
УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

_  XII__ сесія   __VІ__ скликання 
(2-е пленарне засідання) 

 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 
 
 

 
від 06 квітня 2012 р. № 473       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 субвенцію з обласного бюджету, 
зміни бюджетних призначень і пропозиції розпорядників коштів, 

 

міська рада ВИРІШИЛА: 
 

Внести наступні зміни у додатки 3, 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 3 “Показники виконання робіт по ремонту доріг та 
об'єктів благоустрою на 2012 рік” по фонду охорони навколишнього 
природного середовища за рахунок субвенції з обласного бюджету 
передбачити бюджетні призначення на погашення заборгованості станом на 
01.01.2012 року за обладнання об'єкта природно-заповідного фонду, парку-
пам'ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення “Підзамковий” 
стежками і огорожею - 64,338 тис.грн. 

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

2.1. За рахунок субвенції з обласного бюджету передбачити бюджетні 
призначення на погашення заборгованості станом на 01.01.2012 року за 
реконструкцію системи опалення та водопровідно-каналізаційної системи 
гінекологічного корпусу УМПЦ – 125,375 тис.грн., реконструкцію покрівлі 
будівлі МДКЛ по вул.Бращайків – 179,407 тис.грн. та реалізацію “Енерго-та 
екологоефективної схеми теплопостачання м.Ужгород” згідно з Програмою 
будівництва та реконструкції автономних котелень закладів освіти та 
охорони здоров'я на 2011 - 2015 роки – 578,52 тис.грн., в тому числі: 
будівництво автономної котельні по вул. Легоцького, 64а для 



теплопостачання ДНЗ № 21 (будівельно-монтажні та пусконалагоджувальні 
роботи) – 83,968 тис.грн., будівництво автономної котельні по вул. Йокаї, 9 
для теплопостачання ДНЗ №12 (будівельно-монтажні та пусконалагоджу-
вальні роботи) – 80,678 тис.грн., будівництво автономної котельні по            
вул. Макаренка, 6а для теплопостачання НВК “Престиж” (будівельно-
монтажні та пусконалагоджувальні роботи)  - 50,266 тис.грн., будівництво 
автономної котельні по вул. Одеській, 14 для теплопостачання ЗОШ № 6 та 
філії ЗОШ №6 (будівельно-монтажні та пусконалагоджувальні роботи) –            
133,264 тис.грн., будівництво автономної котельні по вул. Нахімова, 3а для 
теплопостачання НВК “Ялинка” (будівельно-монтажні та пусконалагоджу-
вальні роботи) – 35,16 тис.грн., будівництво автономної котельні по            
вул. Підгірній, 43 для теплопостачання АНВК (будівельно-монтажні та 
пусконалагоджувальні роботи) – 19,541 тис.грн., будівництво автономної 
котельні по вул. Доманинській, 263 для теплопостачання НВК “Гармонія” 
(будівельно-монтажні та пусконалагоджувальні роботи) – 151,72 тис.грн., 
реконструкцію системи теплопостачання поліклініки міської дитячої лікарні 
по вул.Боженка,4 (будівельно-монтажні роботи) – 23,923 тис.грн. 

2.2. За рахунок зменшення бюджетних призначень на погашення 
заборгованості станом на 01.01.2012 року за реконструкцію покрівлі будівлі 
МДКЛ по вул.Бращайків – 179,407 тис.грн., реконструкцію системи опалення 
та водопровідно-каналізаційної системи гінекологічного корпусу УМПЦ – 
125,375 тис.грн. та реалізацію “Енерго-та екологоефективної схеми 
теплопостачання м.Ужгород” згідно з Програмою будівництва та 
реконструкції автономних котелень закладів освіти та охорони здоров'я на 
2011 - 2015 роки – 578,517 тис.грн., в тому числі: будівництво автономної 
котельні по вул. Легоцького, 64а для теплопостачання ДНЗ № 21 
(будівельно-монтажні та пусконалагоджувальні роботи) – 83,967 тис.грн., 
будівництво автономної котельні по вул. Йокаї, 9 для теплопостачання            
ДНЗ №12 (будівельно-монтажні та пусконалагоджувальні роботи) –            
80,678 тис.грн., будівництво автономної котельні по вул. Макаренка, 6а для 
теплопостачання НВК “Престиж” (будівельно-монтажні та пусконалагоджу-
вальні роботи) – 50,265 тис.грн., будівництво автономної котельні по            
вул. Одеській, 14 для теплопостачання ЗОШ № 6 та філії ЗОШ №6 
(будівельно-монтажні та пусконалагоджувальні роботи) – 133,263 тис.грн., 
будівництво автономної котельні по вул. Нахімова, 3а для теплопостачання 
НВК “Ялинка” (будівельно-монтажні та пусконалагоджувальні роботи) – 
35,16 тис.грн., будівництво автономної котельні по вул. Підгірній, 43 для 
теплопостачання АНВК (будівельно-монтажні та пусконалагоджувальні 
роботи) – 19,541 тис.грн., будівництво автономної котельні по            
вул. Доманинській, 263 для теплопостачання НВК “Гармонія” (будівельно-
монтажні та пусконалагоджувальні роботи) – 151,72 тис.грн., реконструкцію 
системи теплопостачання поліклініки міської дитячої лікарні по 
вул.Боженка,4 (будівельно-монтажні роботи) – 23,923 тис.грн. збільшити 
бюджетні призначення на реалізацію “Енерго-та екологоефективної схеми 
теплопостачання м.Ужгород” згідно з Програмою будівництва та 



реконструкції автономних котелень закладів освіти та охорони здоров'я на 
2011 - 2015 роки - 213,748 тис.грн., в тому числі на будівництво автономної 
котельні по вул. Легоцького, 64а для теплопостачання ДНЗ № 21 (лізингові 
платежі) – 153,295 тис.грн., будівництво автономної котельні по вул. Йокаї, 9 
для теплопостачання ДНЗ №12 (лізингові платежі) – 35,772 тис.грн., 
будівництво автономної котельні по вул.Тельмана, 2в для теплопостачання 
ДНЗ №1 та ЗОШ №7 (лізингові платежі) – 17,036 тис.грн., реконструкцію 
автономної котельні ДНЗ № 16 по вул.Айвазовського,9 (лізингові платежі) -            
7,642 тис.грн., будівництво автономної котельні по вул. Макаренка, 6а для 
теплопостачання НВК “Престиж” (лізингові платежі) – 0,001 тис.грн., 
будівництво автономної котельні по вул. Доманинській, 263 для 
теплопостачання НВК “Гармонія” (лізингові платежі) – 0,001 тис.грн.,  
реконструкцію котельні з встановленням автономних котельних агрегатів на 
котельні по Київській набережній, 16 для теплопостачання ЗОШ №5 
(лізингові платежі) – 0,001 тис.грн. та передбачити бюджетні призначення 
на упередження аварій на об'єктах комунального господарства (резервування 
коштів) – 669,551 тис.грн. 

3. У додатку 6 “Показники виконання робіт по ремонту закладів 
освіти на 2012 рік” по бюджету розвитку збільшити бюджетні призначення 
на капітальний ремонт будівлі Лінгвістичної гімназії ім. Т.Г.Шевченка 
(експертиза проекту) – 3,05 тис.грн. за рахунок зменшення бюджетних 
призначень у додатку 5 “Показники будівництва і реконструкції 
соціально-культурних та комунальних об’єктів на 2012 рік” по 
капітальному ремонту будівлі Лінгвістичної гімназії ім. Т.Г.Шевченка –             
3,05 тис.грн. 

4. Доповнити Програму економічного і соціального розвитку            
м. Ужгорода на 2012 рік та основні напрямки розвитку на 2013 і 2014 роки 
додатком 7 “Показники виконання робіт по ремонту закладів охорони 
здоров'я на 2012 рік” і передбачити по бюджету розвитку за рахунок 
субвенції з обласного бюджету бюджетні призначення у сумі 38,0 тис.грн. на 
погашення заборгованості станом на 01.01.2012 року за капітальний ремонт 
приміщень жіночої консультації № 1. 

 
 
 
Міський голова                        В. Погорелов 
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