
 

 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

               XXVІ сесія    VII   скликання 
 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 
28 серпня 2018 року                       м. Ужгород                            № 1197         

                                                              

 

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 ХХIV сесії міської ради                               

VII скликання 26 червня 2018 року № 1119 “Про Програму співпраці 

Ужгородської міської ради та управління Державної казначейської служби 

України у м. Ужгороді Закарпатської області в сфері казначейського 

обслуговування бюджетних коштів на 2018-2020 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. Назви об'єктів: “Будівництво водопровідної мережі D-100 мм по  вул. 

С.Разіна”, “Будівництво водовідведення побутових стоків та поверхневих вод з 

вулиць Тельмана, Шишкіна, Єрмака, С.Разіна, 9-січня”, “Капітальний ремонт 

покрівлі-будівлі по вул. Мукачівська, 17” викласти в новій редакції: 

“Реконструкція водопровідної мережі D-100 мм по вул. С.Разіна”, “Будівництво 

водовідведення поверхневих вод з вулиць Тельмана, Шишкіна, Єрмака, 

С.Разіна, 9-січня”, “Капітальний ремонт покрівлі-будівлі по вул. Мукачівська, 

18”  відповідно, без зміни обсягу фінансування. 

1.2. За рахунок коштів міського бюджету збільшити обсяг фінансування 

на капітальний ремонт зовнішніх мереж водопостачання лікарні до Головного 

корпусу – 150,0 тис. грн., капітальний ремонт внутрішньої системи каналізації і 

водопостачання будівлі НВК “Ужгородський економічний ліцей, ЗОШ I-II ст.” 

по пл. Ш.Петефі, 15 – 100,0 тис. грн., реконструкцію даху ДНЗ №30 по 



вул.Шевченка,42 – 300,0 тис. грн., капітальний ремонт покрівлі будівлі 

“Інклюзивно-ресурсний центр №1” по вул. 8-го Березня, 46 А – 300,0 тис. грн., 

капітальний ремонт карнизу покрівлі будівлі “Ужгородської спеціалізованої 

школи I-III ст. №5 із поглибленим вивченням іноземних мов” по пл. Ш.Петефі, 

36 – 26,0 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 – 

150,0 тис. грн., капітальний ремонт приміщень будівлі по вул. Небесної Сотні, 6 

– 40,0 тис. грн., будівництво водовідведення поверхневих вод з вулиць 

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

кошторисної документації) – 300,0 тис. грн. та передбачити обсяг 

фінансування на капітальний ремонт санвузлів Лінгвістичної гімназії 

ім.Т.Г.Шевченка – 100,0 тис. грн., будівництво відведення побутових стоків по 

вул. Дендеші (виготовлення проектно-кошторисної документації) –                 

100,0 тис. грн., будівництво відведення побутових стоків по вул. Шишкіна 

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

будівництво відведення побутових стоків по вул. 9-січня (виготовлення 

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

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

передбачаються реалізовувати у 2018 році” доповнити Програмою співпраці 

Ужгородської міської ради та управління Державної казначейської служби 

України у м. Ужгороді Закарпатської області в сфері казначейського 

обслуговування бюджетних коштів на 2018-2020 роки. 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступників міського 

голови відповідно до розподілу функціональних обов'язків. 

 

 

 

Міський голова                     Б. Андріїв 

 

 


