
 

 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

 І сесія    VIІI   скликання 
(2-е пленарне засідання) 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 
22 грудня 2020 року                    Ужгород                                   № 17 

 

Про зміни до Програми економічного  

і соціального розвитку м. Ужгорода на 2020 рік  

 

 

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

самоврядування в Україні” 

 

міська рада ВИРІШИЛА: 

 

1. Внести зміни у додатки 2, 4 до Програми економічного і соціального 

розвитку м. Ужгорода на 2020 рік, затвердженої рішенням ХLII сесії міської 

ради VII скликання 12 грудня 2019 року № 1798, а саме : 

1.1 У додатку 2 “Показники будівництва, реконструкції та 

капітального ремонту соціально-культурних та комунальних об’єктів на 

2020 рік”: 

1.1.1. Збільшити обсяг фінансування на нове будівництво закладу 

дошкільної освіти загальною місткістю 250 місць по вул. Загорська, 51 

м.Ужгород (виготовлення проектно-кошторисної документації) –                      

761,0 тис. грн., реконструкцію зовнішньої системи теплової мережі ЗОШ №6             

І-ІІІ ст. по вул. Польова – 40,0 тис. грн., капітальний ремонт басейну класичної 

гімназії по вул. 8-го Березня – 392,181 тис. грн., реконструкцію водопровідної 

мережі по вул. Східна – 100,0 тис. грн. та зменшити обсяг фінансування по 

будівництву мультифункціонального майданчика для занять ігровими видами 

спорту в загальноосвітній школі I-III ст. №6 імені В.С.Гренджі-Донського по 

вул.Польовій в м. Ужгород – 5,0 тис. грн., капітальному ремонту будівлі 

реабілітаційного відділення МДКЛ по вул. Ракоці, 3-5– 80,0 тис. грн., 

будівництву розворотного майданчика по вул. Капушанська м. Ужгород –        

560,0 тис. грн., будівництву каналізаційної насосної станції по вул. Запорізькій– 

50,0 тис. грн. (кошти міського бюджету). 

1.1.2. По об'єкту: “Нове будівництво закладу дошкільної освіти загальною 

місткістю 250 місць по вул. Загорська, 51 м. Ужгород” обсяги кошторисної 

вартості об'єкта і залишкової кошторисної вартості - 60000,0 тис. грн. замінити 

на 110998,880 тис. грн.; по об'єкту: “Реконструкція зовнішньої системи 



теплової мережі ЗОШ №6 І-ІІІ ст. по вул. Польова ” обсяги кошторисної 

вартості об'єкта – 1500,0 тис.грн. і залишкової кошторисної вартості –                   

1450,9 тис. грн. замінити на 1364,836 тис. грн. і 1040,0 тис. грн. відповідно; по 

об'єкту: “Будівництво розворотного майданчика по вул. Капушанська                             

м. Ужгород” обсяги кошторисної вартості об'єкта і залишкової кошторисної 

вартості – 1671,224 тис. грн. замінити на 2420,0 тис. грн.; по об'єкту: 

“Будівництво автотранспортної бази для КП "Ужгородський муніципальний 

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

вартості об'єкта і залишкової кошторисної вартості – 7000,0 тис. грн. замінити 

на 17000,0 тис. грн.; по об'єкт: “Капітальний ремонт будівлі по                                      

вул. Дворжака, 49” обсяги кошторисної вартості об'єкта і залишкової 

кошторисної вартості – 3000,0 тис. грн. замінити на 4500,0 тис. грн.; по об'єкту: 

“Реконструкція водопровідної мережі по вул. Східна” обсяги кошторисної 

вартості об'єкта і залишкової кошторисної вартості – 780,0 тис. грн. замінити на 

1080,731 тис. грн., 1027,0 тис. грн. відповідно; по об'єкту: “Комплекс будівель 

під спортивно-реабілітаційний центр інвалідів з ураженням опорно-рухового 

апарату та інвалідів — учасників антитерористичної операції по вул. Ф.Тихого, 

13б, у м.Ужгороді— реконструкція” обсяги кошторисної вартості об'єкта – 

36056,544 тис. грн. і залишкової кошторисної вартості – 16239,596 тис. грн. 

замінити на 75338,208 тис. грн., 62530,7 тис. грн. відповідно. 

1.1.3. Доповнити об'єктом згідно з додатком. 

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

2020 рік” зменшити обсяг фінансування по спортивному майданчику для міні-

футболу зі штучним покриттям в Ужгородській спеціалізованій ЗОШ №2 по 

вул.Підгірній,43 м. Ужгород - будівництво – 328,681 тис. грн. 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступників міського 

голови відповідно до розподілу функціональних обов'язків. 

 

 

 

Міський голова                               Богдан АНДРІЇВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 

до рішення І сесії міської ради VIII скликання 22.12.2020 р. № 17 
 

 

№ 

за/п 
Найменування об'єкта 

Роки 

будівництва 

Кошторисна 

вартість об'єкта  

(тис. грн.) 

Залишкова 

кошторисна 

вартість 

(тис. грн.) 

Передбачений на 

2020 рік обсяг 

фінансування за 

рахунок коштів 

міського бюджету 

(тис. грн.) 
1 2 3 4 5 6 

III. Об'єкти охорони здоров'я     

3.24. Капітальний ремонт входу в будівлю ЗПСМ №6 із влаштуванням пандусу по вул. 

Боженка, 4 
2020 40,0 40,0 40,0 

 
 

 

Секретар ради                                                                                                      Андрій РИБА 
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