
 

 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

 IX  сесія    VII   скликання  
 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 
22 грудня 2016 року               м. Ужгород    № 518 
 

 

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 самовря-

дування в Україні”, враховуючи рішення п'ятої сесії Закарпатської обласної 

ради VII скликання 07.12.2016 №546 “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, 28.07.2016, 22.09.2016, 13.10.2016),  
 

міська рада ВИРІШИЛА: 
 

Внести зміни у додаток 2, 3, 4, 5, 11 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” зменшити обсяг фінансування по поточному ре-

монту окремих елементів зливової каналізації вулиць міста – 100,0 тис. грн., 

збільшити обсяг фінансування на послуги щодо очищування інші (послуги з 

ліквідації несанкціонованих сміттєзвалищ, вивіз сміття) – 100,0 тис. грн. та 

послуги щодо благоустрою території (послуги з утримання кладовищ) – 

109,628 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 – 

1870,192 тис. грн., капітальному ремонту мостів – 100,025 тис. грн., облашту-

ванню велодоріжок із нанесенням відповідної розмітки – 795,331 тис. грн., 

капітальному ремонту пілонів (стел) на в'їздах в м. Ужгород – 148,797 тис. 

грн., капітальному ремонту світлофорних об'єктів – 149,113 тис. грн., 

капітальному ремонту тротуарів – 165,162 тис. грн., передбачити обсяг 

фінансування на капітальний ремонт внутрішньо-квартальної каналізаційної 

мережі по вул. Шопена, 15 а – 50,0 тис. грн., збільшити обсяг фінансування 



на капітальний ремонт внутрішньо-квартальної каналізаційної мережі по вул. 

Годинки, 8, 10 – 50,0 тис. грн., капітальний ремонт зелених насаджень – 

82,248 тис. грн., капітальний ремонт внутрішньо-квартальних територій – 

243,721 тис. грн., капітальний ремонт міських шляхів – 10,0 тис. грн. згідно з 

Програмою благоустрою м. Ужгорода на 2015-2017 роки та на капітальний 

ремонт мереж зовнішнього освітлення міста Ужгорода, II черга – 1424,08 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 – 151,96 тис. грн. (кошти 

резервного фонду міського бюджету). 

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

2016 рік” збільшити обсяг фінансування на капітальний ремонт покрівель –

1071,943 тис. грн., капітальний ремонт водопроводу, каналізації –                      

15,958 тис. грн., капітальний ремонт по заміні вікон в місцях загального 

користування – 67,6 тис. грн., капітальний ремонт фасадів будинків –                   

36,442 тис. грн., капітальний ремонт електрощитових, мереж електро-

освітлення будинків – 77,998 тис. грн. згідно з Програмою капітального ремон-

ту 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. За рахунок субвенції з обласного бюджету збільшити обсяг 

фінансування на реконструкцію спортивного майданчика в ЗОШ №19                             

I-III ступенів по вул. Заньковецькій, 66 – 60,0 тис. грн. 

4.2. Зменшити обсяг фінансування по реконструкції легкоатлетичних 

доріжок стадіону “Автомобіліст” по вул. Капушанській – 337,0 тис. грн., 

капітальному ремонту системи опалення музичної школи ім. П.І.Чайковського по 

вул. Волошина – 403,0 тис. грн., капітальному ремонту покрівлі ЗОШ І-ІІІ ст. 

№15 по вул. Заньковецької – 200,0 тис. грн., капітальному ремонту системи 

опалення ДНЗ №42 по вул. Легоцького, 19 – 650,0 тис. грн., капітальному 

ремонту будівлі ДНЗ №26 по пр. Свободи – 450,0 тис. грн., будівництву міні-

котельні для ДНЗ №1 по вул. М.Вовчка – 300,0 тис. грн., будівництву нової 

лінії каналізаційних очисних споруд потужністю 50 тис.м³/на добу, 

м.Ужгород – 1000,0 тис. грн., реконструкції приміщень першого поверху під 

ЦНАП будівлі по пл. Поштовій,3 – 1160,0 тис. грн., капітальному ремонту 

системи опалення будівлі по вул. Небесної Сотні, 4 – 300,0 тис. грн. (кошти 

міського бюджету). 

5. У додатку 11 “Показники виконання робіт по ремонту будівлі на 

2016 рік” за рахунок коштів міського бюджету збільшити обсяг 

фінансування на капітальний ремонт фасаду будівлі по пл. Поштовій, 3 – 

300,0 тис. грн. 

 6. Контроль за виконанням рішення покласти на заступників міського 

голови відповідно до розподілу функціональних обов'язків. 

 
Міський голова                     Б. Андріїв 


