
Доповнення №1 
до проекту рішення №175 сесії міської ради VII скликання “Про зміни до 
Програми економічного і соціального розвитку м. Ужгорода на 2016 рік”  

 
 

Враховуючи рішення другої сесії Закарпатської обласної ради VII 
17.03.2016 №215 "Про внесення змін до рішення обласної ради від 05.01.2016 
№134 "Про обласний бюджет на 2016 рік" 

1. У додатку 3 “Показники виконання робіт по ремонту доріг та 
об'єктів благоустрою на 2016 рік”  

1.1. Пункт 1.2. викласти у новій редакції: “Зменшити обсяг 
фінансування по реконструкції мереж та об'єктів благоустрою історичної 
частини міста згідно з Комплексною Програмою відновлення історичного 
центру м. Ужгорода на 2015-2016 роки – 14198,413 тис. грн. (кошти міського 
бюджету) та передбачити обсяг фінансування на реконструкцію вуличного 
освітлення міста Ужгорода, II черга згідно з Програмою реконструкції 
вуличного освітлення м.Ужгорода (II черга) на 2012-2016 роки – 4963,304 
тис. грн. (кошти міського бюджету)”. 
 2. У додатку 5 “Показники будівництва і реконструкції соціально-
культурних та комунальних об'єктів на 2016 рік”: 
 2.1. У пункті 2.2 вилучити текст: "реконструкцію штучного покриття 
спортивного майданчика ЗОШ №19 по вул. Заньковецькій – 57,0 тис. грн.". 
 2.2. За рахунок коштів місцевого бюджету передбачити обсяг 
фінансування на реконструкцію будівель колишньої котельні у м. Ужгород 
по вул. Ф.Тіхого, 13 Б під спортивно-реабілітаційний центр для інвалідів з 
ураженням опорно-рухового апарату та інвалідів АТО – 2500,0 тис. грн., в 
тому числі: кошти міського бюджету – 2000,0 тис. грн., кошти обласного 
бюджету – 500,0 тис. грн. 
 3. У пункті 4 додаток 10 “Перелік соціально-культурних та 
комунальних об'єктів для співфінансування інвестиційних проектів 
поданих до Державного фонду регіонального розвитку в рамках 
реалізації Державної стратегії регіонального розвитку на 2016 рік” 
викласти у новій редакції (додається). 

 
 
 

Міський голова                     Б. Андріїв 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Додаток 10 

 
Перелік соціально-культурних та комунальних об'єктів для 

співфінансування інвестиційних проектів поданих до Державного фонду 
регіонального розвитку в рамках реалізації Державної стратегії 

регіонального розвитку на 2016 рік 
 

Назва проекту,  
головний розпорядник коштів 

Обсяг 
співфінансування з
міського бюджету, 

 тис. грн. 
1 2 
 

Управління капітального будівництва 
 

 

Капітальний ремонт фасадів (заміна вікон) класичної гімназії по  
вул. 8 Березня ,44 в  

503,0 

Капітальний ремонт терапевтичного відділення Ужгородської 
ЦМКЛ по вул. Грибоєдова 

265,0 

Реконструкція водогону Д-325 по вул. Можайського від  
вул. Минайської до вул. 8-го Березня  

182,0 

Реконструкція ПНС з РЧБ 2Х1000 м.куб у мікрорайоні Сторожниця 307,02 
Реконструкція каналізаційного колектора по вул. Тельмана  174,0 
Реконструкція будівель колишньої котельні у м.Ужгород по 
вул.Ф.Тіхого, 13 Б під спортивно-реабілітаційний центр для 
інвалідів з ураженням опорно-рухового апарату та інвалідів АТО 

2500,0 

Всього: 3931,02 
 

Департамент міського господарства  

Реконструкція вуличного освітлення м. Ужгорода, ІІ черга  4963,304 
Реконструкція вулиці Перемоги на ділянці від вул. Легоцького до 
вул. Грушевського в м. Ужгород 

2612,564 

Всього: 7575,868 
Разом: 11506,888 
 
 
 
Секретар ради         А.Сушко 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


