
 

 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

               XXХVІ сесія    VII   скликання 
 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 
30 травня 2019 року                       Ужгород                            № 1552          

                                                              

 

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 ХХХV сесії міської ради                               

VII скликання 28 березня 2019 року № 1489 “Про зміни до Програми 

відпочинку та оздоровлення дітей на 2017-2019 роки”, №1487 “Про зміни 

Програми зайнятості населення на період до 2020 року”, №1486 “Про Програму 

підтримки Аварійно-рятувального загону спеціалізованого призначення 

УДСНС України у Закарпатській області на 2019 рік”, №1485 “Про Програму 

матеріально-технічного забезпечення підрозділів територіальної оборони на 

2019-2020 роки”, №1484 “Про Програму "Молодь міста Ужгород" на 2019-2021 

роки” та 18 квітня 2019 року №1522 “Про Програму покращення матеріально-

технічного забезпечення ГУНП в Закарпатській області, у тому числі 

поліпшення житлових умов працівників поліції на території міста Ужгород на 

2019 рік”, №1523 “Про Програму з розробки плану реалізації Стратегії 

розвитку міста "Ужгород-2030" на 2019-2021рр.”, 

 

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” передбачити обсяг фінансування на капітальний ремонт 

травмопункту ЦМКЛ по вул.Грибоєдова – 300,0 тис.грн., капітальний ремонт 

відділення судинної неврології – 100,0 тис.грн. та збільшити обсяг 

фінансування на капітальний ремонт покрівлі блоку 2 Головного корпусу 

(лабораторії) ЦМКЛ по вул.Грибоєдова – 98,9 тис.грн., реконструкцію ділянки 



міського водогону по вул.Собранецькій в м.Ужгород (в т.ч.  виготовлення 

проектно-кошторисної документації) – 180,0 тис.грн.  

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

передбачаються реалізовувати у 2019 році”: 

2.1. По Програмі відпочинку та оздоровлення дітей на 2017-2019 роки  та 

Програмі зайнятості населення м. Ужгорода на період до 2020 року у графі 

“Виконавці” доповнити словами: “Департамент праці та соціального захисту 

населення Ужгородської міської ради” та “Управління охорони здоров'я 

Ужгородської міської ради” відповідно. 

2.2. Перелік доповнити Програмою підтримки Аварійно-рятувального 

загону спеціалізованого призначення УДСНС України у Закарпатській області 

на 2019 рік, Програмою матеріально-технічного забезпечення підрозділів 

територіальної оборони на 2019-2020 роки, Програмою "Молодь міста 

Ужгород" на 2019-2021 роки, Програмою покращення матеріально-технічного 

забезпечення ГУНП в Закарпатській області, у тому числі поліпшення 

житлових умов працівників поліції на території міста Ужгород на 2019 рік, 

Програмою з розробки плану реалізації Стратегії розвитку міста "Ужгород-

2030" на 2019-2021рр. 

2.3. З переліку вилучити міську Програму сімейної, молодіжної, 

демографічної, ґендерної політики, попередження насильства в сім'ї та протидії 

торгівлі людьми на 2016-2020 роки, Програму забезпечення військових 

формувань, цивільного захисту та мобілізаційної підготовки в місті Ужгород на 

2019-2020 роки. 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступників міського 

голови відповідно до розподілу функціональних обов'язків. 

 

 

 

Міський голова                   Б. АНДРІЇВ 


