
 

 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

               XXХVІІІ сесія    VII   скликання 
(1-е пленарне засідання) 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 
11 липня 2019 року                       Ужгород                            № 1604          

 

 

Про зміни до Програми економічного  

і соціального розвитку м. Ужгород на 2019 рік  

 

 

Відповідно до п.22 ч.1 ст.26 Закону України “Про місцеве 

самоврядування в Україні”, враховуючи рішення ХХХVI сесії міської ради                               

VII скликання 30 травня 2019 року № 1534 “Про Програму інвентаризації та 

паспортизації об'єктів культурної спадщини м. Ужгород на 2019-2021 роки”, 

№1539 “Про міську Програму сімейної, гендерної політики, запобігання та 

протидію домашньому насильству і торгівлі людьми на 2019-2020 роки”, 

№1583 “Про Програму "Розвиток паліативної та хоспісної допомоги у 

м.Ужгород на 2019-2023 роки"”,  

 

міська рада ВИРІШИЛА: 

 

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

розвитку м. Ужгород на 2019 рік, затвердженої рішенням ХХХII сесії міської 

ради VII скликання 18 січня 2019 року № 1383 :  

1. У додатку 2 “Показники будівництва, реконструкції та 

капітального ремонту соціально-культурних та комунальних об’єктів на 

2019 рік” : 

1.1. Передбачити обсяг фінансування на капітальний ремонт дитячого 

майданчика МДКЛ по вул. Бращайків – 300,0 тис. грн., капітальний ремонт 

огорожі закладу дошкільної освіти №29 “Дивосвіт” загального розвитку по вул. 

Грушевського, 61А(виготовлення проектно-кошторисної документації) – 70,0 

тис. грн., капітальний ремонт огорожі в УЗОШ I-III ст. №12 по вул. Зань-

ковецької, 17/а (виготовлення проектно-кошторисної документації) –                  

50,0 тис. грн., капітальний ремонт огорожі та благоустрою території ЗДО №31 

"Перлинка" загального розвитку по вул. Докучаєва,8 (виготовлення проектно-

кошторисної документації) – 50,0 тис. грн., капітальний ремонт харчоблоку 

ЗОШ №6 по вул. Польова (виготовлення проектно-кошторисної документації) – 

50,0 тис. грн., будівництво каналізаційної мережі по вул.Буковинській 



(виготовлення проектно-кошторисної документації) – 50,0 тис. грн. та 

збільшити обсяг фінансування на капітальний ремонт благоустрою території 

стадіону "Автомобіліст" по вул. Капушанській – 300,0 тис. грн., капітальний 

ремонт покрівлі блоку 2 Головного корпусу (лабораторії) ЦМКЛ по вул. 

Грибоєдова – 200,0 тис. грн., будівництво ДНЗ на 300 місць по вул. І.Франка 

(виготовлення проектно-кошторисної документації) – 350,0 тис. грн., 

будівництво баскетбольного поля УЗОШ I-III ст. №19 по вул. Заньковецької 

(проект громадського бюджету) – 73,0 тис. грн., будівництво міні-котельні для 

ДНЗ №26 по пр. Свободи – 1400,0 тис. грн., будівництво міні-котельні для ЗОШ 

№6 по вул. Одеській – 1500,0 тис. грн., капітальний ремонт покрівлі будівлі 

ДНЗ №8 "Дзвіночок" – 500,0 тис. грн., капітальний ремонт фасаду будівлі ЗОШ 

№12 по вул. Заньковецькій – 1000,0 тис. грн., капітальний ремонт ігрових 

майданчиків ДНЗ №36 по вул. Бачинського (проект громадського бюджету) – 

7,3 тис. грн., капітальний ремонт будівлі ДНЗ № 43 по вул. Дендеші –                       

250,0 тис. грн., реконструкцію спортивного майданчику НВК "Гармонія" по 

вул. Доманинська, 263 в м. Ужгороді – 80,0 тис. грн., капітальний ремонт 

коридорів адмінбудівлі по пл. Поштовій, 3 – 51,0 тис. грн., капітальний ремонт 

приміщень першого поверху будівлі по пл. Жупанатська 3Б – 250,0 тис. грн., 

реконструкцію ділянки міського водогону по вул. Собранецькій в м. Ужгород – 

150,0 тис. грн., рекультивацію території існуючого сміттєзвалища в с. Барвінок 

Ужгородського району II черга – будівництво – 1000,0 тис. грн., реконструкцію 

легкоатлетичного ядра стадіону «Авангард» в м. Ужгород – 41,672 тис. грн. 

(кошти міського бюджету). 

1.2. Назви об'єктів : “Будівництво ДНЗ на 300 місць по вул. І. Франка” та 

“Реконструкція ділянки міського водогону по вул. Собранецькій в                     

м. Ужгород” викласти в новій редакції: “Будівництво ДНЗ на 250 місць по  

вул.І. Франка”, “Реконструкція ділянки міського водопроводу по                           

вул. Собранецька в м. Ужгород” відповідно, без зміни обсягу фінансування. 

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

передбачаються реалізовувати у 2019 році” доповнити Програмою 

інвентаризації та паспортизації об'єктів культурної спадщини м. Ужгород на 

2019-2021 роки, Програмою сімейної, гендерної політики, запобігання та 

протидію домашньому насильству і торгівлі людьми на 2019-2020 роки, 

Програмою "Розвиток паліативної та хоспісної допомоги у м. Ужгород на 2019-

2023 роки". 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступників міського 

голови відповідно до розподілу функціональних обов'язків. 

 

 

 

Міський голова                   Б. АНДРІЇВ 

 


