
Доповнення №1 

до проекту рішення ___ сесії міської ради VII скликання “Про зміни до 

Програми економічного і соціального розвитку м. Ужгород на 2019 рік”   
 

 

 

1. У додатку 2 “Показники будівництва, реконструкції та 

капітального ремонту соціально-культурних та комунальних об’єктів на 

2019 рік”: 

1.1. Передбачити обсяг фінансування на реконструкцію 

підвищувальної насосної станції по вул.Собранецькій (виготовлення 

проектно-кошторисної документації) – 50,0 тис. грн., будівництво 

підключення існуючої мережі водопроводу для водозабезпечення міні-

котельні ДНЗ №15 по вул. Л.Українки – 10,0 тис. грн. та збільшити обсяг 

фінансування на капітальний ремонт благоустрою території будівлі по вул.8 

Березня, 46 В – 90,0 тис. грн., капітальний ремонт відділення судинної 

неврології ЦМКЛ по вул. Грибоєдова – 100,0 тис. грн., капітальний ремонт 

будівлі ДНЗ №43 по вул. Дендеші – 478,6 тис. грн., капітальний ремонт 

покрівлі будівлі ДНЗ №8 «Дзвіночок» – 300,0 тис. грн. (кошти міського 

бюджету). 

1.2. Назви об'єктів: “Будівництво міні-котельні для ДНЗ №26 по                  

пр. Свободи”, “Будівництво міні-котельні для ЗОШ №7 по вул. Дворжака”, 

“Будівництво ДНЗ на 250 місць по вул. І.Франка” викласти в новій редакції: 

“Реконструкція міні-котельні для ДНЗ №26 по пр. Свободи”, “Реконструкція 

міні-котельні для ЗОШ №7 по вул. Дворжака”, “Будівництво ДНЗ на 280 

місць по вул. Загорська, 51” відповідно, без зміни обсягу фінансування. 

2. У пункті 1. рішення ХХХIХ сесії VI скликання 12.09.2019 року 

№1710 “Про зміни до Програми економічного і соціального розвитку 

м.Ужгород на 2019 рік” у підпункті 1.1. слова: “будівництво ДНЗ на                     

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

документації)” читати в такій редакції: “будівництво ДНЗ на 250 місць по 

вул. І.Франка (виготовлення проектно-кошторисної документації)” та у 

підпункті 1.2. слова: “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” читати в такій 

редакції: “Реставрація пам'ятки архітектури та містобудування національного 

значення кінця XVI ст. (ох. №167) - садибний будинок у Радванці (мур.) на 

вул.Дендеші, 8 в м.Ужгороді”.  

3. У додатку 4 “Показники виконання робіт по закладах освіти на 

2019 рік” збільшити обсяг співфінансування до державної програми 

“Будівництво футбольних полів із штучним покриттям в регіонах України” 

на спортивний майданчик для міні-футболу зі штучним покриттям в 

Ужгородській спеціалізованій ЗОШ №2 по вул.Підгірній,43 м. Ужгород – 

будівництво – 700,0 тис. грн. (кошти міського бюджету). 

4. Доповнити Програму економічного і соціального розвитку 

м.Ужгород на 2019 рік додатком 5 “Показники виконання робіт по 



закладах культури на 2019 рік” в якому передбачити обсяг фінансування на 

реконструкцію стадіону “Автомобіліст” (коригування проектно-кошторисної 

документації) – 82,0 тис. грн. (кошти міського бюджету). 

 

 

 

Міський голова                  Богдан АНДРІЇВ 


