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_ XIV_ сесія   __VІ__ скликання 
(1-є пленарне засідання) 

 
Р І Ш Е Н Н Я        

 
від 21.09.12     м. Ужгород     №  615                             
 
 

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 зміни бюджетних призначень і 
пропозиції розпорядників коштів, 

 

міська рада ВИРІШИЛА: 
 

Внести наступні зміни у додатки 3, 4, 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 30.12.2011 № 415: 

1. У додатку 4 “Показники виконання робіт по ремонту житла на 
2012 рік” по бюджету розвитку за рахунок зменшення бюджетних 
призначень по капітальному ремонту ліфтів за адресами: вул. Перемоги, 149 
(1-5) – 8,468 тис. грн., вул. Джамбула, 78 (1,2) – 19,234 тис. грн.,            
вул. Минайська, 29 (1,2) – 10,805 тис. грн. та у додатку 3 “Показники 
виконання робіт по ремонту доріг та об'єктів благоустрою на 2012 рік” 
по капітальному ремонту мереж зовнішнього освітлення міських доріг 
(посилення опор) по вул. Ак.Корольова, вул. Мукачівській – 25,6 тис. грн., 
капітальному ремонту зелених насаджень – 19,125 тис. грн. збільшити 
бюджетні призначення на капітальний ремонт ліфтів за адресою:            
вул. Залізнична, 4/22 (1-5) – 28,232 тис. грн., передбачити бюджетні 
призначення на капітальний ремонт ліфтів за адресами: вул. Г.Свободи, 9а - 
13,0 тис. грн., вул. Г.Свободи, 9 – 15,0 тис. грн., вул. Заньковецької, 7 –            
7,0 тис. грн., вул. Минайська, 9 (1,2) – 12,0 тис. грн., вул. Г.Артемовського, 
14 (1) – 8,0 тис. грн. 

2. У додатку 5 “Показники будівництва і реконструкції соціально-
культурних та комунальних об’єктів на 2012 рік” по бюджету розвитку за 
рахунок зменшення бюджетних призначень по капітальному ремонту 
покрівлі навчально-виховного комплексу "Ужгородський економічний ліцей, 
ЗОШ I-II ст." - 750,0 тис. грн., реконструкції комплексного благоустрою 
території Горянської церкви "Ротонда" – 200,0 тис. грн., виготовленню ПВР 
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по будівництву пішохідного мосту через річку Уж в районі площі 
Б.Хмельницького - 100,0 тис. грн., будівництву ДНЗ на 200 місць в 
мікрорайоні "Боздош" - 130,0 тис. грн., будівництву міні-котельні ЗОШ № 19 
і ДНЗ № 42 – 136,14 тис. грн., капітальному ремонту системи каналізації 
ЗОШ №12 – 44,109 тис. грн., будівництву септика для будівлі ЗОШ №16 – 
100,0 тис. грн., будівництву газопроводу від ГРП с. Сторожниця до ГРП            
вул. Єньківська – 282,411 тис. грн., упередженню аварій на об'єктах 
комунального господарства (резервування коштів) - 149,965 тис. грн. 
збільшити бюджетні призначення на капітальний ремонт приміщень 
сімейної амбулаторії по вул. Перемоги, 161/1 – 389,341 тис. грн., капітальний 
ремонт покрівлі ДНЗ №39 – 20,45 тис. грн., капітальний ремонт покрівлі    
ДНЗ №38 – 31,487 тис. грн., капітальний ремонт актового залу ЗОШ №5 –            
51,347 тис. грн., реконструкцію приміщення шкільної майстерні під їдальню 
Лінгвістичної гімназії ім. Т.Г.Шевченка – 300,0 тис. грн., передбачити 
бюджетні призначення на капітальний ремонт даху НВК "Ужгородський 
економічний ліцей, ЗОШ I-II ступенів" – 700,0 тис. грн., реконструкцію 
резервного електропостачання будівлі ПМЦ по вул.Грибоєдова –            
100,0 тис. грн., будівництво станції біологічної очистки побутових стічних 
вод ЗОШ № 16 – 270,0 тис. грн., виготовлення проекту по будівництву 
притулку для безпритульних тварин по вул. Загорській згідно з Програмою 
регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними методами в            
м. Ужгороді на 2012-2014 роки – 30,0 тис. грн. 
 3. У додатку 6 “Показники виконання робіт по ремонту закладів 
освіти на 2012 рік” по бюджету розвитку за рахунок зменшення бюджетних 
призначень по капітальному ремонту системи опалення ЗОШ № 16 по            
вул. Жатковича, 24 – 40,0 тис. грн., капітальному ремонту системи опалення 
Угорськомовної гімназії по вул. Грушевського, 39А – 37,45 тис. грн., 
капітальному ремонту обладнання в котельні НВК "Ужгородський 
економічний ліцей" на пл. Ш. Петефі, 15 – 19,485 тис. грн. збільшити 
бюджетні призначення на капітальний ремонт котельні, системи опалення та 
гарячого водопостачання ЗОШ № 19 по вул. Легоцького, 125 –            
31,85 тис. грн., передбачити бюджетні призначення на капітальний ремонт 
тепломережі ДНЗ №16 по вул. Айвазовського, 9 – 19,485 тис. грн., 
капітальний ремонт системи опалення ЗОШ № 5 на пл. Ш. Петефі, 36 –            
45,6 тис. грн.  

 
 
 

Міський голова                         В. Погорелов 
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