
 

 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

               _____  сесія    VI _  скликання  
  
 

Р І Ш Е Н Н Я    ПРОЕКТ №  
 
_________________                      м. Ужгород                                       
 
Про зміни до Програми  
економічного і соціального розвитку  
м. Ужгорода на 2014 рік  

 
 
Відповідно до п.22 ч.1 ст.26 Закону України “Про місцеве 

самоврядування в Україні” та враховуючи рішення ХХV сесії міської ради             
VI скликання від 05 вересня 2014 року № 1416 "Про зміни до рішення ХV 
сесії міської ради VI скликання від 07 грудня 2012 року №688",  

 
міська рада ВИРІШИЛА: 

 
 Внести зміни у додаток 5 до Програми економічного і соціального 
розвитку м. Ужгорода на 2014 рік та основні напрямки розвитку на 2015 і 
2016 роки, затвердженої рішенням ХХ сесії міської ради VI скликання             
від 03 лютого 2014 року № 1188:                  
 1. У додатку 5 “Показники будівництва і реконструкції соціально-
культурних та комунальних об’єктів на 2014 рік” : 
 1.1. Назву об'єкта: “Капітальний ремонті будівлі ЗОШ №19 по 
вул.Легоцького,125” викласти в новій редакції: “Капітальний ремонт 
покрівлі будівлі ЗОШ №19 по вул.Легоцького,125”.  

1.2. По бюджету розвитку за рахунок зменшення обсягу фінансування 
по капітальному ремонту даху будівлі ЗОШ №7 по вул.Дворжака, 41 –            
150,0 тис. грн., капітальному ремонту фасаду будівлі НВК «Дзвіночок» по 
вул.Грушевського,29А (Програма розвитку дошкільної освіти м.Ужгорода 
на період до 2017 року) – 260,1 тис. грн., виготовленню ПВР по будівництву 
пішохідного мосту через р. Уж в районі площі Б.Хмельницького –            
680,41 тис. грн., будівництву міського кладовища (Програма організації та 
обслуговування міського кладовища на 2013-2016 роки) – 3250,0 тис. грн., 
капітальному ремонту покрівлі головного корпусу Ужгородської спеціалізованої 
ЗОШ І-ІІІ ст. № 2 за адресою м. Ужгород, вул. Підгірна, 43 – 300,0 тис. грн. 
передбачити обсяг фінансування на капітальний ремонт (заміна вікон) фасаду 
ДНЗ № 21 "Ластовічка" (Програма розвитку дошкільної освіти м. Ужгорода на 



період до 2017 року) – 500,0 тис. грн., капітальний ремонт зовнішньої тепломережі 
будівлі ДНЗ №8 "Дзвіночок" (Програма розвитку дошкільної освіти 
м.Ужгорода на період до 2017 року) – 260,0 тис. грн. та збільшити обсяг 
фінансування на капітальний ремонт фасаду будівлі дитячої музичної школи 
ім.Чайковського по вул. Волошина – 100,0 тис. грн., капітальний ремонт 
покрівлі будівлі ЗОШ №19 по вул.Легоцького,125 – 100,0 тис. грн., 
капітальний ремонт будівлі багатопрофільного ліцею «Лідер»-ЗОШ№20 I-II 
ст., вул.Сільвая,3 – 250,0 тис.грн., будівництво міні-котельні ДНЗ №31 по 
вул. Докучаєва,8 (Програма розвитку дошкільної освіти м.Ужгорода на 
період до 2017 року) – 30,0 тис. грн., лізингові платежі по будівництву та 
реконструкції автономних котелень в загальноосвітніх школах та НВК 
(Програма будівництва та реконструкції автономних котелень закладів 
освіти та охорони здоров'я на 2011-2015 роки для реалізації “Енерго-та 
екологоефективної схеми теплопостачання м. Ужгород”) –            
1744,91 тис. грн., лізингові платежі по будівництву та реконструкції 
автономних котелень в дошкільних закладах освіти (Програма будівництва 
та реконструкції автономних котелень закладів освіти та охорони здоров'я 
на 2011-2015 роки для реалізації “Енерго-та екологоефективної схеми 
теплопостачання м. Ужгород”) – 628,8 тис. грн., будівництво міні-котельні 
ЗОШ I-III ст. №12, ЗОШ I-III ст. №15 та ДНЗ №8 "Дзвіночок" по вул. Заньковецької 
(Програма енергоефективності та енергозбереження м.Ужгорода на 2012-
2015 роки) – 500,0 тис. грн., будівництво притулку з тимчасового утримання 
безпритульних тварин в м. Ужгород по вул. Загорській б/н (Програма 
регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними методами в              
м. Ужгороді на 2012-2014 роки) – 448,0 тис. грн., а вивільнений обсяг 
фінансування в сумі 78,8 тис. грн. направити на погашення заборгованості за 
виконані роботи у 2013 році, в тому числі: покрівля харчоблоку дитячого 
навчального закладу №40, м.Ужгород – капітальний ремонт (Програма 
розвитку дошкільної освіти м.Ужгорода на період до 2017 року) –            
67,2 тис. грн., пральня дитячого навчального закладу №4, м.Ужгород – 
капітальний ремонт (Програма розвитку дошкільної освіти м.Ужгорода на 
період до 2017 року) – 11,6 тис. грн. 
 
 
 
Секретар ради                                                                                В. Щадей 
 
 
 
 
 
 
 
 


