
 

 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

 VIII  сесія    VII   скликання  
 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 
29 листопада 2016 року             м. Ужгород    № 464 
 

 

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 Постанову Кабінету Міністрів 

України від 9 листопада 2016 р. № 807 “Про внесення змін до Постанови 

Кабінету Міністрів України від 24 червня 2016 р. № 395”,  

 

міська рада ВИРІШИЛА: 

 

Внести зміни у додаток 2, 3, 4, 5, 6 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 2 “Показники виконання робіт з утримання об’єктів 

благоустрою на 2016 рік” за рахунок зменшення обсягу фінансування по 

послугах щодо очищування інші (утримання доріг) – 703,0 тис. грн., 

прочищенню зливоприймальної каналізації вулиць міста – 55,0 тис. грн.,   

збільшити обсяг фінансування на послуги щодо благоустрою території 

(озеленення та утримання зелених насаджень) – 703,0 тис. грн., послуги щодо 

очищування інші (послуги з ліквідації несанкціонованих сміттєзвалищ, вивіз 

сміття) – 55,0 тис. грн. згідно з Програмою благоустрою м. Ужгорода на 

2015-2017 роки (кошти міського бюджету). 

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

об'єктів благоустрою на 2016 рік”: 

2.1. Зменшити обсяг фінансування по реконструкції міських шляхів – 

5799,708 тис. грн., капітальному ремонту міських шляхів – 4152,198 тис. грн., 

облаштуванню велодоріжок із нанесенням відповідної розмітки –                    

1565,985 тис. грн., капітальному ремонту скверу ім. Героїв Майдану –                

100,0 тис. грн., капітальному ремонту світлофорних об'єктів –                          

550,887 тис. грн., капітальному ремонту внутрішньоквартальної каналіза-

ційної мережі по Шумна, 32 – 240,0 тис. грн., капітальному ремонту 



внутрішньоквартальної каналізаційної мережі по вул. Годинки, 8,10 –                 

200,0 тис. грн., передбачити обсяг фінансування на капітальний ремонт 

внутрішньоквартальної каналізаційної мережі по вул. Панькевича, 77, 79 – 

20,0 тис. грн., капітальний ремонт внутрішньоквартальної каналізаційної 

мережі по вул. Столєтова, 4 – 20,0 тис. грн., збільшити обсяг фінансування 

на капітальний ремонт тротуарів – 682,039 тис. грн., капітальний ремонт 

внутрішньоквартальних територій – 1875,472 тис. грн., капітальний ремонт 

каналізаційної мережі вул. І.Франка, 56а – 52,437 тис. грн. згідно з 

Програмою благоустрою м. Ужгорода на 2015-2017 роки, капітальний ремонт 

мереж зовнішнього освітлення міста Ужгорода, II черга – 2447,0 тис. грн. 

згідно з Програмою реконструкції вуличного освітлення м.Ужгорода                   

(II черга) на 2012-2016 роки (кошти міського бюджету). 

2.2. Зменшити обсяг фінансування по капітальному ремонту колектору 

скиду очищених стічних вод та водозахисної дамби – 757,682 тис. грн. 

(кошти міського бюджету). 

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

2016 рік” збільшити обсяг фінансування на капітальний ремонт покрівель – 

558,657 тис. грн., капітальний ремонт водопроводу, каналізації –                        

341,552 тис. грн., капітальний ремонт електрощитових, мереж електро-

освітлення будинків – 437,0 тис. грн. згідно з Програмою капітального ремонту 

житлового фонду міста Ужгород на 2015-2017 роки (кошти міського бюджету). 

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

культурних та комунальних об'єктів на 2016 рік”: 

4.1. Назву об'єкта: “Капітальний ремонт приміщень АЗПСМ №7 по                        

вул. Капушанській” викласти в новій редакції: “Капітальний ремонт будівлі 

АЗПСМ №7 по вул. Капушанській” без зміни обсягу фінансування. 

4.2. Зменшити обсяг фінансування по капітальному ремонту фасаду 

НВК “Ужгородський економічний ліцей, ЗОШ I-II ст.” по пл. Ш.Петефі – 

400,0 тис. грн., реконструкції будівлі під початкові класи ЗОШ I ст. №13 – 

200,0 тис. грн., капітальному ремонту водопровідно-каналізаційної системи 

будівлі амбулаторії ЗПСМ по вул. Грибоєдова – 450,0 тис. грн., реконструкції 

каналізаційного колектора по вул. Тельмана – 250,0 тис. грн., реконструкції 

водопровідної мережі по вул. Добрянського – 70,0 тис. грн., реконструкції 

водопровідної мережі від вул. Годинки до вул. Капушанської по вул. Погорє-

лова – 65,0 тис. грн., капітальному ремонту будівлі по вул. Кармелюка, 7 – 

385,0 тис. грн., реконструкції легкоатлетичних доріжок стадіону 

“Автомобіліст” по вул. Капушанській – 200,0 тис. грн., передбачити обсяг 

фінансування на капітальний ремонт будівлі ДНЗ №21 “Ластовічка” по               

вул. Заньковецької, 87а – 300,0 тис. грн., реконструкцію мансардних 

приміщень поліклініки МДКЛ під лабораторне відділення по вул. Боженка, 2 

– 100,0 тис. грн., рекультивацію полігону ТПВ в с. Барвінок Ужгородського 

району-будівництво – 100,0 тис. грн., збільшити обсяг фінансування на 

капітальний ремонт фасаду (заміна вікон) ДНЗ №16 по вул. Айвазовського – 

400,0 тис. грн., капітальний ремонт благоустрою території УЗОШ I-III ст. №7 

по вул. Дворжака,41 – 55,0 тис. грн., будівництво зовнішньої дренажної 



каналізації для будівлі ЗПСМ по вул. Грибоєдова – 250,0 тис. грн., капітальний 

ремонт будівлі АЗПСМ №7 по вул. Капушанській – 270,0 тис. грн., 

капітальний ремонт приміщень відділення судинної медицини та неврології ЦМКЛ – 

40,0 тис. грн., капітальний ремонт системи опалення музичної школи                           

ім. П.І.Чайковського по вул. Волошина – 200,0 тис. грн. (кошти міського 

бюджету). 

4.3. Зменшити обсяг фінансування по реконструкції каналізаційного 

колектора по вул. Тельмана – 872,228 тис. грн. (кошти субвенції з державного 

бюджету). 

4.4. По об'єкту “Капітальний ремонт приміщень відділення захворю-

вань органів дихання стаціонару МДКЛ по вул. Бращайків” передбачений 

обсяг фінансування за рахунок коштів міського бюджету у сумі                          

872,228 тис. грн. вважати субвенцією з державного бюджету і зменшити 

обсяг фінансування на суму 872,228 тис. грн. (кошти міського бюджету), які 

направити до резервного фонду міського бюджету. 

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

освіти на 2016 рік” за рахунок зменшення обсягу фінансування по 

капітальному ремонту цокольного поверху будівлі лінгвістичної гімназії                

ім. Т.Г.Шевченка (виготовлення проектно-кошторисної документації) –                       

63,544 тис. грн. передбачити обсяг фінансування на капітальний ремонт 

системи опалення та каналізації лінгвістичної гімназії ім. Т.Г.Шевченка 

(виготовлення проектно-кошторисної документації) – 35,5 тис. грн., 

капітальний ремонт санвузлів лінгвістичної гімназії ім. Т.Г.Шевченка 

(виготовлення проектно-кошторисної документації) – 13,5 тис. грн., 

капітальний ремонт елементів благоустрою подвір'я лінгвістичної гімназії        

ім. Т.Г.Шевченка (виготовлення проектно-кошторисної документації) –                    

14,544 тис. грн. (кошти міського бюджету). 

 6. Контроль за виконанням рішення покласти на заступників міського 

голови відповідно до розподілу функціональних обов'язків. 

 

 

 

Міський голова                     Б. Андріїв 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


