
 

 

                                        Доповнення №1 

до проекту рішення ___ сесії міської ради VII скликання “Про зміни до 

Програми економічного і соціального розвитку м. Ужгород на 2019 рік”   
 

Внести зміни у додаток 2 до Програми економічного і соціального 

розвитку м. Ужгород на 2019 рік, затвердженої рішенням ХХХII сесії міської 

ради VII скликання 18 січня 2019 року № 1383:  

 1. У додатку 2 “Показники будівництва, реконструкції та 

капітального ремонту соціально-культурних та комунальних об’єктів на 

2019 рік” : 

1.1. За рахунок коштів міського бюджету передбачити обсяг 

фінансування на реконструкцію огорожі території стадіону «Авангард» 

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

капітальний ремонт приміщень будівлі центру первинної-медико-санітарної 

допомоги по вул.Грибоєдова, 20В – 300,0 тис. грн., спортивний майданчик для 

міні-футболу зі штучним покриттям для ЗОШ №20 ліцею «Лідер» по 

вул.Сільвая м. Ужгород –– будівництво (виготовлення проектно-кошторисної 

документації) – 50,0 тис. грн., капітальний ремонт покрівлі будівлі ДНЗ №8 

«Дзвіночок» – 300,0 тис. грн., спортивний майданчик для міні-футболу зі 

штучним покриттям в Ужгородській загальноосвітній школі І-ІІІ ст. №16 по 

вул. Жатковича м. Ужгород –– будівництво (виготовлення проектно-

кошторисної документації) – 50,0 тис. грн., будівництво міні-котельні для ЗОШ 

№6 по вул. Одеській (в т.ч. виготовлення проектно-кошторисної документації) 

– 100,0 тис. грн., будівництво міні-котельні для ДНЗ №26 по пр.Свободи (в т.ч. 

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

капітальний ремонт будівлі ДНЗ №43 по вул.Дендеші (в т.ч. виготовлення 

проектно-кошторисної документації) – 300,0 тис. грн., реконструкцію 

водопровідної мережі по вул. Собранецька (в т.ч. виготовлення проектно-

кошторисної документації) – 100,0 тис. грн., реконструкцію каналізаційної 

мережі по вул. Собранецька (виготовлення проектно-кошторисної 

документації) – 100,0 тис. грн., збільшити обсяг фінансування на будівництво 

міні-котельні для ДНЗ №21 "Ластовічка" по вул.Тлехаса – 200,0 тис. грн. 

1.2. Назви об'єктів: “Капітальний ремонт зовнішньої системи теплової 

мережі ЗОШ №6 I-III ст. по вул.Польова”, “Будівництво пасажирського ліфта 

будівлі ЗОШ №20 ліцей «Лідер» ” викласти в новій редакції: “Реконструкція 

зовнішньої системи теплової мережі ЗОШ №6 І-ІІІ ст. по вул. Польова”, 

“Реконструкція будівлі ЗОШ №20 ліцей “Лідер” під потреби маломобільних 

груп населення по вул. Сільвая,3” відповідно, без зміни обсягу фінансування. 
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