
 

 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

               XXIII сесія    VII   скликання 
 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 
15 травня 2018 р.                        м. Ужгород                            № 1073          

                                                              

 

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 ХХII сесії міської ради                               

VII скликання 06 квітня 2018 року №1034 “Про Програму підтримки та 

партнерства між Ужгородською міською радою та суб'єктами малого і 

середнього бізнесу на 2018-2019 роки”, 
 

міська рада ВИРІШИЛА: 
 

Внести зміни у додатки 2, 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 реконструкцію легкоатлетичних доріжок стадіону "Автомобіліст"                             

по вул. Капушанській – 250,0 тис. грн., капітальний ремонт відділення 

молодшого дитинства МДКЛ по вул. Бращайків – 350,0 тис. грн., капітальний 

ремонт приміщення відділення судинної медицини та неврології ЦМКЛ                        

по вул. Грибоєдова – 65,0 тис. грн., капітальний ремонт приймального 

відділення ЦМКЛ по вул. Грибоєдова (виготовлення проектно-кошторисної 

документації) – 20,0 тис. грн., капітальний ремонт центрального входу 

Головного корпусу ЦМКЛ по вул. Грибоєдова (виготовлення проектно-

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

території пологового будинку по вул. Грибоєдова (виготовлення проектно-

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



території МДКЛ по вул. Бращайків,6 (виготовлення проектно-кошторисної 

документації) – 50,0 тис. грн., спортивний майданчик для міні- футболу зі 

штучним покриттям в Ужгородській спеціалізованій ЗОШ №2                                

по вул. Підгірній м. Ужгород-будівництво (виготовлення проектно-кошторисної 

документації) – 50,0 тис. грн., спортивний майданчик для міні- футболу зі 

штучним покриттям в класичній гімназії по вул. 8 Березня м. Ужгород- 

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

капітальний ремонт зовнішньої каналізаційної мережі будівлі УЗОШ №19 I-III 

ст. по вул.Заньковецькій,66 – 300,0 тис. грн., капітальний ремонт зовнішньої 

системи теплової мережі  ЗОШ №6 I-III ст. по вул. Польова (виготовлення 

проектно-кошторисної документації) – 50,0 тис. грн., спортивний майданчик для 

міні- футболу зі штучним покриттям в загальноосвітній школі №8 по вул. 

Академіка Корольова,4 м. Ужгород- будівництво – 150,0 тис. грн., спортивний 

майданчик для міні- футболу зі штучним покриттям в загальноосвітній школі 

№5 по наб.Київській,16 м. Ужгород- будівництво – 100,0 тис. грн., капітальний 

ремонт благоустрою території Ужгородської спеціалізованої ЗОШ №2 по вул. 

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

капітальний ремонт системи опалення будівлі ЗОШ №3 I-III ст. по 

наб.Незалежності (виготовлення проектно-кошторисної документації) – 50,0 

тис. грн., капітальний ремонт приміщень будівлі по вул.Небесної Сотні,6 – 100,0 

тис. грн., облаштування частини території існуючого кладовища "Барвінок" в с. 

Барвінок Ужгородського району – будівництво – 1340,779 тис. грн., 

реконструкцію даху ДНЗ №30 по вул.Шевченка, 42 – 500,0 тис. грн. 

1.2. Назви об'єктів: "Будівництво КНС з напірною мережею для 

відведення поверхневих вод з вулиць Тельмана, Шишкіна, Єрмака, С.Разіна,                 

9-січня (виготовлення проектно-кошторисної документації)", "Капітальний 

ремонт водопровідної мережі D-100 мм по вул. С.Разіна" викласти в новій 

редакції: "Будівництво водовідведення побутових стоків та поверхневих вод з 

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

кошторисної документації)", "Будівництво водопровідної мережі D-100 мм по                                               

вул. С.Разіна" відповідно, без зміни обсягу фінансування. 

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

передбачаються реалізовувати у 2018 році” назву Програми підтримки та 

партнерства між Ужгородською міською радою та суб'єктами малого і 

середнього бізнесу на 2017 - 2018 роки викласти в наступній редакції: 

"Програма підтримки та партнерства між Ужгородською міською радою та 

суб'єктами малого і середнього бізнесу на 2018-2019 роки". 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступників міського 

голови відповідно до розподілу функціональних обов'язків. 

 

 

Міський голова                     Б. Андріїв 

 


