
 

 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

 VIII  сесія    VII   скликання  
 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 
18 жовтня 2016 року             м. Ужгород    № 401 
 
 

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 VI сесії міської ради                       

VII скликання 30 серпня 2016 року № 331 “Про Програму матеріально-

технічного забезпечення Управління патрульної поліції у містах Ужгороді та 

Мукачеві Департаменту патрульної поліції” та №335 “Про Програму 

виготовлення технічної документації на багатоквартирні будинки, квартири у 

м. Ужгород на 2016-2017 роки”, рішення четвертої сесії Закарпатської 

обласної ради VII скликання від 22.09.2016 року № 458 “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, 28.07.2016), 

 

міська рада ВИРІШИЛА: 

 

Внести зміни у додатки 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11 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 з утримання об’єктів 

благоустрою на 2016 рік” за рахунок коштів міського бюджету збільшити 

обсяг фінансування на послуги щодо очищування інші (утримання доріг) – 

2167,705 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 2016 рік” за рахунок коштів міського бюджету 

передбачити обсяг фінансування на капітальний ремонт 

внутрішньоквартальної каналізаційної мережі по вул. Легоцького, 3-13 –     

70,0 тис. грн., капітальний ремонт внутрішньоквартальної каналізаційної 

мережі по вул. Маресьєва,9 – 40,0 тис. грн., капітальний ремонт внутрішньо-

квартальної каналізаційної мережі по Шумна, 32 – 290,0 тис. грн., 



капітальний ремонт зливової каналізації по вул. Тімірязєва – 140,0 тис. грн., 

збільшити обсяг фінансування на капітальний ремонт зелених насаджень – 

1220,0 тис. грн., капітальний ремонт міських шляхів – 1818,312 тис. грн., 

капітальний ремонт внутрішньоквартальних територій – 1708,848 тис. грн., 

капітальний ремонт (встановлення) дорожніх знаків – 100,0 тис. грн., 

капітальний ремонт зелених зон загального користування – 254,0 тис. грн. та 

зменшити обсяг фінансування капітальний ремонт тротуарів – 1735,525 тис. 

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

збільшити обсяг фінансування на капітальний ремонт мереж зовнішнього 

освітлення міста Ужгорода, II черга – 886,0 тис. грн. згідно з Програмою 

реконструкції вуличного освітлення м.Ужгорода (II черга) на 2012-2016 роки, 

капітальний ремонт колектору скиду очищених стічних вод та водозахисної 

дамби – 782,783 тис. грн. 

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

2016 рік” за рахунок коштів міського бюджету: 

 3.1. Передбачити обсяг фінансування на капітальний ремонт балконів 

будинків – 147,25 тис. грн. та збільшити обсяг фінансування на капітальний 

ремонт покрівель – 4481,327 тис. грн., капітальний ремонт по заміні вікон в 

місцях загального користування – 155,25 тис. грн., капітальний ремонт 

електрощитових, мереж електроосвітлення будинків – 604,5 тис. грн., 

капітальний ремонт ліфтів – 845,0 тис. грн., капітальний ремонт 

водопроводу, каналізації – 1458,495 тис. грн., капітальний ремонт фасадів 

будинків – 20,0 тис. грн., капітальний ремонт по заміні міжповерхових та 

балконних дверей – 47,5 тис. грн., капітальний ремонт житлових будинків 

ОСББ в рамках проекту ЄС/ПРООН – 1017,483 тис. грн. згідно з Програмою 

капітального ремонту житлового фонду міста Ужгород на 2015-2017роки. 

 3.2. Збільшити обсяг фінансування на реставрацію (капітальний 

ремонт) фасадів та покрівель житлових будинків згідно з Комплексною 

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

300,0 тис. грн.   

 3.3. Передбачити обсяг фінансування на реалізацію Програми 

виготовлення технічної документації на багатоквартирні будинки, квартири у 

м.Ужгороді на 2016-2017 роки – 145,75 тис. грн. 

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

культурних та комунальних об'єктів на 2016 рік”: 

4.1. Зменшити обсяг фінансування по реконструкції системи опалення 

із влаштуванням автономної котельні будівлі Лінгвістичної гімназії по                  

наб. Незалежності – 470,0 тис. грн., капітальному ремонту харчоблоку                  

ДНЗ №20 по вул. Белінського, 23 – 200,0 тис. грн., капітальному ремонту 

харчоблоку ДНЗ №36 по вул. Бачинського – 200,0 тис. грн., реконструкції 

водопровідної мережі D -219 мм від НС Юність в напрямку 8-го Березня – 

100,0 тис. грн., реконструкції водогону по вул. Погорєлова – 70,0 тис. грн., 

реконструкції водопровідної мережі по вул. Борканюка – 20,0 тис. грн., 

збільшити обсяг фінансування на капітальний ремонт системи опалення 

музичної школи ім. П.І.Чайковського по вул. Волошина – 350,0 тис. грн., 



капітальний ремонт системи опалення будівлі ДНЗ №15 по вул. Л. Українки– 

150,0 тис. грн., капітальний ремонт покрівлі Ужгородського міського 

територіального центру соціального обслуговування по вул. Благоєва –                  

100,0 тис. грн., реконструкцію зовнішньої мережі зливної каналізації ЦМКЛ– 

50,0 тис. грн. та передбачити обсяг фінансування на капітальний ремонт 

фізіотерапевтичного відділення ЦМКЛ – 70,0 тис. грн., будівництво зовнішньої 

дренажної каналізації для будівлі ЗПСМ по вул. Грибоєдова – 70,0 тис. грн., 

капітальний ремонт приміщень відділення судинної медицини та неврології ЦМКЛ – 

80,0 тис. грн. (кошти міського бюджету). 

4.2. Назву об'єкта: “Капітальний ремонт будівлі ДНЗ №42 по                        

вул. Легоцького, 19” викласти в новій редакції: “Капітальний ремонт системи 

опалення ДНЗ №42 по вул. Легоцького, 19” без зміни обсягу фінансування. 

4.3. За рахунок коштів міського бюджету збільшити обсяг фінансування на 

реконструкцію приміщень першого поверху під ЦНАП будівлі по                           

пл. Поштовій, 3 – 5500,0 тис. грн., капітальний ремонт системи опалення будівлі 

по вул. Небесної Сотні, 4 – 350,0 тис. грн.  

4.4. За рахунок зменшення обсягу фінансування по капітальному 

ремонту приміщень відділення захворювань органів дихання стаціонару 

МДКЛ по вул. Бращайків –190,0 тис. грн., капітальному ремонту харчоблоку 

ДНЗ №36 по вул. Бачинського – 30,0 тис. грн., капітальному ремонту 

харчоблоку ДНЗ №20 по вул. Белінського, 22 – 30,0 тис. грн., капітальному 

ремонту покрівлі Ужгородського міського територіального центру 

соціального обслуговування по вул. Благоєва – 30,0 тис. грн., реконструкції 

будівлі під початкові класи ЗОШ I ст. №13 – 200,0 тис. грн. передбачити 

обсяг фінансування на капітальний ремонт благоустрою території ЗОШ I ст. 

№1 по вул. Високій – 50,0 тис. грн., капітальний ремонт відділення 

молодшого дитинства МДКЛ по вул. Бращайків – 70,0 тис. грн., капітальний 

ремонт кардіологічного відділення ЦМКЛ по вул. Грибоєдова – 70,0 тис. 

грн., капітальний ремонт фасаду (заміна вікон) ДНЗ №16 по вул. 

Айвазовського – 40,0 тис. грн., капітальний ремонт покрівлі Ужгородської 

класичної гімназії по вул. 8-го Березня,44 – 30,0 тис. грн., капітальний 

ремонт приміщень ДНЗ №43 по вул. Дендеші – 30,0 тис. грн., капітальний 

ремонт приміщень АЗПСМ №7 по вул. Капушанській – 30,0 тис. грн., 

капітальний ремонт приміщень будівель по вул. Небесної Сотні, 4 – 50,0 тис. 

грн. та збільшити обсяг фінансування на капітальний ремонт системи 

опалення будівлі ДНЗ №15 по вул. Л. Українки – 110,0 тис. грн. (кошти 

міського бюджету). 

4.5. За рахунок субвенції з обласного бюджету передбачити обсяг 

фінансування на реконструкцію спортивного майданчика в ЗОШ №19 I-III ступенів 

по вул. Заньковецькій, 66– 440,0 тис. грн. 

 4.6. За рахунок зменшення коштів резервного фонду міського бюджету 

передбачити обсяг фінансування на реконструкцію спортивного майданчика в 

ЗОШ №19 I-III ступенів по вул. Заньковецькій, 66 – 124,5 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 реалізацію заходів комплексної Програми розвитку та 

удосконалення цивільного захисту в м. Ужгород на 2016-2018 роки – 

1036,177 тис. грн. 

6. У додатку 7“Показники виконання робіт по ремонту закладів 

охорони здоров'я на 2016 рік” за рахунок коштів міського бюджету 

передбачити обсяг фінансування на капітальний ремонт будівлі та 

зовнішньої огорожі жіночої консультації №1 по вул. Другетів,79 – 40,0 тис. 

грн., капітальний ремонт амбулаторії ЗПСМ №3 по вул. Комуни, 2 – 70,0 тис. 

грн., капітальний ремонт амбулаторії ЗПСМ №4 по вул.Сечені, 31 – 50,0 тис. 

грн., капітальний ремонт амбулаторії ЗПСМ №6 по вул. Боженка,4 – 65,0 тис. 

грн., капітальний ремонт амбулаторії ЗПСМ №8,9 по вул. Грибоєдова, 20 В – 

85,0 тис. грн., капітальний ремонт м'якої частини покрівлі блоку А 

пологового корпусу – 50,0 тис. грн., капітальний ремонт харчоблоку в 

міському пологовому будинку – 60,504 тис. грн., капітальний ремонт 

головного корпусу центру первинної медико-санітарної допомоги по 

вул.Грибоєдова, 20В – 100,0 тис. грн. 

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

передбачаються реалізовувати у 2016 році за рахунок всіх джерел 

фінансування” доповнити Програмою матеріально-технічного забезпечення 

Управління патрульної поліції у містах Ужгороді та Мукачеві Департаменту 

патрульної поліції та Програмою виготовлення технічної документації на 

багатоквартирні будинки, квартири у м. Ужгород на 2016-2017 роки. 

8. У додатку 11 “Показники виконання робіт по ремонту будівлі на 

2016 рік” за рахунок коштів міського бюджету передбачити обсяг 

фінансування на капітальний ремонт Ужгородського міського 

Територіального центру – 150,0 тис. грн. 

 9. Контроль за виконанням рішення покласти на заступників міського 

голови відповідно до розподілу функціональних обов'язків. 

 

 

 

Міський голова                     Б. Андріїв 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


