
 

 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

               XXVІІІ сесія    VII   скликання 
(1-е пленарне засідання) 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 
11 жовтня 2018 року                       м. Ужгород                            № 1269          

                                                              

 

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 ХХVI сесії міської ради                      

VII скликання 28 серпня 2018 року № 1187 “Про Програму забезпечення 

мешканців м.Ужгород імплантами для надання медичної допомоги хворим із 

ураженням органів опори та руху на 2018-2022 роки” та № 1188 “Про програму 

протиепідемічних заходів та боротьби з інфекційними хворобами у м.Ужгород 

на 2018-2022 роки”, 
 

міська рада ВИРІШИЛА: 
 

Внести зміни у додатки 2, 5 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. За рахунок коштів міського бюджету передбачити обсяг 

фінансування на капітальний ремонт системи опалення Ужгородського 

міського територіального центру соціального обслуговування по 

вул.Потушняка, 10б (Благоєва, 10б) – 600,0 тис. грн. 

 1.2. Збільшити обсяг фінансування на капітальний ремонт приміщення 

відділення судинної медицини та неврології ЦМКЛ по вул.Грибоєдова – 40,0 

тис. грн., капітальний ремонт зовнішніх мереж водопостачання лікарні до 

Головного корпусу – 200,0 тис. грн., капітальний ремонт санвузлів 

Лінгвістичної гімназії ім.Т.Г.Шевченка – 100,0 тис. грн., капітальний ремонт 

карнизу покрівлі будівлі "Ужгородської спеціалізованої школи I-III ст. №5 із 

поглибленим вивченням іноземних мов" по пл.Ш.Петефі,36 – 80,0 тис. грн., 

будівництво міні-котельні для ДНЗ № 15 по вул. Л.Українки – 50,0 тис. грн., 

капітальний ремонт фасаду (із влаштування електропідсвітки) будівлі 

Лінгвістичної гімназії ім. Т. Г. Шевченка по наб. Незалежності – 50,0 тис. грн., 



реконструкцію даху ДНЗ №30 по вул.Шевченка,42 – 300,0 тис. грн., 

капітальний ремонт покрівлі будівлі “Інклюзивно-ресурсний центр №1” по вул. 

8-го Березня, 46 А – 200,0 тис. грн., облаштування частини території існуючого 

кладовища "Барвінок" в с. Барвінок Ужгородського району-будівництво – 200,0 

тис. грн. та зменшити обсяг фінансування по реконструкції легкоатлетичних 

доріжок стадіону "Автомобіліст" по вул. Капушанській – 74,0 тис. грн., 

капітальному ремонту відділення молодшого дитинства МДКЛ по вул. 

Бращайків – 7,0 тис. грн., капітальному ремонту благоустрою території 

пологового будинку по  вул. Грибоєдова (виготовлення проектно-кошторисної 

документації) –  10,0 тис. грн., капітальному ремонту зовнішньої каналізаційної 

мережі будівлі НВК "Ужгородський економічний ліцей, ЗОШ I-II ст." по пл. 

Ш.Петефі – 19,0 тис. грн., будівництву міні-котельні ЗОШ I-III ст. №12, ЗОШ I-III 

ст. №15 та  ДНЗ №8 "Дзвіночок" по вул. Заньковецької – 300,0 тис. грн., капітальному 

ремонту системи водопостачання та каналізації Лінгвістичної гімназії ім.Т.Г.Шевченка 

– 158,3 тис. грн., капітальному ремонту зовнішньої системи теплової мережі 

ЗОШ №6 I-III ст. по вул. Польова (виготовлення проектно-кошторисної 

документації) – 50,0 тис. грн., капітальному ремонту коридорів адмінбудівлі по 

пл. Поштовій, 3 (виготовлення проектно-кошторисної документації) –              

50,3 тис. грн., будівництву нової лінії каналізаційних очисних споруд 

потужністю 50 тис.м³/на добу, м. Ужгород (виготовлення проектно-

кошторисної документації) – 858,0 тис. грн. (кошти міського бюджету). 

1.3. Назву об'єкта: “Капітальний ремонт підтрибунних приміщень 

стадіону "Авангард"” викласти в новій редакції: “Реконструкція східної 

трибуни стадіону "Авангард"” без зміни обсягу фінансування. 

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

передбачаються реалізовувати у 2018 році” доповнити Програмою 

забезпечення мешканців м.Ужгород імплантами для надання медичної 

допомоги хворим із ураженням органів опори та руху на 2018-2022 роки і 

Програмою протиепідемічних заходів та боротьби з інфекційними хворобами у 

м.Ужгород на 2018-2022 роки. 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступників міського 

голови відповідно до розподілу функціональних обов'язків. 

 

 

 

Міський голова                   Б. АНДРІЇВ 

 

 


