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Р І Ш Е Н Н Я 

 
  13 грудня 2018 року                       м. Ужгород                            № 1340         

                                                               

 

 

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 ХХVII сесії міської ради                      

VII скликання 31 серпня 2018 року № 1253 та рішення ХХVIII сесії міської 

ради VII скликання 11 жовтня 2018 року № 1270 “Про зміни до бюджету міста 

на 2018 рік”, 

 

міська рада ВИРІШИЛА: 
 

Внести зміни у додатки 2, 3 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 капітальний ремонт благоустрою території із влаштуванням додаткового 

входу в будівлю ЗОШ I-III ступенів №6 ім. В.С. Гренджі-Донського по вул. 

Польова, 22 – 300,0 тис. грн. та передбачити обсяг фінансування на 

капітальний ремонт приміщень будівлі центру первинної медико-санітарної 

допомоги по вул.Грибоєдова, 20В для облаштування тимчасового перебування 

осіб без певного місця проживання – 300,0 тис. грн. 

1.2. Зменшити обсяг фінансування по будівництву пам'ятника жертвам 

Голодомору 1932-1933 років в Україні (в тому числі проектно-кошторисна 

документація, експертиза) – 1100,0 тис. грн., передбачити обсяг фінансування 

на будівництво фундаменту та благоустрою під скульптурну композицію 

жертвам Голодомору 1932-1933 років в Україні по  наб. Незалежності в м. 

Ужгород – 890,0 тис. грн. (кошти обласного бюджету). 

 1.3. Зменшити обсяг фінансування по будівництву велодоріжок із 

нанесенням відповідної розмітки по вул. Грушевського – 670,0 тис. грн. 



спортивному майданчику для міні- футболу зі штучним покриттям в 

загальноосвітній школі №5 по наб.Київській,16 м. Ужгород-будівництво – 35,0 

тис. грн., капітальному ремонту зовнішньої каналізаційної мережі будівлі 

УЗОШ №19 I-III ст. по вул.Заньковецькій,66 – 38,0 тис. грн., капітальному 

ремонту будівлі ЗОШ I-III ст. №19 по вул. Заньковецької – 23,0тис. грн., 

будівництву водовідведення побутових стоків в м-ні «Дравці» – 150,0 тис. грн., 

реконструкції водогону D-325 мм по вул. Шумній від вул. Другетів до прохідної ФМК 

та по вул. Анкудінова від ФМК до транспортного мосту – 155,0 тис. грн. і збільшити 

обсяг фінансування на капітальний ремонт покрівлі будівлі “Інклюзивно-

ресурсний центр №1”по вул.8-го Березня, 46А– 50,0тис.грн., спортивний 

майданчик для міні-футболу зі штучним покриттям в загальноосвітній школі 

№8 по вул. Академіка Корольова,4 м. Ужгород-будівництво – 80,0 тис. грн., 

капітальний ремонт санвузлів Лінгвістичної гімназії ім.Т.Г.Шевченка – 100,0 

тис. грн., спортивний майданчик для міні- футболу зі штучним покриттям в 

класичній гімназії по вул. 8 Березня м.Ужгород-будівництво – 250,0 тис. грн., 

будівництво зовнішнього електропостачання електроустановок "Винних 

Льохів" по вул. Ф. Ракоці, 2 – 30,0тис.грн., капітальний ремонт системи 

опалення Ужгородського міського територіального центру соціального 

обслуговування по вул. Потушняка, 10б (Благоєва, 10б) – 310,0 тис. грн., 

капітальний ремонт зовнішніх мереж водопостачання лікарні до Головного 

корпусу – 100,0 тис. грн., капітальний ремонт фасаду (із влаштування 

електропідсвітки) будівлі Лінгвістичної гімназії ім. Т. Г. Шевченка по наб. 

Незалежності – 100,0 тис. грн., реконструкцію даху ДНЗ № 30 по вул. 

Шевченка, 42 –148,0 тис. грн. та передбачити обсяг фінансування на 

капітальний ремонт системи опалення музичної школи ім.П.І.Чайковського по 

вул.Волошина – 35,0 тис. грн. (кошти міського бюджету). 

1.4. Назви об'єктів: “Будівництво пасажирського ліфта будівлі                     

ЗОШ №20 ліцей «Лідер»”, “Капітальний ремонт фасаду (із влаштування 

електропідсвітки) будівлі Лінгвістичної гімназії ім. Т. Г. Шевченка по                    

наб. Незалежності” викласти в новій редакції: “Реконструкція будівлі                    

ЗОШ №20 ліцею «Лідер» під потреби маломобільних груп населення по 

вул.Сільвая,3”,“Капітальний ремонт фасаду  будівлі Лінгвістичної гімназії     ім. 

Т. Г. Шевченка по наб. Незалежності” відповідно, без зміни обсягу 

фінансування. 

2. У додатку 3 “Показники виконання робіт та ремонт приміщень 

(об'єктів) в будівлі на 2018 рік”: 

2.1. За рахунок коштів обласного бюджету передбачити обсяг 

фінансування на виготовлення скульптурної композиції “Пам'ятник жертвам 

Голодомору 1932-1933 років в Україні по наб.Незалежності в м. Ужгород” – 

2310,0 тис. грн. 

2.2. За рахунок коштів міського бюджету передбачити обсяг 

фінансування на реконструкцію ліфтової шахти в будівлі Ужгородської міської 

ради по пл. Поштовій, 3 – 61,4 тис. грн. 



3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступників міського 

голови відповідно до розподілу функціональних обов'язків. 

 

 

 

Міський голова                   Б. АНДРІЇВ 


