
 

 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

 ІV сесія    VIІI   скликання 
 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 
30 березня 2021 року                    Ужгород                                  № 170 

 

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”, враховуючи рішення I сесії міської ради VIII 

скликання 22 грудня 2020 року №56 “Про зміни до рішень міської ради”, 

рішення II сесії міської ради VIII скликання 02 лютого 2021 року №64 “Про 

Програму підтримки Управління державної служби України з надзвичайних 

ситуацій у Закарпатській області на 2021 рік”, №73 “Про Програму утримання 

та фінансової підтримки спортивних споруд КП “Стадіон “Авангард” на 2021-

2023 роки”, рішення II сесії міської ради VIII скликання 23 лютого 2021 року 

№103 “Про комплексну Програму профілактики та протидії злочинності в місті 

Ужгород на 2021-2023 роки”, №104 “Про Програму покращення матеріально-

технічного забезпечення ГУНП в Закарпатській області, у тому числі 

поліпшення житлових умов працівників поліції на території міста Ужгород на 

2021 рік”, № 112 “Про Програму підтримки Державної установи "Закарпатська 

установа виконання покарань (№9)" на 2021 рік”, № 134 “Про Програму 

підтримки 1 Державного пожежно-рятувального загону Управління ДСНС 

України у Закарпатській області на 2021-2022 роки”, рішення другої сесії 

Закарпатської обласної ради VIII скликання 25.02.2021 №138 “Про зміни до 

рішення обласної ради 17.12.2020 №40 "Про обласний бюджет на 2021 рік”, 
 

міська рада ВИРІШИЛА: 
 

1. Внести зміни у додатки 2, 3 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 реконструкцію міні-котельні для 

ДНЗ №26 по пр. Свободи – 192,869 тис. грн., реконструкцію міні-котельні для 

ЗОШ №7 по вул. Дворжака – 50,0 тис. грн., капітальний ремонт коридору та 



приміщень відділення судинної неврології ЦМКЛ по вул. Грибоєдова –                      

37,0 тис. грн. (кошти міського бюджету). 

1.1.2. Збільшити обсяг фінансування на реконструкцію існуючого 

фундаменту під влаштування флагштоку на пл. Б.Хмельницького в м.Ужгород– 

800,0 тис. грн. (субвенція з обласного бюджету). 

1.1.3. Назви об'єктів: “Будівництво міні-котельні для ЗОШ №6 по вул. 

Одеській”, “Капітальний ремонт благоустрою території ЗДО №28 по 

вул.Докучаєва”, “Капітальний ремонт водопровідної мережі Д-200 мм по 

вул.Богомольця буд.18-22” викласти в новій редакції: “Будівництво міні-

котельні для Ужгородської загальноосвітньої школи I-III ступенів №6 імені                 

В. С. Гренджі-Донського по вул.Одеська, 15 Ужгородської міської ради 

Закарпатської області”, “Капітальний ремонт благоустрою території ЗДО №28 

по вул. Добролюбова, 4А”, “Капітальний ремонт каналізаційної мережі                     

Д-200мм по вул.Богомольця буд.18-22” відповідно, без зміни обсягу 

фінансування. 

1.1.4. Доповнити об'єктами згідно з додатком. 

1.1.5. За рахунок зменшення обсягу фінансування по капітальному 

ремонту каналізаційного колектора по вул. Крилова – 50,0 тис. грн. 

передбачити обсяг фінансування на капітальний ремонт будівлі бібліотеки-філії 

№6 по вул.Гагаріна, 98 на цю ж суму (кошти міського бюджету). 

1.2. У додатку 3 “Перелік цільових міських програм, які 

передбачаються реалізовувати у 2021 році”:  

1.2.1. У графі “Виконавці” слова: “Департамент праці та соціального 

захисту населення” замінити на слова: “Департамент соціальної політики”. 

1.2.2. Перелік цільових міських програм доповнити Програмою 

підтримки Управління державної служби України з надзвичайних ситуацій у 

Закарпатській області на 2021 рік, Програмою утримання та фінансової 

підтримки спортивних споруд КП “Стадіон “Авангард” на 2021-2023 роки, 

комплексною Програмою профілактики та протидії злочинності в місті 

Ужгород на 2021-2023 роки, Програмою покращення матеріально-технічного 

забезпечення ГУНП в Закарпатській області, у тому числі поліпшення 

житлових умов працівників поліції на території міста Ужгород на 2021 рік, 

Програмою підтримки Державної установи "Закарпатська установа виконання 

покарань (№9)" на 2021 рік, Програмою підтримки 1 Державного пожежно-

рятувального загону Управління ДСНС України у Закарпатській області на 

2021-2022 роки. 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступників міського 

голови відповідно до розподілу функціональних обов'язків. 

 

 

 

Міський голова                                 Богдан АНДРІЇВ 

 

 

 



Додаток 

до рішення  IV сесії міської ради VIII скликання 30.03.2021 р.№ 170 
 

№ 

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    

1.17. Капітальний ремонт будівлі бібліотеки-філії №6 по вул.Гагаріна,98 2021 1 500,000 - 

 1.18 Реконструкція будівлі під спортивно-оздоровчий комплекс стадіону 

"Автомобіліст" по вул.Капушанській 
2021 12 000,000 50,000 

II. Об'єкти освіти    

2.105. Спортивний майданчик для міні-футболу зі штучним покриттям в Ужгородській 

спеціалізованій ЗОШ №2 по вул.Підгірній м.Ужгород - будівництво 
2018-2021 2 250,000 1 000,000 

IV. Об'єкти комунального господарства    

4.58. Облаштування додаткового сектору території існуючого кладовища 

"Барвінок" в с. Барвінок Ужгородського р-ну - будівництво 
2021 3 500,000 100,000 

 

 

 

Секретар ради                                                                                                      Андрій РИБА 
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