
 

 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

               _____  сесія    VI _  скликання  
  
 

Р І Ш Е Н Н Я    ПРОЕКТ №  
 
_________________                      м. Ужгород                                       
 
Про зміни до Програми економічного  
і соціального розвитку м. Ужгорода на 2015 рік  

 
 
 
Відповідно до п.22 ч.1 ст.26 Закону України “Про місцеве 

самоврядування в Україні”, враховуючи рішення двадцять першої сесії             
Закарпатської обласної ради VI скликання 06.03.2015 № 1222 “Про внесення 
змін до рішення обласної ради від 30.12.2014 № 1172 “Про обласний бюджет 
на 2015 рік”, рішення ХХVII сесії міської ради VI скликання 19 лютого            
2015 року №№1626, 1627, 1628, 1639, 

 
міська рада ВИРІШИЛА: 

 
Внести зміни у додатки 2, 3, 4, 5, 8 до Програми економічного і 

соціального розвитку м. Ужгорода на 2015 рік та основні напрямки розвитку 
на 2016 і 2017 роки, затвердженої рішенням ХХVII сесії міської ради            
VI скликання 19 грудня 2014 року № 1581: 

1. У додатку 2 “Показники виконання робіт по утриманню об’єктів 
благоустрою на 2015 рік” за рахунок коштів міського бюджету збільшити 
обсяг фінансування на поточний ремонт міських шляхів – 482,636 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 2015 рік” : 

2.1. За рахунок коштів міського бюджету передбачити обсяг 
фінансування на реконструкцію мереж та об'єктів благоустрою історичної 
частини міста  – 12100,0 тис. грн. згідно з Комплексною Програмою 
відновлення історичного центру м. Ужгорода на 2015-2016 роки. 
 2.2. По бюджету розвитку за рахунок зменшення обсягу фінансування 
по реконструкції вул. Гранітної – 1500,0 тис. грн., капітальному ремонту            
вул. Гулака Артемовського – 557,957 тис. грн., капітальному ремонту            
вул. Богомольця – 527,124 тис. грн. передбачити обсяг фінансування на 
капітальний ремонт перехрестя вул.Минайська-вул.Можайського з 
влаштуванням світлофорного об'єкту – 476,934 тис. грн., капітальний ремонт 



вул. Сурікова – 627,65 тис. грн., капітальний ремонт вул. Університетської – 
492,1 тис. грн. згідно з Програмою благоустрою м. Ужгорода на 2015-2017 
роки, а кошти у сумі 988,397 тис. грн. направити у додаток 4 “Показники 
виконання робіт по ремонту житла на 2015 рік”, в якому за рахунок 
зменшення обсягу фінансування по капітальному ремонту покрівлі 
житлового будинку по пров. Університетському, 7 – 24,3 тис. грн. збільшити 
обсяг фінансування на капітальний ремонт покрівель: вул. 8-го Березня, 35 – 
76,5 тис. грн., вул. Собранецька, 45 – 180,0 тис. грн., вул. Шевченка, 30 – 
135,0 тис. грн., капітальний ремонт каналізації: вул. Закарпатська, 26 –            
76,5 тис. грн., капітальний ремонт електрощитової та електромереж:            
вул. Докучаєва, 10 – 13,5 тис. грн., вул. Закарпатська, 28 – 13,5 тис. грн.,            
пр. Свободи, 40 – 79,74 тис. грн. згідно з Програмою капітального ремонту 
житлового фонду міста Ужгород на 2015-2017 роки та на капітальний 
ремонт: влаштування автономного електричного опалення в квартирах 
малозабезпечених громадян міста – 437,957 тис. грн. згідно з Програмою 
енергоефективності та енергозбереження міста Ужгород на 2012-2015 роки. 
 2.3. Найменування заходу Програми благоустрою м. Ужгорода на 2015-
2017 роки “Капітальний ремонт тротуару наб. Православної” викласти в 
новій редакції: “Капітальний ремонт пішохідної зони Православної 
набережної (від пам'ятника загиблим міліціонерам до вул. Анкудінова) в 
м.Ужгороді” без зміни обсягу фінансування. 

3. У додатку 4 “Показники виконання робіт по ремонту житла на 
2015 рік” за рахунок за рахунок коштів міського бюджету передбачити 
обсяг фінансування на капітальний ремонт фасадів та покрівель житлових 
будинків - 4770,0 тис. грн. згідно з Комплексною Програмою відновлення 
історичного центру м. Ужгорода на 2015-2016 роки. 

4. У додатку 5 “Показники будівництва і реконструкції соціально-
культурних та комунальних об’єктів на 2015 рік” по бюджету розвитку: 

4.1. За рахунок субвенції з обласного бюджету передбачити обсяг 
фінансування на капітальний ремонт фасаду (заміна вікон) НВК “Ялинка” по 
вул. Нахімова – 400,0 тис. грн., капітальний ремонт даху Ужгородської 
класичної гімназії по вул. 8-го Березня – 500,0 тис. грн., капітальний ремонт 
благоустрою території Ужгородської спеціалізованої ЗОШ I ступеня №1 по вул. Ви-
сокій – 400,0 тис. грн., будівництво міні-котельні для ДНЗ № 12 по вул. Йокаї – 
1110,0 тис. грн. та збільшити обсяг фінансування на співфінансування 
інвестиційних проектів, співробітництва Закарпатської області України та 
краю Височіна Чеської Республіки: капітальний ремонт фасаду будівлі 
спеціалізованої ЗОШ №3 І-ІІІ ст. по наб. Незалежності,19 – 400,0 тис. грн., 
капітальний ремонт фасаду ДНЗ №15 – 400,0 тис. грн., реконструкцію фасаду 
будівлі ДНЗ №20 по вул. Белінського, 23 – 400,0 тис. грн., капітальний 
ремонт фасаду та покрівлі будівлі ЗОШ №8 по вул. Ак. Корольова, 4 –            
500,0 тис. грн., капітальний ремонт фасаду будівлі ДНЗ №26 по проспекту Свободи, 
59 – 400,0 тис. грн., капітальний ремонт фасаду (заміна вікон) ДНЗ №29 – 
400,0 тис. грн.,  капітальний ремонт фасаду НВК “Ужгородський економіч-
ний ліцей, ЗОШ I-II ст.” по пл. Ш.Петефі - 500,0 тис. грн., капітальний 



ремонт фасаду (заміна вікон) Ужгородської спеціалізованої ЗОШ І-ІІІ ст. №2 
за адресою м. Ужгород, вул. Підгірна, 43 – 500,0 тис. грн., капітальний 
ремонт фасаду (заміна вікон) ЗОШ №19 по вул. Заньковецької, 66 –            
500,0 тис. грн., будівництво міні-котельні для ДНЗ №1 по вул. М.Вовчка – 
1110,0 тис. грн., будівництво міні-котельні для ДНЗ №30 по вул. Шевченка – 
1090,0 тис. грн. 

4.2. За рахунок зменшення обсягу фінансування по будівництву міні-
котельні для ДНЗ №1 по вул. М.Вовчка – 800,0 тис. грн., будівництву міні-
котельні для ДНЗ №30 по вул. Шевченка – 900,0 тис. грн. збільшити обсяг 
фінансування на реконструкцію існуючих приміщень під архівний відділ та 
міського архівосховища по вул. Кармелюка, 7 в м. Ужгород – 50,0 тис. грн., 
капітальний ремонт будівлі по вул. 8 Березня, 46б – 200,0 тис. грн., капі-
тальний ремонт будівлі та благоустрою території ДНЗ №6 по вул. Капітульній – 
150,0 тис. грн. (в т.ч. заборгованість за 2014 рік – 162,9 тис. грн.) та передба-
чити обсяг фінансування на капітальний ремонт фасаду будівлі ЗОШ №12 по 
вул. Заньковецької – 300,0 тис. грн., капітальний ремонт будівлі ДНЗ № 39 по 
вул. Пестеля – 350,0 тис. грн., капітальний ремонт благоустрою території 
ДНЗ № 42 по вул. Легоцького – 300,0 тис. грн., капітальний ремонт 
неврологічного відділення Ужгородської ЦМКЛ по вул. Грибоєдова –            
350,0 тис. грн.  

4.3. Зменшити обсяг фінансування по будівництву міського кладовища 
(I черга) – 1700,0 тис. грн., будівництву під'їзних шляхів до кладовища – 
2000,0 тис. грн. 
 5. У додатку 8 “Перелік цільових міських Програм, які 
передбачаються реалізовувати у 2015 році за рахунок всіх джерел 
фінансування” перелік цільових міських Програм доповнити Програмою 
"Безпека навчальних закладів міста на 2012-2016 роки", Програмою 
підтримки дітей учасників антитерористичної операції і дітей з сімей, 
переміщених з тимчасово окупованої території України та районів 
проведення антитерористичної операції у навчальних закладах міста на 2015 
рік, Програмою підтримки учасників антитерористичної операції на 2015 рік. 
 6. Контроль за виконанням рішення покласти на заступників міського 
голови відповідно до розподілу функціональних обов'язків. 

 
 
 

Міський голова                В. Погорелов 


