
 

 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

 LІ сесія    VII   скликання 
(2-е пленарне засідання) 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 
15 вересня 2020 року                   Ужгород                               № 2141 

 

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: 

 

Внести зміни у додаток 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. У додатку 2 “Показники будівництва, реконструкції та 

капітального ремонту соціально-культурних та комунальних об’єктів на 

2020 рік”: 

        1.1. Збільшити обсяг фінансування на капітальний ремонт 

харчоблоку ДНЗ № 7 по вул. Волошина, 46 – 49,0 тис. грн., на капітальний 

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

Капушанській – 500,0 тис. грн.,  реконструкцію водопровідної мережі по вул. 

Капушанській від вул. Грушевського до пр. Свободи – 2000,0 тис. грн.,  

будівництво велосипедної доріжки пл.Б. Хмельницького - вул. Драгоманова в 

м.Ужгород – 200,0 тис. грн.,  капітальний ремонт басейну класичної гімназії по 

вул. 8-го Березня – 3450,0тис.грн.,  реконструкцію водопровідної мережі по вул. 

Східна – 130,0 тис.грн., реконструкцію притулку з тимчасового утримання 

безпритульних тварин в м. Ужгород по вул. Загорській – 200,0тис.грн, 

реконструкцію водопровідної мережі по вул. Добрянського-100,0 тис.грн., 

капітальний ремонт благоустрою території та головного входу будівлі УЗОШ 

№19 I-III ст. по вул. Заньковецької, 66 - 20,0 тис.грн., капітальний ремонт 

благоустрою території МДКЛ по вул. Бращайків, 6- 103,0тис.грн. і зменшити 

обсяг фінансування по капітальному ремонту будівлі ДНЗ №40 по вул. 

Волошина – 95,0 тис. грн., капітальному ремонту ігрових майданчиків ДНЗ 

№36 по вул. Бачинського – 10,0 тис. грн., капітальному ремонту зовнішньої та 

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



14,0 тис. грн., будівництву скейт-майданчику на пл.Б. Хмельницького  – 1450,0 

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

адмінбудівлі по пл.Поштовій,3 – 500,0тис.грн., будівництву баскетбольного 

поля УЗОШ I-III ст№19 по вул.Заньковецької, 66- 73,0 тис.грн. (кошти міського 

бюджету). 

1.2. По об'єкту "Реконструкція водопровідної мережі по 

вул.Добрянського" обсяги кошторисної вартості об'єкта – 1227,902 тис. грн. і 

залишкової кошторисної вартості – 1201,67 тис. грн. замінити на 

1390,893тис.грн., 1334,817 тис.грн. відповідно. 

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

передбачаються реалізовувати у 2020 році” вилучити Програму управління 

місцевим боргом бюджету міста Ужгород на 2020 рік, затверджену Наказом 

департаменту фінансів та бюджетної політики Ужгородської міської ради 

27.12.19 №67. 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступників міського 

голови відповідно до розподілу функціональних обов'язків. 

 

 

 

Міський голова                                Богдан АНДРІЇВ 

 

 

 

 


