
Доповнення №1 

до проекту рішення __сесії міської ради VII скликання “Про зміни до 

Програми економічного і соціального розвитку м. Ужгорода на 2016 рік” №  

  

Враховуючи рішення четвертої сесії Закарпатської обласної ради VII 

скликання від 28.07.2016 року № 389 "Про внесення змін до рішення 

обласної ради від 05.01.2016 №134 "Про обласний бюджет на 2016 рік" (зі 

змінами від 17.03.2016, 05.04.2016, 14.06.2016) 

 

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

об'єктів благоустрою на 2016 рік”:  

1.1. 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 - 

8000,0тис.грн (кошти міського бюджету), збільшити обсяг фінансування на 

капітальний ремонт міських шляхів - 1190,271 тис.грн., капітальний ремонт 

внутрішньоквартальних територій - 1639,859 тис.грн та передбачити обсяг 

фінансування  на капітальний ремонт внутрішньоквартальної  каналізаційної 

мережі по вул.Докучаєва, 25 - 25,0 тис.грн., капітальний ремонт 

внутрішньоквартальної  каналізаційної мережі по вул. Можайського, 24 - 

130,0 тис.грн., капітальний ремонт внутрішньоквартальної  каналізаційної 

мережі по вул.Тлехаса, 88 - 20,0 тис.грн. згідно з Програмою благоустрою м. 

Ужгорода на 2015-2017 роки. 

1.2. Збільшити обсяг фінансування  на капітальний ремонт мереж 

зовнішнього освітлення міста Ужгорода, II черга - 2427,0 тис.грн. (кошти 

міського бюджету) згідно з Програмою реконструкції вуличного освітлення 

м.Ужгород (II черга) на 2012-2016 роки. 

1.3. По Програмі благоустрою  м. Ужгорода на 2015-2017 роки за 

рахунок зменшення обсягу фінансування по капітальному ремонту 

кладовища Пагорб Слави – 140,0 тис. грн. збільшити обсяг фінансування на 

капітальний ремонт кладовища Барвінок на цю ж суму (кошти міського 

бюджету).  

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

2016 рік” за рахунок коштів міського бюджету збільшити обсяг 

фінансування на капітальний ремонт покрівель – 806,003 тис. грн., 

капітальний ремонт водопроводу, каналізації – 361,0 тис. грн., капітальний 

ремонт електрощитових, мереж електроосвітлення будинків – 180,5 тис. грн.,  

згідно з Програмою капітального ремонту житлового фонду міста Ужгород на 

2015-2017 роки, та на реставрацію (капітальний ремонт) фасадів та покрівель 

житлових будинків згідно з Комплексною Програмою відновлення історичного 

центру м. Ужгорода на 2015-2016 роки - 2220,367 тис.грн. 

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

культурних та комунальних об'єктів на 2016 рік” назву об'єкта: 

“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”, видатки по якому фінансуються за 

рахунок субвенції з обласного бюджету, викласти в новій редакції: 

“Реконструкція комплексу будівель під спортивно-реабілітаційний центр 

інвалідів з ураженням опорно-рухового апарату та інвалідів АТО по вул. 

Ф.Тіхого, 13 б, в м. Ужгороді” без зміни обсягу фінансування.  

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

освіти на 2016 рік”: 

4.1. За рахунок субвенції з обласного бюджету передбачити обсяг 

фінансування Ужгородському вищому професійному училищу торгівлі та 

технологій харчування на  капітальний ремонт майстерні - кафе - 600 тис.грн. 

4.2. За рахунок коштів міського бюджету передбачити обсяг фінансування 

на капітальний ремонт благоустрою території УЗОШ I-III ст. №20 – ліцею “Лідер”, 

м.Ужгород, вул.Сільвая,3 – 430,872 тис. грн.  

4.3. Назву об'єкта: “Капітальний ремонт каналізаційної системи 

Ужгородської загальноосвітньої спеціалізованої школи I-III ст. №2 з 

поглибленим вивченням окремих предметів, вул. Підгірна, 43” викласти в новій 

редакції: “Реконструкція каналізаційної мережі Ужгородської спеціалізованої 

ЗОШ I-III ступенів №2 вул. Підгірна, 43 м.Ужгород” без зміни обсягу 

фінансування.  

 

 

 

Міський голова                     Б. Андріїв 

 
 


