
УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 
 

Р І Ш Е Н Н Я                  ПРОЕКТ 
 
 

від                  2016 р. №                                                                 м. Ужгород 
 

 
Про виконання Програми 
економічного і соціального розвитку  
міста за 2015 рік  
 

Заслухавши та обговоривши звіт про виконання Програми 
економічного і соціального розвитку міста за 2015 рік, виконком 
міської ради ВИРІШИВ: 

1. Звіт про виконання Програми економічного і соціального розвитку 
міста за 2015 рік взяти до відома та внести на розгляд сесії міської ради 
(додається). 

2. З метою виконання Програми економічного і соціального розвитку 
міста на 2016 рік, виконавчим органам міської ради забезпечити: 

2.1. Департаменту міського господарства: 
- планове надходження до бюджету розвитку коштів від відчуження 

майна, що перебуває у комунальній власності міста та продажу земельних 
ділянок під власними об’єктами нерухомого майна; 

- контроль за використанням  об’єктів комунальної власності і землі,  
своєчасної та в повному обсязі проплати за їх оренду до бюджету міста; 

- повну і своєчасну поточну оплату за використані енергоносії та погашення 
підприємствами житлово-комунального господарства наявної заборгованості; 

- своєчасне і якісне освоєння коштів, виділених із міського бюджету і 
передбачених на ремонт доріг, реконструкцію та відновлення аварійних 
об'єктів житлово-комунального господарства.  

 2.2. Управлінню капітального будівництва : 
- своєчасне освоєння коштів, виділених із міського бюджету і 

передбачених на будівництво, реконструкцію та капітальний ремонт 
об’єктів комунального призначення,  підготовку проектно-кошторисної 
документації.  

2.3. Управлінню праці та соціального захисту населення : 
- вжиття заходів щодо зменшення заборгованості із виплати заробітної плати на 

підприємствах та організаціях міста; 
- проведення роз’яснювальної роботи щодо підвищення рівня заробітної 

плати та виявлення випадків використання незареєстрованої найманої праці 
суб'єктами підприємницької діяльності; 



-  щомісячний моніторинг створення нових робочих місць; 
- спільно з міським центром зайнятості створення нових робочих 

місць відповідно до Програми зайнятості населення м.Ужгород на період 
до 2017 року.  

2.4. Управлінню економіки та підприємництва:  
- щомісячний моніторинг виробничо-господарської діяльності 

промислових підприємств основного кола; 
- подальший систематичний моніторинг рівня роздрібних цін на 

споживчі товари першої необхідності на підприємствах торгівлі та ринках 
міста; 

-  контроль за роботою об'єктів торгівлі та сфери послуг. 
2.5. Фінансовому управлінню: 
- контроль за своєчасним фінансуванням асигнувань на проведення 

поточних розрахунків за енергоносії, що споживаються бюджетними 
установами міста, не допускаючи заборгованості; 

- у межах бюджетних призначень фінансування цільових програм та  
об’єктів, передбачених Програмою економічного і соціального розвитку 
м.Ужгород на 2016 рік. 

2.6. Управлінням: освіти; у справах культури, спорту, сім'ї та молоді; 
праці та соціального захисту населення та відділу охорони здоров’я: 

- своєчасне  та у повному обсязі проведення розрахунків за 
енергоносії та послуги зв’язку; 

- укладання угод по кожному виду енергоносіїв у межах 
встановлених лімітів. 

2.7. Відділу  транспорту,  державних  закупівель  та зв’язку : 
- постійний контроль за суб'єктами господарської діяльності, які 

здійснюють свою діяльність у сфері транспортних пасажирських 
перевезень на міських автобусних маршрутах;   

- удосконалення маршрутної мережі, визначення й уточнення 
пасажиропотоків з метою покращення якості надання послуг із 
перевезення пасажирів; 

- вільний доступ суб'єктами господарської діяльності та фізичних осіб 
до участі  у процедурах закупівлі товарів, робіт  та послуг за державні 
кошти; 

- раціональне та ефективне використання бюджетних коштів шляхом 
застосування процедури придбання товарів та послуг у системі 
електронних державних закупівель ProZorro.  

3. Рекомендувати ДПІ у м. Ужгороді Головного управління 
Міндоходів у Закарпатській області активізувати роботу щодо 
максимального погашення податкового боргу, вживати заходів 
адміністративного впливу до керівників підприємств і організацій, 
незалежно від форм власності, які працюють збитково, порушують  
фінансово-господарську дисципліну та мають заборгованість по 
зобов’язаннях до міського бюджету. 



4. Рекомендувати управлінню Пенсійного фонду України в м.Ужго-
роді активізувати роботу щодо виконання завдань із надходження коштів 
до Пенсійного фонду для своєчасного фінансування  витрат на виплату 
пенсій. 

5. Відділу внутрішньої політики, організаційної роботи та зв’язків 
з громадськістю оприлюднити на офіційному сайті  міської ради  звіт про 
виконання  Програми економічного і соціального розвитку міста за  2015 рік. 

6. Контроль за виконанням рішення покласти на заступників міського 
голови відповідно до  функціональних повноважень. 
 
 
 
 
Міський голова                                                                                 Б. Андріїв 
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Звіт про виконання   

Програми економічного і соціального розвитку 
міста за  2015 рік 

 
Аналіз результатів основних показників економічного і соціального 

розвитку міста за 2015 рік свідчить, що економіка міста розвивалася під 
впливом складних і не завжди передбачуваних процесів, зумовлених 
наслідками соціально-економічної кризи.  

  Робота виконавчих органів міської ради, протягом 2015 року була 
зосереджена на створенні умов стабільного економічного зростання та 
поліпшення реального життєвого рівня населення. Вишукувались можливості 
вирішення першочергових завдань, спрямованих на стабільне функціонування 
всіх сфер життєдіяльності міста.  

Промисловість. Провідною галуззю в економіці міста залишається 
промисловість.  Впродовж останніх років зберігалась позитивна динаміка 
зростання реалізації промислової продукції. Так, великими, середніми та 
вагомими за обсягами малими підприємства міста протягом 2015року 
укладено договорів на виробництво та реалізацію промислової продукції 
(товарів, послуг) на суму 1033,1 млн.грн., що становило 12,8 відс. до  
загальнообласного показника. Із загального обсягу замовлень 72,0 відс.  
становили замовлення іноземних партнерів. В основному це замовлення, 
пов'язані з переробкою давальницької сировини. За таких умов працювали 
товариства з обмеженою відповідальністю „Гроклін-Карпати", „Фава-
технікс", „Унгвайер", „Тексвош Гонсер", акціонерні товариства 
„Ужгородська швейна фабрика", „Ужгородська взуттєва фабрика" та інші. 

 
Динаміка обсягу реалізації промислової продукції м.Ужгорода  

 2013-2015 р., (млн.грн.)  

 
 
Упродовж січня-грудня 2015р. підприємствами міста реалізовано 

промислової продукції на суму 3016,1 млн.грн., що склало 21,7 відс.  обсягу 
реалізації промисловості області.  Близько 28 відс. реалізації промислової 
продукції припадає за межі України.  

Пріоритетними галузями промисловості і на далі залишаються: хімічна, 
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машинобудування, виробництво електроенергії, газу та води, легка, оброблення 
відходів, харчова та виробництво меблів. 

Будівництво. За січень-грудень 2015 року, підприємствами  та 
організаціями міста виконано  будівельних робіт на суму 176,7 млн.грн., або 
28,5 відс., що на 43,1 млн.грн. більше 2014 року. Питома вага міста в 
загальнообласному обсязі  виконаних будівельних робіт  - 23,6 відсотка.  

За 2015 рік підприємствами та організаціями міста за рахунок усіх 
джерел фінансування освоєно 349,9млн.грн. капітальних інвестицій (2014р.-
461,9млн.грн.), що склало 7,5 відс. до загального обсягу. 

Транспорт. На сьогодні транспортний комплекс є важливою складовою у 
структурі економіки міста. В основному він забезпечує потребу міста у 
перевезеннях вантажів та пасажирів. 

В 2015 році в сфері транспортних перевезень відмічається зростання 
відповідно до періоду минулого року як автомобільного вантажообороту на 
6,9відс.- 479,0 тис.ткм. так і пасажирообороту на 4,3 відсотка,  що склав - 
225,7тис.пас.км.  

Станом на 01.01.2016р. у м.Ужгороді затверджена автобусна маршрутна 
мережа з 27 маршрутів. Перевезення пасажирів на міських автобусних 
маршрутах загального користування здійснюють 18 автомобільних 
перевізників з 184 автобусами.  

Питання та проблеми розвитку транспортної галузі, безперебійної роботи 
автобусного транспорту, заходів забезпечення безпеки дорожнього руху та 
безпечного перевезення пасажирів на громадському транспорті загального 
користування, розвитку та удосконалення дорожньої інфраструктури  постійно  
розглядаються на  засіданнях комісії з безпеки дорожнього руху та координації 
роботи автотранспорту. Так, протягом  2015 року проведено 8 засідань комісії 
та 6 нарад під головуванням заступника міського голови з перевізниками щодо 
неухильного дотримання умов договорів з організації роботи на автобусних 
маршрутах загального користування.  

Крім того, протягом 2015 року постійно опрацьовувалися усні, письмові 
звернення громадян та звернення прийняті у телефонному режимі та через сайт 
"Відкрите місто" стосовно роботи автобусів на міських автобусних маршрутах 
загального користування. 

Слід відмітити, що рішенням виконавчого комітету Ужгородської міської 
ради від 11 грудня 2015 року № 387 затверджені нові умови конкурсу з 
перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального 
користування, які повинні забезпечити перевезення пасажирів на міських 
автобусних маршрутах загального користування у повному обсязі, особливо в 
години "пік", збільшення кількості оборотних рейсів на маршрутах,  а також 
запровадження GPS-систем на транспортних засобах, що дасть змогу 
встановити чіткий контроль за роботою автомобільних перевізників.  

Зовнішньоекономічна діяльність.  Станом на 1 жовтня 2015 року в 
економіку м.Ужгорода залучено 47,5 млн.дол. США прямих іноземних 
інвестицій.  Більше половини  обсягів прямих іноземних інвестицій 
зосереджено на підприємствах промисловості - 68,1 відс.; 22,0 відс. - на 
операції з нерухомим майном; 4,5 відс. - на тимчасове розміщення й 
організацію харчування; 3,5 відс. - на будівництво; 1,2 відс.- на оптову та 
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роздрібну торгівлю; 0,5 відс. - охорона здоров'я, наукова та технічна діяльність, 
транспорт, поштова та кур'єрська діяльність та 0,2 відс -інші. 

 
 
У міжнародному інвестиційному співробітництві міста найбільш 

активну участь приймали суб’єкти Угорщини, Словаччини, Чехії, Польші, 
Німеччини та Австрії. 

Обсяг експорту зовнішньої торгівлі товарами за січень-вересень 2015 року 
становив 94,0 млн.дол.США (що на 0,3 відс. менше відповідного періоду 2014 
року), імпорту- зменшився майже на половину і становив 161,9 млн.дол. США. 
Від'ємне сальдо зовнішньої торгівлі товарами становило  67,9 млн.дол.США.   

Протягом 9 місяців 2015 року експортовано послуг на суму 
13,9млн.дол.США, імпортовано - 1,1 млн.дол.США. Порівняно з січнем-
вереснем  минулого року експорт послуг зменшився на 11,5 відс., імпорт-
зменшився на 79,5 відс. Сальдо зовнішньої торгівлі послугами становило - 
12,18 млн.дол.США. 

Одна із основних причин перевищення імпорту над експортом це 
велика зосередженість великих торговельних центрів, які спеціалізуються 
на реалізації імпортної продукції. Крім того, підприємці що займаються  
переважно торговельною діяльністю імпортують значний обсяг товарів із за 
кордону що призводить до переважання імпорту над експортом товарів. 

Мале підприємництво. Однією з важливих ланок у структурній 
перебудові економіки міста є розвиток малого підприємництва. Так, чисельність 
малих підприємств міста  на кінець 2015 року становила 1718 одиниць, що на 
4,9відс. більше, ніж до початку 2015 року. Питома вага малих підприємств в 
обсягах реалізації продукції становила 17,8 відс., а чисельність зайнятих 
працівників на цих підприємствах близько  4,6 тис.осіб.  

Наразі спостерігається зменшення чисельності суб'єктів підприємницької 
діяльності. Так, станом на 1 січня 2016 року на обліку в ДПІ у м.Ужгороді 
перебувало 19759 СПД , що на 114 СПД  менше відповідного періоду минулого 

    Структура прямих іноземних інвестицій 
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року. Скорочення в основному відбулося за рахунок зменшення фізичних осіб 
підприємницької діяльності. 

Значна частина підприємців працює у сфері торгівлі та надання послуг 
населенню. У звітному році мережа таких підприємств збільшилась на 26 одиниць 
до 2060 підприємств різних форм власності. Так, в місті діє 14 ринків  з продажу 
продовольчих та непродовольчих товарів. Обсяг роздрібного  товарообороту 
(підприємств- юридичних осіб) міста за січень-червень 2015 року становив 1473,8 
млн.грн., що у порівняльних цінах на 15,2 відс. менше, ніж за відповідний період 
2014 року. 

У звітному періоді підвищено стандарти надання адміністративних і 
соціальних послуг населенню. Так,  центром надання адміністративних послуг у 
м.Ужгороді протягом 2015 року  надано - 30,9 тис. адмін. послуг та 50,6 тис.  
консультацій.  В середньому за місяць ЦНАП надається 2580 відповідних 
послуг.  

Слід зазначити, що міська рада постійно виступає організатором різного 
роду ярмарок, які дають можливість суб’єктам підприємницької діяльності 
реалізувати власну продукцію, поширити ринок збуту, а готельним закладам 
міста приймати значну кількість туристів.  

Надходження до бюджету. За січень-грудень 2015 року до бюджету 
міста  поступило доходів на суму 742 726,4 тис.грн. (2014р. - 487 293,4 тис.грн.) 
або 107,3 відс.  від запланованого обсягу , в т.ч: 49,7 відс. податків і зборів на 
суму 368,9 млн.грн. та 50,3 відс. трансфертів на суму 373,7млн.гривень.  

До загального фонду бюджету міста  в звітному періоді надійшло  доходів 
на суму 689,7 млн.грн. (104,5 відс. планового показника), до спеціального 
фонду-42,0 млн.грн. що на 99,6 відс. більше від запланованого обсягу. Видатки 
загального фонду бюджета міста за січень-грудень 2015 року ,   виконано в сумі 
561,0 млн.грн. що становить 98,4 відс. планового показника; видатки 
спеціального фонду склали 15,9 млн.грн. при плані 16,4 млн.грн. або 97,17 
відсотка.  

Державною податковою інспекцією у м.Ужгороді за  2015 рікку мобілізовано 
податкових надходжень до бюджетів усіх рівнів в сумі 681,1млн.грн., що на 58,4 
млн.грн. більше відповідного періоду минулого року. Разом з тим, податковий 
борг за грошовими зобов'язаннями разом з банкрутами станом на 01.01.16р. 
становив 77,5 млн.грн., що на 12,6 млн.грн більше періоду минулого року.  

Державні закупівлі. Протягом звітного періоду, відповідно до Закону 
України "Про здійснення державних закупівель" підготовлено та затверджено 
річний план та зміни до річного плану закупівель на 2015 рік для виконавчого 
комітету Ужгородської міської ради.  

Так, протягом 2015 року комітетом з конкурсних торгів виконкому: 
підготовлено та проведено 31 засідання комітету з конкурсних торгів виконавчого 
комітету Ужгородської міської ради  щодо здійснення процедур закупівель за 
державні кошти для виконавчого комітету; проведено 5 процедур закупівлі 
товарів та послуг за державні кошти на 2015 рік  для виконавчого комітету 
Ужгородської міської ради на загальну суму 21,9 млн.грн. та укладено договори за 
результатами проведення процедур закупівель з підприємствами-переможцями на 
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суму 18,1 млн.грн.; підготовлено та затверджено річний план закупівель на 2016 
рік. 

Житлово-комунальне господарство. На сьогодні реформування житлово-
комунального господарства є одним із пріоритетних напрямків діяльності 
міської влади у житловому господарстві. Протягом 2015 року у місті створено 
24 нових ОСББ, що разом складає 130 ОСББ та 23 будинкових комітетів. 
      Разом з тим, продовжується робота по зменшенню заборгованості населення 
за житлово-комунальні послуги, а саме, проводиться роз’яснювальна робота 
через ЗМІ по сплаті комунальних послуг та наданню населенню субсидій в 
опалюваний період, укладання угод по реструктуризації боргів.  

У січні-листопаді 2015 року оплата  населенням за житлово-комунальні 
послуги становила 80,7 відс. від нарахованих сум, або  151,2 млн.гривень вт.ч. у  
грудні 2015 року - 20,7 млн.грн., що становило 90,7 відс. від нарахованих сум. 
Заборгованість населення за житлово-комунальні послуги станом на 01.12.15р. 
Становила - 129,2 млн.грн. що збільшилася до початку 2015 року на 
37,3відсотка.  

(Детальний аналіз виконаних робіт у 2015 році по об'єктах житлово-
комунального господарства надано в додатках 2-4).   

Оренда майна. За 2015 рік Департаментом міського господарства було 
укладено 32 договори оренди майна комунальної власності територіальної 
громади міста Ужгорода та 53 договори на право тимчасового користування 
конструктивними елементами благоустрою. За діючими договорами оренди 
сплачено 3199,0 тис.грн. в тому числі до місцевого бюджету - 2636,2 тис.грн. 
Заборгованість по орендній платі за майно станом на 01.01.2016 року склала 
1988,4 тис.гривень. 

Упродовж січня - грудня 2015 року укладено 124 договорів оренди 
земельних ділянок, що перебувають у розпорядженні міської ради на підставі 
рішень сесії. За діючими договорами оренди землі за 2015 рік до міського 
бюджету надійшло 14485,3 тис.гривень. Заборгованість, яка виникла за 
договорами оренди земельних ділянок контролюється відповідними органами 
міської ради та податкової інспекції. 

За розміщенням зовнішньої реклами до місцевого бюджету надійшло 
1379,6 тис.грн., борг -150,9 тис.гривень. 

Крім того, за 2015 рік департаментом міського господарства заключено 25 
договорів авансового внеску, загальною сумою 434,7 тис.грн. та 27 договорів 
купівлі-продажі загальною сумою 7094,9  тис. гривень. 

Соціальний захист та стан ринку праці. В місті спостерігалась 
тенденція до зростання середньомісячної заробітної плати, її розмір  у  2015 
році становив - 3698,0грн., що більше відносно відповідного періоду минулого 
року  на  687,0 грн,  або 109,3 відс. до середнього рівня обласного показника -
3381,0 гривень.  

Станом на 1 січня 2016р. за статистичними даними загальна заборгованість із 
виплати заробітної плати, з урахуванням економічно неактивних підприємств 
становила 863,0 тис.грн, (із них економічноактивні-786,0 тис.грн.), яка 
збільшилась відносно початку року на 294,8 тис.гривень. Основний борг припадає 
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на такі підприємства як: Закарпатська Регіональна філія ДП Центр державного 
земельного кадастру – 697,6 тис.грн. та ТОВ "Тема-Закарпаття" – 88,4 тис.гривень. 

Питання дотримання вимог чинного законодавства в частині виплати 
заробітної плати та її збільшення, прийому та звільнення з роботи, забезпечення 
мінімальних гарантій в оплаті праці знаходяться на постійному контролі. Так 
протягом 2015 року підготовлено та проведено 7 засідань міської комісії з 
питань заборгованості на яких заслухано 14 керівників підприємств боржників 
з виплати заробітної плати та СПД, що сплачували заробітну плату менше 
встановленого мінімального рівня. По кожному підприємству та СПД  
вживалися відповідні заходи впливу, передбачені чинним законодавством 
України. 

Реалізація державної політики у сфері соціального захисту 
населення. За рахунок міського бюджету у 2015 році надано грошової 
допомоги 2246 малозабезпеченим громадянам міста на загальну суму 1921,8 
тис. гривень. За рахунок коштів державної субвенції  надано грошову допомогу  
25 особам на суму 14,2 тис.гривень. Оздоровлено в санаторіях 172 особи з них: 
66 осіб за рахунок Мінсоцполітики  України, 97 осіб – за рахунок субвенції з 
державного бюджету. Забезпечено інвалідними візками – 28 чоловік, милицями 
і палицями – 8 чоловік та іншими ТЗР – 285 чоловік. Видано направлення на 
протезування – 35 особам, а також – 52 особам на ортопедичне взуття. 

Протягом 2015 року забезпечено медикаментами (по рецептах) по 
пільгових цінах 8848 чоловік на суму 1785,7 тис.гривень.  Зубопротезовано 44 
особи пільгової категорії на суму 100,0 тис.гривень, працевлаштовано 30 
інвалідів, встановлено телефони 6 особам пільгової категорії населення, в тому 
числі 1 інваліду війни. Надано матеріальної допомоги 823 учасникам АТО на 
суму 1766,8 тис.грн. за рахунок міського бюджету, 26 учасників бойових дій з 
числа учасників АТО направлено для проходження навчання на курсах водіїв 
на суму 93900 гривень(державний бюджет), 12 демобілізованих учасників АТО 
були забезпечені санаторно-курортною путівкою. 

Пенсійне забезпечення. Надходження до Пенсійного фонду станом на 
01.01.16 року склали 831,0 млн.грн., (в т.ч. власних коштів-822,8 млн.грн.), що 
на 88,5 млн.грн. більше, ніж за відповідний період минулого року. Разом з тим, 
борг  по страхових внесках  становив - 9,7млн.грн., який зменшився на - 
309,1тис. гривень. 

Серед найбільших боржників до Пенсійного фонду є: "БК Комфортбуд-
4" - 8135,2 тис.грн., ПП«Інтер-Євро-Сервіс» - 348,8 тис.грн., Кооператив 
"Заря" - 185,8 тис.грн., ВАТ«Берегівський комбінат хлібопродуктів» -
157,9тис.гривень. 

Зайнятісь населення. Протягом 2015 року скористалися послугами 
Ужгородського міського центру зайнятості 2651 зареєстрованих безробітних. 
Як і в попередні роки, більшість користувачів послуг є жінки - 65,0 відс. На 
кінець 2015 року на обліку перебувало 713 безробітних,  в т.ч. особи, які не 
були зайняті до одного року становлять 85,97 відс, особи які не були зайняті 
більше одного року 14,03 відсотка. 
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На вільні та новостворені робочі місця за сприянням служби зайнятості 
працевлаштовані 2322 особи, із них зареєстрованих безробітних 970, в т.ч. 315 
осіб, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштування.  

За 2015 рік зареєстровано 2529 вакансій, за направленням служби 
зайнятості укомплектовано 2268 вакансій, що становить 83,1 відс. від загальної 
кількості вакансій.  

Для забезпечення тимчасової зайнятості незайнятого населення, 
матеріальної підтримки безробітних укладено 16 договорів з роботодавцями 
для проведення громадських та тимчасових робіт, які фінансувалися 
пропорційно рівними частинами за рахунок коштів місцевого бюджету та 
Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на 
випадок безробіття. До громадських та інших робіт тимчасового характеру було 
залучено 191 особа в т.ч.  до громадських робіт 100 осіб які  виконували роботи 
з благоустрою територій м. Ужгорода, територій підприємств, установ, 
організацій, ремонтні та підсобні роботи на об’єктах соціальної сфери.  

Охорона здоров'я. Станом на 01.01.16 року заклади охорони здоров'я 
профінансовано на 98,4 відс. (план – 105871,0 тис.грн., профінансовано -
104206,0 тис.грн.). 

Фінансування програм за 2015 рік становило: імунопрофілактики- 
94,1відс., профілактики туберкульоза – 100,0 відс., цукрового діабета- 100,0 
відс., онкології- 87,0 відс., ендокринологія – 91,4 відс., нефрологія та гемодіаліз 
– 97,1 відс., медичного забезпечення інвалідів, ветеранів ВВВ та учасників АТО 
– 99,7 відс., зубопротезування інвалідів, ветеранів ВВВ та учасників АТО - 100 
відс. та програма лікування інфаркта міокарда методом тромболітичної терапії 
профінансована на 100,0 відсотків. 

Разом з тим, у 2015 році залучено позабюджетних коштів на суму 
10439,0тис.грн. що становить на 1 мешканця – 91,60 гривень. Витрати 
бюджетних коштів на одного мешканця становлять 927,66 гривень. 

Протягом 2015 року відмічається позитивна динаміку по багатьох 
основних показниках діяльності галузі охорони здоров’я міста. Так, рівень 
народжуваності в місті в порівнянні з аналогічним періодом минулого року 
залишається на одному рівні — 13,80‰. (обласний показник – 13,40‰) 
Відмічається формування позитивного приросту населення з року в рік, який 
складає + 3,8.  

Показник смертності від туберкульозу значно зменшився і становить 7,90 
проти 9,62 в 2014 році і є нижчим загальнообласного – 10,74).  

Значною проблемою в місті залишаються онкологічні захворювання.  
Однак, слід відмітити, захворюваність в 2015 році дещо знизилась і становить 
330,5 проти 366,3 в 2014 (обласний показник – 251,8). Смертність від 
онкологічних захворювань є високою, але показник знизився з 196,7 в 2014 році 
до 181,0 в 2015 році при обласному показнику – 130,9. 

        Практично на одному рівні залишаються показники хірургічної служби 
в місті. Післяопераційна летальність  при гострій хірургічній патології 
становить- 2,90 при загальнообласному показнику - 0,72.  

Освіта. У місті створено оптимальну мережу дошкільних та 
загальноосвітніх навчальних закладів. На сьогоднішній день у місті функціонує 
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51 навчальний заклад, в т.ч. 28 загальноосвітніх навчальних закладів та  23 
дошкільні навчальні заклади, в яких  функціонує 11 груп спеціального 
призначення (5 груп для дітей з порушенням мови, 3 групи для дітей з вадами 
зору, 3 групи для дітей з вадами опорно-рухового апарату).  

Усього в місті налічується 209 дошкільних груп, де виховується 5 490  
дітей дошкільного віку, з них 32 групи для дітей ясельного віку та 177 - для 
дітей дошкільного віку (від 3 до 6 років).  Для забезпечення 100 відс. охоплення 
дітей дошкільною освітою з 1 вересня 2015 року відкрито додаткову  групу у 
НВК «Гармонія». Залишається проблема перевантаження груп у дошкільних 
навчальних закладах  (на 100 місць виховується 149 дітей), що значно погіршує 
умови перебування малюків у дитячому садку та ускладнює роботу 
вихователів. Дошкільним вихованням охоплено 96,4 відс. від загальної 
кількості осіб дошкільного віку віком від 1-го до 5-ти років; віком від 5-ти до 6-
ти  років – 99,9 відсотків. 

Рішенням виконкому Ужгородської міської ради 16.01.2015 №14 «Про 
зміну грошової норми харчування у навчальних закладах міста»  затверджена 
вартість харчування дітей, з урахуванням батьківської плати. Середня вартість 
харчування однієї дитини в день у дошкільних навчальних закладах становить 
22,00 грн. (13,20 грн. – батьківська плата). У відповідності до ст. 35 Закону 
України «Про дошкільну освіту» організовано харчування для 459 дітей 
пільгових категорій, з них звільнені від сплати за харчування:16 – дітей із 
малозабезпечених сімей; 443  – дітей із багатодітних сімей (батьки сплачують 
50 відс. за харчування). Від оплати за харчування звільнено: 170  – дітей 
учасників АТО; 53  – дітей з сімей переміщених з тимчасово окупованої 
території України та районів проведення антитерористичної операції. 

У навчальних закладах міста  здобувають освіту 105 дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського піклування. Усі вони харчуються безкоштовно. 

Культура. Мережа закладів культури міста складає: 2 дитячі школи 
естетичного виховання (музична школа № 1 ім. П.І.Чайковського та школа 
мистецтв), централізована бібліотечна система міста (2 центральні бібліотеки 
та 4 бібліотеки-філії), міський центр дозвілля. 

Протягом зазначеного періоду галузь культури міста розвивалась згідно 
розроблених та затверджених планів роботи. Так, проведено всі заплановані 
заходи до державних свят, історичних подій, знаменних і пам'ятних дат. До 
прикладу: в січні взято участь у організації та проведені благодійного 
новорічно-різдв'яного фестивалю медової продукції "Медовуха-Фест", 
фестивалі–ярмарку "Проводи зими", організовано та проведено св'ято "Сакура-
2015", Х-й ювілейний Міжнародний конкурс мистецтв "Закарпатський 
едельвейс" – 2015", фестиваль – ярмарок "Сонячний напій", фестиваль – 
ярмарок "Медовий спас". До Міжнародного жіночого дня на пл. Театральній 
організовано та проведено  концерт " З весною в серці", проведено урочисті та 
культурно-мистецькі заходи до Дня міста та 70-річчя з часу створення 
Ужгородської дитячої музичної школи №1 ім. П.І. Чайковського 60 - річчя  
Ужгородської дитячої школи мистецтв та інші. Започатковано кінопокази під 
відкритим  небом у парку "Підзамковий". 
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За звітний період до бібліотек Ужгородської міської ЦБС  по міській 
програмі розвитку бібліотек придбано 825 примірників книг на загальну суму 
40,0 тис.гривень. 

Протягом 2015 року учні шкіл естетичного виховання  взяли  участь у 
спільному концерті «Без кордонів», у VI Міжнародному конкурсі піаністів у 
м.Вашарошнамень (Угорщина), ХХІІІ Міжнародному конкурсі виконавського 
та образотворчого мистецтва у м.Сігету-Мармацієй (Румунія),  ІІІ 
Міжнародному хоровому  фестивалі "Квітуча весна", а із ХVІ Міжнародного 
конкурсу дитячої творчості "Сонце-Радість-Краса", що відбувався у м.Несебр 
(Болгарія) учні музичної школи №1ім. П.І.Чайковського привезли 19 призових 
місць та Гран-прі.  

Крім того, учні шкіл естетичного виховання міста здобули призові місця у 
численних обласних всеукраїнських фестивалях та конкурсах. 

За 2015 рік Ужгородською міською централізованою бібліотечною 
системою надано послуг 21 952 користувачам, видано 391 153  документи. 
Відвідування бібліотек становило 176 878 осіб,  просвітницьких заходів - 12 222 
осіб. 

До бібліотек у 2015 році надійшло 2768 примірників книг  що на 1249 книг  
більше ніж у 2014 році. По міській програмі розвитку бібліотек та бібліотечної 
справи придбано 825 книг на суму 40,0 тис. гривень. 

Фізична культура і спорт. Відділом фізичної культури та спорту спільно 
із Ужгородським міським центром фізичного здоров'я населення "Спорт для 
всіх" за 2015 рік проведено 75 міських змагань, взято участь у 13 
Всеукраїнських та 4 міжнародних змаганнях. Проведено 3 навчально-
тренувальні збори з важкої атлетики, боксу та боротьби дзюдо. 

Протягом 2015 року проведено спартакіади серед ЗОШ, ПТНЗ, ВУЗ І-ІІ 
рівнів акредитації. Наймасовішими заходами були легкоатлетичні естафети 
серед учнівської молоді, ХХХІІ спартакіада допризовної молоді, 
«Олімпійський День бігу – 2015».Також, до державних свят проведено масові 
спортивні змагання з різних видів спорту, в тому числі і серед ветеранів. 

Разом з тим, протягом звітного періоду проведено наради з головами 
федерацій, клубів, директорами спортивних шкіл та спортивних споруд про 
стан фізичної культури та спорту в місті і завдання щодо його покращення. 
Згідно поданих клопотань присвоєно спортивні розряди. 

Підтримка сім’ї, дітей та молоді. На протязі 2015 року відділом у 
справах сім’ї та молоді спільно з службою у справах неповнолітніх, 
кримінальною міліцією в справах неповнолітніх, міським центром соціальних 
служб для сім’ї, дітей та молоді систематично проводилися рейди-перевірки на 
предмет виявлення дітей та підлітків, які займаються бродяжництвом і 
жебракуванням та рейди на предмет цільового використання коштів, отриманих 
при народженні дитини.  

Крім того, в місті постійно поповнюється банк даних на дітей, які 
ухиляються від навчання та скоюють правопорушення. Неповнолітні, які взяті на 
облік службою та кримінальною міліцією у справах неповнолітніх постійно 
відвідуються за місцем навчання або місцем проживання.    
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Разом з тим, протягом звітного періоду постійно здійснювалася робота по 
організації змістовного дозвілля молоді, яка поєднана з її вихованням в дусі 
патріотизму та якнайширшого залучення молоді для участі в заходах, які 
проводилися  в місті. 

Особлива увага  приділялась питанню оздоровлення дітей. Під час 
оздоровчої кампанії влітку 2015 року на території міста працювало 11 таборів, з  
денним перебуванням . За кошти міського бюджету відпочило 1361 дитина.  

Загалом влітку оздоровилось та відпочило 2004 (з 11612 із загальної 
кількості дітей віком 7-16 років) дітей різних категорій, з них: дітей - сиріт та 
дітей, позбавлених батьківського піклування – 34; дітей, постраждалих від аварії 
на ЧАЕС – 10; дітей-інвалідів – 31; дітей з багатодітних та малозабезпечених 
сімей – 327; дітей, які перебувають на диспансерному обліку – 295; талановитих 
та обдарованих дітей – 649. 

Протягом 2015 року постійно проводилася робота по підготовці документів 
на подання до присвоєння почесного звання України „Мати-героїня”. З початку 
2015 року  виписано та видано 345 посвідчень дитини з багатодітної сім’ї. 

 
    Показники виконання робіт по головних розпорядниках бюджетних коштів.  
   Кошти, призначені на утримання, ремонт та реконструкцію об'єктів 
комунальної власності, департаментом міського господарства освоєно на 
72,5відс., або 77984,1 тис. грн. проти 107511,3 тис. грн. передбачених та 
уточнених Програмою економічного і соціального розвитку міста на 2015 рік 
(без врахування погашення заборгованості за виконання роботи у 2014 році), а 
саме: 

- по утриманню об’єктів благоустрою виконано робіт на суму 20620,8 тис. 
грн., що склало 94,6 відс. від запланованих річних обсягів фінансування та 
100,0 відс. (4989,2 тис. грн.) профінансовано заборгованість за виконані роботи 
у 2014 році. (додаток 2). 

- по ремонту доріг та об’єктів благоустрою виконано робіт на суму 
46032,7 тис. грн., що складає 66,6 відс. від уточнених річних обсягів 
фінансування (додаток 3). 

- по капітальному ремонту об'єктів житлового фонду виконано робіт на 
суму 11330,6 тис. грн., що склало 68,9 відс. від обсягів фінансування на рік 
(додаток 4). 

Капітальний ремонт гуртожитків в рамках Програми передачі 
гуртожитків у власність територіальної громади м. Ужгорода на 2013-2015 роки 
не здійснювався і не фінансувався з бюджету міста у зв'язку з відсутністю 
субвенції з Державного бюджету на реалізацію заходів Загальнодержавної 
Програми передачі гуртожитків, першочерговість фінансування яких 
передбачено Постановою Кабінету Міністрів України. 

Управлінням капітального будівництва по будівництву, реконструкції та 
капітальному ремонту соціально-культурних і комунальних об’єктів виконано 
робіт на суму 43001,2 тис. грн., що склало 85,4 відс. від запланованих обсягів 
фінансування на рік (без врахування погашення заборгованості за виконання 
роботи у 2014 році), в тому числі кошти субвенції з обласного бюджету в сумі 
9265,2 тис. грн. освоєно на 100,0 відсотка (додаток 5).  
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Завершені роботи по реконструкції приміщень Ужгородської ЦМКЛ під 
хірургію по вул.Грибоєдова, капітальному ремонту  хірургічного відділення №1 
Ужгородської ЦМКЛ по вул. Грибоєдова, капітальному ремонту харчоблоку МДКЛ 
по вул. Бращайків, 6 та Ужгородської ЦМКЛ по вул. Грибоєдова, капітальному 
ремонту санвузлів будівлі міського центру первинної медико-санітарної допомоги по 
вул. Грибоєдова, 20, будівництву станції біологічної очистки побутових стічних вод 
ЗОШ №16, капітальному ремонт будівлі багатопрофільного ліцею «Лідер» ЗОШ 
№20 I-II ст., капітальному ремонту даху НВК "Ужгородський економічний ліцей, 
ЗОШ I-II ст." та Ужгородської загальноосвітньої школи I-II ступенів №14,  
капітальному ремонту системи опалення будівлі НВК «Престиж», капітальному 
ремонту фасаду (заміна вікон) ЗОШ №16, ДНЗ №21 "Ластовічка", ДНЗ №8, ДНЗ 
№31,  капітальному ремонту покрівлі будівель ДНЗ №16, корпусу №1 ДНЗ №40,  
головного корпусу Ужгородської спеціалізованої ЗОШ I-III ст. №2, СНВК 
“Первоцвіт”,  капітальному ремонту зовнішньої тепломережі ДНЗ №8 "Дзвіночок", 
капітальному ремонту будівлі ДНЗ №38 по вул. Ак. Корольова, 6, ДНЗ № 39 по вул. 
Пестеля, покрівлі та фасаду будівлі ЗОШ №12 по вул. Заньковецької, благоустрою 
території ДНЗ № 42 по вул. Легоцького, будівництву 2-х міні-котелень для ДНЗ №31 
по вул. Докучаєва, 8 і для  ДНЗ №28 по вул. Добролюбова, будівництву нової 
основної кабельної лінії електропостачання 10 кВ від ТП 137 до ТП 227 підвищуючої 
насосної станції по вул. Тихій (м-н “Кальварія”), будівництву притулку з 
тимчасового утримання безпритульних тварин, реконструкції резервуарів питної 
води у районі "Студмістечка", реконструкції каналізаційного колектора Д-600мм по 
вул. Ерделі, реконструкції водопровідної мережі Д-125 мм  по вул. Жатковича (м-н 
Дравці), реконструкції водогону d=600 м.м. по вул. Перемоги (від с. Сторожниці по 
вул. Перемоги до вул. Легоцького), будівництву каналізаційної мережі по вул. 
Осетинській, реконструкції існуючих приміщень під архівний відділ та міського 
архівосховища по вул. Кармелюка,7, реконструкції зовнішньої каналізаційної мережі 
будівлі УПСЗН по пл. Ш.Петефі та капітальному ремонту будівлі по вул. Небесної 
Сотні,4,6. Відремонтовано покрівлю будівлі та замінено вікна  центральної міської 
бібліотеки по вул. Волошина, проведено капітальний ремонт фасаду будівлі (заміна 
вікон) центральної дитячої бібліотеки по пл. Б.Хмельницького,3.  

За рахунок коштів міського бюджету та субвенції з обласного бюджету 
завершено будівництво міні-котельні для ДНЗ №30 по вул. Шевченка, 
реконструкцію фасаду будівлі ДНЗ №20 по вул. Белінського, 23, капітальний 
ремонт фасаду будівель ДНЗ №15, ДНЗ  №26, спеціалізованої ЗОШ №3 І-ІІІ ст., 
капітальний ремонт фасаду будівель (заміна вікон) ДНЗ №29, ЗОШ №19, НВК 
«Ялинка», ДНЗ №30, ДНЗ №7, капітальний ремонт благоустрою території 
Ужгородської спеціалізованої ЗОШ I ступеня №1 по вул. Високій та капітальний 
ремонт даху Ужгородської класичної гімназії по вул. 8-го Березня.  

Виконання по лізингових платежах щодо будівництва та реконструкції 
автономних котелень в загальноосвітніх школах, НВК та дошкільних закладах 
склало 98,7 відс., або 2343,9 тис.грн. від запланованих на рік обсягів фінансування. 

По навчально-виховних закладах освіти виконання склало 5190,1 тис. 
грн., або 75,5 відс. запланованих на рік обсягів фінансування (додаток 6).  

Проводились роботи по реконструкції території спортивного майданчика 
Ужгородської спеціалізована школа I-III ступенів №3 з поглибленим вивченням 
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англійської мови по наб. Незалежності,19, капітальному ремонту будівель 
Лінгвістичної гімназії ім.Т.Г.Шевченка, ДНЗ №29, басейну УЗОШ I-III ст. №20 
ліцею “Лідер”, капітальному ремонту актового залу та санвузлів ЗОШ I-III 
ступенів № 19 по вул. Заньковецької, 66, спортивного залу Класичної гімназії 
по вул. 8 Березня, 44, капітальному ремонту системи опалення ДНЗ № 12 по 
вул. Йокаї, 9 та ДНЗ №30 по вул. Шевченка, 42 та системи опалення і котельні 
СНВК “Веселка” по вул. Володимирській, 38.  

По пам'ятках культурної спадщини на проведення робіт з реставрації 
пам'ятки архітектури Будівлі амбару та винного льоху по вул. Ракоці,2 згідно з 
Програмою участі м. Ужгорода у реалізації грантового проекту “Ярослав – Ужгород: 
спільна ініціатива для покращення туристичної привабливості історичних міст – 
побратимів” на 2013-2015 роки використано з міського бюджету 10496,7 тис. грн., 
що склало 99,9 відс. від запланованих обсягів фінансування на рік (додаток 7). 

По закладах охорони здоров'я виконано робіт на суму 2596,6 тис. грн., що 
склало 99,5 відс. від запланованих на рік обсягів фінансування (додаток 11).  
За рахунок цих коштів проведено реконструкцію вантажо-пасажирського ліфта 
ВП-500 ЦМКЛ, капітальний ремонт амбулаторії ЗПСМ №5 по вул. 
Челюскінців,10, неврологічного відділення Ужгородська ЦМКЛ по вул. 
Грибоєдова, системи опалення будівель МДКЛ по вул. Бращайків-Ракоці.  

Для проведення робіт по реконструкції приміщень під облаштування 
велосипедного туристичного центру за адресою Київська наб., 16 згідно з 
Програмою участі м. Ужгорода у реалізації грантового проекту “Партнерський проект 
розвитку спільного туризму, який базується на молодіжному спорті та розважальних 
центрах” і ремонту санвузлів та коридорів приміщення міської ради 
використано з міського бюджету 1472,0 тис. грн., що склало 86,8 відс. від 
запланованих обсягів фінансування на рік (додаток 12). 

Всього на утримання, розвиток житлово-комунального господарства, 
будівництво і реконструкцію соціально-культурних та комунальних об'єктів, ремонт 
закладів освіти, охорони здоров'я Програмою економічного і соціального розвитку 
міста на 2015 рік передбачено та планово уточнено обсяг фінансування на загальну 
суму 17949,1 тис.грн., виконання склало 140740,7тис. грн., або 78,4 відсотка.  

Більш детальний аналіз виконаних робіт по об’єктах та по коштах  надано 
в додатках №№ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12. 
 

У зв'язку з тим, що в звіті подано детальний аналіз виконання 
завдань, передбачених рішеннями виконкому: від 04.03.15 №082 "Звіт про 
виконання Програми економічного і соціального розвитку міста за 2014 
рік” та від 21.10.2015 №345 Про підсумки економічного і соціального 
розвитку міста  за січень-вересень 2015 року та завдання по виконанню 
Програми економічного і соціального розвитку  міста на 2015 рік" 
пропоную вказані рішення зняти з контролю. 
 
 
 
Заступник начальник управління,  
начальник відділу з питань тарифів                                               Л.Катинська 



Додаток 2 
 

П О К А З Н И К И 
виконання робіт з утримання об’єктів благоустрою за 2015 рік 

 
в т.ч. джерела фінансування, тис.грн. 

№ 
за/
п 

Назва статті  
(робіт, послуг), заходу 

Перед-
бачено 
на 2015 
рік, 

тис.грн.

Уточнено, 
тис.грн. 

Виконан-
ня,   

тис.грн. 

% 
 вико-
нання загальний 

фонд 
 

територіаль
ний 

дорожній 
фонд 

кошти 
міського 
бюджету 

фонд охо-
рони навко-
лишнього 
природного 
середовища 

I. Утримання об'єктів благоустрою згідно з 
Програмою благоустрою м. Ужгорода на 2015-2017 
роки: 21076,4 25786,036 24707,991 95,8 21016,791 504,5 3186,7 - 

 в т.ч.: погашення заборгованості за 2014 рік 5000,0 - - - - - - - 
1. Санітарне оброблення міста (прибирання міста) 9000,0 6594,378 6661,6 101,0 6661,6 - - - 
2. Послуги з видалення твердих побутових відходів (послуги з 

ліквідації несанкціонованих сміттєзвалищ, вивіз сміття) 300,0 438,809 355,0 80,9 355,0 - - - 
3. Озеленення та утримання зелених насаджень 1800,0 2068,658 1752,0 84,6 1752,0 - - - 
4. Утримання кладовищ 620,0 583,753 562,3 96,3 562,3 - - - 
5. Утримання мереж зовнішнього освітлення та їх 

поточний ремонт 950,0 1196,844 1196,8 99,9 1196,8 - - - 
6. Оплата за електричну енергію 1800,0 2050,0 1807,2 88,1 1807,2 - - - 
7. Утримання світлофорних об’єктів 700,0 440,957 478,3 108,4 478,3 - - - 
8. Утримання зони відпочинку, прибережної смуги 50,0 48,854 13,1 26,8 13,1 - - - 
9. Утримання малих архітектурних форм 130,0 78,086 78,0 99,8 78,0 - - - 

10. Утримання міських фонтанів 50,0 46,54 45,4 97,5 45,4 - - - 
11. Інші видатки на послуги з утримання об'єктів 

благоустрою (святкове оздоблення, поточний ремонт 
об’єктів благоустрою) 78,0 64,07 64,06 99,9 64,06 - - - 

12. Утримання притулку для безпритульних тварин - 
відлов безпритульних тварин 100,0 98,52 95,0 96,4 95,0 - - - 

13. Нанесення горизонтальної розмітки, 800,0 800,0 692,0 86,5 187,5 504,5 - - 
 в т.ч. погашення заборгованості за 2014 рік - - 14,774 - - 14,774 - - 



в т.ч. джерела фінансування, тис.грн. 
№ 
за/
п 

Назва статті  
(робіт, послуг), заходу 

Перед-
бачено 
на 2015 
рік, 

тис.грн.

Уточнено, 
тис.грн. 

Виконан-
ня,   

тис.грн. 

% 
 вико-
нання загальний 

фонд 
 

територіаль
ний 

дорожній 
фонд 

кошти 
міського 
бюджету 

фонд охо-
рони навко-
лишнього 
природного 
середовища 

14. Поточний ремонт світлофорних об'єктів 30,0 30,0 - - - - - - 
15. Поточний ремонт (заміна) дорожніх знаків 40,0 116,0 111,5 96,1 111,5 - - - 
16. Прочищення зливоприймальної каналізації вулиць 

міста  1000,0 1000,0 979,0 97,9 979,0 - - - 
17. Поточний ремонт окремих елементів зливової 

каналізації вулиць міста 800,0 800,0 571,5 71,4 571,5 - - - 
18. Поточний ремонт міських шляхів 2828,4 3212,036 3186,7 99,2 - - 3186,7 - 
19. Послуги щодо благоустрою квітників - 84,133 84,133 100,0 84,133 - - - 
20. Послуги з благоустрою (видалення аварійних дерев)  - 1000,0 1000,0 100,0 1000,0    
21. Поточний ремонт мостів (роботи малярні) - 60,0 - - - - - - 
22. Погашення заборгованості за 2014 рік - 4974,398 4974,398 100,0 4974,398 - - - 
II. Виконання природоохоронних заходів згідно з Програмою 

охорони навколишнього природного середовища міста 
Ужгород на 2012-2015 роки 1855,0 996,707 902,0 90,4 - - - 902,0 

 РАЗОМ :  22931,4 26782,743 25609,991 95,6 21016,791 504,5 3186,7 902,0 
 



Додаток 3 

П О К А З Н И К И 
виконання робіт по ремонту доріг та об’єктів благоустрою за 2015 рік 

 

в т.ч. джерела 
фінансування, тис.грн. № 

за/
п 

Назва робіт 

Перед-
бачено 
на 2015 
рік, 

тис.грн. 

Уточнено, 
тис.грн. 

Виконан-
ня,   

тис.грн. 

% 
 вико-
нання

бюджет  
розвитку 

кошти 
міського 
бюджету 

I. Реконструкція та капітальний ремонт об'єктів благоустрою згідно з 
Програмою благоустрою м. Ужгорода на 2015-2017 роки : 40602,088 62946,188 44812,7 71,1 44812,7 - 

1. Реконструкція міських шляхів:                             4500,0 5088,439 3116,8 61,2 3116,8 - 
 вул. Гранітна 1500,0 - - - - - 
 вул. Перемоги (Грушевського-Легоцького) 3000,0 153,57 9,5 6,1 9,5 - 
 вул.8-Березня (Минайська-Грушевського) - 3990,0 2477,6 62,0 2477,6 - 
 вул. Можайського - 900,0 629,7 69,9 629,7 - 
 вул. Тельмана  - 44,869 - - - - 

2. Капітальний ремонт міських шляхів: 19820,14 27847,53 21421,1 76,9 21421,1 - 
 вул. Антонівська     245,471 245,471 - - - - 
 вул. 8-Березня (Минайська-Грушевського) 990,0 - 88,6 - 88,6 - 
 вул. Можайського 900,0 - - - - - 
 вул. Стрільнична 2400,16 0,16 - - - - 
 пров. Підвальний 350,0 25,0 - - -  
 вул. Лавріщева 300,0 22,0 - - - - 
 вул. Мала 150,0 200,0 200,0 100,0 200,0 - 
 вул. Бродлаковича 500,0 900,0 897,7 99,7 897,7 - 
 вул. Болотинська 250,0 30,0 - - - - 
 вул. Тельмана 1864,869 - - - - - 
 вул. Нова 540,184 740,184 507,5 68,5 507,5 - 
 вул. Дружня 469,456 632,995 287,2 45,3 287,2 - 
 вул. Погорєлова (від вул. Заньковецької до вул. Богомольця) 290,0 1607,0 1323,6 82,3 1323,6 - 
 вул. І.Ваша 300,0 50,0 - - - - 
 вул. Слави 1000,0 1938,436 1253,0 64,6 1253,0 - 
 вул. Горянська 300,0 880,0 821,3 93,3 821,3 - 



в т.ч. джерела 
фінансування, тис.грн. № 

за/
п 

Назва робіт 

Перед-
бачено 
на 2015 
рік, 

тис.грн. 

Уточнено, 
тис.грн. 

Виконан-
ня,   

тис.грн. 

% 
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нання
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розвитку 

кошти 
міського 
бюджету 

 вул. Кошицька 600,0 1195,0 1137,0 95,1 1137,0 - 
 вул. Панькевича 200,0 200,0 12,1 6,0 12,1 - 
 вул. Добрянського 300,0 300,0 300,0 100,0 300,0 - 
 вул. Лялька-Лозова 1000,0 - - - - - 
 вул. Лялька - 950,0 909,2 95,7 909,2 - 
 вул. Лозова - 982,34 929,1 94,5 929,1 - 
 пров. Баконія 70,0 25,0 8,9 35,6 8,9 - 
 вул. В. Гуци 300,0 300,0 290,9 96,9 290,9 - 
 вул. Загорська 300,0 300,0 292,0 97,3 292,0 - 
 вул. Бачинського 200,0 650,0 517,9 79,6 517,9 - 
 вул. Сільвая 250,0 500,0 498,7 99,7 498,7 - 
 вул. Острівної 400,0 400,0 367,1 91,7 367,1 - 
 вул. Челюскінців 200,0 760,0 612,3 80,5 612,3 - 
 пров. Університетський  200,0 200,0 168,3 84,1 168,3 - 
 вул. Садова 400,0 100,0 97,6 97,6 97,6 - 
 вул. Осипенка 300,0 557,0 550,0 98,7 550,0 - 
 пров. Музейного  500,0 500,0 359,0 71,8 359,0 - 
 вул. Гулака Артемовського 1000,0 52,043 10,1 19,4 10,1 - 
 вул. Богомольця 1000,0 622,876 16,1 2,5 16,1 - 
 вул. Мічуріна 250,0 500,0 394,3 78,8 394,3 - 
 вул. Проектна 500,0 810,0 810,6 100,0 810,6 - 
 вул. Дунаєвського 250,0 - - - - - 
 вул. Мальовнича 250,0 400,0 302,4 75,6 302,4 - 
 вул. Радіщева 400,0 1000,0 677,2 67,7 677,2 - 
 вул. Щедріна 100,0 600,0 296,9 49,4 296,9 - 
 вул. Сурікова  - 1179,818 1082,2 91,7 1082,2 - 
 вул. Університетська  - 492,1 482,2 97,9 482,2 - 
 вул. Собранецька  - 300,0 294,7 98,2 294,7 - 
 вул. Возз'єднання, пов'язаний з розширенням узбіччя - 206,923 203,5 98,3 203,5 - 



в т.ч. джерела 
фінансування, тис.грн. № 

за/
п 

Назва робіт 
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 вул. Галана - 630,0 548,5 87,0 548,5 - 
 вул. Тлехаса  - 300,0 252,5 84,1 252,5 - 
 вул. Чорновола  - 757,561 757,4 99,9 757,4 - 
 провул. Приютський  - 490,312 276,2 56,3 276,2 - 
 вул. Стародоманинська  - 25,0 16,2 64,8 16,2 - 
 вул. Станційна - 25,0 14,0 56,0 14,0 - 
 вул. Томчанія  - 25,0 15,7 62,8 15,7 - 
 вул. Конопляна   - 25,0 13,1 52,4 13,1 - 
 вул. Ф.Тіхого  - 25,0 14,1 56,4 14,1 - 
 вул. Польова  - 25,0 13,1 52,4 13,1 - 
 вул. Лермонтова - 150,0 83,9 55,9 83,9 - 
 вул. Золота  - 25,0 - - - - 
 вул. Некрасова  - 100,0 10,3 10,3 10,3 - 
 вул. Північна  - 266,126 221,1 83,0 221,1 - 
 вул. Л.Українки  - 644,395 623,9 96,8 623,9 - 
 вул. Нахімова   - 800,0 776,5 97,0 776,5 - 
 пл. Ш.Петефі  - 989,61 121,4 12,2 121,4 - 
 вул. Легоцького біля будинків №3, №5/1, пов'язаний з розширенням узбіччя  - 66,4 64,9 97,7 64,9 - 
 вул.Горянська,№105 до вул. Слави - 150,0 - - - - 
 вул. Сливки - 150,0 - - - - 
 вул. Лодія - 200,0 197,5 98,7 197,5 - 
 провул. Зв'язківців - 150,0 7,1 4,7 7,1 - 
 капітальний ремонт перехрестя вул. Минайська-вул. Можайського з 

влаштуванням світлофорного об'єкту  - 26,934 - - - - 
 капітальний ремонт заїздів з проїзної частини до будинків по вул. Погорєлова, 

7, 9, 11, 13, 15, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 24, 26, 28, 30, 32, 34а, 34б, 
36, 38, 40, 44, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60  - 446,846 394,5 88,2 394,5 - 

3. Капітальний ремонт мостів: 2559,42 20,02 - - - - 
 транспортного мосту по вул. Анкудінова 2289,42 10,02 - - - - 



в т.ч. джерела 
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п 
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 транспортного мосту пл. Б.Хмельницького 80,0 5,0 - - - - 
 пішохідного мосту пл. Театральна 190,0 5,0 - - - - 

4. Капітальний ремонт внутрішньоквартальних територій: 7272,528 21640,554 15445,4 71,3 15445,4 - 
 вул. Ф.Тіхого, 13а, 15, 17 80,0 580,0 441,3 76,0 441,3 - 
 пр. Свободи, 29-41 200,0 500,71 240,8 48,0 240,8 - 
 пр. Свободи, 20  50,0 50,0 7,0 14,0 7,0 - 
 пр. Свободи, 49-55 100,0 251,086 78,5 31,2 78,5 - 
 пр. Свободи, 53 80,0 80,0 70,3 87,8 70,3 - 
 вул. Челюскінців,10-Можайського,16,18,22,24 80,0 537,0 531,5 98,9 531,5 - 
 вул. Одеська, 33а- 33б 50,0 - - - - - 
 вул. Міцкевича, 9 60,0 - - - - - 
 вул. Срібляста, 4-6 40,0 140,0 10,1 7,2 10,1 - 
 пр. Свободи, 3,25 80,0 80,0 8,4 10,5 8,4 - 
 вул. Заньковецька, 19 50,0 50,0 6,05 12,1 6,05 - 
 вул. Грушевського, 27А 80,0 80,0 10,3 12,8 10,3 - 
 вул Лавріщева,10а,12,12а,14а,16,16а,16б, 18 150,0 278,0 277,3 99,7 277,3 - 
 вул. Швабська, 58 50,0 50,0 6,35 12,7 6,35 - 
 вул. Ак. Корольова, 3, 5, 7 162,728 362,728 337,7 93,1 337,7 - 
 вул. 8-Березня, 31 50,0 - - - - - 
 вул. Белінського, 13-15 80,0 80,0 7,7 9,6 7,7 - 
 вул. Минайська, 3, 5, 7, 9 100,0 100,0     9,2 9,2     9,2 - 
 вул. Минайська, 8, 10, 12 100,0 405,0 389,5 96,1 389,5 - 
 вул. Перемоги,148,153,163/1 280,0 776,321 699,2 90,0 699,2 - 
 вул. Грушевського, 66-74 150,0 743,0 13,9 1,8 13,9 - 
 вул. Гагаріна, 28 50,0 200,0 198,9 99,4 198,9 - 
 вул. Грибоєдова, 3 90,0 90,0 90,0 100,0 90,0 - 
 вул. Собранецька, 120-118 140,0 240,0 10,5 4,3 10,5 - 
 вул. Перемоги, 35 80,0 80,0 7,0 8,7 7,0 - 
 вул. Годинки, 8 70,0 70,0 7,9 11,2 7,9 - 



в т.ч. джерела 
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 вул. Сечені, 29, 31-33 298,0 448,0 291,7 65,1 291,7 - 
 вул. Перемоги, 30, 32, 32а 99,0 299,0 101,1 33,8 101,1 - 
 вул. Оноківська - Благоєва, 9 242,8 242,8 240,3 98,9 240,3 - 
 вул. Можайського, 30-32 50,0 50,0 7,1 14,2 7,1 - 
 вул. Богомольця, 12-14 170,0 170,0 165,0 97,0 165,0 - 
 вул. Легоцького, 44, 46, 50 100,0 100,0 7,7 7,7 7,7 - 
 вул. Легоцького, 3, 7, 15 120,0 120,0 12,9 10,7 12,9 - 
 вул. Заньковецької, 25 100,0 100,0 7,1 7,1 7,1 - 
 вул. Одеська, 18 90,0 90,0 6,4 7,1 6,4 - 
 вул. Декабристів, 53, 54, 41, 45 200,0 200,0 9,2 4,6 9,2 - 
 вул. Лермонтова, 5а 150,0 150,0 72,0 48,0 72,0 - 
 пр. Свободи, 2 100,0 240,0 171,4 77,9 171,4 - 
 вул. Челюскінців, 4-6/15 220,0 513,0 482,1 93,9 482,1 - 
 вул. Грушевського, 51-67 400,0 1037,184 1036,3 99,9 1036,3 - 
 вул. Лавріщева, 18А-Гагаріна, 28г 100,0 193,0 193,0 100,0 193,0 - 
 пров. Університетський, 4  250,0 119,064 105,7 88,7 105,7 - 
 вул. Тельмана, 1а-б 100,0 100,0 96,9 96,9 96,9 - 
 вул. Минайська, 28-34 170,0 357,608 265,2 74,1 265,2 - 
 вул. Минайська, 27-29 100,0 250,0 7,2 2,8 7,2 - 
 вул. Добрянського, 10-14 150,0 150,0 150,0 100,0 150,0 - 
 вул. Острівна, 20 - Шумна, 32 150,0 400,0 363,7 90,9 363,7 - 
 вул. Л. Толстого, 44-46 - Б. Хмельницького,3 400,0 385,087 297,4 77,2 297,4 - 
 вул. Станційна, 4-6 200,0 159,228 120,7 75,8 120,7 - 
 вул. Міцкевича, 3-9 200,0 554,922 539,4 97,2 539,4 - 
 вул. Перемоги, 175-177 200,0 600,0 573,6 95,6 573,6 - 
 вул. Бестужева, 4 -Заньковецької, 77-Легоцького, 23 170,0 721,911 622,4 86,2 622,4 - 
 вул. Перемоги, 159-161/1 120,0 678,312 567,1 83,6 567,1 - 
 вул. Перемоги, 185-187 120,0 360,487 291,2 80,7 291,2 - 
 вул. Джамбула,50   - 120,0 118,6 98,8 118,6 - 
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 вул. Заньковецької, 36  - 100,0 10,3 10,3 10,3 - 
 вул. 8-Березня,17-21  - 723,0 648,8 89,7 648,8 - 
 вул. Грушевського, 43,45,47,49  - 221,0 219,1 99,1 219,1 - 
 вул. Перемоги, 165,167,169  - 1083,8 1004,8 92,7 1004,8 - 
 вул. Перемоги, 171 - 285,582 251,8 88,1 251,8 - 
 вул. 8-Березня, 3,5,7  - 350,0 10,7 3,0 10,7 - 
 вул. Достоєвського, 2  - 350,5 352,8 100,6 352,8 - 
 вул. 8-Березня, 30  - 420,0 7,1 1,6 7,1 - 
 вул. Панькевича, 77,79,81  - 357,0 235,5 65,9 235,5 - 
 вул. Вузька, 89  - 283,808 220,7 77,7 220,7 - 
 вул. Насипна, 10  - 210,0 180,6 86,0 180,6 - 
 вул. Л.Толстого, 33  - 381,0 364,6 95,6 364,6 - 
 пр. Свободи, 18  - 296,416 266,8 90,0 266,8 - 
 вул. Декабристів, 41, 43  - 200,0 9,6 4,8 9,6 - 
 вул. Можайського, 5-7 - - 10,5 - 10,5  
 вул. Грушевського, 25 – вул. Квітів, 61 – вул. Заньковецької, 38  - 315,0 282,4 89,6 282,4 - 
 вул. Грушевського, 31-37  - 200,0 176,8 88,4 176,8 - 
 вул. Докучаєва, 25  - 180,0 169,3 94,0 169,3 - 
 вул. Насипна, 3  - 100,0 14,7 14,7 14,7 - 
 вул. Столєтова, 4  - 200,0 199,9 99,9 199,9 - 
 вул. Минайська, 14 - 150,0 7,1 4,7 7,1 - 
 вул. Шопена, 4-6 - 200,0 178,3 89,1 178,3 - 
 вул. Сільвая, 5- вул. М.Божук,4 - 250,0 238,7 95,4 238,7 - 
 вул. Бродлаковича, 1  50,0 2,7 5,5 2,7 - 

5. Капітальний ремонт тротуарів : 2720,0 3155,0 2831,9 89,7 2831,9 - 
 вул. Мукачівська 465,0 465,0 463,5 99,6 463,5 - 
 вул. Перемоги 150,0 10,0 17,5 175,0 17,5 - 
 наб. Незалежності 185,0 185,0 164,2 88,7 164,2 - 
 вул. Другетів 200,0 340,0 338,1 99,4 338,1 - 
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 вул. Перемоги (від Чорновола до Легоцького) 400,0 590,0 572,3 97,0 572,3 - 
 капітальний ремонт пішохідної зони Православної набережної (від 

пам'ятника загиблим міліціонерам до вул. Анкудінова) в м. Ужгороді 450,0 450,0 447,4 99,4 447,4 - 
 вул. Собранецька 600,0 700,0 690,1 98,5 690,1 - 
 пл. Ш. Петефі 200,0 200,0 3,8 1,9 3,8 - 
 вул. Чорновола 70,0 70,0 76,6 109,4 76,6 - 
 вул. Легоцького,54 - 30,0 2,4 8,0 2,4 - 
 вул. Шопена - 45,0 44,3 98,4 44,3 - 
 вул. Перемоги, 30  - 40,0 - - - - 
 вул. Погорєлова, 7, 9  - 30,0 11,7 39,0 11,7 - 

6. Облаштування велодоріжок із нанесенням відповідної розмітки: 2450,0 2100,0 222,5 10,5 222,5 - 
 Минайська 300,0 300,0 28,6 9,5 28,6 - 
 Грушевського 300,0 300,0 27,0 9,0 27,0 - 
 8-го Березня 300,0 300,0 27,1 9,0 27,1 - 
 Легоцького 400,0 50,0 27,6 55,2 27,6 - 
 Баб’яка 250,0 250,0 27,0 10,8 27,0 - 
 Возз’єднання 150,0 150,0 28,4 18,9 28,4 - 
 наб. Слов'янська 400,0 400,0 27,9 6,9 27,9 - 
 СК Юність – вул. Грушевського 350,0 350,0 28,9 8,2 28,9 - 

7. Капітальний ремонт кладовища Барвінок  200,0 450,4 445,7 98,9 445,7 - 
8. Капітальний ремонт кладовища Пагорб Слави 70,0 70,0 40,3 57,5 40,3 - 
9. Капітальний ремонт зелених насаджень 250,0 250,0 247,1 98,8 247,1 - 
10. Капітальний ремонт світлофорних об’єктів 700,0 700,0 243,7 34,8 243,7 - 
11. Капітальний ремонт (виготовлення) дорожніх знаків 60,0 60,0 - - - - 
13. Реконструкція внутрішньоквартальних мереж водопроводу та 

каналізації по вул. Бестужева, 4 – вул. Легоцького, 23  - 126,47 89,4 70,6 89,4 - 
14. Капітальний ремонт внутрішньоквартальної каналізаційної мережі 

по вул. Можайського,5 - 100,0 97,6 97,6 97,6 - 
15. Капітальний ремонт каналізації та стоків  по вул. Можайського, 24 з - 280,0 8,8 3,1 8,8 - 
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підключенням до вул. Можайського 
16. Капітальний ремонт, пов’язаний з розчищенням русла р. Уж в межах 

наб. Слов’янської  - 500,0 490,6 98,1 490,6 - 
17. Капітальний ремонт фонтану (сквер ім.Героїв Майдану) - 100,0 - - - - 
18. Капітальний ремонт водопровідної мережі по вул. Осипенка (на ділянці 

від вул. Загорської до вул. Щедріна) - 120,0 92,9 77,4 92,9 - 
19. Капітальний ремонт внутрішньоквартальної каналізаційної мережі 

по вул. 8 Березня,3,5  - 150,0 10,1 6,7 10,1 - 
20. Капітальний ремонт внутрішньоквартальної каналізаційної мережі по  

вул. М. Вовчка, 14 - 187,775 8,8 4,6 8,8 - 
II. Реконструкція, капітальний ремонт мережі зовнішнього освітлення 

згідно з Програмою реконструкції та капітального ремонту системи 
зовнішнього освітлення міста Ужгорода на 2012-2016 роки 1450,0 1650,0 - - - - 

III. Реконструкція та капітальний ремонт мереж вуличного освітлення 
згідно з Програмою реконструкції вуличного освітлення міста 
Ужгорода (II черга) на 2012-2016 роки 1857,0 752,0 715,2 95,1 715,2 - 

IV. Реконструкція мереж та об'єктів благоустрою історичної частини 
міста згідно з Комплексною Програмою відновлення історичного 
центру м. Ужгорода на 2015-2016 роки - 2550,0 12,0 0,4 - 12,0 

V. Капітальний ремонт колектору скиду очищених стічних вод та 
водозахисної дамби  - 1176,118 492,8 41,9 492,8 - 

 
 

 
РАЗОМ : 43909,088 69074,306 46032,7 66,6 46020,7 12,0 
 



                                           Додаток 4 
П О К А З Н И К И 

виконання робіт по ремонту житла за 2015 рік 
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I. Капітальний ремонт житлового фонду та ліфтів згідно з Програмою 
капітального ремонту житлового фонду міста Ужгород на 2015-2017 
роки, всього, в т.ч.: 5565,58 10549,451 

 
 

9343,157 88,5 

 
 

9343,157 - 
1.1. Капітальний ремонт покрівель : 1953,9 4543,177 4121,15 90,7 4121,15 - 

 пр. Свободи, 55 90,0 180,0 179,2 99,5 179,2 - 
 вул. Грушевського, 6 135,0 135,0 131,2 97,1 131,2 - 
 вул. Володимирська, 82 270,0 120,0 3,3 2,7 3,3 - 
 вул. Ракоці, 10 165,6 165,6 165,6 100,0 165,6 - 
 вул. Ракоці, 11 85,5 142,3 130,1 91,4 130,1 - 
 вул. Панькевича, 81 88,2 108,9 85,6 78,6 85,6 - 
 вул. Грушевського, 61 88,2 133,4 133,2 99,8 133,2 - 
 вул. Грушевського, 63 88,2 133,1 129,1 96,9 129,1 - 
 вул. Швабська, 58  135,0 137,0 134,5 98,1 134,5 - 
 вул. Белінського, 15 97,2 134,9 129,4 95,9 129,4 - 
 вул. Закарпатська, 45/23 90,0 102,6 100,2 97,6 100,2 - 
 пров. Університетський, 7 24,3 - - - - - 
 вул. Київська наб. 17 (ОСББ «Київська набережна») 135,0 135,0 135,0 100,0 135,0 - 
 вул. Джамбула, 50 (БК "Мрія-Уж") 90,0 128,2 124,3 96,9 124,3 - 
 вул. Корзо, 25(ОСББ "Корзо 25") 135,0 297,7 271,0 91,0 271,0 - 
 вул. Крилова, 14 (ОСББ "Крилова 14") 56,7 54,0 54,0 100,0 54,0 - 
 вул. Міцкевича, 9 (ЖБК "Тисса") 90,0 197,7 192,7 97,4 192,7 - 
 вул. Бестужева, 4 (ЖБК "Космос") 90,0 - - - - - 
 вул. 8-го Березня, 35  - 76,5 73,7 96,3 73,7 - 
 вул. Собранецька, 45  - 272,975 270,0 98,9 270,0 - 
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 вул. Шевченка, 30  - 270,0 269,3 99,7 269,3 - 
 вул. Лавріщева, 16а - 103,9 102,6 98,7 102,6 - 
 вул. Богомольця, 20  - 193,594 193,1 99,7 193,1 - 
 вул. Заньковецької, 36  - 180,981 172,3 95,2 172,3 - 
 вул. Декабристів, 43 (ОСББ"Декабристів,43") (ЄС/ПРООН) - 86,0 86,0 100,0 86,0 - 
 вул. Л.Толстого, 46  - 48,0 35,4 73,7 35,4 - 
  вул. Грибоєдова, 3  - 4,885 - - - - 
 вул. Докучаєва, 25  - 80,0 79,5 99,3 79,5 - 
 вул. І.Франка, 56 А  - 301,851 301,85 100,0 301,85 - 
 вул. Бестужева, 14 (ЖБК«Горняк»)  - 153,0 148,5 97,0 148,5 - 
 вул. Шопена, 4 - 110,0 90,2 82,0 90,2 - 
 вул. Минайська, 10  - 25,0 24,3 97,2 24,3 - 
  вул. Столєтова, 4  - 135,0 1,8 1,3 1,8 - 
 вул. Маресьєва, 9 - 196,091 174,4 88,9 174,4 - 

1.2. Капітальний ремонт водопроводу, каналізації : 599,4 841,602 729,88 86,7 729,88 - 
 вул. Закарпатська, 28 63,0 55,239 55,3 100,1 55,3 - 
 вул. Докучаєва, 10 58,5 57,972 56,9 98,1 56,9 - 
 вул. Грушевського, 35 101,7 101,7 101,7 100,0 101,7 - 
 вул. Маресьєва, 9 67,5 67,5 62,4 92,4 62,4 - 
 вул. Л.Толстого, 31 58,5 8,5 - - - - 
 вул. Можайського, 9 (БК "Можайського, 9") 99,0 99,0 66,4 67,0 66,4 - 
 вул. Лавріщева, 16а/1(ОСББ "Комфорт-Уж") 22,5 52,983 52,98 100,0 52,98 - 
 вул. Гарайди, 1 (ОСББ "Гарайди-1") 45,0 - - - - - 
 вул. Лермонтова, 7а (ОСББ "Лермонтова, 7а") 83,7 82,8 78,0 94,2 78,0 - 
  вул. Закарпатська, 26 (каналізації) - 68,8 55,3 80,3 55,3 - 
 вул. Джамбула, 50 (БК "Мрія-Уж") - 125,0 109,8 87,8 109,8 - 
 вул. Гарайди,1 (ОСББ "Гарайди, 1") (водопровідні мережі) (ЄС/ПРООН) - 44,1 43,7 99,0 43,7 - 
 вул. Декабристів, 43 (ОСББ "Декабристів,43")  - 78,008 47,4 60,7 47,4 - 
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1.3. Капітальний ремонт електрощитової та електромереж : 508,05 616,514 376,6 61,0 376,6 - 
 вул. Грушевського, 29 31,5 31,5 31,5 100,0 31,5 - 
 вул. Оноківська, 4 13,05 13,05 - - - - 
 вул. Минайська, 3 99,0 0,047 - - - - 
 пр. Свободи, 32 99,0 - - - - - 
 пр. Свободи, 33 99,0 99,047 - - - - 
 пр. Свободи, 34 99,0 - - - - - 
 вул. Докучаєва, 10  - 28,756 27,2 94,5 27,2 - 
 вул. Закарпатська, 28  - 0,4 - - - - 
 пр. Свободи, 40  - 123,861 116,5 94,0 116,5 - 
 вул. Можайського, 7 (ОСББ "Більшовик") 22,5 37,97 32,2 84,8 32,2 - 
 вул. Заньковецької, 9 (ОСББ "Єдині") 22,5 4,1 - - - - 
 вул. Лермонтова, 7а (ОСББ "Лермонтова, 7а") 22,5 4,1 - - - - 
 вул. Собранецька, 122  - 27,0 26,3 97,4 26,3 - 
 вул. Собранецька, 146  - 32,0 - - - - 
 вул. Собранецька, 152  - 54,683 - - - - 
 вул. Срібна, 4  - 25,0 25,0 100,0 25,0 - 
 вул. Джамбула, 50 (БК «Мрія-Уж»)  - 135,0 117,9 87,3 117,9 - 

1.4. Капітальний ремонт фасаду : 229,5 1608,0 1571,9 97,7 1571,9 - 
 вул. Підгірна, 1 139,5 265,9 264,9 99,6 264,9 - 
 вул. Мондока, 31 (ОСББ «СВОЖЕК») 90,0 - - - - - 
 вул. Джамбула, 50  - 15,0 - - - - 
 пр. Свободи, 2 (ОСББ "Газда-2015") (ЄС/ПРООН) - 843,6 832,8 98,7 832,8 - 
 пр. Свободи, 2 (ОСББ "Газда-2015") - - 8,1 - 8,1  
 пл. Пушкіна, 3 (ОСББ "Власний дім-Уж") (ЄС/ПРООН) - 355,0 334,8 94,3 334,8 - 
 вул. Мондока, 34 (ОСББ "СВОЖЕК") (ЄС/ПРООН) (улаштування 

теплоізоляції) - 128,5 
 

128,5 100,0 
 

128,5 - 
 вул. Мондока, 34 (ОСББ "СВОЖЕК")(улаштування теплоізоляції) - - 2,8 - 2,8 - 



в т.ч. джерела фінан-
сування, тис.грн. № 

за/
п 

Назва об'єкта,  
перелік робіт 

Передба-
чено на 

2015 рік, 
тис.грн. 

Уточнено, 
тис.грн. 

Виконан-
ня,   

тис.грн. 

% 
 вико-
нання 

бюджет 
розвитку 

кошти 
міського 
бюджету 

1.5. Капітальний ремонт (встановлення) системи проти грозового захисту : 36,0 49,5 48,3 97,5 48,3 - 
 вул. Висока, 10 (ОСББ «Дружба») 36,0 49,5 48,3 97,5 48,3 - 

1.6. Капітальний ремонт ліфтів: 2238,73 2032,254 1812,627 89,1 1812,627 - 
 пр. Свободи, 2 (п.1,2,3) 576,0 - - - - - 
 вул. Минайська, 29 (п.1,2) 709,647 - - - - - 
 вул. Минайська, 13 (п.1,2,3) 67,5 37,906 37,1 97,8 37,1 - 
 вул. Минайська, 8 (п.1) 17,077 17,077 7,5 43,9 7,5 - 
 вул. Минайська, 10 (п.1,2) 28,939 28,939 9,0 31,0 9,0 - 
 вул. Минайська, 12 (п.1,2) 49,5 20,376 19,4 95,2 19,4 - 
 вул. Минайська, 3 (п.1) 22,773 22,773 7,8 34,2 7,8 - 
 вул. Л.Толстого, 33 (п.1-3) 53,616 7,225 7,225 100,0 7,225 - 
 вул. Л.Толстого, 46 (п.1,2) 37,852 10,663 10,663 100,0 10,663 - 
 вул. 8-го Березня, 35 (п.1,2) 54,663 27,949 27,949 100,0 27,949 - 
 вул. Міцкевича, 2/16 (п.1,2) 34,663 7,79 7,79 100,0 7,79 - 
 вул. Заньковецької, 3 (п.1) 19,5 19,5 8,2 42,0 8,2 - 
 вул. Можайського, 30 (п.1,2,3,4,5,6,7) 189,0 57,905 55,0 94,9 55,0 - 
 вул. Можайського, 32 (п.1,2,3,4,5,6,7) 189,0 113,953 110,7 97,1 110,7 - 
 вул. Можайського, 34 (п.1,2,3,4,5,6,7) 189,0 161,198 157,9 97,9 157,9 - 
 Реконструкція ліфтів житлового будинку по вул. Минайській, 29 (п.1,2) - 1499,0 1346,4 89,8 1346,4 - 

1.7 Виконання заходів з попередження надзвичайних ситуацій: обладнання 
будинку по пр. Свободи, 2 (п.1,2,3) системою обмеження до балконів та 
виготовлення ПКД для проведення капітального ремонту інженерного 
обладнання системи протипожежного захисту 16-ти поверхового 
будинку - 100,0 

 
 
 

 
97,3 97,3 

 
 
 

 
97,3 - 

1.8 Капітальний ремонт по заміні вікон та дверей житлового будинку по   
вул. Високій, 10 (ОСББ "Дружба") (ЄС/ПРООН) - 124,7 

 
124,7 100,0 

 
124,7 - 

1.9 Капітальний ремонт по заміні вікон та дверей, внутрішніх електромереж в 
місцях загального користування житлових будинків  (ЄС/ПРООН):  - 335,8 

 
335,8 100,0 

 
335,8 - 



в т.ч. джерела фінан-
сування, тис.грн. № 

за/
п 

Назва об'єкта,  
перелік робіт 

Передба-
чено на 

2015 рік, 
тис.грн. 

Уточнено, 
тис.грн. 

Виконан-
ня,   

тис.грн. 

% 
 вико-
нання 

бюджет 
розвитку 

кошти 
міського 
бюджету 

 вул.Можайського,7 (ОСББ "Більшовик")  - 77,7 77,7 100,0 77,7 - 
 вул. Лермонтова, 7а (ОСББ "Лермонтова, 7а") - 118,6 118,6 100,0 118,6 - 
 вул.Заньковецької,9 (ОСББ "Єдині") - 139,5 139,5 100,0 139,5 - 

1.10 Капітальний ремонт по заміні вікон у під’їздах (енергозбереження)  
житлового будинку по вул. Чорновола, 35 (ЖБК «Беркут») - 127,904 124,7 97,4 124,7 - 

1.11 Капітальний ремонт дашків над балконами житлового будинку по   
вул. Джамбула, 50 (БК “Мрія-Уж”) - 170,0 

 
- - 

 
- - 

II. Капітальний ремонт: влаштування автономного електричного 
опалення в квартирах малозабезпечених громадян міста згідно з 
Програмою енергоефективності та енергозбереження міста Ужгород 
на 2012-2015 роки 100,0 537,957 

 
 
 

524,1 97,4 

 
 
 

524,1 - 
III. Капітальний ремонт гуртожитків згідно з Програмою передачі 

гуртожитків у власність територіальної громади міста Ужгород на 
2013-2015роки, всього, в т.ч.: 719,3 719,3 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

- - 
 вул. Можайського, 9а, Ужгородський поштамт 200,0 200,0 - - - - 
 вул. Загорська, 12, АТ "Укртелеком" 52,5 52,5 - - - - 
 вул. Загорська, 170, радгосп-завод "Ужго-родський" 166,8 166,8 - - - - 
 вул. Лисенка, 43, радгосп-завод "Великола-зівський" 75,0 75,0 - - - - 
 вул. Українська, 18, БК "Беркут" 75,0 75,0 - - - - 
 вул. Мусорського, 3, ПАТ ЕК "Закарпаттяобленерго"  50,0 50,0 - - - - 
 вул. Можайського, 5, БК "Тиса – Уж" 50,0 50,0 - - - - 
 вул. Богомольця, 18/22, БК "Швачка" 50,0 50,0 - - - - 

IV. Капітальний ремонт фасадів та покрівель житлових будинків згідно 
з Комплексною Програмою відновлення історичного центру   
м. Ужгорода на 2015-2016 роки - 4836,731 

 
 

1463,3 30,2 - 1463,3 
  РАЗОМ : 6384,88 16643,439 11330,557 68,0 9867,257 1463,3 

 



                                                                                                                                                                                     Додаток 5 
П О К А З Н И К И 

будівництва і реконструкції соціально-культурних та комунальних об’єктів за 2015 рік 
 

в т.ч. джерело 
фінансування, 

тис.грн. 
 

Назва об’єкта 

Роки  
будів-
ництва 

Перед-
бачено на 
2015 рік, 
тис.грн. 

Уточнено, 
тис.грн. 

Вико-
нання,   
тис.грн. 

% 
 вико-
нання

бюджет розвитку 
 

КУЛЬТУРА  1750,0 2981,549 2607,2 87,4 2607,2 
Реконструкція комплексного благоустрою території Горянської церкви 
"Ротонда" та коригування проектної документації 2009-2016 50,0 - - - - 
Капітальний ремонт будівель навчальних корпусів музичної школи 
ім.Чайковського 2015-2016 400,0 700,0 627,4 89,6 627,4 
Капітальний ремонт покрівлі будівлі по вул. Небесної Сотні,5 2015 350,0 - - - - 
Капітальний ремонт фасаду будівлі дитячої школи мистецтв по 
пл. Ш.Петефі 2015-2016 500,0 750,0 750,0 100,0 750,0 
Капітальний ремонт будівлі центральної міської бібліотеки в 
м. Ужгороді по вул. Волошина  2014-2015 200,0 720,0 426,2 59,1 426,2 

Реконструкція приміщень під облаштування велосипедного туристичного 
центру за адресою Київська наб., 16 2014-2015 250,0 11,549 11,5 100,0 11,5 

Реконструкція легкоатлетичних доріжок стадіону "Автомобіліст" по  
вул. Капушанській  2015-2016 - 600,0 599,5 99,9 599,5 

Капітальний ремонт фасаду будівлі (заміна вікон) центральної дитячої 
бібліотеки по пл. Б.Хмельницького,3  2015 - 200,0 192,6 96,3 192,6 
 

ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я  6715,2 6410,7 6034,3 94,1 6034,3 
Реконструкція системи опалення та заміна вікон будівлі ЦМКЛ по 
вул. Грибоєдова, 20 (2-й етап) 2008-2016 1000,0 1250,0 1172,9 93,8 1172,9 
Капітальний ремонт хірургічного відділення №1 Ужгородської ЦМКЛ 
по вул. Грибоєдова 2012-2015 1543,7 1283,7 1283,7 100,0 1283,7 
Реконструкція приміщень Ужгородської ЦМКЛ під хірургію по 
вул.Грибоєдова 2015 - 1200,0 1188,2 99,0 1188,2 



в т.ч. джерело 
фінансування, 

тис.грн. 
 

Назва об’єкта 

Роки  
будів-
ництва 

Перед-
бачено на 
2015 рік, 
тис.грн. 

Уточнено, 
тис.грн. 

Вико-
нання,   
тис.грн. 

% 
 вико-
нання

бюджет розвитку 
Капітальний ремонт харчоблоку МДКЛ по вул. Бращайків, 6  2013-2015 650,0 980,0 949,6 96,8 949,6 
Реконструкція підпірних стін головного корпусу Ужгородської ЦМКЛ по 
вул. Грибоєдова м. Ужгород  2013-2015 100,0 40,0 - - - 
Капітальний ремонт харчоблоку Ужгородської ЦМКЛ по вул. Грибоєдова 
м. Ужгород  2013-2015 500,0 1020,0 1019,2 99,9 1019,2 
Капітальний ремонт системи опалення будівель МДКЛ по 
вул. Бращайків-Ракоці 2013-2015 721,5 - - - - 
Реконструкція зовнішньої мережі зливної каналізації ЦМКЛ 2015 100,0 100,0 11,8 11,8 11,8 
Капітальний ремонт покрівлі головного корпусу ЦМКЛ 2015 1000,0 30,0 17,8 59,3 17,8 
Реконструкція вантажо-пасажирського ліфта ВП-500 ЦМКЛ 2015 500,0 - - - - 
Капітальний ремонт покрівлі міського пологового будинку по 
вул. Грибоєдова 2015 200,0 - - - - 
Капітальний ремонт системи опалення будівлі жіночої консультації 
№ 1 по вул. Другетів 2015 400,0 - - - - 
Капітальний ремонт санвузлів будівлі міського центру первинної 
медико-санітарної допомоги по вул. Грибоєдова, 20  2015 - 370,0 330,8 89,4 330,8 
Капітальний ремонт неврологічного відділення Ужгородської ЦМКЛ 
по вул. Грибоєдова  - - 27,0 26,9 99,6 26,9 
Капітальний ремонт терапевтичного відділення Ужгородської ЦМКЛ 
по вул. Грибоєдова  - - 60,0 33,4 55,6 33,4 
Капітальний ремонт огорожі Ужгородської ЦМКЛ (виготовлення 
проектно-кошторисної документації) 

- 
- 50,0 - - - 

 

ОСВІТА  16094,1 28852,6 26866,9 93,1 26866,9 
Будівництво станції біологічної очистки побутових стічних вод ЗОШ №16 2013-2015 301,2 444,8 415,9 93,5 415,9 
Капітальний ремонт фасаду та покрівлі будівлі ЗОШ №8 по 
вул. Ак. Корольова, 4, 2015-2016 450,0 

 
1050,0 1049,1 99,0 1049,1 

в т.ч.субвенція з обласного бюджету  - 500,0 500,0 100,0 500,0 



в т.ч. джерело 
фінансування, 

тис.грн. 
 

Назва об’єкта 

Роки  
будів-
ництва 

Перед-
бачено на 
2015 рік, 
тис.грн. 

Уточнено, 
тис.грн. 

Вико-
нання,   
тис.грн. 

% 
 вико-
нання

бюджет розвитку 
Капітальний ремонт фасаду НВК "Ужгородський економічний ліцей, 
ЗОШ I-II ст." по пл. Ш.Петефі, 2012-2016 1108,3 1208,3 958,1 79,2 958,1 
в т.ч.субвенція з обласного бюджету  - 500,0 500,0 100,0 500,0 
Капітальний ремонт будівлі Лінгвістичної гімназії ім. Т.Г.Шевченка  2012-2015 735,0 18,4 11,3 61,4 11,3 
Капітальний ремонт фасаду (заміна вікон) Ужгородської спеціа-
лізованої ЗОШ І-ІІІ ст. №2 за адресою м. Ужгород, вул. Підгірна, 43, 2015-2016 400,0 1050,0 987,7 94,0 987,7 
в т.ч.субвенція з обласного бюджету  - 500,0 500,0 100,0 500,0 
Реконструкція каналізаційної мережі Ужгородської спеціалізованої 
ЗОШ І-ІІІ ст. №2 за адресою м. Ужгород, вул. Підгірна, 43 2015 150,0 - - - - 
Співфінансування інвестиційних проектів, співробітництва 
Закарпатської області України та краю Височіна Чеської Республіки: 
капітальний ремонт фасаду будівлі спеціалізованої ЗОШ №3 І-ІІІ ст. 
по наб. Незалежності,19, 2015 400,0 1000,0 977,3 97,7 977,3 
в т.ч. субвенція з обласного бюджету  - 400,0 400,0 100,0 400,0 
Капітальний ремонт центрального та дворового входів будівлі 
ЗОШ I-III ст. № 10  ім. Дойко Габора по наб. Православній 2015-2016 150,0 300,0 257,1 85,7 257,1 
Капітальний ремонт фасаду багатопрофільного ліцею «Інтелект» 
ЗОШ №11 по наб. Православній, 25 2014-2016 1000,0 1250,0 1185,1 94,8 1185,1 
Капітальний ремонт будівлі багатопрофільного ліцею «Лідер»- 
ЗОШ №20 I-II ст., вул. Сільвая, 3 2014-2015 407,5 558,6 558,7 100,0 558,7 
Капітальний ремонт даху НВК "Ужгородський економічний ліцей, 
ЗОШ I-II ст." 2013-2015 135,0 180,0 123,9 68,8 123,9 
Капітальний ремонт басейну спеціалізованої ЗОШ №12 по  
вул. Заньковецької, 17А 2014-2015 420,0 - - - - 

Капітальний ремонт системи опалення будівлі НВК «Престиж» по 
вул. Джамбула, 48 2014-2015 220,0 270,0 254,7 94,3 254,7 

Капітальний ремонт фасаду (заміна вікон) ЗОШ №16 по  
вул. Жатковича, 24 2015 150,0 360,0 345,4 95,9 345,4 



в т.ч. джерело 
фінансування, 

тис.грн. 
 

Назва об’єкта 

Роки  
будів-
ництва 

Перед-
бачено на 
2015 рік, 
тис.грн. 

Уточнено, 
тис.грн. 

Вико-
нання,   
тис.грн. 

% 
 вико-
нання

бюджет розвитку 

Капітальний ремонт фасаду (заміна вікон) ЗОШ. №19 по 
вул. Заньковецької, 66, 2015 400,0 650,0 646,1 99,4 646,1 

в т.ч.субвенція з обласного бюджету  - 500,0 500,0 100,0 500,0 

Реконструкція будівлі під ЗОШ I ст. №13 2015-2016 500,0 300,0 10,2 3,4 10,2 
Реконструкція фасаду будівлі ДНЗ №20 по вул. Белінського, 23, 2010-2015 300,0 430,0 426,6 99,2 426,6 
в т.ч.субвенція з обласного бюджету  - 400,0 400,0 100,0 400,0 
Капітальний ремонт фасаду (заміна вікон) ДНЗ №29, 2015 500,0 547,8 541,9 98,9 541,9 
в т.ч.субвенція з обласного бюджету  - 400,0 400,0 100,0 400,0 
Капітальний ремонт фасаду (заміна вікон) ДНЗ №21 "Ластовічка", 2014-2015 500,0 550,0 509,6 91,0 509,6 
в т.ч. заборгованість за 2014 рік  - - 144,1 - 144,1 
Реконструкція покрівлі ДНЗ №28 2015-2016 650,0 850,0 827,4 97,3 827,4 
Капітальний ремонт фасаду ДНЗ №15, 2015 500,0 716,0 715,6 99,9 715,6 
в т.ч.субвенція з обласного бюджету  - 400,0 400,0 100,0 400,0 
Капітальний ремонт покрівлі будівлі ДНЗ №16 2015 350,0 388,5 306,8 78,9 306,8 
Капітальний ремонт фасаду будівлі ДНЗ №26 по проспекту Свободи, 59, 2010-2015 437,4 930,0 863,8 92,8 863,8 
в т.ч.субвенція з обласного бюджету  - 400,0 400,0 100,0 400,0 
Капітальний ремонт фасаду (заміна вікон) будівлі ДНЗ №8 по 
вул. Грушевського, 29А 2010-2015 350,0 415,0 396,0 95,4 396,0 
Капітальний ремонт будівлі ДНЗ №38 по вул. Ак. Корольова, 6 2014-2015 350,0 350,0 350,0 100,0 350,0 
Капітальний ремонт покрівлі будівлі корпуса №1 ДНЗ №40 2015 200,0 200,0 200,0 100,0 200,0 
Капітальний ремонт фасаду будівлі ДНЗ №2, провулок Приютський 2015-2016 350,0 350,0 350,0 100,0 350,0 
Покрівля харчоблоку дитячого навчального закладу №40, м. Ужгород - 
капітальний ремонт 2013-2015 54,9 - - - - 
Пральня дитячого навчального закладу №40, м. Ужгород - капітальний 
ремонт 2013-2015 43,9 - - - - 



в т.ч. джерело 
фінансування, 
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Капітальний ремонт будівлі та благоустрою території ДНЗ №6 по  
вул. Капітульній, 2014-2016 217,2 367,2 367,2 100,0 367,2 
в т.ч.: заборгованість за 2014 рік  - - 146,5 - 146,5 
Лізингові платежі по будівництву та реконструкції автономних 
котелень в загальноосвітніх школах та НВК  2011-2015 1744,9 1744,9 1723,0 98,7 1723,0 
Лізингові платежі по будівництву та реконструкції автономних 
котелень в дошкільних закладах освіти 2011-2015 628,8 628,8 620,9 98,7 620,9 
Будівництво міні-котельні для ДНЗ №1 по вул. М.Вовчка, 2015-2016 990,0 1300,0 1266,7 97,4 1266,7 
в т.ч.субвенція з обласного бюджету  - 1110,0 1110,0 100,0 1110,0 
Будівництво міні-котельні для ДНЗ №30 по вул. Шевченка, 2014-2015 1000,0 1190,0 1100,0 92,4 1100,0 
в т.ч.субвенція з обласного бюджету  - 1090,0 1090,0 100,0 1090,0 
Будівництво міні-котельні ЗОШ I-III ст. №12, ЗОШ I-III ст. №15 та ДНЗ №8 
"Дзвіночок" по вул. Заньковецької  2015-2016 - 595,0 553,9 93,0 553,9 
Капітальний ремонт покрівлі головного корпусу Ужгородської 
спеціалізованої ЗОШ I-III ст. №2 за адресою м. Ужгород, вул. Підгірна, 43  2014-2015 - 111,0 39,8 35,8 39,8 
Будівництво міні-котельні для ДНЗ №31 по вул. Докучаєва, 8  2014-2015 - 159,9 153,4 95,9 153,4 
Капітальний ремонт зовнішньої тепломережі ДНЗ №8 "Дзвіночок"  2015 - 81,5 69,9 85,7 69,9 
Будівництво міні-котельні для ДНЗ №28 по вул. Добролюбова  2014-2015 - 58,6 58,3 99,4 58,3 
Будівництво міні-котельні для ДНЗ № 15 по вул.Л.Українки (субвенція з 
обласного бюджету) 2015-2016 - 1110,0 1110,0 100,0 1110,0 
Капітальний ремонт покрівлі та фасаду будівлі ЗОШ №12 по 
вул. Заньковецької  2015 - 800,0 738,6 92,3 738,6 
Капітальний ремонт будівлі ДНЗ № 39 по вул. Пестеля  2015 - 400,0 349,9 87,4 349,9 
Капітальний ремонт благоустрою території ДНЗ № 42 по  
вул. Легоцького  2015 - 406,0 398,8 98,2 398,8 
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Капітальний ремонт фасаду (заміна вікон) НВК «Ялинка» по 
вул. Нахімова, 2015 - 1000,0 975,7 97,5 975,7 
в т.ч.субвенція з обласного бюджету   400,0 400,0 100,0 400,0 
Капітальний ремонт даху Ужгородської класичної гімназії по  
вул. 8-го Березня, 2015 - 727,1 727,1 100,0 727,1 
в т.ч.субвенція з обласного бюджету  - 500,0 500,0 100,0 500,0 
Капітальний ремонт благоустрою території Ужгородської спеціалізованої 
ЗОШ I ступеня №1 по вул. Високій, 2015 - 620,0 592,9 95,6 592,9 
в т.ч.субвенція з обласного бюджету  - 400,0 400,0 100,0 400,0 
Капітальний ремонт даху Ужгородської загальноосвітньої школи  
I-II ступенів №14 по вул. Тімірязєва,12 2015 - 400,0 249,8 62,4 249,8 
Капітальний ремонт даху Ужгородської загальноосвітньої школи  
I-IIІ ступенів № 15 по вул. Заньковецької, 13а  - - 50,0 9,7 19,4 9,7 
Реконструкцію автономної котельні для ДНЗ №21 "Ластовічка" 
(виготовлення проектно-кошторисної документації)  - - 70,0 - - - 
Капітальний ремонт фасаду (заміна вікон, дверей) СШ №5 по  
пл. Ш.Петефі 2015-2016 - 350,0 345,3 98,6 345,3 
Капітальний ремонт фасаду (заміна вікон) ДНЗ №31 по  вул. Докучаєва, 8  2015 - 760,0 748,7 98,5 748,7 
Капітальний ремонт даху СНВК “Первоцвіт” по вул. А.Корольова,2  2015 - 350,0 335,5 95,8 335,5 
Капітальний ремонт зовнішньої водопровідної мережі ДНЗ №36 по 
вул. Бачинського, 27  - - 120,0 80,9 67,4 80,9 
Капітальний ремонт харчоблоку ДНЗ №20 по вул. Белінського, 22 
(виготовлення проектно-кошторисної документації)  - - 20,0 - - - 
Капітальний ремонт внутрішньої системи каналізації і водопостачання 
будівлі НВК “Ужгородського економічного ліцею, ЗОШ I-II ст.” по  
пл. Ш.Петефі, 15 (виготовлення проектно-кошторисної документації)  - - 50,0 - - - 



в т.ч. джерело 
фінансування, 

тис.грн. 
 

Назва об’єкта 

Роки  
будів-
ництва 

Перед-
бачено на 
2015 рік, 
тис.грн. 

Уточнено, 
тис.грн. 

Вико-
нання,   
тис.грн. 

% 
 вико-
нання

бюджет розвитку 
Капітальний ремонт фасаду будівлі (заміна вікон) ДНЗ №30 по  
вул. Шевченка, 2015 - 755,2 748,1 99,0 748,1 
в т.ч. субвенція з обласного бюджету  - 455,2 455,2 100,0 455,2 
Капітальний ремонт фасаду будівлі (заміна вікон) ДНЗ №7 по 
вул. Волошина  2015 - 240,0 234,5 97,7 234,5 
в т.ч.субвенція з обласного бюджету  - 200,0 200,0 100,0 200,0 
Капітальний ремонт фасаду будівлі (заміна вікон) ДНЗ №12 по вул. Йокаї 
(виготовлення проектно-кошторисної документації) - - 20,0 - - - 
 

КОМУНАЛЬНЕ БУДІВНИЦТВО  19088,9 12357,1 7783,4  7783,4 
Будівництво газопроводу від ГРП с. Сторожниця  до ГРП 
вул. Єнківська 2007-2016 200,0 - - - - 
Реконструкція зовнішніх мереж фекально-господарської і дощової 
каналізації в м-ні "Червениця" (ПВР та БМР) 2013-2016 1009,4 1009,4 760,3 75,3 760,3 
Будівництво нової основної кабельної лінії електропоста-чання 10 кВ 
від ТП 137 до ТП 227 підвищуючої насосної станції по вул. Тихій (м-н 
“Кальварія”) 2013-2015 250,0 347,7 292,1 84,0 292,1 
Будівництво притулку з тимчасового утримання безпритульних 
тварин в м. Ужгород 2013-2015 450,0 440,0 432,8 98,3 432,8 
Реконструкція КНС-1 2009-2015 350,0 - - - - 

Реконструкція резервуарів питної води у районі "Студмістечка" 2009-2015 353,1 753,1 563,9 74,8 563,9 

Реконструкція КОС (реконструкція аеротенка-освітлювача)  2006-2017 950,0 - - - - 

Реконструкція ПНС з РЧБ 2[1000,0 м..куб у мікрорайоні "Сторожниця" 2004-2016 3000,0 3000,0 791,3 26,3 791,3 

Реконструкція підземного водозабору «Минай» с. Холмок Ужгородського р-ну 2004-2017 2200,0 60,0 32,2 53,6 32,2 
Реконструкція хлораторних НФС-1, НФС-2, НФС-3 2010-2016 1580,6 80,6 35,3 43,7 35,3 
Реконструкція водогону Д-325 мм по вул. Можайського від  
вул. Минайської до вул. 8-го Березня 2014-2016 500,0 100,0 71,0 71,0 71,0 



в т.ч. джерело 
фінансування, 

тис.грн. 
 

Назва об’єкта 

Роки  
будів-
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% 
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Реконструкція водогону Д-325 мм по вул. Шумній від вул. Другетів до прохідної 
ФМК та по вул. Анкудінова від ФМК до транспортного мосту 2014-2015 50,0 50,0 - - - 

Реконструкція каналізаційного колектора Д-600мм по вул. Ерделі, м. Ужгород 2014-2015 275,8 435,8 431,0 98,8 431,0 

в т.ч.: заборгованість за 2014 рік  - - 123,1 - 123,1 

Реконструкція водопровідної мережі Д-125 мм  по вул. Жатковича (м-н Дравці) 2014-2015 30,0 1060,0 711,1 67,0 711,1 
Реконструкція водопровідної мережі Д-300 мм по вул. Гулака 
Артемовського - 50,0 50,0 - - - 

Реконструкція водопровідної мережі Д-325 мм від вул. Минайської до 
вул. Челюскінців - 50,0 50,0 - - - 

Реконструкція водопровідної мережі Д-219 мм від НС Юність в 
напрямку 8-го Березня - 50,0 50,0 - - - 
Реконструкція водогону d=600 м.м. по вул. Перемоги (від  
с. Сторожниці по вул. Перемоги до вул. Легоцького) 2008-2015 200,0 300,0 255,5 85,1 255,5 
Реконструкція водогону по вул. Погорєлова 2014-2016 270,0 1260,0 916,7 72,7 916,7 
Будівництво каналізаційної мережі по вул. Осетинська 2015 270,0 540,0 523,8 97,0 523,8 
Будівництво міського кладовища (I черга) - 5000,0 - - - - 
Будівництво під'їзних шляхів до кладовища - 2000,0 - - - - 
Реконструкція існуючих приміщень під архівний відділ та міського 
архівосховища по вул. Кармелюка,7 в м. Ужгород  2003-2015 - 143,5 138,8 96,7 138,8 
Реконструкція приміщень першого поверху під ЦНАП будівлі по 
пл. Поштовій, 3  - - 50,0 - - - 
Реконструкція зовнішньої каналізаційної мережі будівлі УПСЗН по  
пл. Ш.Петефі  2015 - 127,0 126,9 99,9 126,9 
Капітальний ремонт будівлі по вул. Небесної Сотні,4,6   м. Ужгород  2015 - 523,0 522,7 99,9 522,7 
Реконструкція системи опалення будівель по вул. Небесної Сотні, 4,6 
та пл. Поштової, 3 із влаштуванням автономної міні-котельні  - - 

 
622,0 

 
63,1 

 
10,1 

 
63,1 

Реконструкція приміщень будівлі по вул.8 Березня,46б 2015 - 1050,0 1044,6 99,4 1044,6 
Реконструкція каналізаційного колектора по вул. Тельмана  - - 80,0 56,7 70,8 56,7 



в т.ч. джерело 
фінансування, 

тис.грн. 
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Реконструкція водопровідної мережі по вул. Добрянського (виготовлення 
проектно-кошторисної документації)  - - 

 
70,0 

 
- 

 
- 

 
- 

Реконструкція водопровідної мережі по вул. Борканюка (виготовлення 
проектно-кошторисної документації)  - - 

 
65,0 

 
13,6 

 
20,9 

 
13,6 

Реконструкція водопровідної мережі від вул. Годинки до вул. Капушанської 
по вул. Погорєлова (виготовлення проектно-кошторисної документації)  - - 

 
40,0 

 
- 

 
- 

 
- 

 
РАЗОМ :  43648,2 50601,949 43291,8 85,5 43291,8 

 
 



 
                                          Додаток 6 

П О К А З Н И К И 
виконання робіт по ремонту закладів освіти за 2015 рік 

 
в т.ч. джерело 
фінансування, 

тис.грн. 

№ 
за/п 

Назва закладу Назва робіт Перед-
бачено на 
2015 рік, 
тис.грн 

Уточнено, 
тис.грн. 

Виконан-
ня,   

тис.грн. 

% 
 вико-
нання 

бюджет розвитку 

1. 
 
 
 
 
 
 
 
 

ДНЗ та ЗОШ 
 
 
 
 
 
 
 
 

Капітальний ремонт обладнання 
автоматичної пожежної сигналізації, 
системи оповіщення та виведення 
сигналів від систем пожежної 
автоматики на пульти пожежного та 
техногенного спостереження споруд 
закладів згідно з Комплексною 
програмою попередження надзвичайних 
ситуацій та забезпечення пожежної безпеки 
в м. Ужгороді на 2013-2015 роки 600,0 600,0 599,5 99,9 599,5 

2. ДНЗ та ЗОШ Підготовка до опалювального сезону  700,0 249,748 238,4 95,4 238,4 
3. 
 
 

 

Ужгородська спеціалізована школа 
I-III ступенів №3 з поглибленим 
вивченням англійської мови по наб. 
Незалежності,19 

Реконструкція території спортивного 
майданчика  

1002,3 891,789 869,3 97,4 869,3 
4. 
 
 

Ужгородська спеціалізована ЗОШ І-
ІІІ ст. №2 за адресою м. Ужгород, 
вул. Підгірна, 43 

Реконструкція каналізаційної мережі 

- 150,0 13,4 8,9 13,4 
5. 
 
 

УЗОШ I-III ст. №20 ліцею “Лідер” 
за адресою: м. Ужгород,  вул. 
Сільвая, 3 

Капітальний ремонт будівлі басейну 

- 732,0 732,0 100,0 732,0 
6. 
 
 

Ужгородська загальноосвітня школа 
I-III ступенів № 19 по вул. 
Заньковецької, 66 

Капітальний ремонт актового залу та 
санвузлів  

- 500,0 499,6 99,9 499,6 
7. 
 

Ужгородська загальноосвітня школа 
I-III ступенів №7 по 

Капітальний ремонт спортивних 
споруд  - 600,0 1,3 0,2 1,3 



в т.ч. джерело 
фінансування, 

тис.грн. 
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за/п 
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тис.грн. 

% 
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нання 

бюджет розвитку 
вул.Дворжака,41  

8. 
 

СНВК “Веселка” по                                
вул. Володимирській, 38 

Капітальний ремонт системи опалення 
та котельні - 540,0 539,3 99,8 539,3 

9. ДНЗ № 12 по вул. Йокаї, 9 Капітальний ремонт системи опалення - 300,0 281,1 93,7 281,1 
10. 

 
 

Класична гімназія по вул. 8 Березня, 
44 
 

Капітальний ремонт фасаду (заміна 
вікон) (виготовлення проектно-
кошторисної документації) - 80,0 28,4 35,5 28,4 

11. 
 

Класична гімназія по вул. 8 Березня, 
44 

Капітальний ремонт спортивного залу 
- 150,0 150,0 100,0 150,0 

12. ДНЗ №30 по вул. Шевченка, 42 Капітальний ремонт системи опалення - 441,0 440,2 99,8 440,2 
13. ДНЗ №29 по вул. Грушевського, 61а Капітальний ремонт будівлі - 100,0 97,7 97,7 97,7 
14. 

 
Лінгвістична гімназія 
ім.Т.Г.Шевченка 

Капітальний ремонт будівлі 
- 716,6 687,3 95,9 687,3 

15. 
 

Ужгородська ЗОШ I-III ст. №19 по 
вул. Заньковецької, 66 

Реконструкція спортивного майданчика  
-  500,0 12,6 2,6 12,6 

16. 
 

УСЗОШ I-III ст. №2  
 

Капітальний ремонт каналізаційної 
системи - 320,0 - - - 

 
 
Разом : 

 
2302,3 6871,137

 
5190,1 75,5

 
5190,1 

 



Додаток 7 

 
П О К А З Н И К И 

виконання ремонтно-реставраційних робіт пам'яток культурної спадщини за 2015 рік 
 
 

 
 
 
    

в т.ч. джерело 
фінансування, 

тис.грн. 
№ 
за/п Назва об'єкта 

Передбачено 
на 2015 рік, 
тис.грн. 

Уточнено, 
тис.грн. 

Виконання,   
тис.грн. 

% 
 виконання 

бюджет розвитку 
1. Реставрація пам'ятки архітектури Будівлі амбару та винного 

льоху по вул. Ракоці, 2 згідно з Програмою участі м. Ужгорода 
у реалізації грантового проекту “Ярослав – Ужгород: спільна 
ініціатива для покращення туристичної привабливості 
історичних міст – побратимів” на 2013-2015 роки 
 

 
 
 
 

911,7 

 
 
 
 

10496,8 

 
 
 
 

10496,7 

 
 
 
 

99,9 

 
 
 
 

10496,7 

 Всього : 911,7 10496,8 10496,7 99,9 10496,7 



Додаток 11 

 
 

П О К А З Н И К И 
виконання робіт по  ремонту закладів охорони здоров'я за 2015 рік 

 
 

   
 

в т.ч. джерело 
фінансування, 

тис.грн. 
№ 
за/п 

Назва закладу Назва робіт 
Передбачено 
на 2015 рік, 
тис.грн. 

 
Уточнено,  
тис.грн. 

 
Виконання,   
тис.грн. 

% 
 вико-
нання 

бюджет розвитку 
1. МДКЛ по вул. 

Бращайків-Ракоці  
Капітальний ремонт системи 
опалення будівель  

- 
 

721,5 
 

720 ,7      
 

99,8 
 

720 ,7      

2. ЦМКЛ Реконструкція вантажо-
пасажирського ліфта ВП-500 

- 
 

635,0 
 

623,0 
 

98,1 
 

623,0 

3. ЗПСМ №5 по вул. 
Челюскінців,10 

Капітальний ремонт амбулаторії 
- 

 

230,0 
 

230,0 
 

100,0 
 

230,0 

4. Ужгородська 
ЦМКЛ по  вул. 
Грибоєдова 

Капітальний ремонт неврологічного 
відділення - 

 
1023,0 

 
1022,9 

 
99,9 

 
1022,9 

  
Разом : 

 
- 

 

2609,5 
 

2596,6 
 

99,5 
 

2596,6 



Додаток 12 

 
П О К А З Н И К И 

виконання робіт по ремонту приміщень будівлі за 2015 рік 
 
 

 

в т.ч. джерело 
фінансування, 

тис.грн. 

№ 
за/
п 

Назва об'єкта 
Передбачено 
на 2015 рік, 
тис.грн. 

Уточнено, 
тис.грн. 

Виконан-
ня,   

тис.грн. 

% 
 вико-
нання 

бюджет розвитку 
1. Капітальний ремонт санвузлів та коридорів приміщення міської 

ради за адресою пл. Поштова, 3 
 

- 
 

817,021 
 

639,7 
 

78,2 
 

639,7  

2. Реконструкція приміщень під облаштування велосипедного 
туристичного центру за адресою Київська наб., 16 згідно з Програмою 
участі м. Ужгорода у реалізації грантового проекту “Партнерський проект 
розвитку спільного туризму, який базується на молодіжному спорті та 
розважальних центрах” на 2013-2014 роки зі змінами 

 
- 

 
878,0 

 
832,3 

 
94,7 

 
832,3 

 Разом : - 1695,021 1472,0 86,8 1472,0 
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