
 

 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

 LІV сесія    VII   скликання 
(позачергове засідання) 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 
17 листопада 2020 року                   Ужгород                              № 2188 
 

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 LII сесії міської ради                        

VII скликання 15 жовтня 2020 року №2144 “Про Програму комплексного 

забезпечення містобудівною документацією міста 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 велосипедної 

доріжки пл. Б. Хмельницького-вул. Драгоманова в м. Ужгород – 150,0 тис. грн., 

будівництво баскетбольного майданчика на прибудинковій території по                   

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

23,0 тис. грн., будівництво каналізаційної мережі по вул. Донська –                              

164,9 тис. грн., будівництво скейт-майданчику на пл. Б. Хмельницького –                    

5,0 тис. грн., капітальний ремонт огорожі та благоустрою території стадіону 

"Автомобіліст" по вул. Капушанській – 320,0 тис. грн., капітальний ремонт 

внутрішньої системи водопостачання та каналізації будівлі ЦМКЛ по                       

вул. Грибоєдова – 300,0 тис. грн., капітальний ремонт благоустрою території 

МДКЛ по вул. Бращайків, 6 – 300,0 тис. грн. та зменшити обсяг фінансування 

по капітальному ремонту коридорів адмінбудівлі по пл. Поштовій,3 –                   

15,0 тис. грн., реконструкції водопровідної мережі D-200 мм по                                      

вул. Грибоєдова – 10,0 тис. грн., реконструкції водопровідної мережі по                        

вул. Добрянського – 90,0 тис. грн., реконструкції притулку з тимчасового 

утримання безпритульних тварин в м. Ужгород по вул. Загорській –                             



40,0 тис. грн., реконструкції міні-котельні для ЗОШ №7 по вул. Дворжака – 

895,0 тис. грн., реконструкції спортивного майданчика НВК "Гармонія"                 

вул. Доманинська, 263 в м. Ужгороді – 100,0 тис. грн., капітальному ремонту 

харчоблоку ДНЗ № 7 по вул. Волошина, 46 – 21,0 тис. грн., будівництву 

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., капітальному ремонту коридору 

та приміщень відділення судинної неврології ЦМКЛ по вул. Грибоєдова –     

258,0 тис. грн., капітальному ремонту реанімаційного відділення та сходової 

клітини МДКЛ по вул.Бращайків – 14,0 тис. грн. (кошти міського бюджету). 

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

1.1.3. По об'єкту "Капітальний ремонт коридорів адмінбудівлі по                   

пл. Поштовій,3" обсяги кошторисної вартості об'єкта – 2050,0 тис. грн. і 

залишкової кошторисної вартості – 2049,656 тис. грн. замінити на                   

1500,0 тис. грн. та 1455,0 тис. грн. відповідно; по об'єкту "Будівництво 

велосипедної доріжки пл. Б. Хмельницького-вул. Драгоманова в м. Ужгород" 

обсяги кошторисної вартості об'єкта – 1830,0 тис. грн. і залишкової 

кошторисної вартості – 1800,0 тис. грн. замінити на 1847,176 тис. грн. та                 

1830,0 тис. грн. відповідно; по об'єкту "Реконструкція притулку з тимчасового 

утримання безпритульних тварин в м. Ужгород по вул. Загорській" обсяги 

кошторисної вартості об'єкта – 1500,0 тис. грн. і залишкової кошторисної 

вартості – 1394,0 тис. грн. замінити на 1623,292 тис. грн. та 1542,0 тис. грн. 

відповідно; по об'єкту "Будівництво каналізаційної мережі по вул. Донська" 

обсяги кошторисної вартості об'єкта – 665,123 тис. грн. і залишкової 

кошторисної вартості – 615,1 тис. грн. замінити на 992,967 тис. грн. та                   

945,0 тис. грн. відповідно; по об'єкту "Реконструкція міні-котельні для ЗОШ 

№7 по вул. Дворжака" обсяги кошторисної вартості об'єкта – 1000,0 тис. грн. і 

залишкової кошторисної вартості – 914,506 тис. грн. замінити на                  

1730,952 тис. грн. та 1558,0 тис. грн. відповідно; по об'єкту "Капітальний 

ремонт санвузлів будівлі Ужгородської спеціалізованої школи №5 з 

поглибленим вивченням іноземних мов по наб.Київська,16" обсяги 

кошторисної вартості об'єкта і залишкової кошторисної вартості –                             

1200,0 тис. грн. замінити на 812,662 тис. грн.; по об'єкту "Капітальний ремонт 

коридору та приміщень судинної неврології ЦМКЛ по вул. Грибоєдова" обсяги 

кошторисної вартості об'єкта і залишкової кошторисної вартості –                      

530,0 тис. грн. замінити на 878,736 тис. гривень. 

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

передбачаються реалізовувати у 2020 році” доповнити Програмою 

комплексного забезпечення містобудівною документацією міста 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 LIV сесії міської ради VII скликання 17.11/2020 р. 

№ 2188 

 

 

№ 

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     

1.13. Капітальний ремонт арки головного входу стадіону "Авангард" по вул.І.Франка 2020 70,0 70,0 70,0 

 

 

 

Секретар ради                                                                              Андріана СУШКО 

 


