
 

 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

               _____  сесія    VI _  скликання  
  
 

Р І Ш Е Н Н Я    ПРОЕКТ №  
 
_________________                      м. Ужгород                                       
 
Про зміни до рішення  
XXVI сесії міської ради VI скликання 
07 листопада 2014 року №1473 

 
       З метою реалізації Законів України "Про транскордонне  
співробітництво","Про туризм", "Про охорону культурної спадщини" та 
забезпечення участі Ужгородської міської ради у реалізації спільного 
транскордонного проекту  "Ярослав-Ужгород: спільна ініціатива для 
покращення туристичної привабливості історичних міст-побратимів" у 
рамках Програми транскордонного співробітництва "Польща-Білорусь-
Україна", відповідно до п.22 ч. 1 ст.26 Закону України "Про місцеве 
самоврядування в Україні"  
 
                                                       міська рада ВИРІШИЛА: 
 

1. Внести  зміни до рішення XXVI сесії міської ради VI скликання 07 
листопада 2014 року №1473 "Про зміни до Програми участі м. Ужгорода у 
реалізації грантового проекту "Ярослав-Ужгород: спільна ініціатива для 
покращення туристичної привабливості історичних міст-побратимів" на 
2013-2015 роки", виклавши Паспорт Програми та додаток 3 до рішення у 
новій редакції згідно з додатками 1,2. 

  2. Фінансовому управлінню (Гах Л.М.) проводити фінансування      
Програми в межах коштів, затверджених в бюджеті міста на відповідний 
рік.    

  3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 
голови Травіну О.В. 

 
 
 

Міський голова                                                                          В.Погорелов 
 
 
 
 



Додаток 1 
до рішення __ сесії міської 
ради VI скликання 
_____________№ ____ 

 
 

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

"Ярослав-Ужгород: спільна ініціатива 
для покращення туристичної привабливості 

історичних міст-побратимів " на 2013-2015 роки" 
 

Назва Програми: Програма участі м. Ужгорода у реалізації грантового 
проекту "Ярослав-Ужгород: спільна ініціатива для покращення туристичної 
привабливості історичних міст-побратимів " на 2013-2015 роки. 
Розробник Програми: відділ інвестицій, інновацій, розвитку та туризму  
Нормативно-правове Забезпечення: Закони України "Про транскордонне 
співробітництво", "Про охорону культурної спадщини", "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 "Ярослав-Ужгород: спільна ініціатива для 
покращення туристичної привабливості історичних міст-побратимів "  в 
рамках Програми ТСК, зареєстрованого за № PBU/0354/11  
Учасники  Програми: Виконавчий комітет Ужгородської міської ради, 
Департамент міського господарства, управління капітального будівництва 
Ужгородської міської ради, відділ інвестицій,інновацій,розвитку та туризму 
Ужгородської міської ради, міська координаційна рада по туризму, 
громадські організації міста .  
Загальний бюджет заходів Програми, що будуть реалізовані в м. 
Ужгороді: 10 814,5 тис. грн., відповідно до додатків. 
 
 
 
Секретар ради                                                                                  Б.Андріїв 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Додаток 2 
до рішення __сесії міської 
ради VI скликання 
__________№ ____ 

      

 
ОБСЯГ 

фінансових ресурсів на реалізацію Програми участі м. Ужгород у 
реалізації грантового проекту " Ярослав-Ужгород: спільна ініціатива 

для покращення туристичної привабливості історичних міст-
побратимів " на 2014-2015 рік 

 
 
 
 
 

 
Секретар ради                                                                                    Б.Андріїв 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Сума, тис грн. № 
за 
/п 

Заходи 
2014 рік 2015 рік

1 

Роботи по виготовленню проектно-кошторисної 
документації на реставрацію пам’ятки архітектури 
XVIII ст. Будівлі амбару та винного льоху по вул. 
Ракоці,2, у м. Ужгороді 

317,7 170,6 

2 Проведення реставраційних робіт  10 326,2

 ВСЬОГО 317,7 10 496,8


