
                 

 

 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

                XX_  сесія    VI _  скликання  
 (2 - е пленарне засідання) 
 

Р І Ш Е Н Н Я    ПРОЕКТ №_____ 
 
_________________                      м. Ужгород                                       
 
 

Про зміни до Програми участі м. Ужгорода  
у реалізації грантового проекту "Партнерський  
проект розвитку спільного туризму, який базується 
на молодіжному спорті та розважальних центрах" 
на 2013-2014 роки 

 
З метою реалізації Законів України "Про транскордонне  

співробітництво", "Про освіту", "Про фізичну культуру і спорт", "Про 
туризм", Стратегії розвитку міста Ужгород до 2015 року та забезпечення 
участі Ужгородської міської ради у реалізації спільного транскордонного 
проекту "Партнерський проект розвитку спільного туризму, який базується 
на молодіжному спорті та розважальних центрах" у рамках Програми 
транскордонного співробітництва "Польща-Білорусь-Україна", відповідно до 
п. 22 ст. 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", 
 

міська рада ВИРІШИЛА: 
1. Внести зміни до Програми участі м. Ужгорода у реалізації грантового 

проекту "Партнерський проект розвитку спільного туризму, який базується 
на молодіжному спорті та розважальних центрах" на 2013-2014 роки", 
затвердженої рішенням XV сесії міської ради VI скликання від 07.12.12 
№682 зі змінами від 29.03.13 року №835, виклавши паспорт Програми та 
додаток 3 у новій редакції згідно з додатками 1,2. 

2. У розділі 5 Програми внести відповідні зміни у обсяги фінансування 
Програми та продовжити термін її реалізації до кінця 2014 року.  

3. Додаток до рішення XVII сесії міської ради VI скликання від 
29.03.2013 року № 835 "Про зміни до рішення XV сесії міської ради VI 
скликання від 07 грудня 2012 року № 682" викласти у новій редакції згідно з 
додатком 3. 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 
голови Ковача О.М. та постійну комісію з питань розвитку туризму і 
міжнародного співробітництва (Чучка П.П.).     
 

Міський голова                                  В. Погорелов 



 
                                                                            Додаток 1 

до рішення ХХ сесії міської  
ради VI скликання 
від __________№ ____ 

 
 

1. ПАСПОРТ 
 Програми участі м. Ужгород у реалізації грантового проекту 

"Партнерський проект розвитку спільного туризму, який 
базується на молодіжному спорті  та розважальних центрах"  

на 2013-2014 роки 
 

Назва Програми: Програма участі м. Ужгород у реалізації грантового проекту 
"Партнерський проект розвитку спільного туризму, який базується на 
молодіжному спорті  та розважальних центрах" на 2013-2014 роки. 
Розробник Програми: відділ інвестицій, інновацій, розвитку та туризму  
управління економіки та підприємництва. 
Нормативно-правове Забезпечення: Закони України "Про транскордонне 
співробітництво", "Про освіту", "Про фізичну культуру і спорт", "Про туризм". 
Концепція сталого розвитку міста Ужгород, Стратегія розвитку міста Ужгород 
до 2015 року. 
Мета Програми: участь Ужгородської міської ради у реалізації спільного 
транскордонного проекту "Партнерський проект розвитку спільного туризму, 
який базується на молодіжному спорті та розважальних центрах" в рамках 
Програми ТСК, зареєстрованого за № РВU/0155/10, сприяння розвитку 
молодіжного велоспорту та вело туризму у м. Ужгород. 
Учасники – виконавці заходів Програми: Виконавчий комітет Ужгородської 
міської ради,  Закарпатська обласна федерація велосипедного спорту,  
молодіжні громадські організації, освітні заклади міста. 
Загальний бюджет Програми заходів, що будуть реалізовані в м. Ужгороді: 
218,60 тис. грн. 

 
 
 
 

Секретар ради                                                                                            С.Король



                                                   
Додаток 3 
до рішення ХХ сесії міської  
ради VI скликання 
від __________№ ____ 

 
 
 

ОБСЯГ 
фінансових ресурсів на реалізацію Програми участі м. Ужгорода у реалізації грантового 

проекту "Партнерський проект розвитку спільного туризму, який базується на 
молодіжному спорті  та розважальних центрах" 

 на 2013 рік 
 

1 
Проведення навчальних курсів для гідів по 
велотуризму та  участь у молодіжному Велофестивалі 

16 200 

Міськвиконком, 
відділ інновацій, 
інвестицій, 
розвитку та 
туризму 

 РАЗОМ 
16 200,0 
грн. 

 

 
 
Секретар ради                                                                          С.Король 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Додаток 2 
до рішення ХХ сесії міської  
ради VI скликання 
від __________№ ____ 

 
ОБСЯГ 

фінансових ресурсів на реалізацію Програми участі м. Ужгорода у реалізації грантового 
проекту "Партнерський проект розвитку спільного туризму, який базується на 

молодіжному спорті  та розважальних центрах" 
 на 2014 рік 

 
№ 
за/п 

Заходи Сума, грн. Виконавці 

1 
Будівництво  міського велоцентру з 

облаштуванням велопарковки 
117 300  

Управління 
капітального 
будівництва 

2 
Меблі та комп'ютерне обладнання для 
міського велосипедного туристичного 

центру в м. Ужгороді 
30 000,0 

Міськвиконком, 
відділ інновацій, 

інвестицій, 
розвитку та 
туризму 

3 
Проведення навчальних курсів для гідів 
по велотуризму,участь у Молодіжному 

велофестивалі 
27 600 

Міськвиконком, 
відділ інновацій, 

інвестицій, 
розвитку та 
туризму 

4 
Виготовлення та монтаж інформаційних 
білбордів на велосипедному маршруті 

"Ужгород-Баранинці" 
7 500 

Міськвиконком, 
відділ інновацій, 

інвестицій, 
розвитку та 
туризму 

5 Вартість перекладів під час конференції 20 000 

Міськвиконком, 
відділ інновацій, 

інвестицій, 
розвитку та 
туризму 

     РАЗОМ  202 400  

 
 
    Секретар ради                                                                                    С.Король 
 
 


