
 

 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

 IІI   сесія    VII   скликання  
 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 
31 травня 2016 року   м. Ужгород    № 224 

 

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”, враховуючи рішення II сесії міської ради                      

VII скликання 14 квітня 2016 року № 171 “Про Програму “Репродуктивне 

здоров’я населення м. Ужгород на період до 2020 року”, №172 “Про 

Програму забезпечення мешканців м. Ужгород, які страждають на рідкісні 

(орфанні) захворювання, лікарськими засобами на 2016–2020 роки”, №174 

“Про зміни та доповнення до Програми матеріально-технічного забезпечення 

навчальних закладів на 2016-2020 роки”, 21 квітня 2016 року № 178 “Про 

Програму приватизації об'єктів комунальної власності м. Ужгорода на 2016-2018 роки 

та перелік об'єктів комунальної власності, які підлягають приватизації у 2016 році”, 
 

міська рада ВИРІШИЛА: 
 

Внести зміни у додатки 3, 4, 5, 6, 7, 8 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. За рахунок зменшення обсягу фінансування по реконструкції 

мереж та об'єктів благоустрою історичної частини міста згідно з 

Комплексною Програмою відновлення історичного центру м. Ужгорода на 

2015-2016 роки – 6193,585 тис. грн. передбачити обсяг фінансування на 

капітальний ремонт внутрішньоквартальної каналізаційної мережі по вул. 

Насипна, 3 – 60,0 тис. грн., капітальний ремонт зелених зон загального 

користування – 388,359 тис. грн., збільшити обсяг фінансування на 

капітальний ремонт міських шляхів – 476,0 тис. грн., капітальний ремонт 

тротуарів – 705,0 тис. грн., капітальний ремонт внутрішньоквартальних 

територій – 3770,666 тис. грн. згідно з Програмою благоустрою м. Ужгорода 

на 2015-2017 роки, реконструкцію вуличного освітлення міста Ужгорода, II 

черга – 348,96 тис. грн. згідно з Програмою реконструкції вуличного 

освітлення м. Ужгорода (II черга) на 2012-2016 роки та у додатку 4 

“Показники виконання робіт по ремонту житла на 2016 рік” збільшити 



обсяг фінансування на капітальний ремонт покрівель – 200,0 тис. грн., 

передбачити обсяг фінансування на капітальний ремонт фасадів –                        

50,0 тис. грн. згідно з Програмою капітального ремонту житлового фонду міста 

Ужгород на 2015-2017 роки і направити обсяг фінансування департаменту 

міського господарства на реалізацію Програми фінансової підтримки 

комунальних підприємств м. Ужгорода на 2016-2017 роки – 194,6 тис. грн. 

(кошти міського бюджету). 

1.2. За рахунок коштів міського бюджету передбачити обсяг 

фінансування на капітальний ремонт колектору скиду очищених стічних вод 

та водозахисної дамби – 710,754 тис. грн. 

1.3. За рахунок коштів міського бюджету збільшити обсяг 

фінансування на капітальний ремонт внутрішньоквартальних територій – 

1417,3 тис. грн., капітальний ремонт міських шляхів – 540,0 тис. грн., 

капітальний ремонт каналізаційної мережі  вул. І.Франка, 56а – 25,0 тис. грн. 

згідно з Програмою благоустрою м. Ужгорода на 2015-2017 роки та на 

реконструкцію вуличного освітлення міста Ужгорода, II черга – 90,0 тис. грн. 

згідно з Програмою реконструкції вуличного освітлення м. Ужгорода                       

(II черга) на 2012-2016 роки. 

1.4. 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 –                      

2830,615 тис. грн. (кошти міського бюджету). 

2. У додатку 4 “Показники виконання робіт по ремонту житла на 

2016 рік”: 

2.1. Зменшити обсяг фінансування по реставрації (капітальному 

ремонту) фасадів та покрівель житлових будинків згідно з Комплексною 

Програмою відновлення історичного центру м. Ужгорода на 2015-2016 роки– 

1236,0 тис. грн. (кошти міського бюджету). 

 2.2. За рахунок коштів міського бюджету збільшити обсяг фінансу-

вання на капітальний ремонт покрівель – 238,0 тис. грн. згідно з Програмою 

капітального ремонту житлового фонду міста Ужгород на 2015-2017 роки. 

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

культурних та комунальних об'єктів на 2016 рік”: 

          3.1. За рахунок коштів міського бюджету передбачити обсяг фінансуван- 

ня на капітальний ремонт приміщень господарського корпусу центру 

первинної санітарно-медичної допомоги по вул. Грибоєдова, 20 В –                      

200,0 тис. грн., реконструкцію покрівлі НВК “Престиж” по вул. Джамбула 

(виготовлення проектно-кошторисної документації) – 70,0 тис. грн., 

реконструкцію покрівлі НВК “Первоцвіт” по вул. Ак. Корольова 

(виготовлення проектно-кошторисної документації) – 70,0 тис. грн., 

капітальний ремонт покрівлі Ужгородського міського територіального 

центру соціального обслуговування по вул. Благоєва – 200,0 тис. грн. та 

збільшити обсяг фінансування на капітальний ремонт спортивних споруд 

Ужгородської загальноосвітньої школи I-III ступенів №7 по                                     

вул. Дворжака, 41– 6,0 тис. грн. 

 3.2. Назви об'єктів: “Реконструкція водопровідної мережі D-325 мм від 

вул. Минайської до вул. Челюскінців”, “Реконструкція КОС” (коригування 



проектно-кошторисної документації) викласти в новій редакції: 

“Реконструкція водопровідної мережі по вул. Челюскінців від                                  

вул. Грушевського до вул. Ак. Корольова”, “Будівництво нової лінії 

каналізаційних очисних споруд потужністю 50 тис. м³/на добу, м. Ужгород” 

(виготовлення проектно-кошторисної документації) відповідно, без зміни 

обсягу фінансування. 

 4. У додатку 6 “Показники виконання робіт по ремонту закладів 

освіти на 2016 рік”: 

 4.1. За рахунок коштів міського бюджету передбачити обсяг 

фінансування на капітальний ремонт спортивного залу Класичної гімназії по 

вул. 8 Березня, 44 – 29,54 тис. грн., капітальний ремонт цокольного поверху 

будівлі Лінгвістичної гімназії ім. Т.Г.Шевченка (виготовлення проектно-

кошторисної документації) – 90,0 тис. грн. 

 4.2. Назви об'єктів: “Капітальний ремонт покрівлі спортзалу                    

УЗОШ І-ІІІ ст. №20–ліцею “Лідер” та “Реконструкція електромережі ЗОШ 

№14” для співфінансування в рамках проекту ЄС/ПРООН “Місцевий 

розвиток, орієнтований на громаду” доповнити текстом: “згідно з Програмою 

матеріально-технічного забезпечення та енергозбереження навчальних 

закладів на 2016-2020 роки” відповідно.  

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

охорони здоров'я на 2016 рік” за рахунок коштів міського бюджету 

передбачити обсяг фінансування на капітальний ремонт приміщення 

відділення захворювань органів дихання Ужгородської міської дитячої 

клінічної лікарні (виготовлення проектно-кошторисної документації) –                 

100,0 тис. грн., реконструкцію лабораторії рентгенологічного відділення 

міської поліклініки – 120,0 тис. грн. 

 6. У додатку 8 “Перелік цільових міських Програм, які 

передбачаються реалізовувати у 2016 році за рахунок всіх джерел 

фінансування”: 

 6.1. Назву Програми матеріально-технічного забезпечення навчальних 

закладів на 2016-2020 роки викласти у наступній редакції: “Програма 

матеріально-технічного забезпечення та енергозбереження навчальних 

закладів на 2016-2020 роки”. 

 6.2. Перелік цільових міських програм доповнити Програмою 

забезпечення мешканців м. Ужгород, які страждають на рідкісні (орфанні) 

захворювання, лікарськими засобами на 2016–2020 роки та Програмою 

“Репродуктивне здоров’я населення м. Ужгород на період до 2020 року”. 

 6.3. По Програмі приватизації об'єктів комунальної власності м. Ужгорода на 

2016-2018 роки та перелік об'єктів комунальної власності, які підлягають приватизації 

у 2016 році  у графі “Дата затвердження та орган, що затвердив” слово “Проект” 

замінити на “рішення II сесії міської ради VII скликання від 21 квітня 2016 року 

№ 178”. 

 7. Контроль за виконанням рішення покласти на заступників міського 

голови відповідно до розподілу функціональних обов'язків. 

 

 

 



Міський голова                     Б. Андріїв 


