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Звіт про роботу управління  

капітального будівництва  

за 2020 рік 

 

 Відповідно до статей 52, 75 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Регламенту виконавчого комітету  та виконавчих 

органів Ужгородської міської ради, заслухавши звіт про роботу управління 

капітального будівництва за 2020 рік, виконком міської ради ВИРІШИВ: 

 

 1. Звіт  про роботу управління капітального будівництва за 2020 рік взяти 

до відома (додається). 

2.  Звіт оприлюднити  на сайті міської ради. 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови В. Гомоная. 

 

 

 Міський голова                                                               Богдан АНДРІЇВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗВІТ 

по управлінню капітального будівництва за 2020 рік 

 

Основними завданнями управління є: реалізація повноважень виконавчих 

органів міської ради в галузі будівництва, що визначені Законом України «Про 

місцеве самоврядування в України» та іншими нормативними актами; 

забезпечення виконання завдань із реконструкції та будівництва житлових 

будинків, адміністративних будівель, об'єктів освіти, охорони здоров'я, зв'язку, 

транспорту, громадського харчування, комунального господарства, культурно-

побутового й іншого призначення та ефективного використання капітальних 

вкладень, що спрямовуються на досягнення зазначеної мети. 

Відповідно до Програми економічного і соціального розвитку та Бюджету 

міста в 2020 році управлінням капітального будівництва виконано будівельних 

робіт з усіх джерел фінансування 47 638 тис. грн., з них з міського бюджету 

45 638 тис. грн. 

В тому числі у розрізі галузей: 

об’єкти культури та спорту в сумі 2 140 тис. грн.; 

об’єкти охорони здоров’я в сумі 2 476 тис. грн.; 

об’єкти освіти в сумі 18 298 тис. грн.; 

об’єкти комунального господарства в сумі 22 918 тис. грн.; 

об’єкти благоустрою в сумі 1 807 тис. грн. 

На протязі 2020 року на об’єктах соціально-культурної сфери міста 

побудовано 1,2 км велосипедних доріжок по Слов’янській набережній. 

Побудовано 1,24 км каналізаційних мереж по вул. Донській та                          

вул. Спортивній, проведено реконструкцію 2,8 км водопровідних мереж по              

вул. Капушанській, по вул. Добрянського та по вул. Східній та завершені 

розпочаті в 2019 році роботи по реконструкції водопровідної мережі по                 

вул. Степана Разіна. 

Завершені роботи по капітальному ремонту огорожі та благоустрою 

території стадіону «Автомобіст» по вул. Капушанській. 

Проведені капітальні ремонти харчоблоків в двох закладах дошкільної 

освіти, а саме: ЗДО № 40, ЗДО № 7, виконані капітальні ремонти санвузлів 

ЗОШ № 19 по вул. Заньковецької та зовнішня і внутрішня каналізаційні мережі 

з санвузлами ЗДО № 28 по вул. Добролюбова, проведений капітальний ремонт 

покрівлі будівлі ЗОШ № 7 та проведена реконструкція зовнішньої теплової 

мережі ЗОШ № 6 І-ІІІ ст. по вул. Польовій довжиною 590 м. 

На протязі року завершені роботи по будівництву мультифункціонального 

спортивного майданчика ЗОШ № 6 по вул. Польова 

За рахунок коштів міського бюджету завершуються роботи по 

капітальному ремонту басейну Класичної гімназії. 

В 2020 році по проекту громадського бюджету виконані роботи по 

будівництву баскетбольного майданчика на прибудинковій території по                      

вул. Бестужева буд. 4, вул. Заньковецької буд.77 та вул. Легоцького буд. 21, 23 

та капітальний ремонт ігрових майданчиків ЗДО № 36 по вул. Бачинського, 



проведена реконструкція притулку із влаштуванням додаткового вольєру з 

утримання безпритульних тварин. 

На протязі 2020 року виконувалися роботи по капітальному ремонту 

реанімаційного відділення та сходової клітки, а також благоустрою території 

МДКЛ по вул. Бращайків, та капітальний ремонт внутрішньої системи 

водопостачання та каналізації будівлі ЦМКЛ по вул. Грибоєдова. 

Продовжуються будівельні роботи по рекультивації території існуючого 

сміттєзвалища в с. Барвінок Ужгородського району II-га черга - будівництво,  

Завершені роботи по виготовленню проектно-кошторисної документації на 

будівництво закладу дошкільної освіти на 250 місць по вул. І. Франка, 

загальною вартістю будівництва, згідно проектно-кошторисної документації, 

понад 112,3 млн. грн., а також по виготовленню проектно-кошторисної 

документації на будівництво нової лінії каналізаційних очисних споруд 

потужністю 50 тис. м³/на добу м. Ужгорода. загальною вартістю будівництва 

понад 453,2 млн. грн. 

 

 

 

Начальник управління                 Адам ЮРКО 

 

 

 


