
Доповнення №1 
 

до проекту рішення ___ сесії міської ради VII скликання  

“Про зміни до Програми економічного і соціального розвитку  

м. Ужгорода на 2017 рік” 

 

Враховуючи розпорядження Кабінету Міністрів України від 12 липня 

2017 р. № 463-р “Деякі питання розподілу у 2017 році субвенції з державного 

бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-

економічного розвитку окремих територій”, внести зміни у додаток 2 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”: 

 1.1 За рахунок коштів міського бюджету збільшити обсяг 

фінансування на капітальний ремонт благоустрою території амбулаторії 

ЗПСМ по вул. Грибоєдова – 600,0 тис. грн., капітальний ремонт будівлі 

ДНЗ№43 по вул. Дендеші, 166 – 500,0 тис. грн., капітальний ремонт 

благоустрою території ДНЗ №36 по вул. Бачинського – 150,0 тис. грн., 

рекультивацію території існуючого сміттєзвалища в с. Барвінок 

Ужгородського району II-га черга – будівництво – 1995,289 тис. грн. 

1.2. Передбачити обсяг фінансування на реконструкцію спортивного 

майданчика НВК "Гармонія" вул. Доманинська, 263 в м.Ужгород –              

585,848 тис. грн., в тому числі: кошти державного бюджету – 568,748 тис. грн., 

кошти міського бюджету – 17,1 тис. грн. 

 1.3. Зменшити обсяг фінансування по капітальному ремонту покрівлі 

та фасаду будівлі АЗПСМ №7 по вул. Капушанській – 190,0 тис. грн., 

капітальному ремонту терапевтичного відділення Ужгородської ЦМКЛ по 

вул. Грибоєдова – 175,0 тис. грн., капітальному ремонту приміщень 

відділення захворювань органів дихання стаціонару МДКЛ по                               

вул. Бращайків – 105,0 тис. грн., капітальному ремонту амбулаторії ЗПСМ 

№6 Ужгородського міського центру первинної медико-санітарної допомоги 

по вул.Боженка, 4 – 105,0 тис. грн., реконструкції будівлі під початкові класи 

ЗОШ I ст. №13 – 250,0 тис. грн., реконструкції системи опалення із 

влаштуванням автономної котельні будівлі Лінгвістичної гімназії по                      

наб. Незалежності – 165,0 тис. грн., реконструкції будівлі ЗОШ №12 по                  

вул. Заньковецької – 50,0 тис. грн., будівництву ЗОШ I-III ст. на 1000 

учнівських місць по вул. І.Франка – 700,0 тис. грн., будівництву ДНЗ на 300 

місць по вул. І.Франка – 450,0 тис. грн., капітальному ремонту зовнішньої 

каналізаційної мережі ЗОШ I ст.№1 по вул.Високій – 200,0 тис. грн., 

будівництву водовідведення побутових стоків в м-ні «Горяни» –                     

110,0 тис. грн., будівництву водовідведення з влаштуванням КНС вулиць 

Антонівська та Анкудінова – 140,0 тис. грн., реконструкції системи опалення 



будівель по вул. Небесної Сотні, 4,6 та пл. Поштової, 3 із влаштуванням 

автономної міні-котельні – 230,0 тис. грн., реконструкції аеротенків КОС по                 

вул. Загорська – 200,0 тис. грн., збільшити обсяг фінансування на капітальний 

ремонт будівлі центральної міської бібліотеки в м. Ужгороді по                    

вул. Волошина – 300,0 тис. грн., капітальний ремонт благоустрою території 

ЗОШ I ст. №1 по вул. Високій – 300,0 тис. грн., капітальний ремонт будівлі 

ДНЗ №21 “Ластовічка” по вул. Заньковецької, 87а – 150,0 тис. грн., 

капітальний ремонт будівлі та благоустрою території ЗОШ I-II ст. №13 по 

вул. Дендеші – 100,0 тис. грн., капітальний ремонт будівлі по вул. Небесної 

Сотні, 5 – 70,0 тис. грн., будівництво напірної каналізаційної мережі із 

влаштуванням КНС від вул.Спортивна до вул. Українська – 400,0 тис. грн., 

передбачити обсяг фінансування на капітальний ремонт будівлі ЗОШ I-III ст. 

№19 по вул. Заньковецької – 400,0 тис. грн., реконструкцію спортивного 

майданчика ЗОШ I-III ст. №12 по вул. Заньковецької – 50,0 тис. грн. (кошти 

міського бюджету). 

 

 

 

Міський голова                     Б. Андріїв 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


