
 

 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

 XX  сесія    VII   скликання  
 

 

 Р І Ш Е Н Н Я 

 
22 лютого 2018 року                      м. Ужгород    № 1006 

 

Про зміни до Програми економічного  

і соціального розвитку м. Ужгорода  

на 2018 рік  

 

 

 

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

самоврядування в Україні”, враховуючи рішення ХVIII сесії міської ради                               

VII скликання 21 грудня 2017 року №940 “Про Програму правової освіти 

населення міста Ужгород на 2018-2022 роки”, 
 

міська рада ВИРІШИЛА: 
 

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

розвитку м. Ужгорода на 2018 рік, затвердженої рішенням                ХVIII сесії 

міської ради VII скликання 21 грудня 2017 року № 941 :  

1. У додатку 2 “Показники будівництва, реконструкції та 

капітального ремонту соціально-культурних та комунальних об’єктів на 

2018 рік”: 

1.1. За рахунок коштів міського бюджету передбачити обсяг фінансування 

на капітальний ремонт зовнішньої газопровідної мережі котельні музичної школи 

ім. П.І.Чайковського по вул. Волошина – 60,0 тис. грн., капітальний ремонт 

зовнішнього електропостачання будівлі ЦМКЛ по                 вул. Грибоєдова – 

300,0 тис. грн., капітальний ремонт центрального стерилізаційного відділення 

ЦМКЛ по вул. Грибоєдова – 150,0 тис. грн., капітальний ремонт благоустрою 

території амбулаторії ЗПСМ по                               вул. Грибоєдова – 80,0 тис. грн., 

капітальний ремонт зовнішньої каналізаційної мережі будівлі НВК 

"Ужгородський економічний ліцей, ЗОШ I-II ст." по                        пл. Ш.Петефі – 

60,0 тис. грн., капітальний ремонт фасаду (заміна вікон та дверей) НВК 

"Первоцвіт" по вул. Ак. Корольова – 150,0 тис. грн., капітальний ремонт будівлі 

ЗОШ I-III ст. №19 по вул. Заньковецької – 300,0 тис. грн., будівництво міні-

котельні для ДНЗ №1 по вул. М.Вовчка – 80,0 тис. грн., будівництво міні-котельні 

ЗОШ I-III ст. №12, ЗОШ I-III ст. №15 та ДНЗ №8 "Дзвіночок" по вул. Заньковецької – 

300,0 тис. грн., будівництво міні-котельні для ДНЗ № 15 по вул. Л.Українки – 200,0 

тис. грн., будівництво навісу для зберігання дров котельні ДНЗ №1 по вул. М.Вовчка – 



200,0 тис. грн., капітальний ремонт будівлі ЗОШ I-III ст. №6 по вул. Одеській, 15 

– 200,0 тис. грн., спортивний майданчик для міні- футболу зі штучним покриттям 

в загальноосвітній школі     I-III ст. №12 по вул. Заньковецької м. Ужгород - 

будівництво (виготовлення проектно-кошторисної документації) – 50,0 тис. грн., 

будівництво міні-котельні для ДНЗ №21 "Ластовічка" по вул. Тлехаса 

(виготовлення проектно-кошторисної документації) – 100,0 тис. грн., капітальний 

ремонт зовнішньої водопровідної мережі для котельні Ужгородської 

спеціалізованої ЗОШ №2 по вул. Підгірній – 50,0 тис. грн., капітальний ремонт 

системи водопостачання та каналізації Лінгвістичної  гімназії ім.Т.Г.Шевченка – 70,0 тис. 

грн., реконструкцію приміщень першого поверху під ЦНАП будівлі по пл. 

Поштовій, 3 –                     250,0 тис. грн., будівництво водовідведення побутових 

стоків в м-ні «Дравці» – 250,0 тис. грн., капітальний ремонт системи опалення 

будівлі по пл. Поштовій,3– 120,0 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 –                          1500,0 тис. грн., капітальний ремонт покрівлі 

будівлі по пл. Жупанатська, 3 літера“В”– 600,0 тис. грн., реконструкцію аварійної 

ділянки каналізаційного колектора по пров. Соляний – 150,0 тис. грн., реконструкцію 

даху будівлі                       ДНЗ №18 по вул. Айвазовського,5 (виготовлення 

проектно-кошторисної документації) – 80,0 тис. грн., капітальний ремонт 

покрівлі будівлі початкової ЗОШ №7 по вул. Дворжака, 54б (виготовлення 

проектно-кошторисної документації) – 50,0 тис. грн., капітальний ремонт 

покрівлі будівлі ДНЗ №1 по вул. М.Вовчка (виготовлення проектно-кошторисної 

документації) –                       50,0 тис. грн., капітальний ремонт покрівлі будівлі 

ЗОШ №12 по                              вул. Заньковецької (виготовлення проектно-

кошторисної документації) –                 50,0 тис. грн., капітальний ремонт покрівлі 

басейну ЗОШ №20 ліцею "Лідер" (виготовлення проектно-кошторисної 

документації) – 100,0 тис. грн., реконструкцію водогону по вул. Гагаріна 

(виготовлення проектно-кошторисної документації) – 100,0 тис. грн., будівництво 

КНС з напірною мережею для відведення поверхневих вод з вулиць Тельмана, 

Шишкіна, Єрмака,                        С.Разіна, 9-січня (виготовлення проектно-

кошторисної документації) –                  100,0 тис. грн., капітальний ремонт 

коридорів та сходових кліток адмінбудівлі по пл. Поштовій, 3 (виготовлення 

проектно-кошторисної документації) –               100,0 тис. грн., капітальний 

ремонт зовнішньої та внутрішньої каналізаційної мережі будівлі ДНЗ №28 по 

вул. Добролюбова (виготовлення проектно-кошторисної документації) – 50,0 тис. 

грн., капітальний ремонт фасаду та благоустрою території будівлі “Інклюзивно-

ресурсний центр №1” по                        вул. 8-го Березня, 46 А – 700,0 тис. грн. та 

збільшити обсяг фінансування на будівництво велодоріжок із нанесенням 

відповідної розмітки по                              вул. Грушевського – 250,0 тис. грн. 

1.2. Назву об'єкта: "Капітальний ремонт фасаду будівлі Лінгвістичної 

гімназії ім. Т. Г. Шевченка" викласти в новій редакції: "Капітальний ремонт 

фасаду (із влаштування електропідсвітки) будівлі Лінгвістичної гімназії 

ім.Т.Г.Шевченка по наб. Незалежності" без зміни обсягу фінансування.  



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

(об'єктів) в будівлі на 2018 рік” вилучити один об'єкт: “ Капітальний ремонт 

коридорів та сходинкових кліток адмінбудівлі по пл. Поштовій, 3”.  

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

передбачаються реалізовувати у 2018 році” доповнити Програмою правової 

освіти населення міста Ужгород на 2018-2022 роки. 

4. Доповнити Програму економічного і соціального розвитку м.Ужгорода 

на 2018 рік додатком 6 “Показники виконання робіт на 2018 рік” в якому за 

рахунок коштів міського бюджету передбачити обсяг фінансування на 

реконструкцію легкоатлетичного ядра стадіону "Авангард" в м. Ужгород – 

100,0 тис. грн. 

 5. Контроль за виконанням рішення покласти на заступників міського 

голови відповідно до розподілу функціональних обов'язків. 

 

 

 

Міський голова                     Б. Андріїв 

 


