
 

 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

               XLVІІІ сесія    VII   скликання 
 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 
04 червня 2020 року                   Ужгород                                             № 1964 

 

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”, враховуючи рішення ХLIV сесії міської ради                               

VII скликання 13 лютого 2020 року №1894 “Про зміни до бюджету міста 

Ужгород на 2020 рік”, № 1879 “Про Програму надання матеріально-технічної 

допомоги 1 державному пожежно-рятувальному загону Управління ДСНС 

України у Закарпатській області на 2020 рік”, №1880 “Про Програму підтримки 

Державної установи "Закарпатська установа виконання покарань (№9)" на 2020 

рік”, № 1881 “Про Програму розвитку та удосконалення цивільного захисту у 

м. Ужгород на 2020-2024 роки”, № 1884 “Про міську Програму забезпечення 

житлом ветеранів війни в Афганістані та членів їх сімей на 2020-2024 роки”, 

Наказ департаменту фінансів та бюджетної політики Ужгородської міської ради 

27.12.2019 р. №67 “Про затвердження Програми управління місцевим боргом 

бюджету міста Ужгород на 2020 рік”, 

 

міська рада ВИРІШИЛА: 

 

Внести зміни у додатки 2, 3 до Програми економічного і соціального 

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

ради VII скликання 12 грудня 2019 року № 1798: 

1. У додатку 2 “Показники будівництва, реконструкції та 

капітального ремонту соціально-культурних та комунальних об’єктів на 

2020 рік” : 

1.1. Збільшити обсяг фінансування на реконструкцію водопровідної 

мережі по вул.Капушанській від вул.Грушевського до пр.Свободи – 7000,0 тис. 

грн., капітальний ремонт сходових кліток та приміщень малої зали засідань 

адмінбудівлі по пл. Поштовій,3 – 1060,0 тис. грн., капітальний ремонт покрівлі 

будівлі ДНЗ №8 «Дзвіночок» – 150,0 тис. грн., капітальний ремонт харчоблоку 

ДНЗ № 7 по вул.Волошина, 46 – 250,0 тис. грн., капітальний ремонт санвузлів 

УЗОШ І-ІІІ ст. №19 по вул. Заньковецької, 66 – 550,0 тис. грн., капітальний 

ремонт басейну класичної гімназії по вул. 8-го Березня – 1750,0 тис. грн. 



реконструкцію водопровідної мережі по вул. Східна – 300,0 тис. грн., 

реконструкцію притулку з тимчасового утримання безпритульних тварин по 

вул. Загорська – 300,0 тис. грн., будівництво баскетбольного майданчика на 

прибудинковій території по вул. Бестужева буд.4, вул. Заньковецької буд.77 та 

вул. Легоцького буд.21,23 – 192,548 тис. грн., капітальний ремонт зовнішньої та 

внутрішньої каналізаційної мережі будівлі ДНЗ №28 по вул. Добролюбова – 

50,0 тис. грн., капітальний ремонт ігрових майданчиків ДНЗ №36 по вул. 

Бачинського – 100,0 тис. грн., будівництво 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 – 135,089 тис. грн. 

(кошти міського бюджету). 

1.2. Доповнити об'єктами згідно з додатком (додається). 

1.3. По об'єкту "Будівництво нової лінії каналізаційних очисних споруд 

потужністю 50 тис. м³/на добу, м.Ужгород" обсяги кошторисної вартості 

об'єкта – 618000,0 тис. грн., залишкової кошторисної вартості – 371193,947 тис. 

грн. замінити на 453241,0 тис. грн.; по об'єкту "Реконструкція водопровідної 

мережі по вул. Капушанській від вул. Грушевського до пр. Свободи" обсяги 

кошторисної вартості об'єкта та залишкової кошторисної вартості – 8500,0 тис. 

грн. замінити на 19100,649 тис. грн.; по об'єкту "Капітальний ремонт сходових 

кліток та приміщень малої зали засідань адмінбудівлі по пл. Поштовій,3" 

обсяги кошторисної вартості об'єкта – 1200,0 тис. грн. замінити на 2047,870 тис. 

грн.; по об'єкту "Капітальний ремонт басейну класичної гімназії по вул. 8-го 

Березня" обсяги кошторисної вартості об'єкта – 13500,0 тис. грн. та залишкової 

кошторисної вартості – 6886,468 тис. грн. замінити на 21893,523 тис. грн. та 

10946,0 тис. грн. відповідно; по об'єкту "Реконструкція водопровідної мережі 

по вул. Східна" обсяги кошторисної вартості об'єкта та залишкової 

кошторисної вартості – 350,0 тис. грн. замінити на 700,0 тис. грн.; по об'єкту 

"Будівництво баскетбольного майданчика на прибудинковій території по вул. 

Бестужева буд.4, вул. Заньковецької буд.77 та вул. Легоцького буд.21,23" 

обсяги кошторисної вартості об'єкта та залишкової кошторисної вартості – 

800,0 тис. грн. замінити на 740,892 тис. грн.; по об'єкту "Капітальний ремонт 

ігрових майданчиків ДНЗ №36 по вул. Бачинського" обсяги кошторисної 

вартості об'єкта та залишкової кошторисної вартості – 200,0 тис. грн. замінити 

на 298,621 тис. грн.; по об'єкту "Капітальний ремонт покрівлі будівлі ДНЗ №8 

«Дзвіночок»" обсяги залишкової кошторисної вартості – 250,0 тис. грн. 

замінити на 400,0 тис. грн.; по об'єкту "Капітальний ремонт харчоблоку ДНЗ 

№7 по вул. Волошина, 46" обсяги кошторисної вартості об'єкта – 624,304 тис. 

грн. та залишкової кошторисної вартості – 590,0 тис. грн. замінити на 1290,078 

тис. грн. та 1225,0 тис. грн. відповідно; по об'єкту "Будівництво 

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" обсяги кошторисної вартості об'єкта – 1893,0 тис. грн. 

та залишкової кошторисної вартості – 300,0 тис. грн. замінити на 

2177,197тис.грн. та 535,0 тис. грн. відповідно; по об'єкту "Капітальний ремонт 

спортивного майданчика Ужгородської спеціалізованої школи І-ІІІ ст.№5, 



корпус №2, з поглибленим вивченням іноземних мов по пл.Петефі,36" обсяги 

кошторисної вартості об'єкта – 500,0 тис. грн. та залишкової кошторисної 

вартості – 500,0 тис. грн. замінити на 1043,837 тис. грн., 1000,0 тис. грн. 

відповідно; назву об'єкта "Капітальний ремонт благоустрою території 

Ужгородської загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. № 9 по пл.Ш.Петефі,15" і 

обсяги кошторисної вартості об'єкта – 3102,1 тис. грн., залишкової кошторисної 

вартості – 3102,1 тис. грн. та передбачений на 2020 рік обсяг фінансування за 

рахунок коштів міського бюджету – 3102,1 тис. грн. замінити на "Капітальний 

ремонт благоустрою території УЗОШ I-III ст. №9 по пл. Ш. Петефі,15", 1500,0 

тис. грн., 1500,0 тис. грн. і 500,0 тис. грн. відповідно. 

1.4. Назви об'єктів: "Капітальний ремонт покрівлі будівлі ЗОШ №7 по 

вул. Дворжака", "Реконструкція існуючого спортивного майданчика на 

території Боздошського парку під скейт-майданчик", "Капітальний ремонт 

санвузлів та харчоблоку будівлі Ужгородської спеціалізованої школи №5 з 

поглибленим вивченням іноземних мов по наб. Київська, 16" та "Капітальний 

ремонт реанімаційного відділення МДКЛ по вул. Бращайків" викласти в новій 

редакції: "Капітальний ремонт покрівлі будівлі ЗОШ I-III ст. №7 по вул. 

Дворжака", "Будівництво скейт-майданчику на пл.Б.Хмельницького", 

"Капітальний ремонт санвузлів будівлі Ужгородської спеціалізованої школи 

№5 з поглибленим вивченням іноземних мов по наб. Київська, 16", 

"Капітальний ремонт реанімаційного відділення та сходової клітини МДКЛ по 

вул.Бращайків" відповідно, без зміни обсягів фінансування та в графі 

"Найменування об'єкта" слова: "проект громадського бюджету" замінити 

словами: "проєкт бюджету громадської ініціативи". 

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

передбачаються реалізовувати у 2020 році” доповнити Програмою надання 

матеріально-технічної допомоги 1 державному пожежно-рятувальному загону 

Управління ДСНС України у Закарпатській області на 2020 рік, Програмою 

підтримки Державної установи "Закарпатська установа виконання 

покарань(№9)" на 2020 рік, Програмою розвитку та удосконалення цивільного 

захисту у м. Ужгород на 2020-2024 роки, міською Програмою забезпечення 

житлом ветеранів війни в Афганістані та членів їх сімей на 2020-2024 роки, 

Програмою управління місцевим боргом бюджету міста Ужгород на 2020 рік. 

3. Доповнити Програму економічного і соціального розвитку м.Ужгорода 

на 2020 рік додатком 4 “Показники виконання робіт по закладах освіти на 2020 

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

на спортивний майданчик для міні-футболу зі штучним покриттям в 

Ужгородській спеціалізованій ЗОШ №2 по вул.Підгірній,43 м. Ужгород - 

будівництво – 328,681 тис. грн.  

4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступників міського 

голови відповідно до розподілу функціональних обов'язків. 

 

 

 

Міський голова                                Богдан АНДРІЇВ 



Додаток  

         до рішення XLVIII сесії 

         міської ради VII скликання 

         04.06.2020 р.№ 1964 
 

 

№ 

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 

II. Об'єкти освіти     

2.94. Капітальний ремонт благоустрою території та головного входу будівлі УЗОШ 

№19 I-III ст. по вул. Заньковецької, 66 
2020 700,0 700,0 30,0 

2.95. Капітальний ремонт опалення будівлі ЗОШ I-III ст. №19 по вул.Заньковецької, 66 2020-2021 1 500,0 1 500,0 50,0 

III. Об'єкти охорони здоров'я     

3.21. Капітальний ремонт будівлі реабілітаційного відділення МДКЛ по вул. Ракоці,           

3-5 
2020-2021 3 800,0 3 800,0 100,0 

3.22. Капітальний ремонт коридору та приміщень судинної неврології ЦМКЛ по                  

вул. Грибоєдова 
2020 530,0 530,0 130,0 

3.23. Будівництво підвищувально-насосної станції та системи оповіщення і пожежної 

сигналізації для будівлі КНП "Ужгородський міський пологовий будинок" по 

вул. Грибоєдова  

2020-2021 1 225,0 1 225,0 500,0 

IV. Об'єкти комунального господарства     
4.44. Реконструкція водопровідної мережі D-200 мм по вул. Грибоєдова 2020 6 500,0 6 500,0 280,0 

4.45. Капітальний ремонт коридору та кабінетів четвертого поверху будівлі по 

пл.Поштовій, 3 
2020-2021 1 200,0 1 200,0 50,0 

4.46. Будівництво водопровідної та каналізаційної мережі по вул. Кар'єрний Тупик в 

мікрорайоні "Радванка" 
2020-2021 1 250,0 1 250,0 650,0 



 

№ 

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 

4.47. Реконструкція водопровідної та каналізаційної мережі по вул. Лучкая 2020-2021 950,0 950,0 550,0 

4.48. Будівництво будівлі "Кімнати матері та дитини" в парку "Боздош" 2020-2021 2 500,0 2 500,0 1 500,0 

4.49. Будівництво будівлі "Кімнати матері та дитини" в парку "Підзамок" 2020-2022 2 500,0 2 500,0 500,0 

4.50. Будівництво будівлі "Кімнати матері та дитини" по Наб.Незалежності 2020-2021 2 500,0 2 500,0 1 000,0 

4.51. Будівництво автотранспортної бази для КП "Ужгородський муніципальний 

транспорт" Ужгородської міської ради по вул. Загорська 
2020-2021 7 000,0 7 000,0 1 000,0 

4.52. Будівництво автотранспортної бази для КП "Водоканал" по вул. Загорська 2020-2022 7 000,0 7 000,0 1 000,0 

4.53. Будівництво санвузла на розворотній площадці по вул. Баб"яка 2020 300,0 300,0 50,0 

4.54. Будівництво каналізаційної насосної станції по вул. Запорізькій 2020-2021 3500,0 3500,0 100,0 

V. Об'єкти благоустрою     

5.18. Будівництво розворотного майданчика по вул. Капушанська м. Ужгород 2020-2021 1 671,224 1 671,224 700,0 

 

 

 

Міський голова                                   Богдан АНДРІЇВ 

 

 


	РІШЕННЯ
	Додаток

