
 

 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

  IX  сесія    VIІI   скликання 
(перше пленарне засідання) 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 
31 серпня 2021 року                    Ужгород                                   № 369 

 

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”,  
 

міська рада ВИРІШИЛА: 
 

1. Внести зміни у додаток 2 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 “Спортивний майданчик для міні-футболу зі штучним 

покриттям в Ужгородській спеціалізованій ЗОШ №2 по вул. Підгірній 

м.Ужгород – будівництво” обсяг кошторисної вартості – 2250,000 тис. грн. 

замінити на 2637,992 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 – 1100,000 тис. грн. 

замінити на 1577,155 тис. грн., по об'єкту “Капітальний ремонт басейну 

класичної гімназії по вул.8-го Березня” обсяг кошторисної вартості –                     

21983,823 тис. грн. замінити на 20941,087 тис. грн.; по об'єкту “Капітальний 

ремонт будівлі реабілітаційного відділення МДКЛ по вул. Ракоці, 3-5” обсяг 

кошторисної вартості – 3500,000 тис. грн. замінити на 17666,932 тис. грн.; по 

об'єкту “Капітальний ремонт благоустрою території МДКЛ по вул.Бращайків,6” 

обсяг кошторисної вартості – 1500,000 тис. грн. замінити на                                  

1720,035 тис. грн., по об'єкту “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” обсяг кошторисної вартості та обсяг фінансування 

2350,000 тис. грн. замінити на 1885,900 тис. грн.; по об'єкту “Капітальний 

ремонт внутрішньої системи опалення будівлі ЗОШ I-III ст. №6 ім.В.С.Гренджі-



Донського по вул.Польова,22” обсяг кошторисної вартості 1500,000 тис. грн. 

замінити на 3400,000 тис. грн., по об'єкту “Капітальний ремонт благоустрою 

території ЗОШ I-III ст. №6 ім.В.С.Гренджі-Донського по вул.Одеська, 15” обсяг 

кошторисної вартості 1500,000 тис. грн. замінити на 3023,737 тис. грн.; по 

об'єкту “Капітальний ремонт благоустрою території ЗОШ №20 ліцею "Лідер"” 

обсяг кошторисної вартості 1394,616 тис. грн. замінити на 1994,000 тис. грн. 

1.1.2. Збільшити обсяг фінансування на спортивний майданчик для міні-

футболу зі штучним покриттям в Ужгородській спеціалізованій ЗОШ №2 по 

вул. Підгірній м. Ужгород – будівництво – 200,0 тис. грн., капітальний ремонт 

басейну класичної гімназії по вул. 8-го Березня – 70,0 тис. грн., капітальний 

ремонт благоустрою території МДКЛ по вул. Бращайків, 6 – 61,209 тис. грн., 

капітальний ремонт внутрішньої системи опалення будівлі ЗОШ I-III ст. №6 

ім.В.С.Гренджі-Донського по вул.Польова,22 – 1900,0 тис. грн., капітальний 

ремонт благоустрою території ЗОШ I-III ст. №6 ім.В.С.Гренджі-Донського по 

вул.Одеська, 15 – 1500,0 тис. грн., капітальний ремонт благоустрою території 

ЗОШ №20 ліцею "Лідер" – 170,628 тис. грн. (кошти міського бюджету). 

1.1.3. Доповнити об'єктами згідно з додатком.  

2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступників міського 

голови відповідно до розподілу функціональних обов'язків. 

 

 

 

Міський голова                               Богдан АНДРІЇВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 

до рішення ІХ сесії міської ради VIII скликання 31.08.2021 

р.№ 369 
 

№ 

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   5000,000 

1.21. Капітальний ремонт зовнішнього освітлення футбольного поля 

із заміною електронного табло стадіону "Авангард" по вул. 

Івана Франка 

2021-2022 5 000,000 5 000,000 

II. Об'єкти освіти   50,000 

2.108. Капітальний ремонт харчоблоку УЗОШ I-III ст. №19 по                                          

вул. Заньковецької 66 
2021-2022 2 000,000 50,000 

III. Об'єкти охорони здоров'я   200,000 

3.26. Капітальний ремонт фасаду із утепленням будівлі КНП 

"Центральна міська клінічна лікарня" по вул. Грибоєдова 20 м. 

Ужгород 

2021-2022 24 000,000 100,000 

3.27. Капітальний ремонт фасаду із заміною вікон на 

енергозберігаючі будівлі КНП "Ужгородський міський 

пологовий будинок" по вул. Грибоєдова 20 Б м. Ужгород 

2021-2022 6 000,000 100,000 

     

 

 

 

Секретар ради                                                                            Арсен МЕЛКУМЯН 


