
Доповнення №1 
 

до проекту рішення ___ сесії міської ради VII скликання “Про зміни до 

Програми економічного і соціального розвитку м. Ужгорода на 2017 рік”      

 

 

Враховуючи рішення XIII сесії міської ради VII скликання від 30 травня 

2017 року №661 “Про зміни та доповнення до рішення IX сесії міської ради VII 

скликання від 22 грудня 2016 року №503”, 

 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 басейну класичної гімназії по вул. 8-го 

Березня – 30,0 тис. грн., будівництво напірної каналізаційної мережі із 

влаштуванням КНС від вул. Спортивна до вул. Українська – 100,0 тис. грн., 

капітальний ремонт системи опалення дитячої поліклініки – 18,0 тис. грн., 

капітальний ремонт зовнішніх мереж водопостачання лікарні до Головного 

корпусу – 30,0 тис. грн. та збільшити обсяг фінансування на капітальний 

ремонт системи опалення музичної школи ім. П.І.Чайковського по вул. Волошина – 

150,0 тис. грн., реконструкцію зовнішньої мережі зливної каналізації ЦМКЛ– 

50,0 тис. грн., капітальний ремонт благоустрою території ЗОШ I ст. №1 по                 

вул. Високій – 100,0 тис. грн., капітальний ремонт благоустрою території                

ДНЗ №36 по вул. Бачинського – 100,0 тис. грн., капітальний ремонт зовнішньої 

системи теплової мережі Ужгородської спеціалізованої загальноосвітньої 

школи I-III ступенів №2 з поглибленим вивченням окремих предметів, 

вул.Підгірна,43 – 100,0 тис. грн., капітальний ремонт будівлі та благоустрою 

території ЗОШ I-II ст. №13 по вул. Дендеші – 200,0 тис. грн., реконструкцію 

даху ДНЗ №31 по вул. Докучаєва – 170,0 тис. грн., будівництво каналізаційної 

мережі по вул. Донська – 50,0 тис. грн., капітальний ремонт будівлі по                      

вул. Небесної Сотні, 5 – 30,0 тис. грн. 

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

передбачаються реалізовувати у 2017 році за рахунок всіх джерел 

фінансування” назву Програми будівництва дитячих та спортивних 

майданчиків у м. Ужгород на 2017-2021 роки доповнити словами  

"реконструкції та капітального ремонту".  

 

 

 

Міський голова              Б. Андріїв 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


