
 

 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

 XI  сесія    VII   скликання  
 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 
28 лютого 2017 року             м. Ужгород    № 600 

 

Про зміни до Програми економічного  

і соціального розвитку м. Ужгорода  

на 2017 рік  

 

 

Відповідно до п.22 ч.1 ст.26 Закону України “Про місцеве 

самоврядування в Україні”, враховуючи рішення IХ сесії міської ради                 

VII скликання 22 грудня 2016 року №502 “Про Програму розвитку 

Ужгородського міського центру дозвілля – будинку культури на 2017-2019 

роки” та №505 “Про Навчальну програму для об'єднань співвласників 

багатоквартирних будинків у м. Ужгород на 2017 рік”, рішення Х сесії 

міської ради VII скликання 26січня 2017 року № 550 “Про комплексну 

Програму профілактики та протидії злочинності в місті Ужгород на                  

2017-2020 роки”, № 551 “Про Програму розвитку транскордонного 

співробітництва, туризму та формування позитивного міжнародного 

інвестиційного іміджу м. Ужгород на 2017-2022 роки”, № 555 “Про 

Програму розвитку земельних відносин у м. Ужгород на 2017-2019 роки”, 

№556 “Про комплексну Програму відновлення історичного центру 

м.Ужгорода на 2017-2020 роки”, № 557 “Про Програму реконструкції та 

капітального ремонту мережі зовнішнього освітлення міста Ужгород на 

2017-2020 роки”, рішення шостої сесії Закарпатської обласної ради                      

VII скликання 16.02.2017 № 665 “Про внесення змін до рішення обласної 

ради від 22.12.2016 № 617 “Про обласний бюджет на 2017 рік”, 

 

міська рада ВИРІШИЛА: 

 

Внести зміни у додатки 2, 3, 5 до Програми економічного і 

соціального розвитку м. Ужгорода на 2017 рік, затвердженої рішенням                   

IХ сесії міської ради VII скликання 22 грудня 2016 року № 543 : 

1. У додатку 2 “Показники будівництва, реконструкції та капітального 

ремонту соціально-культурних та комунальних об’єктів на 2017 рік”: 

1.1. За рахунок коштів міського бюджету передбачити обсяг 

фінансування на капітальний ремонт будівлі сімейної амбулаторії ЗПСМ по 



вул. Гранітній – 500,0 тис. грн., реконструкцію зовнішньої мережі зливної 

каналізації ЦМКЛ – 100,0 тис. грн., капітальний ремонт терапевтичного 

відділення Ужгородської ЦМКЛ по вул. Грибоєдова – 300,0 тис. грн., 

капітальний ремонт приміщень відділення захворювань органів дихання 

стаціонару МДКЛ по вул. Бращайків – 350,0 тис. грн., капітальний ремонт 

харчоблоку ДНЗ №20 по вул. Белінського,23 – 100,0 тис. грн., капітальний 

ремонт харчоблоку ДНЗ №36 по вул. Бачинського – 100,0 тис. грн., 

капітальний ремонт фасаду (заміна вікон) ЗОШ I-III ст. №6 по вул. Одеській – 

200,0 тис. грн., капітальний ремонт зовнішньої водопровідної мережі ДНЗ №36 

по вул. Бачинського, 27 – 250,0 тис. грн., реконструкцію ПНС з РЧБ 2Х1000 м. куб 

у мікрорайоні “Сторожниця” – 400,0 тис. грн., капітальний ремонт системи 

опалення будівлі по пл. Поштовій, 3 – 350,0 тис. грн., реконструкцію системи 

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

влаштуванням автономної міні-котельні – 400,0 тис. грн., рекультивацію 

території існуючого сміттєзвалища в с. Барвінок Ужгородського району II-га 

черга - будівництво – 350,0 тис. грн., будівництво водовідведення з 

влаштуванням КНС вулиць Антонівська та Анкудінова – 400,0 тис. грн., 

будівництво каналізаційної мережі по вул. Радванська – 50,0 тис. грн., 

капітальний ремонт фасаду будівлі по пл. Поштовій, 3 в м. Ужгород –               

1499,0 тис. грн., капітальний ремонт приміщень будівлі по вул. Небесної 

Сотні, 6 – 150,0 тис. грн., капітальний ремонт приміщень цокольного поверху  

будівлі по пл. Жупанатська, 3 Б – 100,0 тис. грн., реконструкцію каналізаційної 

мережі Ужгородської спеціалізованої загальноосвітньої школи I-III ступенів №2 з 

поглибленим вивченням окремих предметів по вул. Підгірна, 43 – 499,346 тис. грн., 

капітальний ремонт приміщень будівлі УПСЗН по пл. Ш. Петефі, 24 – 195,0 тис. грн. 

та збільшити обсяг фінансування на капітальний ремонт системи опалення 

музичної школи ім. П.І.Чайковського по вул. Волошина – 180,0 тис. грн., 

капітальний ремонт покрівлі та фасаду будівлі АЗПСМ №7 по вул. Капу-

шанській – 100,0 тис. грн., будівництво зовнішньої дренажної каналізації для 

будівлі ЗПСМ по вул. Грибоєдова – 400,0 тис. грн., будівництво міні-котельні 

для ДНЗ №1 по вул. М.Вовчка – 200,0 тис. грн., будівництво міні-котельні 

ЗОШ I-III ст. №12, ЗОШ I-III ст. №15 та ДНЗ №8 “Дзвіночок” по вул. Заньковецької – 

50,0 тис. грн., реконструкцію даху ДНЗ №31 по вул. Докучаєва – 100,0 тис. грн., 

будівництво міні-котельні для ДНЗ № 15 по вул. Л.Українки – 100,0 тис. грн., 

капітальний ремонт системи опалення ДНЗ №42 по вул. Легоцького, 19 – 

50,0 тис. грн., реконструкцію зовнішніх мереж фекально-господарської і 

дощової каналізації в м-ні “Червениця” – 100,0 тис. грн., реконструкцію 

водогону D-325 мм по вул. Можайського від вул. Ми-найської до вул. 8-го 

Березня – 50,0 тис. грн., реконструкцію приміщень першого поверху під 

ЦНАП будівлі по пл. Поштовій, 3 – 3500,0 тис. грн., реконструкцію водогону  

D-325 мм по вул. Шумній від вул. Другетів до прохідної ФМК та по вул. Анкудінова 

від ФМК до транспортного мосту – 400,0 тис. грн. 

1.2. За рахунок субвенції з обласного бюджету передбачити обсяг 

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

вул.Заньковецької, 87/а – 230,0 тис. грн. та збільшити обсяг фінансування на  



капітальний ремонт системи опалення ДНЗ №42 по вул. Легоцького, 19 – 

400,0 тис. грн., капітальний ремонт покрівлі Ужгородської класичної гімназії 

по вул. 8-го Березня,44 – 400,0 тис. грн., капітальний ремонт покрівлі та 

фасаду будівлі АЗПСМ №7 по вул. Капушанській – 200,0 тис. грн.  

2. У додатку 3 “Показники виконання робіт по ремонту закладів 

охорони здоров'я на 2017 рік” назви об'єктів: “Реконструкція денного 

стаціонару та реабілітаційного відділення МДКЛ по вул. Ракоці, 5”, 

“Реконструкція господарської будівлі МДКЛ по вул. Бращайків, 6 під 

дезінфекційне стерилізаційне відділення” та “Реконструкції (ліквідація 

просадки) будівлі УМПБ, вул. Грибоєдова, 20 Б” викласти в новій редакції: 

“Капітальний ремонт денного стаціонару та реабілітаційного відділення 

МДКЛ по вул. Ракоці, 5”, “Капітальний ремонт господарської будівлі МДКЛ 

по вул. Бращайків, 6 під дезінфекційне стерилізаційне відділення” та 

“Капітальний ремонт (ліквідація просадки) будівлі УМПБ, вул. Грибоєдова, 

20 Б” відповідно, без зміни обсягу фінансування. 

3. У додатку 5 “Перелік цільових міських Програм, які передбачаються 

реалізовувати у 2017 році за рахунок всіх джерел фінансування”: 

3.1. По Програмі розвитку транскордонного співробітництва, туризму та 

формування позитивного міжнародного інвестиційного іміджу м. Ужгород на 2017-

2022 роки, Програмі розвитку земельних відносин у м. Ужгород на 2017-2019 роки, 

Комплексній Програмі відновлення історичного центру м.Ужгорода на 2017-2020 

роки, Програмі реконструкції та капітального ремонту мережі зовнішнього 

освітлення міста Ужгород на 2017-2020 роки у графі “Дата затвердження та орган, 

що затвердив” слово “Проект” замінити на “рішення Х сесії міської ради                       

VII скликання від 26.01.17 №551, №555, №556, №557” відповідно. 

3.2. Перелік цільових міських програм доповнити Програмою розвитку 

Ужгородського міського центру дозвілля – будинку культури на 2017-2019 

роки, Навчальною програмою для об'єднань співвласників багатоквартирних 

будинків у м. Ужгород на 2017 рік та комплексною Програмою профілактики 

та протидії злочинності в місті Ужгород на 2017-2020 роки. 

4. Доповнити Програму економічного і соціального розвитку 

м.Ужгорода на 2017 рік додатком 6 “Показники виконання робіт по ремонту 

приміщень (об'єктів) в будівлі на 2017 рік” в якому за рахунок коштів 

міського бюджету передбачити обсяг фінансування на капітальний ремонт 

кабінетів та коридорів по пл. Поштовій, 3 – 1500,0 тис. грн., реконструкцію 

ліфта в будівлі по пл. Поштовій, 3 в м. Ужгород – 1300,0 тис. грн., додатком 7 

“Показники виконання робіт на 2017 рік” та передбачити обсяг 

фінансування на капітальний ремонт спортивного майданчика по 

пр.Свободи, 20 – 298,051 тис. грн. 

 5. Контроль за виконанням рішення покласти на заступників міського 

голови відповідно до розподілу функціональних обов'язків. 

 

 

 

Міський голова                     Б. Андріїв 


