
 

 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

 XVII  сесія    VII   скликання  
 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 
16 листопада 2017 року                 м. Ужгород    № 871 

 

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 наказ Міністерства регіонального 

розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України 

01.11.2017 №287 “Про затвердження переліку об'єктів, що фінансуються у 

2017 році за рахунок бюджетної програми “Будівництво футбольних полів зі 

штучним покриттям в регіонах України”,  
 

міська рада ВИРІШИЛА: 
 

Внести зміни у додатки 2, 3, 6 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 зменшення обсягу фінансування по реконструкції даху 

ДНЗ №31 по вул. Докучаєва – 150,0 тис. грн. будівництву велодоріжок із 

нанесенням відповідної розмітки по вул. Легоцького – 450,0 тис. грн., 

будівництву нової лінії каналізаційних очисних споруд потужністю                       

50 тис. м³/на добу, м. Ужгород – 500,0 тис. грн., рекультивації території 

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

будівництво – 1630,0 тис. грн. передбачити обсяг фінансування на капіталь-

ний ремонт амбулаторії ЗПСМ №8, №9 та головного корпусу центру первин-

ної медико-санітарної допомоги по вул.Грибоєдова, 20В – 400,0 тис. грн., 

капітальний ремонт амбулаторії ЗПСМ №3 Ужгородського міського центру 

первинної медико-санітарної допомоги по вул.П.Комуни,2 – 500,0 тис. грн., 

капітальний ремонт покрівлі та фасаду харчоблоку Ужгородської ЦМКЛ по 

вул. Грибоєдова – 300,0 тис. грн., реконструкцію огорожі насосної станції 

"Кальварія" – 100,0 тис. грн., капітальний ремонт фасаду будівлі ЗОШ №5 по 

Київській Набережній – 50,0 тис. грн., капітальний ремонт фасаду 



(влаштування електропідсвітки) будівлі Лінгвістичної гімназії 

ім.Т.Г.Шевченка по наб. Незалежності – 250,0 тис. грн., капітальний ремонт 

фасаду (заміна вікон та дверей) НВК "Первоцвіт" по вул. Ак. Корольова – 

550,0 тис. грн., капітальний ремонт 1-го поверху будівлі МДКЛ по 

вул.Бращайків – 50,0 тис. грн. та збільшити обсяг фінансування на 

будівництво велодоріжок із нанесенням відповідної розмітки по вул. 

Грушевського – 450,0 тис. грн. (кошти міського бюджету). 

 1.2. За рахунок коштів міського бюджету передбачити обсяг 

фінансування на капітальний ремонт підтрибунних приміщень стадіону 

"Авангард" – 100,0 тис. грн., капітальний ремонт будівлі ЗОШ I-III ст. №7 по 

вул. Дворжака,41 – 50,0 тис. грн., капітальний ремонт благоустрою території 

ЗОШ №20 ліцею “Лідер” – 50,0 тис. грн., капітальний ремонт благоустрою 

території ЗОШ №15 I-III ст. по вул. Заньковецькій – 300,0 тис. грн., 

капітальний ремонт фасаду будівлі ДНЗ №31 по вул. Докучаєва –                          

50,0 тис. грн., капітальний ремонт системи водопостачання та каналізації 

Лінгвістичної гімназії ім.Т.Г.Шевченка – 160,0 тис. грн., будівництво зовнішньої 

водопровідної та каналізаційної мережі для стадіону "Автомобіліст" –                     

250,0 тис. грн., капітальний ремонт покрівлі будівлі по вул.Небесної Сотні,5– 

500,0 тис. грн., спортивний майданчик для міні-футболу зі штучним 

покриттям в загальноосвітній школі №5, по наб. Київській, 16, м. Ужгород - 

будівництво – 749,5 тис. грн., спортивний майданчик для міні-футболу зі 

штучним покриттям в загальноосвітній школі №8, вул. Академіка 

Корольова,4, м. Ужгород - будівництво – 749,5 тис. грн., реконструкцію 

системи водовідведення мікрорайону "Радванка" в комплексі з КНС-2 та 

очисних споруд – 300,0 тис. грн., збільшити обсяг фінансування на 

капітальний ремонт будівлі центральної міської бібліотеки в м. Ужгороді по 

вул. Волошина – 200,0 тис. грн., капітальний ремонт будівлі 

психоневрологічного диспансерного відділення міської поліклініки по                    

вул. Сільвая, 17 – 100,0 тис. грн., капітальний ремонт покрівлі та фасаду 

будівлі АЗПСМ №7 по вул. Капушанській – 30,0 тис. грн., капітальний 

ремонт зовнішнього електропостачання будівлі ЦМКЛ по вул. Грибоєдова – 

400,0 тис. грн., капітальний ремонт огорожі території ЦМКЛ по                                

вул. Грибоєдова – 350,0 тис. грн., капітальний ремонт благоустрою території 

амбулаторії ЗПСМ по вул. Грибоєдова – 350,0 тис. грн., капітальний ремонт 

приміщення відділення судинної медицини та неврології ЦМКЛ по                           

вул. Грибоєдова – 180,0 тис. грн., капітальний ремонт басейну класичної 

гімназії по вул. 8-го Березня – 130,0 тис. грн., капітальний ремонт зовнішньої 

каналізаційної мережі ЗОШ I ст. №1 по вул. Високій – 30,0 тис. грн., 

капітальний ремонт будівлі ДНЗ №43 по вул. Дендеші, 166 – 25,0 тис. грн., 

капітальний ремонт будівлі СНВК "Пролісок" по пр. Свободи,41 –                   

30,0 тис. грн., капітальний ремонт благоустрою території УЗОШ I-III ст. №7 

по вул. Дворжака,41 – 50,0 тис. грн., капітальний ремонт системи опалення 

ДНЗ №42 по вул. Легоцького, 19 – 100,0 тис. грн., капітальний ремонт 

благоустрою території ЗОШ I ст. №1 по вул. Високій – 400,0 тис. грн., 

капітальний ремонт цокольного поверху будівлі Лінгвістичної гімназії 



ім.Т.Г.Шевченка по наб. Незалежності, 4 – 100,0 тис. грн., капітальний ремонт 

зовнішньої системи теплової мережі Ужгородської спеціалізованої 

загальноосвітньої школи I-III ступенів №2 з поглибленим вивченням окремих 

предметів, вул.Підгірна,43 – 200,0 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 – 2000,0 тис. грн., реконструкцію ПНС з РЧБ 2Х1000 м. куб 

у мікрорайоні "Сторожниця" – 250,0 тис. грн., реконструкцію приміщень першого 

поверху під ЦНАП будівлі по пл. Поштовій, 3 – 1300,0 тис. грн., 

реконструкцію зовнішніх мереж фекально-господарської і дощової 

каналізації в м-ні "Червениця" – 30,0 тис. грн., реконструкцію водогону              

D-325 мм по вул. Можайського від вул. Минайської до вул. 8-го Березня – 

200,0 тис. грн.. 

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

охорони здоров'я на 2017 рік” : 

2.1. За рахунок коштів міського бюджету передбачити обсяг 

фінансування на капітальний ремонт системи опалення дитячої поліклініки 

по вул.Боженка,2 – 1000,0 тис. грн. 

2.2. Вилучити чотири об'єкта, а саме: “Капітальний ремонт будівлі та 

зовнішньої огорожі жіночої консультації №1 по вул. Другетів,79”, “Капітальний 

ремонт зовнішньої мережі водопостачання до Головного корпусу ЦМКЛ”, 

“Капітальний ремонт амбулаторії ЗПСМ №8, №9 та головного корпусу 

центру первинної медико-санітарної допомоги по вул. Грибоєдова, 20В в м. 

Ужгород”, “Капітальний ремонт амбулаторії ЗПСМ№3 Ужгородського 

міського центру первинної медико-санітарної допомоги по вул.П.Комуни,2 в 

м. Ужгород”. 

3. У додатку 6 “Показники виконання робіт по ремонту приміщень 

(об'єктів) в будівлі на 2017 рік” зменшити обсяг фінансування по 

капітальному ремонту кабінетів та коридорів по пл. Поштовій, 3 – 700,0 тис. грн. 

(кошти міського бюджету). 

 

 

 

Міський голова                     Б. Андріїв 

 


