
 
УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
_  ХІ___ сесія   __VІ__ скликання 

( 1 – е  пленарне засідання)  
 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 
 
від 09 грудня 2011 р. №  329                                                        м. Ужгород 
 

 
Про зміни до Програми  
економічного і соціального 
розвитку міста на 2011 рік 
 
 
 
Відповідно до п.22 ч.1 ст.26 Закону України “Про місцеве 

самоврядування в Україні”, враховуючи перерозподіл субвенції з обласного 
бюджету, зміни бюджетних призначень і пропозиції розпорядників коштів,  

 
міська рада ВИРІШИЛА: 

 
 Внести наступні зміни у додатки 3, 4, 5, 6, 7 до Програми 
економічного і соціального розвитку міста на 2011 рік, затвердженої 
рішенням III сесії міської ради VI скликання від 30.12.10 № 89: 

1. У додатку 3 “Показники виконання робіт з ремонту доріг та 
об'єктів благоустрою на 2011 рік”: 

1.1. За рахунок доходів по територіальному дорожньому фонду 
передбачити бюджетні призначення на капітальний ремонт вулиць: Сурікова - 
7,8 тис.грн., 8-Березня (на ділянці від АЗС (ж. б. №39) до вул.Легоцького) –  
4,4 тис.грн., Легоцького – 4,5 тис.грн., Лялька – 12,0 тис.грн., Анкудінова – 
4,5 тис.грн., Можайського (від вул.8-Березня до вул.Минайської) –            
12,6 тис.грн., Бачинського – 4,4 тис.грн., Сільвая – 4,4 тис.грн., Кавказька – 
3,0 тис.грн., Університетська – 4,5 тис.грн., Доманинська – 3,0 тис.грн., 
І.Ваша (від вул.Мондока до вул.Грушевського) – 4,5 тис.грн., Погорєлова – 
4,4 тис.грн. та транспортного мосту по вул.Анкудінова – 3,0 тис.грн. 

1.2. Назву об'єкта “Обладнання об'єктів природно-заповідного фонду, 
парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення 
“Підзамковий” та “Партерний сквер” огорожею” викласти в новій редакції: 
“Обладнання об'єкта природно-заповідного фонду, парку-пам'ятки садово-
паркового мистецтва місцевого значення “Підзамковий” стежками і 
огорожею” без зміни джерел бюджетних призначень. 



 1.3. По бюджету розвитку за рахунок зменшення бюджетних призначень 
на ремонт внутрішньоквартальних систем водопостачання та водовідведення 
по вул.Тихого, Одеській, Шопена, пр. Свободи – 80,0 тис.грн. і на 
капітальний ремонт покрівлі будинку по вул. Минайській, 3 – 50,0 тис.грн. у 
додатку 4. “Показники виконання робіт по ремонту житла на 2011рік” 
передбачити бюджетні призначення на капітальний ремонт покрівлі 
житлового будинку по вул. Собранецькій, 122 – 130,0 тис.грн.  

2. У додатку 5 “Показники будівництва і реконструкції соціально-
культурних та комунальних об’єктів на 2011 рік” по бюджету розвитку: 

2.1. За рахунок перерозподілу субвенції з обласного бюджету, а саме: 
зменшення бюджетних призначень на реконструкцію котельні гімназії по 
вул. 8 Березня - 9,997 тис.грн., реконструкцію благоустрою Братської Могили 
Центральної алеї на “Пагорбі Слави” по вул.Тихій – 22,117 тис.грн., 
будівництво дитячого реабілітаційного центру в м.Ужгород, вул.Ракоці, 3 – 
783,986 тис.грн., збільшити бюджетні призначення на реконструкцію 
зовнішнього газопроводу по вул.Докучаєва, 8 – 117,0 тис.грн., реконструкцію 
покрівлі будівлі ДНЗ № 42 – 216,0 тис.грн., капітальний ремонт покрівлі 
ЗОШ № 19 – 200,0 тис.грн., реконструкцію покрівлі будівлі МДКЛ по 
вул.Бращайків – 283,1 тис.грн.  

2.2. У зв'язку з перерозподілом коштів за рахунок субвенції з обласного 
бюджету зменшити бюджетні призначення на реконструкцію зовнішнього 
газопроводу по вул.Докучаєва, 8 – 117,0 тис.грн., реконструкцію покрівлі 
будівлі ДНЗ № 42 – 216,0 тис.грн., капітальний ремонт покрівлі ЗОШ № 19 – 
200,0 тис.грн. і реконструкцію покрівлі будівлі МДКЛ по вул.Бращайків – 
283,1 тис.грн. Вивільнені кошти в сумі 171,0 тис.грн. направити для 
збільшення бюджетних призначень на будівництво міні-котельні ЗОШ №19 
і ДНЗ №42 (пусконалагоджувальні роботи) – 91,0 тис.грн., реконструкцію 
котельні гімназії по вул.8 Березня – 50,0 тис.грн., реконструкцію системи 
теплопостачання поліклініки міської дитячої лікарні по вул.Боженка,4 –             
30,0 тис.грн. 
 3. Відповідно до Програми будівництва та реконструкції автономних 
котелень закладів освіти та охорони здоров'я на 2011-2015 роки для реалізації 
“Енерго- та екологоефективної схеми теплопостачання м. Ужгород”            
у додатку 5 “Показники будівництва і реконструкції соціально-
культурних та комунальних об’єктів на 2011 рік” по бюджету розвитку за 
рахунок зменшення бюджетних призначень на будівництво автономних 
котелень по: вул. Легоцького, 64 а для теплопостачання ДНЗ № 21 –             
46,142 тис.грн., вул. Тельмана, 2 в для теплопостачання ДНЗ № 1 та             
ЗОШ № 7 - 38,815 тис.грн., вул. Одеській, 14 для теплопостачання ЗОШ № 6 
та філії ЗОШ № 6 – 106,337 тис.грн., вул. Заньковецької, 15 для 
теплопостачання ЗОШ № 12, ЗОШ № 15 та НВК “Дзвіночок” –             
54,963 тис.грн., вул. Нахімова, 3а для теплопостачання НВК “Ялинка” – 
67,755 тис.грн., вул. Доманинській, 263 для теплопостачання НВК 
“Гармонія” - 7,331 тис.грн. та по об’єктах у п.2.2. - 567,59 тис.грн.             
збільшити бюджетні призначення: 



- на реконструкцію автономної котельні ДНЗ № 16 по вул. Айвазовського, 9 – 
281,258 тис.грн., реконструкцію котельні з встановленням автономних 
котельних агрегатів по Київській набережній, 16 для теплопостачання             
ЗОШ № 5 – 202,428 тис.грн., реконструкцію системи теплопостачання 
поліклініки міської дитячої лікарні по вул. Боженка,4 - 34,139 тис.грн., 
реконструкцію системи опалення центральної дитячої бібліотеки на            
пл. Б.Хмельницького, 3 - 0,697 тис.грн. та будівництво автономних котелень 
по: вул. Йокаї, 9 для теплопостачання ДНЗ № 12 – 49,828 тис.грн.,             
вул. Макаренка, 6 а для теплопостачання НВК “Престиж” - 37,108 тис.грн., 
вул. Підгірній, 43 для теплопостачання АНВК – 39,236 тис.грн., вул. 
Генерала Свободи, 9 б для теплопостачання ЗОШ № 8 та НВК “Первоцвіт” – 
184,069 тис.грн.;  
-  управлінню майном міста на внески у статутний фонд КП “Уж-енергія” для 
розрахунків за проектну документацію – 60,17 тис.грн. 
  4. У додатку 6 “Показники виконання робіт по ремонту закладів 
освіти на 2011 рік”: 

4.1. По бюджету розвитку за рахунок зменшення бюджетних 
призначень на капітальний ремонт покрівлі НВК “Первоцвіт” –            
18,01 тис.грн., капітальний ремонт водопроводу НВК “Пролісок” –             
23,0 тис.грн. передбачити бюджетні призначення на капітальний ремонт 
системи опалення НВК “Первоцвіт” - 18,01 тис.грн. та збільшити бюджетні 
призначення на капітальний ремонт покрівлі НВК “Пролісок” – 23,0 тис.грн. 

4.2. По цільовому фонду соціально-економічного розвитку за рахунок 
зменшення бюджетних призначень на придбання кухонного обладнання та 
інвентарю для ЗОШ №21 (інші видатки) – 5,0 тис.грн. передбачити 
бюджетні призначення на придбання кухонного обладнання та інвентарю для 
ДНЗ № 42 (інші видатки) на цю ж суму. 

5. У додатку 7 “Показники виконання робіт по ремонту закладів 
охорони здоров'я на 2011 рік” по бюджету розвитку за рахунок субвенції з 
обласного бюджету передбачити бюджетні призначення на капітальний 
ремонт гінекологічного корпусу та жіночих консультацій Ужгородського 
міського перинатального центру – 238,0 тис.грн. 
 
 
 
Міський голова                        В. Погорелов 
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