УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА
XXIV сесія VII скликання
(1-е пленарне засідання)

РІШЕННЯ
26 червня 2018 року

м. Ужгород

№ 1128

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 ХХIII сесії міської ради
VII скликання 15 травня 2018 року № 1068 “Про Програму утримання та
фінансової підтримки спортивних споруд КП “Стадіон “Авангард” на
2018-2020 роки”, №1074 “Про зміни до бюджету міста на 2018 рік”, №1079
“Про зміни до рішення ХI сесії міської ради VII скликання 28 лютого
2017 року №608” та № 1109 “Про Програму підтримки підрозділів УСБУ в
Закарпатській області на 2018-2020 роки”,
міська рада ВИРІШИЛА:
Внести зміни у додатки 2, 5, 6 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 збільшити обсяг фінансування
на реконструкцію легкоатлетичного ядра стадіону “Авангард” в м. Ужгород –
1600,0 тис. грн.
1.2. Передбачити обсяг фінансування на капітальний ремонт покрівлібудівлі по вул. Мукачівська № 17 – 170,0 тис. грн., капітальний ремонт покрівлі
будівлі “Інклюзивно-ресурсний центр №1” по вул. 8-го Березня, 46А
(виготовлення проектно-кошторисної документації) – 50,0 тис. грн.,
капітальний ремонт карнизу покрівлі будівлі “Ужгородської спеціалізованої
школи I-III ст. №5 із поглибленим вивченням іноземних мов” по
пл.Ш.Петефі,36 – 94,0 тис. грн., будівництво зовнішнього електропостачання
електроустановок “Винних Льохів” по вул. Ф. Ракоці, 2 – 300,0 тис. грн.,
збільшити обсяг фінансування на будівництво навісу для зберігання дров котельні

ДНЗ №1 по вул. М.Вовчка – 95,0 тис. грн., капітальний ремонт зовнішньої
водопровідної мережі для котельні Ужгородської спеціалізованої ЗОШ №2 по
вул. Підгірній – 20,0 тис. грн., капітальний ремонт системи водопостачання та
каналізації Лінгвістичної гімназії ім. Т.Г.Шевченка – 115,0 тис. грн., капітальний
ремонт благоустрою території із влаштуванням додаткового входу в будівлю
ЗОШ I-III ступенів №6 ім. В.С. Гренджі-Донського по вул. Польова, 22 – 500,0
тис. грн. та зменшити обсяг фінансування по реконструкції водогону D-325 мм по
вул. Шумній від вул. Друге-тів до прохідної ФМК та по вул. Анкудінова від ФМК до
транспортного мосту – 250,0 тис. грн., капітальному ремонту покрівлі будівлі по пл.
Жупанатська, 3 літера“В” – 159,2 тис. грн., реконструкції приміщень першого
поверху під ЦНАП будівлі по пл. Поштовій, 3 – 60,0 тис. грн., будівництву
водовідведення побутових стоків в м-ні «Дравці» – 100,0 тис. грн.,
капітальному ремонту фасаду (заміна вікон та дверей) НВК “Первоцвіт” по вул.
Ак. Корольова – 84,4 тис. грн., капітальному ремонту будівлі ЗОШ I-III ст. №6
по вул. Одеській, 15 – 37,1 тис. грн., капітальному ремонту фасаду та
благоустрою території будівлі “Інклюзивно-ресурсний центр №1” по
вул. 8-го Березня, 46 А – 49,7 тис. грн., спортивному майданчику для мініфутболу зі штучним покриттям в загальноосвітній школі №8 по
вул. Академіка Корольова,4 м. Ужгород-будівництво – 50,0 тис. грн.,
капітальному ремонту центрального стерилізаційного відділення ЦМКЛ по вул.
Грибоєдова – 150,0 тис. грн. (кошти міського бюджету).
1.3. Назву об'єкта: “Капітальний ремонт коридорів та сходових кліток
адмінбудівлі по пл. Поштовій, 3” викласти в новій редакції: “Капітальний
ремонт коридорів адмінбудівлі по пл. Поштовій, 3” без зміни обсягу
фінансування.
2. У додатку 5 “Перелік цільових міських Програм, які
передбачаються реалізовувати у 2018 році”:
2.1. Доповнити Програмою утримання та фінансової підтримки
спортивних споруд КП “Стадіон “Авангард” на 2018-2020 роки, Програмою
підтримки підрозділів УСБУ в Закарпатській області на 2018-2020 роки.
2.2. В графі “Виконавці” слова “Управління праці та соціального захисту
населення” замінити словами “Департамент праці та соціального захисту
населення”.
3. У додатку 6 “Показники виконання робіт на 2018 рік” передбачити
обсяг фінансування на капітальний ремонт харчоблоку Ужгородського міського
територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних
послуг) вул. Ф. Потушняка, 10б (Благоєва, 10б) – 160,0 тис. грн. (кошти
міського бюджету).
4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступників міського
голови відповідно до розподілу функціональних обов'язків.

Міський голова

Б. Андріїв

