
 

 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

 VI  сесія    VII   скликання  
 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 
30 серпня 2016 року               м. Ужгород    № 347 

 
 

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”, враховуючи рішення четвертої сесії 

Закарпатської обласної ради VII скликання від 28.07.2016 року № 389                   

“Про внесення змін до рішення обласної ради від 05.01.2016 №134 “Про 

обласний бюджет на 2016 рік” (зі змінами від 17.03.2016, 05.04.2016, 

14.06.2016) та рішення V сесії міської ради VII скликання 14 липня 2016 року 

№ 260 “Про Програму розвитку архівної справи в місті Ужгород на 2016-

2020рр”,  

 

 

міська рада ВИРІШИЛА: 

 

 

Внести зміни у додатки 3, 4, 5, 6, 8, 9 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 3 “Показники виконання робіт по ремонту доріг та 

об'єктів благоустрою на 2016 рік”:  

1.1. Зменшити обсяг фінансування по реконструкції мереж та об'єктів 

благоустрою історичної частини міста – 8000,0 тис. грн. згідно з 

Комплексною Програмою відновлення історичного центру м. Ужгорода на 

2015-2016 роки, збільшити обсяг фінансування на капітальний ремонт 

міських шляхів – 36,921 тис. грн., капітальний ремонт 

внутрішньоквартальних територій – 3071,797 тис. грн. та передбачити обсяг 

фінансування на капітальний ремонт внутрішньоквартальної каналізаційної 

мережі по вул. Докучаєва, 25 – 25,0 тис. грн., капітальний ремонт 

внутрішньоквартальної каналізаційної мережі по вул. Годинки, 8, 10 –                     



250,0 тис. грн., капітальний ремонт внутрішньоквартальної каналізаційної 

мережі по вул. Можайського, 24 – 130,0 тис. грн., капітальний ремонт 

внутрішньоквартальної каналізаційної мережі по вул. Тлехаса, 88 –            

20,0 тис. грн., капітальний ремонт пілонів (стел) на в'їздах в м. Ужгород – 

295,0 тис. грн. згідно з Програмою благоустрою м. Ужгорода на 2015-2017 

роки (кошти міського бюджету). 

1.2. Збільшити обсяг фінансування на капітальний ремонт мереж 

зовнішнього освітлення міста Ужгорода, II черга – 2427,0 тис. грн. згідно з 

Програмою реконструкції вуличного освітлення м.Ужгород (II черга) на 

2012-2016 роки (кошти міського бюджету). 

1.3. По Програмі благоустрою м. Ужгорода на 2015-2017 роки за 

рахунок зменшення обсягу фінансування по капітальному ремонту 

кладовища Пагорб Слави – 140,0 тис. грн. збільшити обсяг фінансування на 

капітальний ремонт кладовища Барвінок на цю ж суму (кошти міського 

бюджету).  

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

2016 рік” збільшити обсяг фінансування на капітальний ремонт покрівель – 

926,003 тис. грн., капітальний ремонт водопроводу, каналізації –                        

631,2 тис. грн., капітальний ремонт електрощитових, мереж 

електроосвітлення будинків – 180,5 тис. грн., капітальний ремонт ліфтів –          

6,5 тис. грн. згідно з Програмою капітального ремонту житлового фонду міста 

Ужгород на 2015-2017роки і на реставрацію (капітальний ремонт) фасадів та 

покрівель житлових будинків – 2220,367 тис. грн. згідно з Комплексною Програмою 

відновлення історичного центру м. Ужгорода на 2015-2016 роки (кошти міського 

бюджету). 

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

культурних та комунальних об'єктів на 2016 рік”: 

3.1. За рахунок зменшення обсягу фінансування по реконструкції даху 

ДНЗ №31 по вул. Докучаєва – 300,0 тис. грн., будівництву водовідведення з 

влаштуванням КНС вулиць Антонівська та Анкудінова – 350,0 тис. грн., 

капітальному ремонту приміщень будівлі по вул. Висока,10 – 35,0 тис. грн., 

реконструкції ПНС з РЧБ 2Х1000,0 м.куб у мікрорайоні "Сторожниця" –                          

1250,0 тис. грн. збільшити обсяг фінансування на капітальний ремонт 

приміщень будівлі ЗОШ I-III ст. №6 по вул. Одеській, 15 – 300,0 тис. грн., 

капітальний ремонт будівлі по вул. 8 Березня, 46А – 290,0 тис. грн., 

капітальний ремонт приміщень будівлі по вул. Бородіна, 15А – 55,0 тис. грн., 

капітальний ремонт приміщень будівлі по вул. Грушевського,6 –                       

40,0 тис. грн., капітальний ремонт будівель навчальних корпусів музичної школи 

ім.Чайковського – 100,0 тис. грн., капітальний ремонт покрівлі ДНЗ №36 по                          

вул. Бачинського – 100,0 тис. грн., капітальний ремонт будівлі та благоустрою 

території ДНЗ №6 по вул. Капітульній – 100,0 тис. грн., капітальний ремонт будівлі 

по вул. 8 Березня, 46А – 710,0 тис. грн., капітальний ремонт приміщень будівель по 

вул. Небесної Сотні, 5 – 170,0 тис. грн. та передбачити обсяг фінансування на 

капітальний ремонт покрівлі будівлі по пл. Жупанатська,3 літера “В” (виготовлення 

проектно-кошторисної документації) – 40,0 тис. грн., на капітальний ремонт системи 



опалення будівлі по вул. Небесної Сотні, 4 (виготовлення проектно-кошторисної 

документації) – 30,0 тис. грн. (кошти міського бюджету). 

3.2. Назву об'єкта: “Реконструкція будівель колишньої котельні у                     

м. Ужгороді по вул. Ф.Тіхого, 13 Б під спортивно-реабілітаційний центр для 

інвалідів з ураженням опорно-рухового апарату та інвалідів АТО”, видатки 

по якому фінансуються за рахунок субвенції з обласного бюджету, викласти в 

новій редакції: “Реконструкція комплексу будівель під спортивно-

реабілітаційний центр інвалідів з ураженням опорно-рухового апарату та 

інвалідів АТО по вул. Ф.Тіхого, 13 б, в м. Ужгороді” без зміни обсягу 

фінансування. 

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

освіти на 2016 рік”: 

4.1. За рахунок субвенції з обласного бюджету передбачити обсяг 

фінансування Ужгородському вищому професійному училищу торгівлі та 

технологій харчування на капітальний ремонт майстерні-кафе – 600 тис. грн. 

4.2. За рахунок коштів міського бюджету передбачити обсяг фінансування 

на капітальний ремонт благоустрою території УЗОШ I-III ст. №20 – ліцею “Лідер”, 

м.Ужгород, вул. Сільвая,3 – 430,872 тис. грн.  

4.3. Назву об'єкта: “Капітальний ремонт каналізаційної системи 

Ужгородської загальноосвітньої спеціалізованої школи I-III ст. №2 з 

поглибленим вивченням окремих предметів, вул. Підгірна, 43” викласти в новій 

редакції: “Реконструкція каналізаційної мережі Ужгородської спеціалізованої 

ЗОШ I-III ступенів №2 вул. Підгірна, 43 м.Ужгород” без зміни обсягу 

фінансування.  

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

передбачаються реалізовувати у 2016 році за рахунок всіх джерел 

фінансування” доповнити Програмою розвитку архівної справи в місті 

Ужгород на 2016-2020 роки. 

6. У додатку 9 “Показники виконання ремонтно-реставраційних робіт 

пам'яток культурної спадщини на 2016 рік” зменшити обсяг фінансування з 

реставрації пам'ятки архітектури національного значення “Амбар та винний льох 

XVII ст.”, охоронний № 1107, в м. Ужгород по вул. Ф.Ракоці,2 згідно з 

Комплексною Програмою відновлення історичного центру м. Ужгород на 2015-2016 

роки – 2900,0 тис. грн. (кошти міського бюджету). 

 7. Контроль за виконанням рішення покласти на заступників міського 

голови відповідно до розподілу функціональних обов'язків. 

 

 

 

Міський голова                     Б. Андріїв 


