
 

 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

 LІІ сесія    VII   скликання 
 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 
15 жовтня 2020 року                   Ужгород                               № 2167 

 

 

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 дев'ятнадцятої сесії 

Закарпатської обласної ради VII скликання від 01.10.2020 №1850                             

“Про внесення змін до рішення обласної ради від 20 грудня 2019 року №1629 

“Про обласний бюджет на 2020 рік” (зі змінами від 18 березня, 05 травня,                    

16 липня 2020 року), рішення LI сесії міської ради VII скликання 15 вересня 

2020 року №2142 “Про зміни до бюджету міста Ужгород на 2020 рік”,                         

10 вересня 2020 року №2090 “Про Програму надання матеріально-технічної 

допомоги Аварійно-рятувальному загону спеціально, 

 

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 реконструкцію водопровідної 

мережі по вул. Капушанській від вул. Грушевського до пр. Свободи –                   

350,0 тис. грн., будівництво баскетбольного майданчика на прибудинковій 

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

буд.21,23 – 300,0 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 – 169,0 тис. грн. та 

зменшити обсяг фінансування по капітальному ремонту коридорів адмінбудівлі 

по пл. Поштовій,3 – 190,0 тис. грн., будівництву баскетбольного майданчика на 

прибудинковій території по вул. 8 березня буд.17,19,21 та вул. Грушевського 



буд.55,57 – 190,0 тис. грн., капітальному ремонту покрівлі будівлі ДНЗ №8 

«Дзвіночок» – 29,0 тис. грн., капітальному ремонту санвузлів УЗОШ І-ІІІ ст. 

№19 по вул. Заньковецької, 66 – 60,0 тис. грн. (кошти міського бюджету). 

1.1.2. По об'єкту “Рекультивація території існуючого сміттєзвалища в                 

с. Барвінок Ужгородського району II-га черга – будівництво” передбачений 

обсяг фінансування за рахунок коштів міського бюджету у сумі                              

2000,0 тис. грн. вважати субвенцією з обласного бюджету. 

1.1.3. По об'єкту “Будівництво велосипедної доріжки 

пл.Б.Хмельницького-вул.Драгоманова в м. Ужгород” обсяги кошторисної 

вартості об'єкта – 1491,0 тис. грн. і залишкової кошторисної вартості –                

1480,0 тис. грн. замінити на 1830,0 тис. грн., 1800,0 тис. грн. відповідно; по 

об'єкту: “Капітальний ремонт огорожі та благоустрою території стадіону 

"Автомобіліст" по вул. Капушанській” обсяги кошторисної вартості об'єкта і 

залишкової кошторисної вартості – 1500,0 тис. грн. замінити на                            

2265,035 тис. грн.; по об'єкту “Реконструкція водопровідної мережі по                       

вул. Східна” обсяги кошторисної вартості об'єкта і залишкової кошторисної 

вартості – 700,0 тис. грн. замінити на 780,0 тис. грн.; по об'єкту “Капітальний 

ремонт благоустрою території та головного входу будівлі УЗОШ №19 I-III ст. 

по вул. Заньковецької, 66” обсяги кошторисної вартості об'єкта і залишкової 

кошторисної вартості – 700,0 тис. грн. замінити на 1850,0 тис. грн.; по об'єкту 

“Капітальний ремонт благоустрою території МДКЛ по вул. Бращайків, 6” 

обсяги кошторисної вартості об'єкта – 950,0 тис. грн. і залишкової кошторисної 

вартості – 902,3 тис. грн. замінити на 1280,0 тис. грн., 1232,3 тис. грн. 

відповідно; по об'єкту “Реконструкція водопровідної мережі D-100 мм по                   

вул. С.Разіна” обсяги кошторисної вартості об'єкта – 1750,0 тис. грн., 

залишкової кошторисної вартості – 1715,96 тис. грн. та передбачений на                   

2020 рік обсяг фінансування за рахунок коштів міського бюджету –                           

1481,92 тис. грн. замінити на 988,682 тис. грн., 260,0 тис. грн. і 255,049 тис. грн. 

відповідно. 

1.1.4. Назву об'єкту “Будівництво закладу дошкільної освіти загальною 

місткістю 250 місць по вул. Загорська, 51 м. Ужгород” замінити на “Нове 

будівництво закладу дошкільної освіти загальною місткістю 250 місць по             

вул. Загорська, 51 м. Ужгород”. 

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

передбачаються реалізовувати у 2020 році” доповнити Програмою надання 

матеріально-технічної допомоги Аварійно-рятувальному загону спеціального 

призначення Управління ДСНС України у Закарпатській області на 2020 рік. 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступників міського 

голови відповідно до розподілу функціональних обов'язків. 

 

 

 

Міський голова                            Богдан АНДРІЇВ 

 


