для НВК "Ялинка" - 54,5 тис.грн., будівництву 
підвідного газопроводу для НВК "Гармонія" - 56,9 тис.грн., будівництву 
автономної котельні по вул. Легоцького, 64а для теплопостачання ДНЗ № 21 
(будівельно-монтажні та пусконалагоджувальні роботи) - 83,968 тис.грн., 
будівництву автономної котельні по вул. Йокаї, 9 для теплопостачання             
ДНЗ № 12 (будівельно-монтажні та пусконалагоджувальні роботи) -             
80,679 тис.грн., будівництву автономної котельні по вул. Макаренка, 6а для 
теплопостачання НВК "Престиж" (будівельно-монтажні та пусконалагод-
жувальні роботи) - 50,266 тис.грн., будівництву автономної котельні по             
вул. Одеській, 14 для теплопостачання ЗОШ № 6 та філія ЗОШ №6 
(будівельно-монтажні та пусконалагоджувальні роботи) - 133,264 тис.грн., 
будівництву автономної котельні по вул. Нахімова, 3а для теплопостачання            
НВК "Ялинка" (будівельно-монтажні та пусконалагоджувальні роботи) - 
35,16 тис.грн., будівництву автономної котельні по вул. Підгірній, 43 для 
теплопостачання АНВК (будівельно-монтажні та пусконалагоджувальні 
роботи) - 19,541 тис.грн., будівництву автономної котельні по             



вул. Доманинській, 263 для теплопостачання НВК "Гармонія" (будівельно-
монтажні та пусконалагоджувальні роботи) - 151,721 тис.грн. передбачити 
бюджетні призначення на погашення заборгованості за 2011 рік по 
реконструкції покрівлі будівлі МДКЛ по вул. Бращайків - 179,407 тис.грн., 
реконструкції системи опалення та водопровідно-каналізаційної системи 
гінекологічного корпусу УМПЦ - 125,375 тис.грн., реконструкції системи 
теплопостачання поліклініки міської дитячої лікарні по вул. Боженка, 4 
(будівельно-монтажні роботи) - 23,482 тис.грн., будівництву підвідного 
газопроводу для ДНЗ № 21 - 57,3 тис.грн., будівництву підвідного 
газопроводу для ДНЗ № 12 - 11,4 тис.грн., будівництву підвідного 
газопроводу для ДНЗ № 1 та ЗОШ № 7 - 71,9 тис.грн., будівництву 
підвідного газопроводу для ЗОШ № 8 та НВК "Первоцвіт" - 70,0 тис.грн., 
будівництву підвідного газопроводу для НВК "Престиж" - 55,6 тис.грн., 
будівництву підвідного газопроводу для ЗОШ № 6 та філії ЗОШ № 6 -             
69,1 тис.грн., будівництву підвідного газопроводу для ЗОШ № 15 та             
НВК "Дзвіночок" - 90,0 тис.грн., будівництву підвідного газопроводу для 
НВК "Ялинка" - 54,5 тис.грн., будівництву підвідного газопроводу для            
НВК "Гармонія" - 56,9 тис.грн., будівництву автономної котельні по             
вул. Легоцького, 64а для теплопостачання ДНЗ № 21 (будівельно-монтажні 
та пусконалагоджувальні роботи) - 83,968 тис.грн., будівництву автономної 
котельні по вул. Йокаї, 9 для теплопостачання ДНЗ № 12 (будівельно-
монтажні та пусконалагоджувальні роботи) - 80,679 тис.грн., будівництву 
автономної котельні по вул. Макаренка, 6а для теплопостачання             
НВК "Престиж" (будівельно-монтажні та пусконалагоджувальні роботи) - 
50,266 тис.грн., будівництву автономної котельні по вул. Одеській, 14 для 
теплопостачання ЗОШ № 6 та філія ЗОШ № 6 (будівельно-монтажні та 
пусконалагоджувальні роботи) - 133,264 тис.грн., будівництву автономної 
котельні по вул. Нахімова, 3а для теплопостачання НВК "Ялинка" 
(будівельно-монтажні та пусконалагоджувальні роботи) - 35,16 тис.грн., 
будівництву автономної котельні по вул. Підгірній, 43 для теплопостачання 
АНВК (будівельно-монтажні та пусконалагоджувальні роботи) -             
19,541 тис.грн., будівництву автономної котельні по вул. Доманинській, 263 
для теплопостачання НВК "Гармонія" (будівельно-монтажні та 
пусконалагоджувальні роботи) - 151,721 тис.грн. 

4.2.3. Передбачити бюджетні призначення на капітальний ремонт 
покрівлі ЗОШ № 15 – 100,0 тис.грн. і збільшити бюджетні призначення на 
капітальний ремонт приміщень під їдальню Лінгвістичної гімназії             
ім. Т.Г.Шевченка – 61,9 тис.грн. та капітальний ремонт покрівлі ДНЗ № 38 –             
68,0 тис.грн. за рахунок зменшення бюджетних призначень у додатку 6 
“Показники виконання робіт по ремонту закладів освіти на 2012 рік” по 
капітальному ремонту покрівлі НВК “Первоцвіт” – 81,6 тис.грн. і 
реконструкції території волейбольних майданчиків ЗОШ I-III cт. №7 під 
облаштування основи спортивного майданчика з синтетичним покриттям для 
гри у міні–футбол – 148,3 тис.грн.   



4.3. За рахунок фонду охорони навколишнього природного середовища 
збільшити бюджетні призначення на реалізацію Програми охорони 
навколишнього природного середовища м.Ужгорода на 2012- 2015 роки – 
1080,0 тис.грн. на реконструкцію каналізаційно-очисних споруд м.Ужгорода, 
реконструкцію аеротенка-освітлювача. 
 4.4. Назву об'єкта "Капітальний ремонт котельні під спортивний зал 
Лінгвістичної гімназії ім. Т.Г.Шевченка" викласти в новій редакції: 
"Капітальний ремонт котельні під спортивний зал ЗОШ № 1" без зміни 
джерел бюджетних призначень. 

5. У додатку 6 “Показники виконання робіт по ремонту закладів 
освіти на 2012 рік” за рахунок цільового фонду соціально-економічного 
розвитку передбачити бюджетні призначення на погашення заборгованості            
за 2011 рік – 10,741 тис.грн. 
 
 
 
Міський голова                        В. Погорелов 
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