
 

 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

               _____ сесія    VIІ _  скликання  
  
 

Р І Ш Е Н Н Я    ПРОЕКТ № 
 
_________________    м. Ужгород 
 
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 6, 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 6 “Показники виконання робіт по ремонту закладів 
освіти на 2016 рік”: 
 1.1. За рахунок коштів міського бюджету передбачити обсяг 
фінансування на капітальний ремонт спортивного залу Класичної гімназії по 
вул. 8 Березня, 44 – 29,54 тис. грн.  
 1.2. 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.  
 2. У додатку 8 “Перелік цільових міських Програм, які 
передбачаються реалізовувати у 2016 році за рахунок всіх джерел 
фінансування”: 
 2.1. 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”. 
 2.2. 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”. 
 2.3. 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”. 
 3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступників міського 
голови відповідно до розподілу функціональних обов'язків. 
 
 
 
Міський голова                     Б. Андріїв 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


