
 

 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

               XXXIV сесія    VII   скликання 
 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 
28 лютого 2019 року                  Ужгород                            № 1451                                       

                               
 

 

Про зміни до Програми економічного  

і соціального розвитку м. Ужгорода на 2019 рік  
 

 

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

вання в Україні”, враховуючи рішення ХХХ сесії міської ради VII скликання 13 

грудня 2018 року № 1323 “Про Програму підтримки I державного пожежно-

рятувального загону УДСНС України у Закарпатській області на 2019 рік”, 

№1367 “Про затвердження структури апарату ради та виконавчих органів 

міської ради, їх загальної штатної чисельності”, 
 

 

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 

капітального ремонту соціально-культурних та комунальних об’єктів на 

2019 рік”: 

1.1. За рахунок коштів міського бюджету передбачити обсяг 

фінансування на реконструкцію огорожі території стадіону «Авангард» 

(виготовлення проектно-кошторисної документації) – 100,0 тис. грн., 

капітальний ремонт приміщень будівлі центру первинної-медико-санітарної 

допомоги по вул.Грибоєдова, 20В – 300,0 тис. грн., спортивний майданчик для 

міні-футболу зі штучним покриттям для ЗОШ №20 ліцею «Лідер» по 

вул.Сільвая м. Ужгород-будівництво (виготовлення проектно-кошторисної 

документації) – 50,0 тис. грн., капітальний ремонт покрівлі будівлі ДНЗ №8 

«Дзвіночок» – 300,0 тис. грн., спортивний майданчик для міні-футболу зі 

штучним покриттям в Ужгородській загальноосвітній школі І-ІІІ ст. №16 по 

вул. Жатковича м. Ужгород-будівництво (виготовлення проектно-кошторисної 

документації) – 50,0 тис. грн., будівництво міні-котельні для ЗОШ №6 по вул. 

Одеській (в т.ч. виготовлення проектно-кошторисної документації) – 100,0 тис. 

грн., будівництво міні-котельні для ДНЗ №26 по пр.Свободи (в т.ч. 



виготовлення проектно-кошторисної документації) – 100,0 тис. грн., 

капітальний ремонт будівлі ДНЗ №43 по вул.Дендеші (в т.ч. виготовлення 

проектно-кошторисної документації) – 300,0 тис. грн., реконструкцію 

водопровідної мережі по вул. Собранецька (в т.ч. виготовлення проектно-

кошторисної документації) – 100,0 тис. грн., реконструкцію каналізаційної 

мережі по вул. Собранецька (виготовлення проектно-кошторисної докумен-

тації) – 100,0 тис. грн., збільшити обсяг фінансування на будівництво міні-

котельні для ДНЗ №21 "Ластовічка" по вул.Тлехаса – 200,0 тис. грн. 

1.2. Назви об'єктів: “Капітальний ремонт зовнішньої системи теплової 

мережі ЗОШ №6 I-III ст. по вул.Польова”, “Будівництво пасажирського ліфта 

будівлі ЗОШ №20 ліцей «Лідер» ” викласти в новій редакції: “Реконструкція 

зовнішньої системи теплової мережі ЗОШ №6 І-ІІІ ст. по вул. Польова”, 

“Реконструкція будівлі ЗОШ №20 ліцей “Лідер” під потреби маломобільних 

груп населення по вул. Сільвая,3” відповідно, без зміни обсягу фінансування. 

 1.3. Вилучити три об'єкта: “Спортивний майданчик для міні- футболу зі 

штучним покриттям в класичній гімназії по вул. 8 Березня м.Ужгород-

будівництво”, “Спортивний майданчик для міні- футболу зі штучним 

покриттям в Ужгородській спеціалізованій ЗОШ №2 по вул.Підгірній 

м.Ужгород-будівництво”, “Спортивний майданчик для міні- футболу зі 

штучним покриттям в загальноосвітній школі I-III ст. №12 по 

вул.Заньковецької м.Ужгород-будівництво”. 

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

передбачаються реалізовувати у 2019 році”: 

2.1. У графі “Виконавці” слова: “Управління у справах культури, спорту, 

сім'ї та молоді”, “Відділ охорони здоров'я”, “Управління економіки та 

стратегічного планування”, “Відділ міжнародних грантових програм та 

інновацій” замінити словами: “Управління у справах культури, молоді та 

спорту”, “Управління охорони здоров'я”, “Управління економічного розвитку 

міста”, “Управління міжнародного співробітництва та інновацій” відповідно. 

2.2. Перелік цільових міських Програм доповнити Програмою підтримки 

I державного пожежно-рятувального загону УДСНС України у Закарпатській 

області на 2019 рік. 

3. Доповнити Програму економічного і соціального розвитку м.Ужго-род 

на 2019 рік додатком 4 “Показники виконання робіт по закладах освіти на 

2019 рік” в якому за рахунок коштів міського бюджету передбачити обсяг 

співфінансування до державного бюджету по бюджетній програмі 

"Будівництво футбольних полів із штучним покриттям в регіонах України" на 

спортивний майданчик для міні- футболу зі штучним покриттям в класичній 

гімназії по вул. 8 Березня м.Ужгород-будівництво – 806,118 тис. грн., 

спортивний майданчик для міні- футболу зі штучним покриттям в 

Ужгородській спеціалізованій ЗОШ №2 по вул.Підгірній м.Ужгород-

будівництво – 252,035 тис. грн., спортивний майданчик для міні- футболу зі 

штучним покриттям в загальноосвітній школі I-III ст. №12 по 

вул.Заньковецької м.Ужгород-будівництво – 775,0 тис. грн. 



4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступників міського 

голови відповідно до розподілу функціональних обов'язків. 

 

 

 

Міський голова                   Б. АНДРІЇВ 


