
Доповнення №1 

до проекту рішення III сесії міської ради VII скликання “Про зміни до 

Програми економічного і соціального розвитку м. Ужгорода на 2016 рік”      

 

 

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 реконструкції 

мереж та об'єктів благоустрою історичної частини міста згідно з 

Комплексною Програмою відновлення історичного центру м. Ужгорода на 

2015-2016 роки – 6299,053 тис. грн. передбачити обсяг фінансування на 

капітальний ремонт внутрішньоквартальної каналізаційної мережі по вул. 

Насипна, 3 – 60,0 тис. грн., капітальний ремонт зелених зон загального 

користування – 388,359 тис. грн., збільшити обсяг фінансування на 

капітальний ремонт міських шляхів – 476,0 тис. грн., капітальний ремонт 

тротуарів – 705,0 тис. грн., капітальний ремонт внутрішньоквартальних 

територій – 3770,666 тис. грн. згідно з Програмою благоустрою м. Ужгорода 

на 2015-2017 роки, реконструкцію вуличного освітлення міста Ужгорода, II 

черга – 348,96 тис. грн. згідно з Програмою реконструкції вуличного 

освітлення м. Ужгорода (II черга) на 2012-2016 роки та у додатку 4 

“Показники виконання робіт по ремонту житла на 2016 рік” збільшити 
обсяг фінансування на капітальний ремонт покрівель – 200,0 тис. грн., 

передбачити обсяг фінансування на капітальний ремонт фасадів – 50,0 

тис.грн. згідно з Програмою капітального ремонту житлового фонду міста 

Ужгород на 2015-2017 роки і направити обсяг фінансування департаменту 

міського господарства на реалізацію Програми надання дотації на 

відшкодування витрат, у разі затвердження органом місцевого 

самоврядування тарифів на послуги з утримання житлового фонду м. 

Ужгород нижчими від розміру економічно обґрунтованих витрат на їх 

виробництво на 2016 рік – 105,468 тис. грн., Програми фінансової підтримки 

комунальних підприємств м. Ужгорода на 2016-2017 роки – 194,6 тис. грн. 

(кошти міського бюджету). 

1.2. За рахунок коштів міського бюджету передбачити обсяг 

фінансування на капітальний ремонт колектору скиду очищених стічних вод 

та водозахисної дамби – 710,754 тис. грн. 

1.3. За рахунок коштів міського бюджету збільшити обсяг 

фінансування на капітальний ремонт внутрішньоквартальних територій – 

1720,3 тис. грн. згідно з Програмою благоустрою м. Ужгорода на 2015-2017 

роки. 

1.4. 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 – 2830,615 

тис.грн. (кошти міського бюджету). 

2. У додатку 4 “Показники виконання робіт по ремонту житла на 

2016 рік” зменшити обсяг фінансування по реставрації (капітальному 

ремонту) фасадів та покрівель житлових будинків згідно з Комплексною 



Програмою відновлення історичного центру м. Ужгорода на 2015-2016 роки– 

1236,0 тис. грн. (кошти міського бюджету). 

 3. У додатку 5 “Показники будівництва і реконструкції соціально-

культурних та комунальних об'єктів на 2016 рік”: 

        3.1. За рахунок коштів міського бюджету передбачити обсяг фінансуван- 

ня на капітальний ремонт приміщень господарського корпусу центру 

первинної санітарно-медичної допомоги по вул. Грибоєдова, 20 В –                      

200,0 тис. грн., реконструкцію покрівлі НВК “Престиж” по вул. Джамбула 

(виготовлення проектно-кошторисної документації) – 70,0 тис. грн., 

реконструкцію покрівлі НВК “Первоцвіт” по вул. Ак. Корольова 

(виготовлення проектно-кошторисної документації) – 70,0 тис. грн., 

капітальний ремонт покрівлі Ужгородського міського територіального 

центру соціального обслуговування по вул. Благоєва – 200,0 тис. грн. та 

збільшити обсяг фінансування на капітальний ремонт спортивних споруд 

Ужгородської загальноосвітньої школи I-III ступенів №7 по                                     

вул. Дворжака,41– 6,0 тис. грн. 

3.2. Назву об'єкта “Реконструкція водопровідної мережі D-325 мм від 

вул. Минайської до вул. Челюскінців” викласти в новій редакції: 

“Реконструкція водопровідної мережі по вул. Челюскінців від                               

вул. Грушевського до вул. Ак. Корольова” без зміни обсягу фінансування. 

4. У додатку 8 “Перелік цільових міських Програм, які 

передбачаються реалізовувати у 2016 році за рахунок всіх джерел 

фінансування” доповнити Програмою надання дотації на відшкодування 

витрат, у разі затвердження органом місцевого самоврядування тарифів на 

послуги з утримання житлового фонду м. Ужгород нижчими від розміру 

економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво на 2016 рік. 

 

 

 

Міський голова                     Б. Андріїв 

 

 

 

 

 

 


