
 

 

 

 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

 V  сесія    VII   скликання  
 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 
26 липня 2016 року               м. Ужгород    № 319 

 

 

 

 

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”  
 

міська рада ВИРІШИЛА: 
 

Внести зміни у додатки 2, 3, 4, 5, 6 до Програми економічного і 

соціального розвитку м. Ужгорода на 2016 рік, затвердженої рішенням I сесії 

міської ради VII скликання 23 грудня 2015 року № 68: 

1. У додатку 2 “Показники виконання робіт по утриманню об’єктів 

благоустрою на 2016 рік”: 

1.1. За рахунок коштів міського бюджету збільшити обсяг фінансування 

на послуги щодо благоустрою території (озеленення та утримання зелених 

насаджень) – 2000,0 тис. грн. згідно з Програмою благоустрою міста Ужгород 

на 2015-2017 роки. 

1.2. За рахунок зменшення обсягу фінансування із послуг ветеринарних 

(утримання притулку для безпритульних тварин-відлов безпритульних тварин)– 

99,0 тис. грн. (кошти міського бюджету) збільшити обсяг фінансування на 

послуги щодо очищування інші (послуги з ліквідації несанкціонованих 

сміттєзвалищ, вивіз сміття) на цю ж суму згідно з Програмою благоустрою 

міста Ужгород на 2015-2017 роки. 

2. У додатку 3 “Показники виконання робіт по ремонту доріг та 

об'єктів благоустрою на 2016 рік” 

2.1. По Програмі реконструкції вуличного освітлення м. Ужгорода                   

(II черга) на 2012-2016 роки за рахунок зменшення обсягу фінансування по 

реконструкції вуличного освітлення м. Ужгорода, ІІ черга – 220,0 тис. грн. 

збільшити обсяг фінансування на капітальний ремонт мереж зовнішнього 

освітлення м. Ужгорода, ІІ черга на цю ж суму (кошти міського бюджету). 



2.2. За рахунок коштів міського бюджету збільшити обсяг фінансування 

на капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення міста Ужгорода, II черга– 

220,0 тис. грн. згідно з Програмою реконструкції вуличного освітлення                     

м. Ужгорода (II черга) на 2012-2016 роки та передбачити обсяг фінансування 

на облаштування велодоріжок із нанесенням відповідної розмітки –                     

2361,316 тис. грн., збільшити обсяг фінансування на реконструкцію міських 

шляхів – 3000,0 тис. грн., капітальний ремонт міських шляхів – 5701,2 тис. грн., 

капітальний ремонт тротуарів – 10007,779 тис. грн., капітальний ремонт 

внутрішньоквартальних територій – 3010,253 тис. грн., капітальний ремонт 

кладовища Пагорб Слави – 70,0 тис. грн., капітальний ремонт каналізаційної 

мережі вул. І.Франка, 56а – 70,0 тис. грн., реконструкцію мереж та об'єктів 

благоустрою історичної частини міста – 7444,032 тис. грн. згідно з 

Комплексною Програмою відновлення історичного центру м. Ужгорода на 

2015-2016 роки і зменшити обсяг фінансування на капітальний ремонт 

кладовища Барвінок – 70,0 тис. грн. згідно з Програмою благоустрою                           

м. Ужгорода на 2015-2017 роки. 

2.3. За рахунок зменшення обсягу фінансування по капітальному 

ремонту міських шляхів – 4370,0 тис. грн. збільшити обсяг фінансування на 

капітальний ремонт внутрішньоквартальних територій – 1278,233 тис. грн. 

згідно з Програмою благоустрою м. Ужгорода на 2015-2017 роки, капітальний 

ремонт мереж зовнішнього освітлення міста Ужгорода, II черга – 839,772 тис. 

грн. згідно з Програмою реконструкції вуличного освітлення м. Ужгорода (II 

черга) на 2012-2016 роки, у додатку 4 “Показники виконання робіт по 

ремонту житла на 2016 рік” на капітальний ремонт покрівель – 351,995 тис. 

грн. згідно з Програмою капітального ремонту житлового фонду міста Ужгород 

на 2015-2017 роки, у додатку 5 “Показники будівництва і реконструкції 

соціально-культурних та комунальних об'єктів на 2016 рік” на об'єкт: 

“Комплекс будівель під спортивно-реабілітаційний центр інвалідів з ураженням 

опорно-рухового апарату та інвалідів-учасників антитерористичної операції по 

вул. Ф.Тіхого, 13 б, у м. Ужгороді – реконструкція” – 1900,0 тис. грн. (кошти 

міського бюджету). 

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

2016 рік”: 

3.1. За рахунок коштів міського бюджету збільшити обсяг фінансування 

на реставрацію (капітальний ремонт) фасадів та покрівель житлових будинків – 

555,968 тис. грн. згідно з Комплексною Програмою відновлення історичного 

центру м. Ужгорода на 2015-2016 роки, капітальний ремонт покрівель – 

1602,297 тис. грн., капітальний ремонт ліфтів – 184,5 тис. грн., капітальний 

ремонт фасадів будинків – 219,985 тис. грн. згідно з Програмою капітального 

ремонту житлового фонду міста Ужгород на 2015-2017 роки. 

3.2. За рахунок зменшення обсягу фінансування по капітальному 

ремонту житлових будинків ОСББ в рамках проекту ЄС/ПРООН – 134,309 тис. 

грн. збільшити обсяг фінансування у додатку 3 “Показники виконання робіт 

по ремонту доріг та об'єктів благоустрою на 2016 рік” на капітальний 

ремонт мереж зовнішнього освітлення міста Ужгорода, II черга на цю ж суму 

згідно з Програмою реконструкції вуличного освітлення м. Ужгорода (II черга) 

на 2012-2016 роки (кошти міського бюджету). 



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

культурних та комунальних об'єктів на 2016 рік”: 

4.1. Назви об'єктів: “Реконструкція системи опалення музичної школи                   

ім. П.І.Чайковського по вул. Волошина”, “Капітальний ремонт приміщень 

відділення захворювань органів дихання стаціонару по вул. Бращайків”, 

“Реконструкція покрівлі ДНЗ №31 по вул. Докучаєва”, “Реконструкція покрівлі 

НВК “Первоцвіт” по вул. Ак.Корольова”, “Реконструкція покрівлі НВК 

“Престиж” по вул. Джамбула”, “Реконструкція покрівлі СНВК «Ялинка» по 

вул. Нахімова” викласти в новій редакції: “Капітальний ремонт системи опалення 

музичної школи ім. П.І.Чайковського по вул. Волошина”, “Капітальний ремонт 

приміщень відділення захворювань органів дихання стаціонару МДКЛ по вул. 

Бращайків”, “Реконструкція даху ДНЗ №31 по вул. Докучаєва”, “Реконструкція 

даху НВК “Первоцвіт” по вул. Ак.Корольова”, “Реконструкція даху НВК 

“Престиж” по вул. Джамбула”, “Реконструкція даху СНВК “Ялинка” по вул. 

Нахімова” відповідно, без зміни обсягу фінансування. 

4.2. За рахунок коштів міського бюджету передбачити обсяг фінансу-

вання на капітальний ремонт центрального стерилізаційного відділення ЦМКЛ 

по вул. Грибоєдова (виготовлення проектно-кошторисної документації) –                  

70,0 тис. грн., капітальний ремонт системи опалення будівлі ДНЗ №15 по                  

вул. Л. Українки – 600,0 тис. грн., капітальний ремонт покрівлі ЗОШ І-ІІІ ст. 

№15 по вул. Заньковецької – 650,0 тис. грн., капітальний ремонт будівлі 

спеціалізованої школи І-ІІІ ст. №5 з поглибленим вивченням іноземних мов по 

наб. Київській,16 (виготовлення проектно-кошторисної документації) –                 

70,0 тис. грн., будівництво навісу для зберігання дров твердопаливної котельні 

ЗОШ №7 І-ІІІ ст. по вул. Дворжака – 190,0 тис. грн., капітальний ремонт будівлі 

ДНЗ №42 по вул. Легоцького, 19 – 700,0 тис. грн., капітальний ремонт будівлі 

ДНЗ №26 по пр. Свободи – 500,0 тис. грн., капітальний ремонт харчоблоку      

ДНЗ №7 по вул. Волошина, 46 (виготовлення проектно-кошторисної 

документації) – 70,0 тис. грн., капітальний ремонт харчоблоку ДНЗ №29 

“Дивосвіт” по вул. Грушевського, 1А (виготовлення проектно-кошторисної 

документації) – 70,0 тис. грн., капітальний ремонт будівлі ДНЗ №40 по                  

вул. Волошина (виготовлення проектно-кошторисної документації) – 50,0 тис. 

грн., капітальний ремонт харчоблоку НВК “Горяни” по вул. Дендеші,166 –            

70,0 тис. грн., капітальний ремонт підвальних приміщень будівлі 

спеціалізованої ЗОШ І-ІІІ ст. №4 по пл. Жупанатська, 10 (виготовлення 

проектно-кошторисної документації) – 100,0 тис. грн., капітальний ремонт 

покрівлі ДНЗ №36 по вул. Бачинського –200,0 тис. грн., капітальний ремонт 

покрівлі ДНЗ №29 "Дивосвіт" по вул. Грушевського – 300,0 тис. грн.,  

капітальний ремонт приміщень будівлі по вул. Висока,10 – 125,0 тис. грн., 

капітальний ремонт приміщень будівлі проспект Свободи,2 – 125,0 тис. грн., 

капітальний ремонт приміщень будівлі по вул. Грушевського,6 – 100,0 тис. грн., 

капітальний ремонт приміщень будівлі по вул. Бородіна, 15А – 150,0 тис. грн., 

капітальний ремонт приміщень будівлі УПСЗН по пл. Ш.Петефі, 24Б –                   

300,0 тис. грн. та збільшити обсяг фінансування на капітальний ремонт системи 

опалення музичної школи ім. П.І.Чайковського по вул. Волошина – 200,0 тис. грн., 

капітальний ремонт харчоблоку ДНЗ №20 по вул. Белінського, 22 – 140,0 тис. грн., 



капітальний ремонт харчоблоку ДНЗ №36 по вул. Бачинського – 140,0 тис. грн., 

реконструкцію системи опалення із влаштуванням автономної котельні будівлі 

Лінгвістичної гімназії по наб. Незалежності – 400,0 тис. грн., капітальний 

ремонт будівлі СНВК “Пролісок” по пр. Свободи,41 – 500,0 тис. грн., 

реконструкцію даху ДНЗ №31 по вул. Докучаєва – 370,0 тис. грн., будівництво 

міні-котельні для ДНЗ №1 по вул. М.Вовчка – 200,0 тис. грн., реконструкцію 

даху НВК “Первоцвіт” по вул. Ак.Корольова (виготовлення проектно-

кошторисної документації) – 50,0 тис. грн., реконструкцію даху НВК “Прес-

тиж” по вул. Джамбула (виготовлення проектно-кошторисної документації) – 

50,0 тис. грн., реконструкцію будівлі ЗОШ №12 по вул. Заньковецької 

(виготовлення проектно-кошторисної документації) – 100,0 тис. грн., 

реконструкцію будівлі ЗОШ №8 по вул. Ак. Корольова, 4 (виготовлення 

проектно-кошторисної документації) – 100,0 тис. грн., реконструкцію будівлі 

ДНЗ №30 по вул. Шевченка (виготовлення проектно-кошторисної документа-

ції) – 100,0 тис. грн., реконструкцію будівлі ЗОШ I-III ст. №19 по                                 

вул. Заньковецької (виготовлення проектно-кошторисної документації) –                    

100,0 тис. грн., капітальний ремонт будівлі сімейної амбулаторії ЗПСМ по                  

вул. Гранітній – 300,0 тис. грн., капітальний ремонт системи опалення будівлі 

по пл. Поштовій,3 – 30,0 тис. грн., будівництво водовідведення з влаштуванням 

КНС вулиць Антонівська та Анкудінова – 1400,0 тис. грн., капітальний ремонт 

будівлі по вул. 8 Березня, 46А – 500,0 тис. грн., реконструкцію приміщень 

першого поверху під ЦНАП будівлі по пл. Поштовій, 3 – 100,0 тис. грн. 

5. У додатку 6 “Показники виконання робіт по ремонту закладів 

освіти на 2016 рік” за рахунок коштів міського бюджету передбачити обсяг 

фінансування на капітальний ремонт каналізаційної системи Ужгородської 

загальноосвітньої спеціалізованої школи I-III ст. №2 з поглибленим вивченням 

окремих предметів, вул. Підгірна, 43 – 449,0 тис. грн. 

6. Доповнити Програму економічного і соціального розвитку                                

м. Ужгорода на 2016 рік додатком 11 “Показники виконання робіт по 

ремонту будівлі на 2016 рік” в якому за рахунок коштів міського бюджету 

передбачити обсяг фінансування на капітальний ремонт фасаду будівлі по 

пл.Поштовій,3 – 355,0 тис. грн.  

 7. Контроль за виконанням рішення покласти на заступників міського 

голови відповідно до розподілу функціональних обов'язків. 

 

 

 

Міський голова                     Б. Андріїв 

 

 

 

 

 

 

 

 


