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Звіт про роботу управління
капітального будівництва
за 2019 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 2019 рік, виконком міської ради ВИРІШИВ:
1. Звіт про роботу управління капітального будівництва за 2019 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
управління капітального будівництва
Ужгородської міської ради за 2019 рік
За 2019 рік вартість виконаних робіт з усіх джерел склала
40 413,9тис.грн, із них: міський бюджет 24 175,6тис.грн, державний бюджет
14 238,3тис.грн, обласний бюджет 2 000,0тис.грн.
В тому числі:
1. Об’єкти культури та спорту в сумі 10 195,3тис.грн (в т.ч.
державний бюджет 6 966,0тис.грн, міський бюджет 3 229,3тис.грн).
2. Об’єкти охорони здоров’я в сумі 2 925,4тис.грн (кошти міського
бюджету).
3. Об’єкти освіти в сумі 19 052,7тис.грн (в т.ч. державний бюджет
7 272,3тис.грн, міський бюджет 11 780,4тис.грн).
4. Об’єкти комунального господарства в сумі 8 240,5тис.грн (в т.ч.
обласний бюджет 2 000,0тис.грн, міський бюджет 6 240,5тис.грн).
На протязі 2019 року на об’єктах соціально-культурної сфери міста
відремонтовано плоских рубероідних покрівель загальною площею 1 962м.кв.
на суму 1 907,6тис.грн, а саме:
- заклад дошкільної освіти № 8 «Дзвіночок»: площа покрівлі 1 130м.кв.,
вартість 1 059,0тис.грн.;
- лабораторний корпус центральної міської клінічної лікарні: площа
покрівлі 832м.кв., вартість 848,6тис.грн.
Проведені капітальні ремонти в трьох відділеннях міської клінічної
лікарі (приймальне відділення, відділення судинної неврології, травмпункту) на
загальну суму 832,2тис.грн. Також проведені капітальні ремонти в двох
закладах дошкільної освіти, а саме: ЗДО №43 на суму 1 433,7тис.грн, ЗДО №28
на суму 698,1тис.грн. На протязі року завершені роботи по капітальному
ремонту фасаду будівлі та благоустрою території Лінгвістичної гімназії площа
фасаду 1 131,1м.кв., площа благоустрою 1 094м.кв. на загальну суму
2 580,4тис.грн.
Відповідно до державних програм будівництва футбольних полів із
штучним покриттям та мультифункціональних спортивних майданчиків із
залученням співфінансування з міського бюджету за формулою 50% на 50% в
2019 році побудовані футбольні поля із штучним трав’яним покриттям в
загальноосвітній школі № 12 та Класичній гімназії загальною вартістю
3 030,0тис.грн (державний бюджет 1 581,1ис.грн, міський бюджет
1 448,9тис.грн) та мільтифункціональний спортивний майданчик в
загальноосвітні школі № 6 загальною вартістю 1 517,5тис.грн (державний
бюджет 745,7тис.грн, міський бюджет 771,8тис.грн).
За рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку та
співфінансування з міського бюджету виконуються роботи по капітальному

ремонту басейну Класичної гімназії, загальна вартість виконаних робіт
становить 7 357,9тис.грн (державний бюджет (ДФРР) 6 526,6тис.грн, міський
бюджет 831,3тис.грн).
Проводиться реконструкція комплексу будівель під спортивнореабілітаційний центр інвалідів з ураженням опорно-рухового апарату та
інвалідів учасників антитерористичної операції по вул. Ф.Тихого,13 б, у
м. Ужгороді в 2019 році виконано робіт на суму 3 735,3тис.грн, в тому числі:
державний бюджет – 3 000,0тис.грн, міський бюджет – 735,3тис.грн.
Завершені роботи по об’єкту: «Реконструкція легко-атлетичного ядра
стадіону «Авангард» в м. Ужгород». Виконано робіт в 2019 році на суму
4 366,6тис.грн, в тому числі: державний бюджет – 3 966,0тис.грн, міський
бюджет – 400,6тис.грн.
Проводяться роботи по рекультивації території існуючого
сміттєзвалища в с. Барвінок Ужгородського району II-га черга будівництво в 2019 році виконано робіт на суму 5 000тис.грн (в т.ч. обласний
бюджет 2 000,0тис.грн, міський бюджет 3 000,0тис.грн), загальна кошторисна
вартість об’єкта 31 014,8тис.грн, а також проводяться роботи з реконструкції
водопровідної мережі по вул. С. Разіна виконано робіт на суму 696,7тис.грн,
загальна кошторисна вартість об’єкта 988,7тис.грн.
В 2019 році по проекту громадського бюджету виконані роботи по
капітальному ремонту приміщення молодіжного центру «Пластова домівка» по
вул. 8 Березня, 46А, загальною вартістю 265,1тис.грн, а також продовжувалися
роботи по громадському проекту будівництва баскетбольного поля ЗОШ № 19,
загальною вартістю 398,4тис.грн.
Розробляється проектно-кошторисна документація на будівництво
закладу дошкільної освіти на 280 місць по вул. І. Франка, орієнтовна вартість
будівництва 60млн.грн.

Начальник управління

Адам ЮРКО

