
 

 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

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

 

Р І Ш Е Н Н Я    ПРОЕКТ №_____ 
 

_________________                      м. Ужгород 
 
Про доповнення Програми 
розвитку дошкільної освіти 
м. Ужгорода на період до 2017 року 
 

З метою забезпечення виконання Програми розвитку дошкільної освіти 
м. Ужгорода на період до 2017 року, керуючись п. 22 ч.1 ст. 26 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні» 

 
міська рада ВИРІШИЛА: 

 
1. Доповнити Програму розвитку дошкільної освіти м. Ужгорода на 

період до 2017 року, затверджену рішенням XV сесії міської ради VI 
скликання від 07 грудня 2012 року № 688, розрахунком потреби коштів на 
2014 рік для виконання завдання 2 Програми згідно з додатком. 

2. Фінансовому управлінню (Харевич П.І.) проводити фінансування 
Програми в межах коштів затверджених в бюджеті міста на відповідний рік. 

3. Управлінню економіки та підприємництва (Станкович М.М.) 
врахувати відповідні зміни до Програми економічного та соціального 
розвитку м. Ужгорода на 2014 р.  

4. Контроль за виконанням рішення покласти на  заступників міського 
голови відповідно до функціональних обов’язків. 

 
 
 

Міський голова              В. Погорелов 
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Додаток  
до рішення ХХ сесії міської ради 
VI скликання 
від _____________2013 р. № _____ 
 
 

Розрахунок потреби коштів на 2014 рік 
для виконання завдання 2 Програми розвитку дошкільної освіти на період до 2017 року 

(Забезпечення конституційних прав і державних гарантій щодо доступності здобуття дошкільної освіти 
дітьми дошкільного віку шляхом розширення мережі дошкільних закладів) 

 
2014 рік (тис. грн.) 

Джерела 
фінансування 

Найменування об’єктів, перелік робіт Роки 
будівницт

ва, 
реконстру

кція 

Кошторис
на 

вартість 

Залишок 
коштів на 
01.01.11 р. 
(тис. грн.) 

Передбачено 

Бюджет 
розвитку 

Інші 

 
Реконструкція будівлі Бізнес-інкубатора під ДНЗ по вул. 8 Березня 

2014-2015 - - 500,00 500,00  

 
Будівництво ДНЗ на 200 місць в мікрорайоні "Боздош" 

2011-2016 - - 130,00 130,00  

 
Капітальний ремонт фасаду будівлі ДНЗ №26 по проспект 
Свободи,59 

2010-2014 458,443 437,40 437,40 437,40  

Капітальний ремонт фасаду будівлі НВК «Дзвіночок»  по вул. 
Грушеського,29А 

2010-2014 569,022 561,70 561,70 561,70  

Капітальний ремонт будівлі ДНЗ №2 пров.Приютський 2013-2014 242,1 242,10 242,10 242,10  

Будівництво міні-котельні для ДНЗ №28 по вул.Добролюбова,4А 2014 - - 590,00 590,00  



Продовження таблиці 2

Капітальний ремонт покрівлі будівлі ДНЗ №12 по вул. Йокаї,9 2014 - - 390,0 390,0  

Капітальний ремонт будівлі ДНЗ №38 по вул. А. Корольова,6 2014 - - 350,00 350,00  

Будівництво міні-котельні  ДНЗ №31 по вул. Докучаєва,8 2010-2014 828,00 221,00 221,00 221,00  

Реконструкція фасаду будівлі ДНЗ №20 по вул.Белінського,23 2010-2014 512,540 272,162 250,00 250,00  

Капітальний ремонт покрівлі будівлі ДНЗ № 1 по вул. М.Вовчка 2014 - - 250,00 250,00  

Всього:  2610,104 1734,36 3922,20 3922,20  
 
 
 
 
 

Секретар ради                 С. Король 
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