
 

 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

               L сесія    VII   скликання 
 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 
23 липня 2020 року                   Ужгород                               № 2039 

 

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 ХLVII сесії міської ради VII 

скликання 07 травня 2020 року №1928 “Про Програму забезпечення роботи 

медичних комісій при Ужгородському об'єднаному міському військовому 

комісаріаті на 2020-2023 роки”, рішення ХLVIII сесії міської ради VII 

скликання 04 червня 2020 року №1934 “Про Програму підтримки 

територіального управління Служби судової охорони у Закарпатській області 

на 2020-2021 роки”, № 1936 “Про Програму організації суспільно корисних 

робіт для порушників, на яких судом накладено адміністративне стягнення у 

вигляді виконання суспільно корисних робіт у місті Ужгород на 2020-2022 

роки”, №1954 “Про Програму підтримки підприємництва м. Ужгород на 2020-

2022 роки”,  

 

міська рада ВИРІШИЛА: 

 

1. 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, 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 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 – 100,0 тис. грн., реконструкцію міні-котельні для ЗОШ 

№7 по вул. Дворжака – 414,506 тис. грн., будівництво закладу дошкільної 

освіти загальною місткістю 250 місць по вул. Загорська, 51 м.Ужгород 

(виготовлення проектно-кошторисної документації) – 70,0 тис. грн., 

капітальний ремонт басейну класичної гімназії по вул. 8-го Березня – 300,0 тис. 



грн., реконструкцію водопровідної мережі D-200 мм по вул.Грибоєдова – 30,0 

тис. грн., реконструкцію притулку з тимчасового утримання безпритульних 

тварин в м. Ужгород по вул. Загорській – 300,0 тис. грн., капітальний ремонт 

коридору та приміщень судинної неврології ЦМКЛ по вул. Грибоєдова – 180,0 

тис. грн., капітальний ремонт благоустрою території МДКЛ по вул. Бращайків, 

6 – 300,0 тис. грн., капітальний ремонт внутрішньої системи водопостачання та 

каналізації будівлі ЦМКЛ по вул. Грибоєдова – 200,0 тис. грн., капітальний 

ремонт огорожі та благоустрою території стадіону "Автомобіліст" по вул. 

Капушанській – 80,0 тис. грн. (кошти міського бюджету). 

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

1.1.3. По об'єкту "Реконструкція міні-котельні для ЗОШ №7 по 

вул.Дворжака" обсяг залишкової кошторисної вартості – 820,2 тис. грн. 

замінити на 914,506 тис. гривень. 

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

передбачаються реалізовувати у 2020 році” доповнити Програмою 

забезпечення роботи медичних комісій при Ужгородському об'єднаному 

міському військовому комісаріаті на 2020-2023 роки, Програмою підтримки 

територіального управління Служби судової охорони у Закарпатській області 

на 2020-2021 роки, Програмою організації суспільно корисних робіт для 

порушників, на яких судом накладено адміністративне стягнення у вигляді 

виконання суспільно корисних робіт у місті Ужгород на 2020-2022 роки та 

Програмою підтримки підприємництва м. Ужгород на 2020-2022 роки. 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступників міського 

голови відповідно до розподілу функціональних обов'язків. 

 

 

 

 

Міський голова                               Богдан АНДРІЇВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток  

до рішення L сесії міської ради VII скликання 23.07.2020 р.№ 2039 
 

 

№ 

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 

I. Об'єкти культури     

1.12. Капітальний ремонт покрівлі будівлі музичної школи ім. П.І.Чайковського по 

вул. Волошина 
2020-2021 500,0 500,0 50,0 

II. Об'єкти освіти     

2.1. Будівництво закладу дошкільної освіти загальною місткістю 250 місць по вул. 

Загорська, 51 м. Ужгород 
2018-2021 60 000,0 60 000,0 670,0 

2.96. Реконструкція котельні будівлі ЗДО №39 "Журавлик" по вул. Пестеля, 20 2020 450,0 450,0 450,0 

2.97. Реконструкція зовнішнього освітлення території ЗОШ №12 та ЗОШ №15 по вул. 

Заньковецької 
2020 850,0 850,0 850,0 

2.98. Капітальний ремонт будівлі УЗОШ I-III ст. №7 по вул. Дворжака 2020-2021 1 500,0 1 500,0 500,0 

2.99. Капітальний ремонт будівлі УСЗОШ I-III ст. №2 по вул. Підгірна, 43 2020-2021 1 500,0 1 500,0 500,0 

2.100. Капітальний ремонт покрівлі будівлі Лінгвістичної гімназії ім.Т.Г.Шевченка по 

наб. Незалежності,4 
2020-2021 2 500,0 2 500,0 100,0 

IV. Об'єкти комунального господарства     
4.55. Реконструкція ПНС з РЧВ "Кальварія" по вул. Тихій 2020-2022 10 000,0 10 000,0 500,0 

4.56. Реконструкція двох ліній водогону ДУ-200(250) мм від ПНС "Кальварія" до РЧВ 

"Студмістечко" 
2020-2021 15 000,0 15 000,0 300,0 

4.57. Реконструкція водогону ДУ-200 мм від розподільчої камери в районі ДУ НПМЦ 

"Реабілітація" до перехрестя вул. Університетська-Докучаєва 
2020-2021 8 000,0 8 000,0 300,0 

4.58. Капітальний ремонт будівлі по вул. Дворжака, 49 2020-2021 3 000,0 3 000,0 200,0 

4.59. Капітальний ремонт будівлі по вул. Мукачівська, 23 2020-2021 7 000,0 7 000,0 300,0 

 

 

 

Секретар ради                                                                                               Андріана СУШКО 
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