
 

 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

               _____ сесія    VIІ _  скликання  
  

 

Р І Ш Е Н Н Я    ПРОЕКТ № 

 
_________________    м. Ужгород 

 

Про зміни до Програми економічного  

і соціального розвитку м. Ужгорода на 2016 рік  

 

 

 

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

самоврядування в Україні”  

 

міська рада ВИРІШИЛА: 

 

Внести зміни у додатки 3, 5, 7, 10 до Програми економічного і 

соціального розвитку м. Ужгорода на 2016 рік, затвердженої рішенням I сесії 

міської ради VII скликання 23 грудня 2015 року № 68: 

1. У додатку 3 “Показники виконання робіт по ремонту доріг та 

об'єктів благоустрою на 2016 рік”: 

1.1. Збільшити обсяг фінансування на реконструкцію міських шляхів – 

3150,0 тис. грн., капітальний ремонт міських шляхів – 1275,0 тис. грн. згідно з 

Програмою благоустрою м. Ужгорода на 2015-2017 роки (кошти міського 

бюджету). 

1.2. По Програмі реконструкції вуличного освітлення м. Ужгорода                  

(II черга) на 2012-2016 роки зменшити обсяг фінансування по реконструкції 

вуличного освітлення м. Ужгорода, ІІ черга – 3231,396 тис. грн. і збільшити 

обсяг фінансування на капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення                       

м. Ужгорода, ІІ черга – 438,96 тис. грн. (кошти міського бюджету). 

 2. У додатку 5 “Показники будівництва і реконструкції соціально-

культурних та комунальних об'єктів на 2016 рік” за рахунок коштів 

міського бюджету передбачити обсяг фінансування на будівництво                   

ЗОШ I-III ст. на 1000 учнівських місць по вул. І.Франка (виготовлення 

проектно-кошторисної документації) – 300,0 тис. грн., будівництво ДНЗ на 300 

місць по вул. І.Франка (виготовлення проектно-кошторисної документації) – 

200,0 тис. грн.  

3. У додатку 7 “Показники виконання робіт по ремонту закладів 

охорони здоров'я на 2016 рік” за рахунок зменшення обсягу фінансування по 

реконструкції лабораторії рентгенологічного відділення міської поліклініки – 

120,0 тис. грн. передбачити обсяг фінансування на капітальний ремонт 

лабораторії рентгенологічного відділення міської поліклініки по                                    



вул. Грибоєдова, 20 В – 85,0 тис. грн., капітальний ремонт лабораторії 

рентгенологічного відділення філії №2 міської поліклініки по                                  

вул. П.Комуни, 2 – 35,0 тис. грн. (кошти міського бюджету). 

4. У додатку 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” зменшити обсяг фінансування 

по реконструкції вуличного освітлення м. Ужгорода, ІІ черга –                                

2792,436 тис. грн., реконструкції вулиці Перемоги на ділянці від                     

вул. Легоцького до вул. Грушевського в м. Ужгород – 2612,564 тис. грн. (кошти 

міського бюджету). 

 5. Контроль за виконанням рішення покласти на заступників міського 

голови відповідно до розподілу функціональних обов'язків. 

 

 

 

Міський голова                     Б. Андріїв 


