
 

 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

                XXVІI   сесія    VI   скликання  
(2-е пленарне засідання) 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 
19 лютого  2015 року   м. Ужгород   № _1636_ 
 
Про зміни до рішення XVІ сесії  
міської ради VІ скликання  
01.03.13 № 806  
 
 

Відповідно до статей 26,33 Закону України «Про місцеве самоврядування 
в Україні»,  

міська рада ВИРІШИЛА: 
 

1. Внести зміни до рішення XVІ сесії міської ради VІ скликання 01.03.13 
№ 806 «Про Програму розвитку земельних відносин у місті Ужгород на 2013-
2016 роки», а саме: 

1.1. Збільшити обсяги фінансових ресурсів для реалізації Програми на 
99 500,00 грн. за рахунок бюджету міста. 

1.2. Доповнити додаток 2 до рішення пунктом 7 згідно з додатком до 
рішення. 

2. Фінансовому управлінню (Гах Л. М.) забезпечити фінансування 
вказаних видатків в межах коштів, передбачених бюджетом міста на 2015 рік. 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника 
міського голови. 

 
 

Міський голова                                                                                    В. Погорелов 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                          



Додаток  
                                                                                   до рішення _XXVII_ сесії  

                                                                                    міської ради VІ скликання 
                                                                                   _19/02/15_ № 1636 

 
 

 
 

НЕОБХІДНИЙ ОБСЯГ ФІНАНСУВАННЯ РОБІТ 
 
 
 
 
 

№ 
з/п 

Найменування робіт 
Загальний обсяг 
фінансування 

Фінансування 
 

  
Місцевий
бюджет 

Інші 
джерела 

2013 2014 2015 2016

7. 
Розроблення землевпорядної 
документації 

99500    99500  

7.1 

Ужгородська спеціалізована 
загальноосвітня школа І ступеня №1 
з поглибленим вивченням 
англійської мови (вул. Висока,4) 

      

7.2 

Спеціалізована загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів №4 із 
поглибленим вивченням словацької 
мови Ужгородської міської ради  
(пл. Жупанатська,10) 

      

7.3 

Ужгородська спеціалізована школа 
І-ІІІ ступенів №5 із поглибленим 
вивченням іноземних мов 
Ужгородської міської ради 
Закарпатської області  
(для пл. Ш. Петефі,36) 

      

7.4 

Ужгородська загальноосвітня школа 
І-ІІІ ступенів №6 ім. В. С. Гренджі-
Донського Ужгородської міської 
ради Закарпатської області                   
(вул. Польова,22) 

      

7.5 

Ужгородська загальноосвітня школа 
І-ІІІ ступенів №8 Ужгородської 
міської ради Закарпатської області 
(вул. Ак. Корольова,4) 

      

7.6 

Навчально-виховний комплекс 
«Ужгородський економічний ліцей, 
ЗОШ І-ІІ ступенів» Ужгородської 
міської ради Закарпатської області 
(пл. Ш. Петефі,15) 

      

7.7 

Ужгородська загальноосвітня школа 
І-ІІ ступенів №14 Ужгородської 
міської ради Закарпатської області 
(вул. Тімірязєва,12) 

      

7.8 

Навчально-виховний комплекс 
«Горяни» Ужгородської міської ради 
Закарпатської області 
(вул. Дендеші,166) 

      

7.9 

Ужгородська загальноосвітня школа 
І-ІІІ ступенів №19 Ужгородської 
міської ради Закарпатської області 
(вул. Заньковецької,66) 

      



7.10 

Навчально-виховний комплекс 
«Загальноосвітня школа І ступеня з 
угорською мовою навчання – 
угорськомовна гімназія» 
Ужгородської міської ради 
Закарпатської області                          
(вул. Грушевського,39/а) 

      

7.11 

Спеціалізований навчально-
виховний комплекс «Престиж» з 
поглибленим вивченням предметів 
математично-природничого циклу 
Ужгородської міської ради 
Закарпатської області                          
(вул. Джамбула,48) 

      

7.12 

Навчально-виховний комплекс з 
поглибленим вивченням іноземних 
мов «Веселка» Ужгородської міської 
ради Закарпатської області  
(вул. Володимирська,38) 

      

7.13 

Спеціалізований навчально-
виховний комплекс 
«Загальноосвітня школа І ступеня – 
дошкільний навчальний заклад» з 
поглибленим вивченням англійської 
мови «Ялинка» Ужгородської 
міської ради Закарпатської області 
(вул. Нахімова,3) 

      

7.14 

Спеціалізований навчально-
виховний комплекс з поглибленим 
вивченням іноземних мов 
«Первоцвіт» Ужгородської міської 
ради Закарпатської області 
(вул. Ак. Корольова,2) 

      

7.15 

Дошкільний навчальний заклад №6 
загального розвитку Ужгородської 
міської ради Закарпатської області 
(вул. Капітульна,20) 

      

7.16 

Дошкільний навчальний заклад №7 
загального розвитку Ужгородської 
міської ради Закарпатської області 
(вул. Волошина,46) 

      

7.17 

Дошкільний навчальний заклад №8 
«Дзвіночок» загального розвитку 
Ужгородської міської ради 
Закарпатської області 
(вул. Грушевського,29/а) 

      

7.18 

Дошкільний навчальний заклад №12 
загального розвитку Ужгородської 
міської ради Закарпатської області 
(вул. Йокаї,9) 

      

7.19 

Дошкільний навчальний заклад №16 
загального розвитку Ужгородської 
міської ради Закарпатської області 
(вул. Айвазовського,9) 

      

7.20 
Дошкільний навчальний заклад №18 
санаторного типу Ужгородської 

      



міської ради Закарпатської області 
(вул. Айвазовського,5) 

7.21 

Дошкільний навчальний заклад №33 
загального розвитку Ужгородської 
міської ради Закарпатської області 
(вул. Жатковича,24) 

      

7.22 

Дошкільний навчальний заклад №38 
загального розвитку управління 
освіти Ужгородської міської ради 
Закарпатської області 
(вул. Ак. Корольова,6) 

      

 
 

 
 

Секретар ради                                                                                            Б. Андріїв 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


	Міський голова                                                                                    В. Погорелов

