
            П Р О Є К Т 

 
 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

___________________   Ужгород                  № ____________ 

 

Про виконання цільових Програм  

за 2019 рік  

 

Відповідно до статей 27, 42 та 52 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Порядку розроблення міських цільових програм, 

моніторингу та звітності про їх виконання від 30 травня 2017 року № 655, 

виконком міської ради ВИРІШИВ: 

 

1. Звіти про виконання цільових Програм за 2019 рік, а саме: 

Програми капітального ремонту житлового фонду м. Ужгород на 2018-

2022 роки; 

Програми відшкодування частини кредитів, отриманих ОСББ, ЖБК на 

впровадження заходів з енергозбереження, капітального ремонту та 

реконструкції багатоквартирних будинків у м. Ужгород на 2018-2022 роки 

("Теплий дім"); 

Програми виготовлення технічної документації у м. Ужгород на 2018-

2022 роки; 

Програми встановлення автономного електричного опалення у м. 

Ужгород на 2019 рік; 

Програми відшкодування відсотків за кредитами, залученими населенням 

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

Програми благоустрою міста Ужгород на 2018-2022роки; 

Програми реконструкції та капітального ремонту системи зовнішнього 

освітлення міста Ужгород на 2017-2020 роки; 

Програма будівництва, реконструкції та капітального ремонту дитячих та 

спортивних майданчиків у м. Ужгороді на 2017-2021 роки; 

Комплексної Програми відновлення історичного центру м. Ужгорода на 

2017-2020 роки; 

Програми охорони навколишнього природного середовища на 2018-2022 

роки; 



Програми фінансової підтримки комунальних підприємств міста Ужгород 

на 2018-2022 роки; 

Програми утримання та фінансової підтримки спортивних споруд КП 

"Стадіон "Авангард" на 2018-2020 роки; 

Програми розвитку земельних відносин у м. Ужгород на 2017-2019 роки;  

Програми підготовки до продажу земельних ділянок на 2018-2020 роки; 

Програми приватизації об'єктів комунальної власності на 2019-2020 роки;  

Програми сприяння виконанню рішень судів  та інших виконавчих 

документів на 2018-2022 роки; 

Програми розвитку житлового фонду соціального призначення та 

житлових об'єктів, які використовуються для забезпечення діяльності дитячих 

будинків сімейного типу у місті Ужгород на 2019-2022 роки   

 взяти до відома (додаються). 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови В. Гомоная. 

 

 

  

Міський голова                              Богдан АНДРІЇВ 

 


