
 

 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

 XII  сесія    VII   скликання  
 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 
30 березня 2017 року             м. Ужгород    № 617 
 

Про зміни до Програми економічного  

і соціального розвитку м. Ужгорода  

на 2017 рік  
 

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

самоврядування в Україні”, враховуючи рішення ХI сесії міської ради VII 

скликання 28 лютого 2017 року №589 “Про Програму підтримки та 

партнерства між Ужгородською міською радою та суб’єктами малого і 

середнього бізнесу на 2017-2018 роки”, №590“Про комплексну Програму 

матеріально-технічного забезпечення військових формувань та удосконален-

ня цивільного захисту населення на 2017-2018 роки”, № 593 “Про Програму 

встановлення автономного електричного опалення у м. Ужгород на 2017 рік”,  
 

міська рада ВИРІШИЛА: 
 

Внести зміни у додатки 2, 3, 4, 5 до Програми економічного і 

соціального розвитку м. Ужгорода на 2017 рік, затвердженої рішенням IХ 

сесії міської ради VII скликання 22 грудня 2016 року № 543 : 

1. У додатку 2 “Показники будівництва, реконструкції та 

капітального ремонту соціально-культурних та комунальних об’єктів на 

2017 рік” за рахунок коштів міського бюджету передбачити обсяг 

фінансування на капітальний ремонт системи опалення будівлі УПСЗН по 

пл.Ш.Петефі, 24-26 – 200,0 тис. грн., капітальний ремонт зовнішнього 

електропостачання будівлі ЦМКЛ по вул. Грибоєдова – 20,0 тис. грн., 

капітальний ремонт огорожі території ЦМКЛ по вул. Грибоєдова –             

30,0 тис. грн., капітальний ремонт благоустрою території амбулаторії ЗПСМ 

по вул. Грибоєдова – 30,0 тис. грн., капітальний ремонт зовнішньої 

каналізаційної мережі будівлі НВК "Ужгородський економічний ліцей, ЗОШ 

I-II ст." по пл. Ш.Петефі – 20,0 тис. грн., капітальний ремонт благоустрою 

території ДНЗ №28 по вул. Добролюбова – 30,0 тис. грн., капітальний ремонт 

харчоблоку Ужгородського міського територіального центру – 20,0 тис. грн., 

капітальний ремонт цокольного поверху будівлі Лінгвістичної гімназії 

ім.Т.Г.Шевченка по наб. Незалежності, 4 – 400,0 тис. грн., капітальний ремонт 

цокольного поверху ЗОШ I-III ст. №10, наб.Православна,24 – 30,0 тис. грн. 



2. У додатку 3 “Показники виконання робіт по ремонту закладів 

охорони здоров'я на 2017 рік” назви об'єктів: “Капітальний ремонт амбулаторії 

ЗПСМ №4 по вул. Сечені, 31”, “Капітальний ремонт амбулаторії ЗПСМ №6 по вул. 

Боженка, 4”, “Капітальний ремонт головного корпусу центру первинної медико-

санітарної допомоги та амбулаторії ЗПСМ №8,9 по вул. Грибоєдова, 20В”, 

“Капітальний ремонт амбулаторії ЗПСМ №3 по вул. Паризької комуни,2”, 

“Капітальний ремонт приміщень харчоблоку міського пологового будинку”, 

“Капітальний ремонт м'якої частини покрівлі даху міського пологового будинку”, 

“Капітальний ремонт фасаду (заміна вікон та дверей) будівлі жіночої консультації 

№1 міського пологового будинку” викласти в новій редакції: “Капітальний ремонт 

АЗПСМ №4 Ужгородського міського центру первинної медико-санітарної 

допомоги по вул.Сечені, 31 в м. Ужгород”, “Капітальний ремонт амбулаторії ЗПСМ 

№6 Ужгородського міського центру первинної медико-санітарної допомоги по 

вул.Боженка, 4 в м. Ужгород”, “Капітальний ремонт амбулаторії ЗПСМ №8, №9 та 

головного корпусу центру первинної медико-санітарної допомоги по 

вул.Грибоєдова, 20В в м. Ужгород”, “Капітальний ремонт амбулаторії ЗПСМ №3 

Ужгородського міського центру первинної медико-санітарної допомоги по 

вул.П.Комуни,2 в м. Ужгород”, “Капітальний ремонт харчоблоку в міському 

пологовому будинку”, “Капітальний ремонт м'якої частини покрівлі блоку А 

пологового корпусу”, “Капітальний ремонт будівлі та зовнішньої огорожі жіночої 

консультації №1 по вул.Другетів,79” відповідно, без зміни обсягу фінансування. 

3. З додатку 4 “Показники виконання робіт по ремонту закладів освіти 

на 2017 рік” вилучити наступні об'єкти, а саме: “Капітальний ремонт цокольного 

поверху будівлі Лінгвістичної гімназії ім.Т.Г.Шевченка по наб. Незалежності, 4” та 

“Капітальний ремонт цокольного поверху ЗОШ I-III ст. №10, наб. Православна, 24”.  

4. У додатку 5 “Перелік цільових міських Програм, які 

передбачаються реалізовувати у 2017 році за рахунок всіх джерел 

фінансування”: 

4.1. По Програмі підтримки та партнерства між Ужгородською міською 

радою та суб'єктами малого і середнього бізнесу на 2017-2018 роки у графі 

“Дата затвердження та орган, що затвердив” слово “Проект” замінити на 

“рішення ХI сесії міської ради VII скликання від 28.02.17 №589”. 

4.2. Перелік цільових міських Програм доповнити Програмою 

впровадження системи відеоспостереження у м. Ужгород на 2016-2018 роки, 

комплексною Програмою матеріально-технічного забезпечення військових 

формувань та удосконалення цивільного захисту населення на 2017-2018 

роки, Програмою встановлення автономного електричного опалення у 

м.Ужгород на 2017 рік та відповідно до п.5 рішення ХI сесії міської ради 

VIIскликання 28.02.17 №590 вилучити з переліку комплексну Програму 

розвитку та удосконалення цивільного захисту в м.Ужгород на 2016-2018 роки. 

 5. Контроль за виконанням рішення покласти на заступників міського 

голови відповідно до розподілу функціональних обов'язків. 

 

 

Міський голова                     Б. Андріїв 


