
 

 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

               XLІІ сесія    VII   скликання 
(1-е пленарне засідання) 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 
12 грудня 2019 року                   Ужгород                                                №  1803 

 

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 ХLI сесії міської ради                               

VII скликання 14 листопада 2019 року № 1720 “Про Програму забезпечення 

безпеки громадян шляхом виправлення засуджених та запобігання вчиненню 

ними повторних злочинів в місті Ужгород на 2019 – 2021 роки”, № 1736 “Про 

зміни до рішення XXXIV сесії міської ради VII скликання 28.02.2019 №1436”, 

 

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 внутрішньої 

системи водопостачання та каналізації будівлі ЦМКЛ по вул. Грибоєдова –   

50,0 тис. грн., капітальний ремонт актового залу будівлі ЗОШ №7 по                            

вул. Дворжака – 160,0 тис. грн., капітальний ремонт приміщень будівлі по                  

пл. Жупанатська, 3В – 300,0 тис. грн., реконструкцію водопровідної мережі по 

вул. Капушанській від вул. Грушевського до пр. Свободи (виготовлення 

проектно-кошторисної документації) – 50,0 тис. грн., збільшити обсяг 

фінансування на капітальний ремонт благоустрою території стадіону 

"Авангард" – 65,0 тис. грн., капітальний ремонт відділення судинної неврології 

ЦМКЛ по вул. Грибоєдова – 100 тис. грн., капітальний ремонт будівлі                     

ДНЗ №43 по вул. Дендеші – 500,0 тис. грн., спортивний майданчик для міні-

футболу зі штучним покриттям для ЗОШ №20 ліцею «Лідер» по вул. Сільвая       

м. Ужгород- будівництво – 16,1 тис. грн., спортивний майданчик для міні-

футболу зі штучним покриттям в Ужгородській загальноосвітній школі І-ІІІ ст. 

№16 по вул. Жатковича м. Ужгород-будівництво – 10,0 тис. грн., 



реконструкцію підвищувальної насосної станції по вул. Собранецькій 

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

зменшити обсяг фінансування по реконструкції легкоатлетичного ядра 

стадіону «Авангард» в м. Ужгород – 45,0 тис. грн., реконструкції зовнішнього 

освітлення території стадіону "Автомобіліст" по вул. Капушанській –                   

132,0 тис. грн., капітальному ремонту покрівлі блоку 2 Головного корпусу 

(лабораторії) ЦМКЛ по вул. Грибоєдова – 10,2 тис. грн., капітальному ремонту 

травмпункту ЦМКЛ по вул. Грибоєдова – 9,4 тис. грн., капітальному ремонту 

приймального відділення ЦМКЛ по вул. Грибоєдова – 50,0 тис. грн., 

капітальному ремонту першого поверху МДКЛ по вул. Бращайків –                            

9,2 тис. грн., капітальному ремонту огорожі закладу дошкільної освіти №29 

"Дивосвіт" загального розвитку по вул. Грушевського, 61 А – 35,5 тис. грн., 

будівництву міні-котельні для ДНЗ №21 "Ластовічка" по вул. Тлехаса –                  

140,0 тис. грн., будівництву ДНЗ на 280 місць по вул. І. Франка –                                 

440,0 тис. грн., капітальному ремонту фасаду (заміна вікон) ДНЗ №16 по                      

вул. Айвазовського – 35,7 тис. грн., капітальному ремонту будівлі ЗОШ I-III ст. 

№7 по вул. Дворжака – 164,9 тис. грн., капітальному ремонту фасаду будівлі 

Лінгвістичної гімназії ім. Т. Г. Шевченка по наб. Незалежності – 18,7 тис. грн., 

капітальному ремонту благоустрою території із влаштуванням додаткового 

входу в будівлю ЗОШ I-III ступенів №6 ім.В.С.Гренджі-Донського по 

вул.Польова,22 – 44,8 тис. грн., капітальному ремонту санвузлів УЗОШ I-III ст. 

№19 по вул. Заньковецькій, 66 – 16,5 тис. грн., облаштуванню частини 

території існуючого кладовища "Барвінок" в с. Барвінок Ужгородського 

району-будівництво – 78,3 тис. грн., будівництву зовнішнього 

електропостачання електроустановок "Винних Льохів" по вул. Ф. Ракоці, 2 – 

13,5 тис. грн., капітальному ремонту приміщення молодіжного центру 

"Пластова домівка" по вул. 8 Березня 46А – 14,9 тис. грн., рекультивації 

території існуючого сміттєзвалища в с. Барвінок Ужгородського району II-га 

черга – будівництво – 1000,0 тис. грн. (кошти міського бюджету). 

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

передбачаються реалізовувати у 2019 році”: 

2.1. Доповнити Програмою забезпечення безпеки громадян шляхом 

виправлення засуджених та запобігання вчиненню ними повторних злочинів в 

місті Ужгород на 2019 – 2021 роки. 

2.2. По Програмі безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів 

у разі амбулаторного лікування пільгової категорії населення м. Ужгород на 

2019-2020 роки у графі “Виконавці” слова: “центр первинної медико-санітарної 

допомоги” замінити словами: “КНП “Ужгородська міська поліклініка" 

Ужгородської міської ради” та “КНП “Ужгородський міський центр первинної 

медико-санітарної допомоги”. 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступників міського 

голови відповідно до розподілу функціональних обов'язків. 

 

 

Міський голова                                Богдан АНДРІЇВ 


