
 

 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

 ІІ сесія    VIІI   скликання 
(2-е пленарне засідання) 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 
23 лютого 2021 року                    Ужгород                                  № 114 

 

Про зміни до Програми економічного                                                                        

і соціального розвитку м. Ужгород на 2021 рік  

 

Відповідно до пункту 22 частини 1 статті 26 Закону України “Про місцеве 

самоврядування в Україні” 

 

міська рада ВИРІШИЛА: 

 

1. Внести зміни у додаток 2 до Програми економічного і соціального 

розвитку м. Ужгород на 2021 рік, затвердженої рішенням I сесії міської ради 

VIII скликання 22 грудня 2020 року № 19, а саме : 

1.1. У додатку 2 “Показники будівництва, реконструкції та 

капітального ремонту соціально-культурних та комунальних об’єктів на 

2021 рік”: 

1.1.1. Збільшити обсяг фінансування на будівництво каналізаційної 

мережі по вул. Радванська – 207,32 тис. грн., реконструкцію водопровідної 

мережі по вул. Добрянського – 169,107 тис. грн., будівництво розворотного 

майданчика по вул. Капушанська в м. Ужгород – 400,0 тис. грн., будівництво 

міні-котельні для ЗОШ №6 по вул. Одеській – 144,543 тис. грн. (кошти міського 

бюджету). 

1.1.2. По об'єкту: “Рекультивація території існуючого сміттєзвалища в 

с.Барвінок Ужгородського району II-га черга - будівництво” обсяг кошторисної 

вартості об'єкта – 31014,88 тис. грн. замінити на 49922,07 тис. грн.; по об'єкту: 

“Будівництво автотранспортної бази для КП "Ужгородський муніципальний 

транспорт" Ужгородської міської ради по вул. Загорська” обсяг кошторисної 

вартості об'єкта – 85000,0 тис. грн. замінити на 47000,0 тис. грн.; по об'єкту: 

“Будівництво каналізаційної мережі по вул. Радванська” обсяг кошторисної 

вартості об'єкта – 792,68 тис. грн. замінити на 1080,731 тис. грн.; по об'єкту: 

“Будівництво розворотного майданчика по вул. Капушанська в м. Ужгород” 

обсяг кошторисної вартості – 2500,0 тис. грн. замінити на 3544,335 тис. грн.; по 

об'єкту: “Капітальний ремонт будівлі по вул. Дворжака, 49” обсяг кошторисної 

вартості об'єкта – 2500,0 тис. грн. замінити на 3354,301 тис. грн.; по об'єкту: 

“Будівництво каналізаційної насосної станції по вул. Запорізькій” обсяг 



кошторисної вартості об'єкта – 2700,0 тис. грн. замінити на 5689,0 тис. грн.; по 

об'єкту: “Капітальний ремонт опалення будівлі ЗОШ І-ІІІ ст. № 19 по 

вул.Заньковецької” обсяг кошторисної вартості об'єкта – 2500,0 тис. грн. 

замінити на 2702,992 тис. грн., по об'єкту: “Будівництво міні-котельні для ЗОШ 

№6 по вул. Одеській” обсяг кошторисної вартості об'єкта – 1506,756 тис. грн. 

замінити на 2000,0 тис. грн.; по об'єкту: “Капітальний ремонт благоустрою 

території МДКЛ по вул. Бращайків, 6” обсяг кошторисної вартості об'єкта – 

1259,468 тис. грн. замінити на 1500,0 тис. грн. 

1.1.3. Доповнити об'єктами згідно з додатком. 

1.1.4. Назву об'єкта: “Капітальний ремонт реабілітаційного відділення 

МДКЛ по вул. Ракоці, 3-5” викласти в новій редакції: “Капітальний ремонт 

будівлі реабілітаційного відділення МДКЛ по вул. Ракоці, 3-5” без зміни обсягу 

фінансування. 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступників міського 

голови відповідно до розподілу функціональних обов'язків. 

 

 

 

Міський голова                               Богдан АНДРІЇВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Додаток 

до рішення ІІ сесії  

міської ради VIII скликання 

23.02.2021 р.№ 114 
 

№ 

за/п 

Найменування об'єкта Роки 

будівництва 

Кошторисна 

вартість  

(тис. грн.) 

Передбачений на 2021 рік обсяг 

фінансування за рахунок коштів 

міського бюджету(тис.грн.) 
1 2 3 4 5 

I. Об'єкти культури    

1.12. Будівництво палацу спорту по вул. Ів.Франка м. Ужгород 2021-2023 60 000,000 400,000 

1.13. Капітальний ремонт підтрибунних приміщень стадіону "Авангард" по вул. Ів.Франка 2021 250,000 250,000 

1.14. Капітальний ремонт монументу "Розірваний лист" по вул. Добрянського 2021 120,000 120,000 

1.15. Реконструкція існуючого фундаменту під влаштування флагштоку на 

пл.Б.Хмельницького в м.Ужгороді 
2021 5 000,000 200,000 

1.16. Будівництво кросс-фіт майданчика в сквері на пл. Народній 2021 500,000 500,000 

II. Об'єкти освіти    

2.95. Капітальний ремонт системи опалення будівель ЗОШ №16 по вул. Жатковича,24 2021-2022 600,000 50,000 

2.96. Капітальний ремонт спортивного майданчика для міні-футболу зі штучним 

покриттям в ЗОШ I-III ст. №19 по вул. Заньковецької, 66 
2021-2022 850,000 400,000 

2.97. Капітальний ремонт спортивної зали в Лінгвістичній гімназії ім.Т.Г.Шевченка по 

наб.Незалежності,4 
2021-2022 650,000 40,000 

2.98. Реконструкція зовнішнього освітлення території ЗОШ №12 та ЗОШ №15 по 

вул.Заньковецької, 13А, 17А 
2021-2022 898,462 300,000 

2.99. Капітальний ремонт системи опалення будівлі ЗОШ I-III ст. №12 по 

вул.Заньковецької, 13А  
2021-2022 962,500 500,000 

2.100. Капітальний ремонт благоустрою території та будівлі ЗДО №26 по просп.Свободи, 

59 
2021 2 500,000 2 500,000 

2.101. Капітальний ремонт внутрішньої системи опалення будівлі ЗОШ I-III ст. №6 

ім.В.С.Гренджі-Донського по вул.Польова,22 
2021 1 500,000 1 500,000 

2.102. Капітальний ремонт благоустрою території ЗОШ I-III ст. №6 ім.В.С.Гренджі-

Донського по вул.Одеська, 15 
2021 1 500,000 1 500,000 

2.103. Капітальний ремонт благоустрою території ЗДО №28 по вул.Докучаєва 2017-2022 2 112,433 850,000 

2.104. Будівництво автономної міні-котельні на твердому паливі для ЗДО №8 по вул. 

Грушесвького, 29А 
2021-2022 2 800,000 150,000 



№ 

за/п 

Найменування об'єкта Роки 

будівництва 

Кошторисна 

вартість  

(тис. грн.) 

Передбачений на 2021 рік обсяг 

фінансування за рахунок коштів 

міського бюджету(тис.грн.) 
1 2 3 4 5 

IV. Об'єкти комунального господарства    

4.50. Будівництво каналізаційної мережі по вул.Донська 2019-2021 992,967 160,000 

4.51. Реконструкція водопровідної мережі Д-300мм по вул. Комендаря 2021-2022 5 100,000 280,000 

4.52. Капітальний ремонт будівлі по вул.Мукачівська,23 2021-2022 2 500,000 100,000 

4.53. Капітальний ремонт каналізаційного колектора по вул.Крилова 2021 1 500,000 50,000 

4.54. Будівництво санвузла на розворотній площадці по вул.Баб"яка 2021 250,000 150,000 

4.55. Капітальний ремонт водогону Д-200 мм по вул. Гагаріна від будинку №50 до 

будинку 262 
2021-2022 15 000,000 1 000,000 

4.56. Капітальний ремонт водопровідно мережі Д-200 мм по вул.Богомольця буд.18-22 2021 180,000 180,000 

4.57. Капітальний ремонт системи зливової каналізації по вул. Міцкевича буд.3,5,5а,7,9 та 

вул.Достоєвського буд.20 
2021-2022 650,000 50,000 

 

 

 

Секретар ради                                                                                                      Андрій РИБА 


	РІШЕННЯ
	Додаток з крит 

