
 

 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

               XLІ сесія    VII   скликання 
 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 
14 листопада 2019 року                   Ужгород                                     №  1750 

 

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 ХХХIХ сесії міської ради    

VII скликання 5 вересня 2019 року №1663 “Про Програму підтримки Державної 

установи «Закарпатська установа виконання покарань (№9)» на 2019 рік”,             

№ 1669 “Про зміни до рішення міської ради 14.04.2016 №171”, №1670 “Про 

зміни до рішень міської ради 14.06.2016 №172, 09.11.2017 №796”, №1671 “Про 

зміни до рішення міської ради 29.11.2016 №443”, №1672 “Про зміни до рішень 

міської ради 09.11.2017 №792, №795”, №1673 “Про зміни до рішень міської 

ради 09.11.2017 №793, №794”, №1674 “Про зміни до рішень міської ради 

28.08.2018 №1187, №1188”,  

 

міська рада ВИРІШИЛА: 

 

Внести зміни у додатки 2, 3, 4 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 реконструкцію підвищувальної 

насосної станції по вул. Собранецькій (виготовлення проектно-кошторисної 

документації) – 50,0 тис. грн., будівництво підключення існуючої мережі 

водопроводу для водозабезпечення міні-котельні ДНЗ №15 по вул. Л.Українки– 

10,0 тис. грн. та збільшити обсяг фінансування на капітальний ремонт 

благоустрою території будівлі по вул.8 Березня, 46 В – 90,0 тис. грн., 

капітальний ремонт відділення судинної неврології ЦМКЛ по вул. Грибоєдова– 

100,0 тис. грн., капітальний ремонт будівлі ДНЗ №43 по вул. Дендеші –                 

478,6 тис. грн., капітальний ремонт покрівлі будівлі ДНЗ №8 «Дзвіночок» – 

300,0 тис. грн. (кошти міського бюджету). 



1.2. Назви об'єктів: “Будівництво міні-котельні для ДНЗ №26 по             

пр. Свободи”, “Будівництво міні-котельні для ЗОШ №7 по вул. Дворжака”, 

“Будівництво ДНЗ на 250 місць по вул. І.Франка” викласти в новій редакції: 

“Реконструкція міні-котельні для ДНЗ №26 по пр. Свободи”, “Реконструкція 

міні-котельні для ЗОШ №7 по вул. Дворжака”, “Будівництво ДНЗ на 280 місць 

по вул. Загорська, 51” відповідно, без зміни обсягу фінансування. 

2. У пункті 1. рішення ХХХIХ сесії VI скликання 12.09.2019 року №1710 

“Про зміни до Програми економічного і соціального розвитку м.Ужгород на 

2019 рік” у підпункті 1.1. слова: “будівництво ДНЗ на 300 місць по                            

вул. І.Франка (виготовлення проектно-кошторисної документації)” читати в 

такій редакції: “будівництво ДНЗ на 250 місць по вул. І.Франка (виготовлення 

проектно-кошторисної документації)” та у підпункті 1.2. слова: “Реставрація 

пам'ятки архітектури та містобудування національного значення кінця XVI ст. 

(ох. №167) - садибний будинок у Радванці (мур.) будівлі по вул. Дендеші, 8 в                            

м. Ужгороді” читати в такій редакції: “Реставрація пам'ятки архітектури та 

містобудування національного значення кінця XVI ст. (ох. №167) - садибний 

будинок у Радванці (мур.) на вул. Дендеші, 8 в м. Ужгороді”.  

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

передбачаються реалізовувати у 2019 році”: 

3.1. Доповнити Програмою підтримки Державної установи «Закарпатська 

установа виконання покарань (№9)» на 2019 рік. 

3.2. По 10 програмах у графі “Виконавці” внести наступні зміни, а саме: 

- по Програмі “Репродуктивне здоров’я населення м. Ужгород на період 

до 2020 року” слова: “Ужгородський міський пологовий будинок” замінити 

словами: “КНП “Ужгородський міський пологовий будинок” Ужгородської 

міської ради”; 

- по Програмі забезпечення мешканців м. Ужгород, які страждають на 

рідкісні (орфанні) захворювання, лікарськими засобами на 2016–2020 роки та 

Програмі боротьби з онкологічними захворюваннями на 2018-2022 роки слова: 

“Ужгородський міський центр первинної медико-санітарної допомоги”, 

“Ужгородська міська поліклініка” замінити словами: “КНП “Ужгородський 

міський центр первинної медико-санітарної допомоги” Ужгородської міської 

ради”, “КНП “Ужгородська міська поліклініка" Ужгородської міської ради”; 

- по Програмі зміцнення матеріально-технічної бази міського центру 

первинної медико-санітарної допомоги на 2016-2020 роки слова: “Ужгородський 

міський центр первинної медико-санітарної допомоги” замінити словами: “КНП 

“Ужгородський міський центр первинної медико-санітарної допомоги” 

Ужгородської міської ради”; 

- по Програмі медичного забезпечення ветеранів, інвалідів Великої 

Вітчизняної війни та учасників бойових дій на 2018-2022 роки та міській 

Програмі «Розвиток нефрологічної та гемодіалізної служби на 2018-2022 роки» 

слова: “Ужгородська міська поліклініка” замінити словами: “КНП 

“Ужгородська міська поліклініка” Ужгородської міської ради”; 



- по міській цільовій соціальній Програмі протидії захворюванню на 

туберкульоз на 2018-2022 роки та міській Програмі «Цукровий та нецукровий 

діабет на 2018-2022 роки» слова: “Ужгородська міська дитяча клінічна лікарня” 

та “Ужгородська міська поліклініка” замінити словами: “КНП “Ужгородська 

міська дитяча клінічна лікарня” Ужгородської міської ради”, “КНП 

“Ужгородська міська поліклініка” Ужгородської міської ради”; 

- по Програмі забезпечення мешканців м. Ужгород імплантами для 

надання медичної допомоги хворим із ураженням органів опори та руху на 2018-

2022 роки та Програмі протиепідемічних заходів та боротьби з інфекційними 

хворобами у м. Ужгород на 2018-2022 роки слова: “Ужгородська центральна 

міська клінічна лікарня” замінити словами: “КНП “Центральна міська клінічна 

лікарня” Ужгородської міської ради”. 

4. У додатку 4 “Показники виконання робіт по закладах освіти на 

2019 рік” збільшити обсяг співфінансування до державної програми 

“Будівництво футбольних полів із штучним покриттям в регіонах України” на 

спортивний майданчик для міні-футболу зі штучним покриттям в Ужгородській 

спеціалізованій ЗОШ №2 по вул. Підгірній, 43 м. Ужгород – будівництво – 

700,0 тис. грн. (кошти міського бюджету). 

5. Доповнити Програму економічного і соціального розвитку м. Ужгород 

на 2019 рік додатком 5 “Показники виконання робіт по закладах культури 

на 2019 рік” в якому передбачити обсяг фінансування на реконструкцію 

стадіону “Автомобіліст” (коригування проектно-кошторисної документації) – 

82,0 тис. грн. (кошти міського бюджету). 

6. Контроль за виконанням рішення покласти на заступників міського 

голови відповідно до розподілу функціональних обов'язків. 

 

 

 

Міський голова          Богдан АНДРІЇВ 

 

 


