
 

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 дев'ятої сесії Закарпатської обласної ради VII 

скликання 30 листопада 2017 року № 977 "Про внесення змін до рішення 

обласної ради від 22.12.2016 №617 "Про обласний бюджет на 2017 рік" (зі 

змінами від 16.02.2017, 23.03.2017, 27.04.2017, 27.07.2017, 21.09.2017)", 

рішення ХVII сесії міської ради VII скликання 16 листопада 2017 року №854 

“Про Програму матеріально-технічного забезпечення Управління патрульної 

поліції у містах Ужгороді та Мукачеві Департаменту патрульної поліції”, 

1. У додатку 2 “Показники будівництва, реконструкції та 

капітального ремонту соціально-культурних та комунальних об’єктів на 

2017 рік”: 

1.1. Зменшити обсяг фінансування по капітальному ремонту системи 

опалення музичної школи ім. П.І.Чайковського по вул. Волошина – 77,0 тис. грн., 

будівництву зовнішньої дренажної каналізації для будівлі ЗПСМ по                          

вул. Грибоєдова – 130,0 тис. грн., капітальному ремонту амбулаторії ЗПСМ №6 

Ужгородського міського центру первинної медико-санітарної допомоги по           

вул. Боженка, 4 – 70,0 тис. грн., капітальному ремонту амбулаторії ЗПСМ №4 

Ужгородського міського центру первинної медико-санітарної допомоги по             

вул. Сечені, 31 – 38,0 тис. грн., реконструкції будівлі під початкові класи                    

ЗОШ I ст. №13 – 25,0 тис. грн., будівництву міні-котельні для ДНЗ №1 по                 

вул. М.Вовчка – 120,0 тис. грн., будівництву ЗОШ I-III ст. на 1000 учнівських 

місць по вул. І.Франка – 800,0 тис. грн., будівництву ДНЗ на 300 місць по                 

вул. І.Франка – 50,0 тис. грн., реконструкції даху ДНЗ №31 по вул. Докучаєва – 

50,0 тис. грн., капітальному ремонту підвальних приміщень будівлі 

спеціалізованої ЗОШ І-ІІІ ст. №4 по пл. Жупанатська, 10 – 100,0 тис. грн., 

реконструкції каналізаційної мережі Ужгородської спеціалізованої загальноосвітньої 

школи I-III ступенів №2 з поглибленим вивченням окремих предметів по вул. Підгірна, 

43 – 139,0 тис. грн., капітальному ремонту фасаду будівлі (заміна вікон) ДНЗ №12 по 

вул. Йокаї – 67,0 тис. грн., капітальному ремонту будівлі ЗОШ №6 I-III ст. по 

вул. Польова – 12,0 тис. грн., капітальному ремонту будівлі та благоустрою 

території ЗОШ I-II ст. №13 по вул. Дендеші – 95,0 тис. грн., будівництву нової 

лінії каналізаційних очисних споруд потужністю 50 тис. м³/на добу, м. Ужго-

род – 600,0 тис. грн., рекультивації території існуючого сміттєзвалища в                       

с. Барвінок Ужгородського району II-га черга - будівництво – 1500,0 тис. грн., 

будівництву каналізаційної мережі по вул. Донська – 500,0 тис. грн., 

реконструкції каналізаційного колектора по вул. Тельмана – 1300,0 тис. грн., 

капітальному ремонту системи опалення будівлі УПСЗН по пл. Ш. Петефі, 24-26 – 

200,0 тис. грн., капітальному ремонту системи опалення будівлі по вул.Небесної Сот-              

ні, 4 – 135,0 тис. грн., капітальному ремонту фасаду будівлі по пл. Поштовій, 3 в               

м. Ужгород – 500,0 тис. грн., будівництву напірної каналізаційної мережі із 

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

будівництву водовідведення побутових стоків в м-ні "Дравці" – 270,0 тис. грн., 

передбачити обсяг фінансування на капітальний ремонт зовнішньої 

газопровідної мережі котельні музичної школи ім. П.І.Чайковського по                         



вул. Волошина – 100,0 тис. грн., будівництво навісу для зберігання дров котельні 

ДНЗ №1 по вул. М.Вовчка – 180,0 тис. грн., капітальний ремонт водопровідної 

мережі D-100мм по вул. С.Разіна – 30,0 тис. грн. та збільшити обсяг 

фінансування на реконструкцію легкоатлетичних доріжок стадіону 

"Автомобіліст" по вул. Капушанській – 350,0 тис. грн., капітальний ремонт 

будівлі центральної міської бібліотеки в м. Ужгороді по вул. Волошина –               

200,0 тис. грн., капітальний ремонт огорожі території ЦМКЛ по вул. Грибоєдо- 

ва – 220,0 тис. грн., капітальний ремонт відділення молодшого дитинства 

МДКЛ по вул. Бращайків – 50,0 тис. грн., капітальний ремонт будівлі                 

ЗОШ I-III ст. №6 по вул. Одеській, 15 – 80,0 тис. грн., капітальний ремонт 

амбулаторії ЗПСМ №3 Ужгородського міського центру первинної медико-

санітарної допомоги по вул. П.Комуни,2 – 400,0 тис. грн., реконструкцію 

зовнішньої мережі зливної каналізації ЦМКЛ – 10,0 тис. грн.,  капітальний 

ремонт будівлі ДНЗ №18 по вул. Айвазовського,5 – 100,0 тис. грн., капітальний 

ремонт будівлі ЗОШ I-III ст. №19 по вул. Заньковецької – 200,0 тис. грн., 

капітальний ремонт фасаду будівлі ЗОШ №5 по Київській Набережній –                 

50,0 тис. грн., капітальний ремонт фасаду(заміна вікон та дверей) НВК 

"Первоцвіт" по вул.Ак.Корольова – 10,0 тис. грн., капітальний ремонт 

благоустрою території ЗОШ I ст. №1 по вул. Високій – 150,0 тис. грн., 

реконструкцію приміщень першого поверху під ЦНАП будівлі по                               

пл. Поштовій, 3 – 100,0 тис. грн., реконструкцію водогону D-325 мм по вул. Шумній 

від вул. Другетів до прохідної ФМК та по вул. Анкудінова від ФМК до транспортного 

мосту – 400,0 тис. грн. (кошти міського бюджету). 

1.2. Зменшити обсяг фінансування по будівництву пам'ятника на "Пагорбі 

Слави" в м.Ужгород особам, які віддали життя за Україну під час проведення 

антитерористичної операції – 1000,0 тис. грн. (кошти обласного бюджету). 

1.3. Назву об'єкта: "Реконструкція спортивного майданчика ЗОШ I-III ст. 

№12 по вул. Заньковецької" викласти в новій редакції: "Спортивний майданчик 

для міні-футболу зі штучним покриттям в загальноосвітній школі I-III ст. №12 

по вул. Заньковецької м. Ужгород - будівництво" без зміни обсягу 

фінансування. 

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

передбачаються реалізовувати у 2017 році за рахунок всіх джерел 

фінансування” доповнити Програмою матеріально-технічного забезпечення 

Управління патрульної поліції у містах Ужгороді та Мукачеві Департаменту 

патрульної поліції. 

 

 

 

Міський голова                     Б. Андріїв 

 

 

 

 

 

 


