
 

 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

 VІ сесія    VIІI   скликання 
(2-е пленарне засідання) 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 
25 травня 2021 року                    Ужгород                                  № 220 

 

 

Про зміни до Програми економічного                                                                            

і соціального розвитку м. Ужгород на 2021 рік  

 

Відповідно до пункту 22 частини 1 статті 26 Закону України “Про місцеве 

самоврядування в Україні”, враховуючи рішення IV сесії міської ради                     

VIII скликання 30 березня 2021 року №156 “Про Програму сприяння діяльності 

управління патрульної поліції в Закарпатській області Департаменту патрульної 

поліції на 2021-2025 роки”,  
 

міська рада ВИРІШИЛА: 
 

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

розвитку м. Ужгород на 2021 рік, затвердженої рішенням I сесії міської ради 

VIII скликання 22 грудня 2020 року № 19, а саме : 

1.1. У додатку 2 “Показники будівництва, реконструкції та 

капітального ремонту соціально-культурних та комунальних об’єктів на 

2021 рік”: 

1.1.1. Доповнити об'єктами згідно з додатком.  

1.1.2. Назви об'єктів: “Реконструкція міні-котельні для ЗОШ №7 по                 

вул. Дворжака в м. Ужгород”, “Реконструкція міні-котельні для ДНЗ №26 по 

пр. Свободи”, “Будівництво водовідведення побутових стоків з вулиці 

Шишкіна”, “Будівництво кросс-фіт майданчика в сквері на пл. Народній” 

викласти в новій редакції: “Будівництво міні-котельні для Ужгородської 

загальноосвітньої школи I-III ступенів №7 Ужгородської міської ради 

Закарпатської області”, “Будівництво міні-котельні для Дошкільного 

навчального закладу №26 загального розвитку Ужгородської міської ради 

Закарпатської області”, “Будівництво відведення побутових стоків з вулиці 

Шишкіна”, “Будівництво кросс-фіт майданчика в сквері на стадіоні "Авангард" 

по вул. Ів. Франка” відповідно, без зміни обсягу фінансування. 

1.1.3. По об'єкту “Капітальний ремонт підтрибунних приміщень стадіону 

"Авангард" по вул. Ів. Франка” обсяг кошторисної вартості – 250,000 тис. грн. 

замінити на 300,000 тис. грн.; по об'єкту “Капітальний ремонт монументу 

"Розірваний лист" по вул. Добрянського” обсяг кошторисної вартості –                 



120,000 тис. грн. замінити на 250,914 тис. грн.; по об'єкту “Будівництво 

каналізаційної мережі по вул. Донська” обсяг кошторисної вартості –                      

992,967 тис. грн. замінити на 1131,550 тис. грн.; по об'єкту “Капітальний 

ремонт будівлі по  вул. Мукачівська, 23” обсяг кошторисної вартості –       

2500,000 тис. грн. замінити на 3500,000 тис. грн.; по об'єкту “Будівництво 

каналізаційної насосної станції по вул. Запорізькій” обсяг кошторисної 

вартості– 5689,000 тис. грн. замінити на 5431,040 тис. грн. 

1.1.4. Збільшити обсяг фінансування на капітальний ремонт підтрибунних 

приміщень стадіону "Авангард" по вул. Ів. Франка – 50,0 тис. грн., капітальний 

ремонт монументу "Розірваний лист" по вул. Добрянського – 130,0 тис. грн., 

будівництво баскетбольного майданчика на прибудинковій території по                       

вул. 8 березня буд.17,19,21 та вул. Грушевського буд.55,57 – 149,774 тис. грн., 

будівництво каналізаційної мережі по вул. Донська – 130,0 тис. грн., 

капітальний ремонт будівлі по вул. Мукачівська,23 – 400,0 тис. грн., 

капітальний ремонт басейну класичної гімназії по вул. 8-го Березня –                        

525,0 тис. грн., реконструкцію водопровідної мережі по вул. Капушанській від 

вул. Грушевського до пр. Свободи – 50,0 тис. грн. (кошти міського бюджету). 

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

передбачаються реалізовувати у 2021 році” доповнити Програмою сприяння 

діяльності управління патрульної поліції в Закарпатській області Департаменту 

патрульної поліції на 2021-2025 роки. 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступників міського 

голови відповідно до розподілу функціональних обов'язків. 

 

 

 

Міський голова                            Богдан АНДРІЇВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 

до рішення VI сесії міської ради VIII скликання 25.05.2021 р. № 220 

 

№ 

за/п 

Найменування об'єкта Роки 

будівництв

а 

Кошторисна 

вартість  

(тис. грн.) 

Передбачений на 2021 

рік          обсяг 

фінансування за рахунок 

коштів міського бюджету 

(тис. грн.) 
1 2 3 4 5 

I. Об'єкти культури    

1.19. Капітальний ремонт освітлення футбольного поля стадіону 

"Авангард" по вул. Ів. Франка 

2021-2022 750,000 50,000 

II. Об'єкти освіти    

2.10

6. 

Будівництво ЗОШ I-III ст. на 1000 учнівських місць по вул. 

І.Франка 
2021-2025 185000,000 5000,0000 

III. Об'єкти охорони здоров'я    

3.25. Реконструкція будівлі поліклініки літ. Д під потреби 

маломобільних груп населення по вул. Грибоєдова, 20В 

2021-2022 1415,000 350,000 

IV. Об'єкти комунального господарства    

4.59. Капітальний ремонт водопровідної мережі Д-500 мм по вул. 

Радіщева від вул. Капушанської до Слов'янської набережної 
2021 3 000,000 50,000 

 

 

 

Секретар ради                                                                                                      Андрій РИБА 

 


