
 

 

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 2017 рік  

 

 

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

самоврядування в Україні”,  
 

міська рада ВИРІШИЛА: 
 

Внести зміни у додаток 2 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” назву об'єкта: “Капітальний ремонт будівлі НВК “Горяни” по              

вул. Дендеші, 166” викласти в новій редакції: “Капітальний ремонт будівлі 

ДНЗ №43 по вул. Дендеші, 166” без зміни обсягу фінансування. 

 2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступників міського 

голови відповідно до розподілу функціональних обов'язків. 

 

 

 

Міський голова                     Б. Андріїв 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Доповнення №1 

до проекту рішення ___ сесії міської ради VII скликання “Про зміни до 

Програми економічного і соціального розвитку м. Ужгорода на 2017 рік” №      

 

 

1. У додатку 2 “Показники будівництва, реконструкції та 

капітального ремонту соціально-культурних та комунальних об’єктів на 

2017 рік”: 

 1.1. За рахунок зменшення обсягу фінансування по капітальному 

ремонту благоустрою території ЗОШ I ст. №1 по вул. Високій –                    

300,0 тис. грн., капітальному ремонту покрівлі та фасаду будівлі АЗПСМ №7 

по вул. Капушанській – 100,0 тис. грн., капітальному ремонту харчоблоку 

ДНЗ №36 по вул. Бачинського – 40,0 тис. грн., капітальному ремонту 

зовнішньої водопровідної мережі ДНЗ №36 по вул. Бачинського, 27 – 160,0 тис. 

грн., по реконструкції будівлі ЗОШ №8 по вул. Ак.Корольова,4 - 50,0 тис.грн., 

збільшити обсяг фінансування на реконструкцію  будівлі ДНЗ№30 по 

вул.Шевченка - 30,0 тис.грн. та передбачити обсяг фінансування на 

капітальний ремонт зовнішньої каналізаційної мережі ЗОШ I ст. №1 по вул. 

Високій – 300,0 тис. грн., капітальний ремонт благоустрою території ДНЗ 

№36 по вул.Бачинського – 300,0 тис. грн., капітальний ремонт приміщень 

будівлі по вул. Бородіна, 15А -20,0 тис.грн. (кошти міського бюджету). 

 1.2. За рахунок коштів міського бюджету передбачити обсяг 

фінансування на реконструкцію легкоатлетичного ядра стадіону “Авангард” 

в м.Ужгород – 800,0 тис. грн., капітальний ремонт амбулаторії ЗПСМ №6 

Ужгородського міського центру первинної медико-санітарної допомоги по 

вул.Боженка, 4 – 1435,0 тис. грн., капітальний ремонт амбулаторії ЗПСМ №4 

Ужгородського міського центру первинної медико-санітарної допомоги по 

вул.Сечені, 31 – 1077,0 тис. грн., капітальний ремонт приміщення  відділення 

судинної медицини та  неврології ЦМКЛ по вул. Грибоєдова -30,0 тис.грн. 

капітальний ремонт будівлі ЗОШ №6 I-III ст. по вул. Польова – 300,0 тис. 

грн., капітальний ремонт будівлі та благоустрою території ЗОШ I-II ст. №13 

по вул. Дендеші – 300,0 тис. грн., реконструкцію аеротенків КОС по вул. 

Загорська – 200,0 тис. грн., капітальний ремонт зовнішньої системи теплової 

мережі Ужгородської спеціалізованої загальноосвітньої школи I-III ступенів 

№2 з поглибленим вивченням окремих предметів, вул.Підгірна, 43 – 400,0 

тис. грн., капітальний ремонт будівлі по вул. Небесної Сотні,5 – 70,0 тис. грн., 

будівництво велосипедної доріжки по пл. Б.Хмельницького - 

вул.Драгоманова (виготовлення проектно-кошторисної документації) - 30,0 

тис.грн., будівництво велосипедної доріжки по пл. Б.Хмельницького - до 

пішоходного мосту (Київська Набережна) (виготовлення проектно-

кошторисної документації) - 30,0 тис.грн., будівництво велосипедної доріжки 

пішохідний міст до транспортного моста  вул.Анкудінова (Православна 

Набережна) (виготовлення проектно-кошторисної документації) - 

30,0тис.грн., будівництво велосипедної доріжки міст по вул. Анкудінова 

(Православна Набережна) вул.Ольбрахта (виготовлення проектно-

кошторисної документації) - 30,0 тис.грн., будівництво велосипедної доріжки 

вул.Ольбрахта-вул.Волошина-вул.Корзо (виготовлення проектно-



кошторисної документації) - 30,0тис.грн., будівництво велосипедної доріжки 

вул.Корзо - наб.Незалежності (виготовлення проектно-кошторисної 

документації) - 30,0тис.грн., будівництво велосипедної доріжки 

наб.Незалежності (автомобільний міст)-Боздошський парк (підвісний міст) 

(виготовлення проектно-кошторисної документації) - 30,0 тис.грн., 

будівництво велосипедної доріжки Боздошський парк (підвісний міст)- 

Словянська Набережна (виготовлення проектно-кошторисної документації) - 

30,0 тис.грн., будівництво велосипедної доріжки Словянська Набережна вул. 

Драгоманова (виготовлення проектно-кошторисної документації) - 30,0 

тис.грн.  збільшити обсяг фінансування на капітальний ремонт будівлі 

центральної міської бібліотеки в м. Ужгороді по вул. Волошина – 30,0 тис. 

грн., будівництво зовнішньої дренажної каналізації для будівлі ЗПСМ по вул. 

Грибоєдова – 350,0 тис. грн., капітальний ремонт зовнішнього 

електропостачання будівлі ЦМКЛ по вул. Грибоєдова – 400,0 тис. грн., 

капітальний ремонт благоустрою території амбулаторії ЗПСМ по вул. 

Грибоєдова – 500,0 тис. грн., капітальний ремонт будівлі ДНЗ № 43 по вул. 

Дендеші, 166 – 200,0 тис. грн., капітальний ремонт  будівлі сімейної 

амбулаторії ЗПСМ по вул.Гранітній - 50,0 тис.грн., капітальний ремонт 

благоустрою території УЗОШ I-III ст.№7  по вул.Дворжака,41 — 

500,0тис.грн., капітальний ремонт будівлі ЗОШ I-III ст. №6 по вул. 

Одеській,15 - 350,0 тис.грн., капітальний ремонт покрівлі Ужгородської 

класичної гімназії по вул. 8-го Березня,44 – 50,0 тис. грн., капітальний 

ремонт зовнішньої каналізаційної мережі будівлі НВК "Ужгородський 

економічний ліцей, ЗОШ I-II ст." по пл. Ш.Петефі – 270,0 тис. грн., 

капітальний ремонт цокольного поверху будівлі Лінгвістичної гімназії 

ім.Т.Г.Шевченка по наб. Незалежності, 4 – 590,0 тис. грн., капітальний ремонт 

приміщень цокольного поверху будівлі по пл. Жупанатська, 3 Б – 200,0 тис. грн., 

капітальний ремонт системи опалення будівлі по вул. Небесної Сотні,4 – 30,0 тис. 

грн., капітальний ремонт приміщень будівлі УПСЗН по пл. Ш. Петефі, 24 – 100,0 тис. 

грн., рекультивацію території існуючого сміттєзвалища в с. Барвінок 

Ужгородського району II-га черга – будівництво – 2735,5 тис. грн. 

1.3. Назву об'єкта: "Будівництво зовнішньої водопровідної мережі та 

каналізації НВК "Горяни" викласти в новій редакції: "Будівництво зовнішньої 

водопровідної мережі та каналізації ДНЗ №43" без зміни обсягу 

фінансування.  

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

охорони здоров'я на 2017 рік” вилучити наступні об'єкти, а саме: 

“Капітальний ремонт амбулаторії ЗПСМ №6 Ужгородського міського центру 

первинної медико-санітарної допомоги по вул. Боженка, 4 в м. Ужгород” та 

“Капітальний ремонт АЗПСМ №4 Ужгородського міського центру первинної 

медико-санітарної допомоги по вул. Сечені, 31 в м. Ужгород”.  

Міський голова     Б.Андріїв 
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