
 

 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

 VІІI сесія    VIІI   скликання 
 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 
05 серпня 2021 року                    Ужгород                            № 362 
 

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 VII сесії міської ради VIII 

скликання 01 липня 2021 року №228 “Про Програму "Власний дім" на 2021-

2025 роки”, №231 “Про Програму підтримки законності та правопорядку в місті 

Ужгород на 2021 рік”, №237 “Про Програму фінансування витрат за надані 

пільги окремим категоріям громадян з послуг зв'язку на 2021-2023 роки”, №239 

“Про Програму посилення соціального захисту громадян міста "Добра справа" 

на 2021-2023 роки”, №236 “Про зміни до рішень міської ради 23.07.2020 

№2022, №2023, 12.12.2019 №1804, 09.11.2017 №792, №793, №794, №795, №796, 

28.08.2018 №1187 №1188, 30.05.2019 №1583, 14.11.2019 №1733, 07.05.2020 

№1928”, №242 “Про зміни до Програм сімейної, ґендерної політики, 

запобігання та протидію домашньому насильству і торгівлі людьми на 2021-

2022 роки”, рішення другого пленарного засідання третьої сесії VIII скликання 

Закарпатської обласної ради 29.07.2021 “Про внесення змін до рішення 

обласної ради 17.12.2020 №40 "Про обласний бюджет на 2021 рік" (зі змінами 

від 25.02.2021, 20.05.2021 року)”, 
 

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. По об'єкту “Будівництво міні-котельні для Ужгородської загально-

освітньої школи I-III ступенів №6 імені В.С.Гренджі-Донського по вул. Одеська, 15 

Ужгородської міської ради Закарпатської області” обсяг кошторисної вартості – 

2000,000 тис. грн. замінити на 3716,652 тис. грн.; по об'єкту “Капітальний ремонт 

фасаду будівлі ЗОШ №5 по Київській набережній” обсяг кошторисної вартості – 

3150,250 тис. грн. замінити на 3500,000 тис. грн.; по об'єкту “Реконструкція будівлі 



поліклініки літ. Д під потреби маломобільних груп населення по вул. Грибоєдова, 

20В” обсяг кошторисної вартості – 1415,000 тис. грн. замінити на 2350,000 тис. грн., по 

об'єкту “Капітальний ремонт благоустрою території ЗДО №28 по вул. Добролюбова, 

4А” обсяг кошторисної вартості – 2112,433 тис. грн. замінити на 2428,223 тис. грн.; по 

об'єкту “Реконструкція котельні будівлі ЗДО № 39 "Журавлик" по вул. Пестеля 20” 

обсяг кошторисної вартості – 800,000 тис. грн. замінити на 871,473 тис. грн.; по об'єкту 

“Капітальний ремонт системи опалення будівлі ЗОШ I-III ст. №12 по 

вул.Заньковецької, 13А” обсяг кошторисної вартості – 962,500 тис. грн. замінити на 

5081,227 тис. грн.; по об'єкту “Капітальний ремонт благоустрою території та головного 

входу будівлі УЗОШ № 19 І-ІІІ ст. по вул. Заньковецької, 66” обсяг кошторисної 

вартості – 3500,000 тис. грн. замінити на 2040,688 тис. грн.; по об'єкту “Будівництво 

мультифункціонального майданчика на території УСЗОШ №1 з поглибленим 

вивченням англійської мови (проєкт бюджету громадської ініціативи) обсяг 

кошторисної вартості – 500,000 тис. грн. замінити на 1587,005 тис. грн.; по об'єкту 

“Капітальний ремонт спортивного майданчика для міні-футболу зі штучним 

покриттям в ЗОШ I-III ст. №19 по вул. Заньковецької,66” обсяг кошторисної вартості – 

850,000 тис. грн. замінити на 1100,000 тис. грн.; по об'єкту “Реконструкція 

водопровідної мережі по вул. Капушанській від вул. Грушевського до пр. Свободи” 

обсяг кошторисної вартості – 19100,649 тис. грн. замінити на 13768,771 тис. грн.; по 

об'єкту “Капітальний ремонт коридору та кабінетів четвертого поверху адмінбудівлі 

по пл. Поштовій, 3” обсяг кошторисної вартості – 1500,000 тис. грн. замінити на 

2312,851 тис. грн., по об'єкту “Капітальний ремонт благоустрою території 

Ужгородської загальноосвітньої школи  І-ІІІ ст. № 9 по пл.Ш.Петефі,15” обсяг 

кошторисної вартості та обсяг фінансування – 3102,100 тис. грн. замінити на 

2500,000тис. грн., по об'єкту “Капітальний ремонт благоустрою території 

Ужгородської спеціалізованої ЗОШ №2 по вул. Підгірній” обсяг кошторисної 

вартості– 3200,000 тис. грн. замінити на 3250,000 тис. грн., по об'єкту “Капітальний 

ремонт будівлі по вул.Кармелюка, 7” обсяг кошторисної вартості – 906,871 тис. грн. та 

обсяг фінансування – 871,000 тис. грн. замінити на 1500,000 тис. грн. і 1450,000тис.грн. 

відповідно; по об'єкту “Капітальний ремонт покрівлі корпусу № 4 Ужгородської 

дитячої музичної школи № 1 ім. П. І. Чайковського по вул.Августина Волошина, 18” 

обсяг кошторисної вартості – 2800,000 тис. грн. та обсяг фінансування –                      

2800,000 тис. грн. замінити на 1660,572 тис. грн. і 1550,000 тис. грн. відповідно. 

1.1.2. Збільшити обсяг фінансування: на будівництво міні-котельні для 

Ужгородської загальноосвітньої школи I-III ступенів №6 імені В.С.Гренджі-

Донського по вул. Одеська, 15 Ужгородської міської ради Закарпатської                 

області – 2000,0 тис. грн., капітальний ремонт фасаду будівлі ЗОШ №5 по 

Київській набережній – 421,380 тис. грн., реконструкцію будівлі поліклініки 

літ. Д під потреби маломобільних груп населення по вул. Грибоєдова, 20В – 

2000,0 тис. грн., реконструкцію водогону по вул. Гагаріна – 3374,406 тис. грн., 

будівництво каналізаційної насосної станції по вул. Запорізькій – 3795,0 тис. 

грн., реконструкцію існуючого фундаменту під влаштування флагштоку на 

пл.Б.Хмельницького в м. Ужгороді – 2850,0 тис. грн., капітальний ремонт 

благоустрою території ЗДО №28 по вул. Добролюбова, 4А – 1550,0 тис. грн., 

капітальний ремонт системи опалення будівлі ЗОШ I-III ст. №12 по 



вул.Заньковецької, 13А – 2000,0 тис. грн., капітальний ремонт благоустрою 

території ЗОШ №20 ліцею "Лідер" – 105,384 тис. грн., капітальний ремонт 

опалення будівлі ЗОШ І-ІІІ ст. № 19 по вул. Заньковецької – 250,0 тис. грн., 

будівництво мультифункціонального майданчика на території УСЗОШ №1 з 

поглибленим вивченням англійської мови (проєкт бюджету громадської 

ініціативи) – 1000,0 тис. грн., капітальний ремонт спортивного майданчика для 

міні-футболу зі штучним покриттям в ЗОШ I-III ст. №19 по вул. Заньковецької, 

66 – 700,0 тис. грн., реконструкцію зовнішнього освітлення території ЗОШ №12 

та ЗОШ №15 по вул. Заньковецької, 13А, 17А – 550,0 тис. грн., капітальний 

ремонт будівлі по вул. Дворжака, 49 – 300,0 тис. грн., реконструкцію 

водопровідної мережі по вул. Капушанській від вул. Грушевського до 

пр.Свободи – 350,0 тис. грн., капітальний ремонт коридору та кабінетів 

четвертого поверху адмінбудівлі по пл. Поштовій, 3 – 500,0 тис. грн., 
капітальний ремонт системи зливової каналізації по вул. Міцкевича 

буд.3,5,5а,7,9 та вул. Достоєвського буд.20 – 150,0 тис. грн., капітальний 

ремонт освітлення футбольного поля стадіону "Авангард" по вул. Ів. Франка – 

500,0 тис. грн. (кошти міського бюджету); на реконструкцію існуючого 

фундаменту під влаштування флагштоку на пл. Б.Хмельницького в                            

м. Ужгороді – 2450,0 тис. грн. (субвенція з обласного бюджету). 

1.1.3. Доповнити об'єктами згідно з додатком.  

1.1.4. Назви об'єктів: “Будівництво кросс-фіт майданчика в сквері на 

стадіоні "Авангард" по вул. Ів.Франка”, “Реконструкція будівлі поліклініки 

літ.Д під потреби маломобільних груп населення по вул. Грибоєдова, 20В”, 

“Будівництво мультифункціонального майданчика на території УСЗОШ №1 з 

поглибленим вивченням англійської мови” (проєкт бюджету громадської 

ініціативи) викласти в наступній редакції: “Будівництво кросс-фіт майданчика 

на стадіоні "Авангард" по вул. Ів.Франка”, “Реконструкція поліклініки літ. Д в 

частині обладнання будівлі засобами для безперешкодного доступу осіб з 

інвалідністю та інших маломобільних груп населення по вул. Олександра 

Грибоєдова, буд 20 корпус В, у м. Ужгород”, “Будівництво мультифункціо-

нального майданчика на території УСЗОЗ №1 з поглибленим вивченням 

англійської мови по вул. Високій” (проєкт бюджету громадської ініціативи), без 

зміни обсягу фінансування. 

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

передбачаються реалізовувати у 2021 році”: 

1.2.1. Доповнити Програмою “Власний дім” на 2021-2025 роки, 

Програмою підтримки законності та правопорядку в місті Ужгород на 2021 рік, 

Програмою фінансування витрат за надані пільги окремим категоріям громадян 

з послуг зв'язку на 2021-2023 роки, Програмою посилення соціального захисту 

громадян міста “Добра справа” на 2021-2023 роки. 

1.2.2. У графі “Виконавці” слова: “Управління охорони здоров'я” 

замінити словами: “Управління охорони здоров'я та цивільного захисту 

населення”. 

1.2.3. По міській Програмі сімейної, ґендерної політики, запобігання та 

протидію домашньому насильству і торгівлі людьми на 2021-2022 роки у графі 



“Виконавці” доповнити словами: “управління охорони здоров'я та цивільного 

захисту населення”. 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступників міського 

голови відповідно до розподілу функціональних обов'язків. 

 

 

 

Міський голова                               Богдан АНДРІЇВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 

до рішення ___сесії міської ради VIII скликання ______2021 р.№__ 

 

№ 

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    

1.20. Капітальний ремонт благоустрою території стадіону 

"Авангард" по вул.Ів.Франка 
2021-2022 1 500,000 50,000 

II. Об'єкти освіти    

2.10

7. 

Капітальний ремонт благоустрою ЗОШ I-III ст.№8 по вул. Ак. 

Корольова 
2021 3 500,000 3 500,000 

IV. Об'єкти комунального господарства    

4.60. Реконструкція КНС-2 по вул. Анкудінова 2021-2022 20 000,000 500,000 

4.61. Реконструкція водопровідної мережі по вул. Загорська від вул. 

Д.Георгієва 
2021-2022 18 000,000 350,000 

4.62. Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Добрянського 

(відновлення після розриття) 
2021 300,000 260,000 

 

 

 

Секретар ради                       Арсен МЕЛКУМЯН 

 


