
 

 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

               XXII сесія    VII   скликання 
 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 
06 квітня 2018 р.                        м. Ужгород                            №  1041          

                                                              

Про зміни до Програми економічного  

і соціального розвитку м. Ужгорода  

на 2018 рік  

 

 

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

самоврядування в Україні”, враховуючи рішення ХIХ сесії міської ради                               

VII скликання 08 лютого 2018 року №957 “Про Програму відшкодування 

відсотків за кредитами, залученими населенням на впровадження 

енергозберігаючих заходів у м. Ужгород на 2018-2022 роки”, №961                           

“Про Програму зайнятості населення на період до 2020 року”, рішення                         

ХХI сесії міської ради VII скликання 23 лютого 2018 року №1032 “Про зміни до 

бюджету міста на 2018 рік”, рішення дев'ятої сесії Закарпатської обласної ради 

VII скликання 22.02.2018 №1073 “Про внесення змін до рішення обласної ради 

від 21 грудня 2017 року №1029 “Про обласний бюджет на 2018 рік”, 

розпорядження голови Закарпатської обласної державної адміністрації від 

28.03.2018 №191 “Про уточнення назви субвенцій з обласного бюджету                          

в 2018 році”, 
 

міська рада ВИРІШИЛА: 
 

Внести зміни у додатки 2, 5, 6 до Програми економічного і соціального 

розвитку м. Ужгорода на 2018 рік, затвердженої рішенням ХVIII сесії міської 

ради VII скликання 21 грудня 2017 року № 941 :  

1. У додатку 2 “Показники будівництва, реконструкції та 

капітального ремонту соціально-культурних та комунальних об’єктів на 

2018 рік” : 

1.1. Передбачити обсяг фінансування на реконструкцію спортивного 

майданчика НВК "Гармонія" вул. Доманинська, 263 в м. Ужгороді –              

398,151 тис. грн., в тому числі: кошти державного бюджету – 386,551 тис. грн., 

кошти міського бюджету – 11,6 тис. грн. та на реконструкцію легкоатлетичного 

ядра стадіону "Авангард" в м. Ужгород – 100,0 тис. грн. за рахунок вилучення 

цього об'єкту з додатку 6 “Показники виконання робіт на 2018 рік”. 



1.2. За рахунок коштів обласного бюджету передбачити обсяг 

фінансування на будівництво пам'ятника жертвам Голодомору 1932-1933 років в 

Україні (в тому числі проектно-кошторисна документація, експертиза) –                

1100,0 тис. грн., будівництво пам'ятника на "Пагорбі Слави" в м. Ужгород 

особам, які віддали життя за Україну під час проведення антитерористичної 

операції – 1500,0 тис. грн., капітальний ремонт благоустрою території із 

влаштуванням додаткового входу в будівлю ЗОШ I-III ступенів №6                              

ім. В.С. Гренджі-Донського по вул. Польова, 22 – 500,0 тис. грн. 

2. У додатку 5 “Перелік цільових міських Програм, які 

передбачаються реалізовувати у 2018 році” доповнити Програмою 

відшкодування відсотків за кредитами, залученими населенням на 

впровадження енергозберігаючих заходів у м. Ужгород на 2018-2022 роки та 

Програмою зайнятості населення на період до 2020 року. 

 3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступників міського 

голови відповідно до розподілу функціональних обов'язків. 

 

 

 

Міський голова                     Б. Андріїв 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


