
 

 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

               XXХIХ сесія    VII   скликання 
 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 
 12 вересня 2019 року                       Ужгород                            № 1710          

                                                              

Про зміни до Програми економічного                                                                                

і соціального розвитку м. Ужгород на 2019 рік  

 

 

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

самоврядування в Україні”, враховуючи рішення ХХХVIII сесії міської ради                               

VII скликання (1-е пленарне засідання) 11 липня 2019 року № 1601 “Про 

затвердження Програми з облаштування внутрішніх вбиралень у закладах 

освіти м. Ужгорода на 2019-2020 роки”, рішення ХХХVIII сесії міської ради                               

VII скликання (2-е пленарне засідання) 25 липня 2019 року №1643 “Про 

затвердження 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”,   

 

міська рада ВИРІШИЛА: 

 

Внести зміни у додатки 2, 3 до Програми економічного і соціального 

розвитку м. Ужгород на 2019 рік, затвердженої рішенням ХХХII сесії міської 

ради VII скликання 18 січня 2019 року № 1383 :  

1. У додатку 2 “Показники будівництва, реконструкції та капіталь-

ного ремонту соціально-культурних та комунальних об’єктів на 2019 рік” : 

1.1. Передбачити обсяг фінансування на капітальний ремонт благоустрою 

території стадіону "Авангард" – 100,0 тис. грн., капітальний ремонт санвузлів 

УЗОШ I-III ст. №19 по вул. Заньковецькій, 66 –  50,0 тис. грн., реконструкцію 

зовнішнього освітлення території стадіону "Автомобіліст" по                                       

вул. Капушанській – 300,0 тис. грн., капітальний ремонт благоустрою території 

будівлі по вул.8 Березня, 46В – 300,0 тис. грн., збільшити обсяг фінансування 

на капітальний ремонт покрівлі блоку 2 Головного корпусу (лабораторії) 

ЦМКЛ по вул. Грибоєдова – 10,0 тис. грн., капітальний ремонт благоустрою 

території Лінгвістичної гімназії ім. Т.Г.Шевченка – 550 тис. грн., будівництво 

ДНЗ на 300 місць по вул. І.Франка (виготовлення проектно-кошторисної 

документації) – 100,0 тис. грн. та зменшити обсяг фінансування по 

реконструкції огорожі території стадіону «Авангард» (виготовлення проектно-



кошторисної документації) – 100,0 тис. грн., капітальному ремонту 

приймального відділення ЦМКЛ по вул. Грибоєдова – 100,0 тис. грн., 

капітальному ремонту зовнішніх мереж водопостачання лікарні до Головного 

корпусу – 200,0 тис. грн., капітальному ремонту санвузлів Лінгвістичної 

гімназії ім. Т.Г.Шевченка – 100,0 тис. грн., капітальному ремонту карнизу 

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

поглибленим вивченням іноземних мов" по пл. Ш.Петефі, 36 – 100,0 тис. грн., 

капітальному ремонту покрівлі будівлі “Інклюзивно-ресурсний центр №1” по 

вул. 8-го Березня, 46 А – 150,0 тис. грн., капітальному ремонту системи 

опалення Ужгородського міського територіального центру соціального 

обслуговування по вул. Потушняка, 10б (Благоєва, 10б) – 350,0 тис. грн. (кошти 

міського бюджету). 

1.2. Назви об'єктів: “Реставрація пам'ятки архітектури національного 

значення будівлі по вул. Дендеші, 8” та “Капітальний ремонт відділення 

судинної неврології” викласти в новій редакції: “Реставрація пам'ятки 

архітектури та містобудування національного значення кінця XVI ст.                         

(ох. №167) - садибний будинок у Радванці (мур.) будівлі по вул. Дендеші, 8 в 

м.Ужгороді”, “Капітальний ремонт відділення судинної неврології ЦМКЛ по 

вул. Грибоєдова” відповідно, без зміни обсягу фінансування. 

2. У додатку 3 “Перелік цільових міських Програм, які 

передбачаються реалізовувати у 2019 році” доповнити Програмою з 

облаштування внутрішніх вбиралень у закладах освіти м. Ужгорода на                   

2019-2020 роки, Програмою 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. 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступників міського 

голови відповідно до розподілу функціональних обов'язків. 

 

 

 

Міський голова                    Б. АНДРІЇВ 

 


