
 

 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

               ______  сесія    VI _  скликання  
 

Р І Ш Е Н Н Я    ПРОЕКТ №_____ 
 
_________________                      м. Ужгород                                        
                                           
 
Про зміни до рішення 
XV сесії міської ради VI скликання 
від 07 грудня 2012 року № 688 
 

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. Внести зміни в Додаток до Програми розвитку дошкільної освіти        

м. Ужгорода на період до 2017 року, затвердженої рішенням XV сесії міської 
ради VI скликання від 07 грудня 2012 року № 688,  а саме:  

в розрахунку потреби коштів на 2014 рік для виконання завдання 2 
Програми: 

- передбачити обсяг фінансування по об’єкту «Капітальний ремонт будівлі 
та благоустрою території ДНЗ №6 по вул. Капітульній» на суму 130,0 тис. грн. 

- зменшити обсяг фінансування по об’єкту «Будівництво ДНЗ на 200 місць 
в мікрорайоні «Боздош» на суму 130,0 тис. грн. 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на  першого заступника 
міського голови Семаля В.Ю. 

 
 
 
 

Секретар ради                                                                                            В. Щадей 
 

 
 

 
 
 
 

 



Супровідна записка 
до проекту рішення про зміни до рішення 

XV сесії міської ради VI скликання 
від 07 грудня 2012 року № 688 

 
На розгляд депутатів пропонується проект рішення, підготовлений з метою 

своєчасного формування та для затвердження Програми соціально-
економічного розвитку та бюджету міста на 2014 рік  в частині потреби коштів 
на реалізацію завдань і заходів визначених даною програмою. 

Враховуючи вищенаведене, внести зміни  в Додаток до Програми розвитку 
дошкільної освіти м. Ужгорода на період до 2017 року затвердженої рішенням 
XV сесії міської ради VI скликання від 07 грудня 2012 року № 688, до 
розрахунку потреби коштів на 2014 рік для виконання завдання 2 Програми, а 
саме: 

- передбачити обсяг фінансування по об’єкту «Капітальний ремонт 
будівлі та благоустрою території ДНЗ №6 по вул. Капітульній» на суму 
130,0 тис. грн., як співфінансування до субвенції з обласного бюджету та 
Угорської і Чеської республік, за рахунок зменшення бюджетних призначень по 
об’єкту «Будівництво ДНЗ на 200 місць в мікрорайоні «Боздош» на суму 
130,0 тис. грн. 

 
 

 
Начальник управління                                                                 А.Юрко 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     


