
 

 

 

 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

 V  сесія    VII   скликання  
 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 
14 липня 2016 року               м. Ужгород    № 266 
 

 

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 III сесії міської ради                      

VII скликання 31 травня 2016 року № 214 “Про Програму 

енергоефективності міста Ужгорода на 2016-2017 роки” та 07 червня                  

2016 року № 247 “Про Програму надання дотації на відшкодування витрат, у 

разі затвердження органом місцевого самоврядування тарифів на послуги з 

утримання житлового фонду м. Ужгород нижчими від розміру економічно 

обґрунтованих витрат на їх виробництво на 2016 рік”, Постанову Кабінету 

Міністрів України від 24 червня 2016 р. № 395 “Деякі питання надання у 

2016 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення 

заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій”,  

 

міська рада ВИРІШИЛА: 

 

Внести зміни у додатки 3, 4, 5, 7, 8, 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” по Програмі благоустрою м. Ужгорода на 

2015-2017 роки за рахунок субвенції з державного бюджету збільшити обсяг 

фінансування на капітальний ремонт міських шляхів – 5700,0 тис. грн. 

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

2016 рік” за рахунок зменшення обсягу фінансування по капітальному 

ремонту житлових будинків ОСББ в рамках проекту ЄС/ПРООН – 287,761 

тис. грн. (кошти міського бюджету) збільшити обсяг фінансування на 

капітальний ремонт покрівель – 256,144 тис. грн., капітальний ремонт 

електрощитових, мереж електроосвітлення будинків – 2,0 тис. грн., 

капітальний ремонт по заміні вікон в місцях загального користування – 



29,617 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 зменшення обсягу фінансування по реконструкції 

системи опалення будівель по вул. Небесної Сотні, 4, 6 та пл. Поштової, 3 із 

влаштуванням автономної міні-котельні – 500,0 тис. грн. (кошти міського 

бюджету) передбачити обсяг фінансування на капітальний ремонт 

приміщень будівлі ЗОШ I-III ст. №6 по вул. Одеській, 15 – 500,0 тис. грн.  

 3.2. За рахунок субвенції з державного бюджету збільшити обсяг 

фінансування на капітальний ремонт фасадів (заміна вікон) Ужгородської 

класичної гімназії по вул. 8-го Березня, 44 – 3814,9 тис. грн., капітальний 

ремонт терапевтичного відділення Ужгородської ЦМКЛ по вул. Грибоєдо-  

ва – 1983,2 тис. грн., реконструкцію водогону Д-325 по вул. Можайського від 

вул. Минайської до вул.8-го Березня – 1381,5 тис. грн., реконструкцію ПНС з 

РЧВ 2х1000 м.куб. в мікрорайоні “Сторожниця” – 2328,8 тис. грн., 

реконструкцію каналізаційного колектора по вул. Тельмана – 1316,0 тис. грн. 

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

культурних та комунальних об'єктів на 2016 рік” та 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” по об'єкту: “Реконструкція будівель 

колишньої котельні у м. Ужгороді по вул. Ф.Тіхого, 13 Б під спортивно-

реабілітаційний центр для інвалідів з ураженням опорно-рухового апарату та 

інвалідів АТО” зменшити обсяг фінансування – 1900,0 тис. грн. (кошти 

міського бюджету) для поповнення обсягу резервного фонду та викласти 

назву об'єкта в новій редакції: “Комплекс будівель під спортивно-

реабілітаційний центр інвалідів з ураженням опорно-рухового апарату та 

інвалідів-учасників антитерористичної операції по вул. Ф.Тіхого, 13 б, у                 

м. Ужгороді – реконструкція”. 

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

охорони здоров'я на 2016 рік” зменшити обсяг фінансування по 

капітальному ремонту приміщення відділення захворювань органів дихання 

Ужгородської міської дитячої клінічної лікарні (виготовлення проектно-

кошторисної документації) – 100,0 тис. грн. (кошти міського бюджету). 

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

передбачаються реалізовувати у 2016 році за рахунок всіх джерел 

фінансування” доповнити Програмою енергоефективності міста Ужгород на 

2016-2017 роки, Програмою надання дотації на відшкодування витрат, у разі 

затвердження органом місцевого самоврядування тарифів на послуги з 

утримання житлового фонду м. Ужгород нижчими від розміру економічно 

обґрунтованих витрат на їх виробництво на 2016 рік. 

7. 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” таблицю 

викласти в новій редакції: 

Назва проекту,  

головний розпорядник коштів 

Обсяг співфінансування з 

місцевого бюджету,тис.грн. 

1 2 

Управління капітального будівництва  

Комплекс будівель під спортивно-реабілітаційний центр 

інвалідів з ураженням опорно-рухового апарату та 

інвалідів-учасників антитерористичної операції по вул. 

Ф.Тіхого, 13 б, у м. Ужгороді – реконструкція 

100,0 

Всього: 100,0 

8. Пункт 1.2. рішення III сесії міської ради VII скликання 31.05.2016 

року № 224 викласти в новій редакції: “За рахунок коштів резервного фонду 

міського бюджету передбачити обсяг фінансування на капітальний ремонт 

колектору скиду очищених стічних вод та водозахисної дамби –                           

710,754 тис. грн.” 

 9. Контроль за виконанням рішення покласти на заступників міського 

голови відповідно до розподілу функціональних обов'язків. 

 

 

 

Міський голова                     Б. Андріїв 
 

 


