
 

 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

  X  сесія    VIІI   скликання 
 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 
07 жовтня  2021 року                    Ужгород                            № 442 

 

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 IX сесії міської ради                             

VIII скликання 07 вересня 2021 року №384 “Про зміни до рішення XLI сесії 

міської ради VII скликання 14.11.2019 року № 1720”, 
 

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 “Капітальний ремонт каналізаційної мережі Д-200 мм по 

вул. Богомольця буд.18-22” обсяг кошторисної вартості – 180,000 тис. грн. 

замінити на 680,0 тис. грн.; по об'єкту “Капітальний ремонт водогону Д-200 мм 

по вул. Гагаріна від будинку №50 до будинку 262” обсяг кошторисної вартості– 

15000,000 тис. грн. замінити на 1500,000 тис. грн.  

1.1.2. Збільшити обсяг фінансування на капітальний ремонт системи 

зливової каналізації по вул. Міцкевича буд.3,5,5а,7,9 та вул. Достоєвського 

буд.20 – 200,0 тис. грн., капітальний ремонт каналізаційної мережі Д-200 мм по 

вул. Богомольця буд.18-22 – 350,0 тис. грн., капітальний ремонт благоустрою 

території та будівлі ЗДО №26 по просп. Свободи, 59 – 900,0 тис. грн., 

капітальний ремонт санвузлів будівлі Ужгородської спеціалізованої школи №5 

з поглибленим вивченням іноземних мов по наб. Київська, 16 – 400,0 тис. грн., 

реконструкцію водопровідної мережі Д-300мм по вул. Комендаря –                             

180,0 тис. грн., будівництво відведення побутових стоків з вулиці Шишкіна – 

26,6 тис. грн., будівництво кросс-фіт майданчика на стадіоні "Авангард" по              

вул. Ів.Франка – 875,0 тис. грн., будівництво міні-котельні для Ужгородської 

загальноосвітньої школи I-III ст.№7 Ужгородської міської ради Закарпатської 

області – 700,0 тис. грн., реконструкцію зовнішнього освітлення території           



ЗОШ №12 та ЗОШ №15 по вул. Заньковецької, 13А, 17А – 40,0 тис. грн., 

капітальний ремонт будівлі бібліотеки-філії №6 по вул. Гагаріна,98 –                    

10,0 тис. грн., реконструкцію будівлі під спортивно-оздоровчий комплекс 

стадіону "Автомобіліст" по вул. Капушанській – 30,0 тис. грн., капітальний 

ремонт системи опалення будівель ЗОШ №16 по вул. Жатковича,24 –                           

10,0 тис. грн. (кошти міського бюджету). 

Доповнити об'єктами згідно з додатком 1. 

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

передбачаються реалізовувати у 2021 році” по Програмі забезпечення 

безпеки громадян шляхом виправлення засуджених та запобігання вчиненню 

ними повторних злочинів в місті Ужгород на 2019-2021 роки у графі 

“Виконавці” слова: “Ужгородський МВР філії ДУ "Центр пробації" в 

Закарпатській області” замінити словами: “Ужгородський районний відділ філії 

Державної установи "Центр пробації" в Закарпатській області, Державна 

установа "Центр пробації"”. 

1.3. Доповнити Програму економічного і соціального розвитку 

м.Ужгород на 2021 рік Додатком 4 “Показники виконання робіт по ремонту 

закладів освіти на 2021 рік” згідно з додатком 2. 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступників міського 

голови відповідно до розподілу функціональних обов'язків. 

 

 

 

Міський голова                                 Богдан АНДРІЇВ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 1  

                                                                                                     до рішення Х сесії міської ради VIII скликання 07.10.2021 р. № 442 

 
 

№ 

за/п 
Найменування об'єкта 

Роки будів-

ництва 

 

Кошторисна 

вартість 

(тис. грн.) 

Передбачений на 2021 рік 

обсяг фінансування за 

рахунок коштів міського 

бюджету (тис. грн.) 

II. Об'єкти освіти   500,000 

2.109. Капітальний ремонт зовнішньої теплової мережі класичної гімназії по 

вул. 8-го Березня 
2021-2022 2 500,000 500,000 

IV. Об'єкти комунального господарства   2 025,000 

4.63. Капітальний ремонт внутрішньої електромережі адмінбудівлі 

притулку для безпритульних тварин по вул. Щедріна, 144б 
2021 25,000 25,000 

4.64. Будівництво регулюючої споруди на р. Уж у м. Ужгород (район 

Боздошського парку) 
2021-2022 15 000,000 2 000,000 

 

 

 

Секретар ради                      Арсен МЕЛКУМЯН 



Додаток 2  

                                                                                                   до рішення Х сесії міської ради VIII скликання 07.10.2021 р. № 442 

 

Додаток 4  

                                                                                                          до Програми економічного і соціального розвитку  

                                                                                                          м. Ужгород на 2021 рік  

 
 

Показники 

виконання робіт по ремонту закладів освіти на 2021 рік 

 

№ за/п Найменування об'єкта Роки 

будівництва 

Кошторисна 

вартість  

(тис. грн.) 

Передбачений на 2021 рік 

обсяг фінансування за 

рахунок коштів міського 

бюджету (тис. грн.) 

1 2 3 4 5 

1. Капітальний ремонт спортивної зали в Лінгвістичній гімназії 

ім.Т.Г.Шевченка по наб. Незалежності,4 

2021-2022 650,000 40,000 

 

 Всього :   40,000 

 

 

 

Секретар ради                      Арсен МЕЛКУМЯН 
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