
Аналіз ефективності реалізації цільових міських Програм у 2017 році за рахунок коштів міського бюджету  

(січень-червень 2017 року) 
 

 

№ 
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тис. грн. 

Фактично 

профінансо-

вано у 1-му 

півріччі 
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коштів) 

 

(стовп. 5 

до 

стовп. 3) 

 

(стовп. 5 

до 

стовп. 4) 

1 2 3 4 5 6 7 
       

I. Ужгородська міська рада 272,833 221,865 221,865 81,3 100,0 

1. Програма виконання рішень судів та інших виконавчих документів на 2016-

2017 роки 

272,833 221,865 221,865 81,3 100,0 

       

II. Виконавчий комітет Ужгородської міської ради 11481,7 7347,0 1284,56 11,1 17,4 

1. Програма комплексного забезпечення містобудівною документацією міста Ужгород,                                          

в т.ч. по заходах: 

2200,0 1200,0 195,729 8,8 16,3 

 Фото геодезичні роботи М 1:500 500,0 500,0 195,729 39,1 39,1 

 Розробка детального плану територій 500,0 500,0 - - - 

 Внесення змін у містобудівну документацію 500,0 - - - - 

 Створення та впровадження містобудівного кадастру 500,0 - - - - 

 Проведення архітектурних конкурсів 200,0 200,0 - - - 

2. Комплексна Програма профілактики та протидії злочинності в місті Ужгород на 

2017-2020 роки 

930,0 - - - - 

3. Програма розвитку земельних відносин у м. Ужгород на 2017-2019 роки: 2000,0 1000,0 52,553 2,6 5,2 

 Інвентаризація земель міста 2000,0 1000,0 52,553 2,6 5,2 

4. Програма науково-методичного забезпечення Стратегії розвитку міста "Ужгород 2030",                   

в т.ч. по заходах: 

415,0 415,0 - - - 

 Проведення соціально-економічного аналізу розвитку міста за 2010-2015 роки та 

розроблення прогнозу економічного потенціалу міста  

45,0 45,0 - - - 

 Проведення SWOT - аналізу. Аналіз внутрішніх (сильні і слабкі сторони) та зовнішніх 

(сприятливі можливості та загрози) чинників розвитку міста  

40,0 40,0 - - - 

 Діагностика екологічного стану довкілля та озеленення міста  35,0 35,0 - - - 

 Наукове дослідження рекреаційно-туристичного потенціалу міста, проблематики та 

напрямів розвитку  

25,0 25,0 - - - 

 Дослідження розвитку науково-технічного потенціалу та інноваційної діяльності  25,0 25,0 - - - 
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 Розробка просторових сценаріїв розвитку міста з фокусом на транспорті, забудові 

та ландшафті (у тому числі головних напрямків (проектів) в рамках кожного 

сценарію, з аналізом ризиків та можливостей)  

45,0 45,0 - - - 

 Визначення пріоритетних операційних цілей розвитку міста та плану заходів 

реалізації Стратегії розвитку міста “Ужгород 2030”  

30,0 30,0 - - - 

 Презентація та громадське обговорення Стратегії розвитку міста “Ужгород 2030” 

та робота зі зворотним зв'язком (пропозиції громадян до Стратегії)  

60,0 60,0 - - - 

 Організація проведення внутрішніх міських семінарів, зустрічей з фокус-групами, 

відкритих зустрічей з громадою, конференцій, “круглих столів” та презентацій в 

рамках процесу розроблення Стратегії розвитку міста “Ужгород 2030” 

30,0 30,0 - - - 

 Навчальні майстерні для персоналу структури (центру) управління Стратегічним 

планом  

20,0 20,0 - - - 

 Тиражування Стратегії розвитку міста “Ужгород 2030” у кількості 300 примірників  60,0 60,0 - - - 

5. Програма інформатизації діяльності Ужгородської міської ради та її виконавчих 

органів на 2016-2018 роки, в т.ч.по заходах: 

2453,7 2453,7 89,539 3,6 3,6 

 1. Розвиток технічного забезпечення інформатизації виконавчих органів міської ради 

із впровадженням ліцензійного програмного забезпечення, в т.ч.:  

850,0 850,0 - - - 

 - придбання нової оргтехніки (комп’ютерів та периферії)  600,0 600,0 - - - 

 - модернізація застарілої комп’ютерної техніки з одночасним придбанням 

ліцензійного програмного забезпечення  

250,0 250,0 - - - 

 2. Розгортання структурованої кабельної мережі між структурними підрозділами 

міської ради, в т. ч. створення серверної кімнати, купівля комп’ютера-сервера та 

його розміщення в адмінбудівлі  

193,7 193,7 - - - 

 3. Впровадження елементів електронно-інформаційної системи "Електронне 

урядування", в т. ч.:  

650,0 650,0 89,539 13,7 13,7 

 - створення єдиної системи електронного документообігу виконавчих органів міської 

ради та єдиної системи обліку кадрів міської ради  

370,0 370,0 89,539 24,1 24,1 

 - створення, функціонування та ведення системи обліку публічної інформації  20,0 20,0 - - - 

 - впровадження електронного цифрового підпису у виконавчих органах міської ради  60,0 60,0 - - - 
 - модернізація та інформаційне наповнення офіційної веб-сторінки міської ради та 

центру надання адміністративних послуг  

200,0 200,0 - - - 

 4. Обслуговування структурованої кабельної мережі  100,0 100,0 - - - 
 5. Придбання робочих станцій для оформлення та видачі паспорта громадянина 660,0 660,0 - - - 
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України  

6. Програма розвитку транскордонного співробітництва, туризму та формування 

позитивного міжнародного інвестиційного іміджу м. Ужгород на 2017-2022 

роки, в т.ч. по заходах : 

890,0 300,0 101,183 11,3 33,7 

 Виготовлення необхідної протокольної атрибутики, книг, брошур, буклетів, 

інформаційних друкованих матеріалів, пов’язаних із економічним, інвестиційним, 

туристичним потенціалом, культурним надбанням міста, тощо 

430,0 120,0 51,52 11,9 42,9 

 Розробка та виготовлення мобільного інформаційного стенду та обладнання про 

інвестиційний та туристичний потенціал Ужгорода для участі у виставково- 

ярмаркових заходах в Україні та за кордоном 

50,0 - - - - 

 Випуск карти міста для безкоштовного розповсюдження 30,0 30,0 10,0 33,3 33,3 
 Організація, проведення та участь у днях добросусідства, вітчизняних та 

міжнародних заходах у сфері зовнішньоекономічних, транскордонних та 

інвестиційних відносин, підприємництва та туризму /інвестиційні форуми, семінари, 

конференції, виставки, інформаційні тури, тощо./ 

350,0 150,0 39,663 11,3 26,4 

 Виготовлення та розміщення банерів та інформаційних вітрин з рекламною 

продукцією та інформаційними матеріалами в готелях, аеропортах, залізничних 

вокзалах та автовокзалах, тощо (за домовленістю) 

30,0 - - - - 

7. Програма розвитку архівної справи в місті Ужгород на 2016-2020рр,                                     

в т.ч. по заходах: 

167,0 61,0 15,0 8,9 24,5 

 Придбання коробок для архівних документів 55,0 31,0 15,0 27,2 48,3 
 Придбання та оновлення устаткування для  збереження документів (стелажі) 60,0 30,0 - - - 
 Придбання вимірювання приладів і контролю волого-температурного режиму в 

сховищі 
2,0 - - - - 

 Обладнання для виставкових експозицій у архівному відділі (стенди) 20,0 - - - - 
 Придбання оргтехніки 30,0 - - - - 

8. Програма забезпечення молоді житлом на 2013-2017 роки 326,0 326,0 326,0 100,0 100,0 

9. Програма впровадження системи відеоспостереження у місті Ужгород на 2016-

2018 роки, в т.ч.по заходах: 

1150,0 900,0 313,249 27,2 34,8 

 Придбання обладнання (відеокамери, тощо) 350,0 100,0 - - - 
 Послуги по обслуговуванню відеокамер, абонплата за інтернет, послуги 800,0 800,0 313,249 39,1 39,1 
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апаратного хостінгу, монтажні роботи по підключенню нових камер, 

поточний ремонт камер, побудова мережі системи відеоспостереження та 

інш. 

10. Програма енергоефективності міста Ужгород на 2016-2017 роки,                                              

в т.ч. по заходах:  

50,0 50,0 - - - 

 Створення та впровадження програмного середовища «Система щоденного 

моніторингу споживання енергоносіїв «Енергобаланс» 

50,0 50,0 - - - 

11. Комплексна Програма відновлення історичного центру м.Ужгорода на 2017-

2020 роки, в т.ч. по заходах: 

300,0 300,0 - - - 

 - реставрація пам’ятки архітектури національного значення «Амбар та винний льох 

ХVІІІ ст.» охоронний № 1107, в м. Ужгород по вул. Ф. Ракоці, 2    

300,0 300,0 - - - 

12. Комплексна Програма матеріально-технічного забезпечення військових 

формувань та удосконалення цивільного захисту населення на 2017-2018 роки 

600,0 341,3 191,307 31,8 56,0 

       

III. Департамент міського господарства 239957,233 185330,409 64885,406 27,0 35,0 

1. Програма реконструкції та капітального ремонту мережі зовнішнього освітлення 

міста Ужгород на 2017-2020 роки, в т.ч.: 

6586,934 6586,934 2958,957 44,9 44,9 

 Капітальний ремонт мережі зовнішнього освітлення міських вулиць: 6097,0 6097,0 2607,091 42,7 42,7 

 перехрестя вулиць Перемоги-Легоцького 296,0 296,0 295,493 99,8 99,8 

 наб. Київська 145,0 145,0 144,727 99,8 99,8 

 вул. Капітульна 120,0 120,0 117,915 98,2 98,2 

 "Замкові сходи" 90,0 90,0 89,758 99,7 99,7 

 вул. Замкова 60,0 60,0 59,033 98,3 98,3 

 пішохідна доріжка від вул. Заньковецької до вул.8-го Березня 115,0 115,0 114,794 99,8 99,8 

 вул. Чорновола 210,0 210,0 - - - 

 вул. Канальна 120,0 120,0 119,406 99,5 99,5 

 вул. Насипна 150,0 150,0 149,566 99,7 99,7 

 вул. Залізнична 52,0 52,0 - - - 

 вул. Ш. Руставелі 50,0 50,0 - - - 

 вул. Стародоманинська 36,0 36,0 - - - 

 вул. Долгоша 64,0 64,0 - - - 
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 вул. Технічна-вул. Вокзальна 46,0 46,0 - - - 

 пл. Б. Хмельницького 280,0 280,0 - - - 

 вул. Університетська (від вул. Докучаєва до вул. Грибоєдова) 120,0 120,0 115,889 96,5 96,5 

 вул. Осипенка 245,0 245,0 - - - 

 міст Анкудінова 160,0 160,0 159,556 99,7 99,7 

 пішохідна зона вул. Минайська (від Укртелеком до Осетії) 296,0 296,0 295,318 99,7 99,7 

 вул. Тимірязєва 296,0 296,0 - - - 

 вул. Шахтарів 180,0 180,0 - - - 

 пл. Лаборця-вул. Я. Гуса 210,0 210,0 203,693 96,9 96,9 

 вул. С. Разіна 195,0 195,0 - - - 

 вул. Шишкіна 296,0 296,0 - - - 

 вул. Єрмака 210,0 210,0 - - - 

 вул. Тельмана 220,0 220,0 - - - 

 вул. Будителів 140,0 140,0 - - - 

 провул. Театральний 90,0 90,0 - - - 

 вул. Корзо 180,0 180,0 - - - 

 вул. Гленца-підвісний міст 65,0 65,0 64,861 99,7 99,7 

 вул. Мукачівська 120,0 120,0 119,677 99,7 99,7 

 вул. І. Франка 65,0 65,0 63,076 97,0 97,0 

 наб. Незалежності 90,0 90,0 89,662 99,6 99,6 

 пл. Народна 120,0 120,0 - - - 

 наб. Словянська 196,0 196,0 - - - 

 декоративне освітлення мосту пл. Б. Хмельницького 296,0 296,0 230,665 77,9 77,9 

 вул. Лисенка 298,0 298,0 - - - 

 вул. Малинова 65,0 65,0 64,323 98,9 98,9 

 перехрестя вулиць Минайська-Пестеля 110,0 110,0 109,679 99,7 99,7 

 Капітальний ремонт зовнішнього освітлення внутрішньоквартальних територій: 489,934 489,934 351,866 71,8 71,8 

 вул. Докучаєва,4-6 148,0 148,0 147,749 99,8 99,8 

 вул. Докучаєва,10-25 65,0 65,0 64,794 99,6 99,6 

 вул.Перемоги,151,153,155 136,934 136,934 - - - 

 вул.Легоцького,44-50-вул.Тлехаса,76/74 140,0 140,0 139,323 99,5 99,5 

2. Програма фінансової підтримки комунальних підприємств м.Ужгорода на 2016-2017 

роки: 

25028,892 14605,51 14195,7 56,7 97,1 
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 Дотація на покриття збитків за 9 місяців 2016 року, в т.ч. 5284,082 3809,7 3809,7 72,0 100,0 

 -КП " ЖРЕР №8" 260,0 260,0 260,0 100,0 100,0 

 -КП " ЖРЕР № 4" 260,0 260,0 260,0 100,0 100,0 

 - КП"Водоканал" м. Ужгорода 4764,082 3289,7 3289,7 69,0 100,0 

 Поповнення статутних фондів комунальних підприємств, в т.ч.: 19744,81 10795,81 10386,0 52,6 96,2 

 -КП "УККП" 1305,0 1305,0 1305,0 100,0 100,0 

 -КП "КШЕП"  5269,81 5269,81 5160,0 97,9 97,9 

 -КП "Уж-фест" 300,0 300,0 - - - 

 -КП "КАТП- 072801"  3500,0 3500,0 3500,0 100,0 100,0 

 -КП" Водоканал" м. Ужгорода  9370,0 421,0 421,0 4,4 100,0 

3. Програма капітального ремонту житлового фонду міста Ужгород на 2015-2017 роки, в т.ч.: 6478,362 6478,362 2149,071 33,1 33,1 

 Капітальний ремонт покрівель житлових будинків, які обслуговуються ЖРЕРами, ТОВ: 1368,261 1368,261 422,687 30,8 30,8 
 вул.Айвазовського,25 284,942 284,942 284,03 99,6 99,6 

 вул. Навої,3 171,319 171,319 57,392 33,5 33,5 

 пр.Свободи,7/26 646,0 646,0 3,936 0,6 0,6 

 вул.Оноківська, 10 266,0 266,0 77,329 29,0 29,0 

 Капітальний ремонт водопроводу, каналізації житлових будинків, які обслуговуються 

ЖРЕРами, ТОВ: 

404,576 404,576 396,164 97,9 97,9 

 вул.Панькевича,79 76,039 76,039 75,955 99,8 99,8 

 вул.Панькевича,81 174,170 174,17 168,603 96,8 96,8 

 вул.8-го Березня,24 154,366 154,366 151,606 98,2 98,2 

 Капітальний ремонт ліфтів житлових будинків, які обслуговуються ЖРЕРами, ТОВ: 160,0 160,0 - - - 
 вул.Легоцького, 6(1) 60,0 60,0 - - - 

 вул.Легоцького, 9(1,2) 100,0 100,0 - - - 

 Капітальний ремонт покрівель житлових будинків, в яких створено ОСББ, БК, діють 

ЖБК: 

2956,783 2956,783 624,267 21,1 21,1 

 вул. Лермонтова, 1(ОСББ "Лєрмонтова,1) 284,998 284,998 263,937 92,6 92,6 

 пр. Свободи,32(ОСББ "Свободи,32") 753,331 753,331 296,047 39,2 39,2 

 пр.Свободи, 34(ОСББ"Свободи,34" ) 476,703 476,703 - - - 

 вул.Собранецька, 74 (ОСББ "Собранець") 332,5 332,5 - - - 

 вул.Ракоці,22 (ОСББ "Ракоці 22") 513,0 513,0 3,936 0,7 0,7 

 вул. Грушевського,49 (ОСББ "Грушевського,49") 161,514 161,514 - - - 

 вул.Р.Шухевича, 14А (ОСББ"НА ЗЕЛЕНІЙ 14А") 234,737 234,737 - - - 
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 вул.Ф.Тіхого,19 (ОСББ "Тіхого,19") 200,0 200,0 60,347 30,1 30,1 

 Капітальний ремонт водопроводу, каналізації житлових будинків, в яких створено ОСББ, 

БК, діють ЖБК: 

525,717 525,717 410,7 78,1 78,1 

 вул.Минайська, 7 (ОСББ"Минайська,7,9") 180,492 180,492 180,492 100,0 100,0 

 вул.Минайська, 9(ОСББ "Минайська, 7,9") 180,487 180,487 180,487 100,0 100,0 

 вул.Добрянського, 8 (ОСББ "Добрянського,8") 164,738 164,738 49,721 30,1 30,1 

 Капітальний ремонт ліфтів житлових будинків, в яких створено ОСББ, БК, діють ЖБК: 500,0 500,0 - - - 
 вул.Перемоги, 149(1-5) (ОСББ "Капушанська, 149") 300,0 300,0 - - - 

 вул.Чарновола,35 (1-2) (ЖБК"Беркут") 200,0 200,0 - - - 

 Капітальний ремонт електрощитових, мереж електроосвітлення житлових будинків, в 

яких створено ОСББ, БК, діють ЖБК: 

267,773 267,773 - - - 

 вул.Руданського, 5(ОСББ "Шахта-Руданського 5") 227,621 227,621 - - - 

 вул.Можайського, 32 (ОСББ "Можайського,32") 40,152 40,152 - - - 

 Капітальний ремонт водопроводно-каналізаційних мереж, заміна вікон в місцях 

загального користування житлових будинків, в яких ОСББ приймають участь у Проекті 

ЄС/ПРООН "Місцевий розвиток орієнтований на громаду": 

21,978 21,978 21,978 100,0 100,0 

 вул.Минайська,67(ОСББ "Наш Дім-Ужгород") 21,978 21,978 21,978 100,0 100,0 

 Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку, електрощитової та електромереж, в 

яких ОСББ приймають участь у Проекті ЄС/ПРООН "Місцевий розвиток орієнтований 

на громаду": 

273,275 273,275 273,275 100,0 100,0 

 вул.Лєрмонтова, 5а(ОСББ "Лєрмонтова,5а") 273,275 273,275 273,275 100,0 100,0 

4. Програма охорони навколишнього природного середовища міста Ужгород на 2016-2017 

роки, в т.ч. по об'єктах : 

1000,0 554,874 190,036 19,0 34,2 

 Утримання об"єктів природно-заповідного фонду (санітарне оброблення та 

аналогічні послуги: парк Боздоський) 
300,0 184,874 45,036 15,0 24,3 

 Утримання об"єктів природно-заповідного фонду (санітарне оброблення та 

аналогічні послуги:  парк Підзамковий) 
150,0 100,0 25,0 16,6 25,0 

 Утримання зелених насаджень в межах об´єктів природно-заповідного фонду 

місцевого значення:парк Підзамковий 
50,0 50,0 25,0 50,0 50,0 

 Утримання зелених насаджень в межах об´єктів природно-заповідного фонду 

місцевого значення: парк Боздоський 
200,0 140,0 55,0 27,5 39,2 

 Організація території природно-заповідного фонду місцевого значення: парк 220,0 - - - - 



 

№ 

за/п 

 

Найменування цільової міської Програми,  

головний розпорядник бюджетних коштів 

Річний обсяг фінансування, 

тис. грн. 

Фактично 

профінансо-

вано у 1-му 

півріччі 

2017р., 

тис. грн. 

Відсотки: 

передбачено 

та уточнено 

Програмою 

згідно уточненого 

кошторису (плану 

використання 

коштів) 

 

(стовп. 5 

до 

стовп. 3) 

 

(стовп. 5 

до 

стовп. 4) 

1 2 3 4 5 6 7 

Боздоський 

 Раціональне використання, зберігання відходів виробництва і побутових відходів 

(суцільна дератизація місць загального користування) 
80,0 80,0 40,0 50,0 50,0 

5. Комплексна Програма відновлення історичного центру м.Ужгорода на 2017-

2020 роки, в т.ч.по об"єктах: 

46230,863 8904,747 305,793 0,6 3,4 

 Капітальний ремонт покрівель: 575,905 575,905 38,921 6,7 6,7 

 пл. Ш.Петефі,10 443,02 443,02 - - - 

 пл. Ш.Петефі,2 132,885 132,885 38,921 29,2 29,2 

 Капітальний ремонт фасадів: 2654,958 2654,958 1,23 0,04 0,04 

 пл. Ш.Петефі,2 352,220 352,220 - - - 

 пл. Театральна, 17 576,002 576,002 - - - 

 вул. Волошина, 1 270,830 270,830 - - - 

 вул. Волошина, 15 76,450 76,450 - - - 

 вул. Духновича, 6 100,874 100,874 - - - 

 вул. Духновича, 7 79,3 79,3 - - - 

 вул. Духновича, 11 179,472 179,472 1,23 0,6 0,6 

 вул. Духновича, 14 153,738 153,738 - - - 

 вул. Духновича, 23 72,606 72,606 - - - 

 пл. Корятовича,4 131,629 131,629 - - - 

 пл.Ш Петефі, 38 661,837 661,837 - - - 

 Реконструкція мереж та об'єктів благоустрою історичної частини міста 43000,0 5673,884 265,642 0,6 4,6 

6. Програма благоустрою міста Ужгород на 2015-2017 роки: 145630,033 145630,033 44504,983 30,5 30,5 

 1.Утримання об"єктів благоустрою: 53493,217 53493,217 22701,67 42,4 42,4 

 Нанесення горизонтальної розмітки 1300,0 1300,0 368,1 28,3 28,3 

 Поточний ремонт світлофорних об’єктів 141,7 141,7 - - - 

 Поточний ремонт (заміна дорожніх знаків) 195,0 195,0 - - - 

 Прочищення зливоприймальної каналізації вулиць міста  1878,5 1878,5 - - - 

 Поточний ремонт окремих елементів зливової каналізації вулиць міста 1170,0 1170,0 - - - 

 Поточний ремонт міських шляхів, в т.ч.: 7800,0 7800,0 3063,895 39,2 39,2 

 вул. Другетів - - 199,989 - - 

 вул.Доманинська - - 200,042 - - 
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 вул. Балоги ( І.Ваша) - - 64,56 - - 

 вул. В.Ковача ( Белінського) - - 89,777 - - 

 вул. Комендаря (Джамбула) - - 199,897 - - 

 вул. Пестеля - - 88,234 - - 

 вул. Бородіна - - 85,187 - - 

 вул. Сечені - - 42,545 - - 

 вул.Годинки - - 46,592 - - 

 вул. Минайська - - 82,504 - - 

 вул. С.Добоша ( Пархоменка) - - 30,444 - - 

 вул. Йокаї - - 20,688 - - 
 вул. Залізнична - - 18,349 - - 
 вул. Анкудінова - - 150,584 - - 
 вул. Капуша ( Мондока) - - 197,358 - - 
 вул. О.Попадинця ( Плеханова) - - 77,102 - - 
 поточний ремонт підїзду до сміттєзвалища ТПВ в Ужгороді  - - 53,441 - - 
 вул.Грибоєдова - - 72,215 - - 
 вул. Університетська - - 77,292 - - 
 пл. Народна - - 194,951 - - 
 вул. Докучаєва - - 199,908 - - 
 вул.Дендеші - - 200,043 - - 
 вул.Гленца - - 63,731 - - 
 О. Кошового - - 152,617 - - 
 Дворжака - - 88,336 - - 
 8-Березня - - 133,924 - - 
 П.Дайки - - 30,697 - - 
 вул. Легоцького - - 202,888 - - 

 Послуги щодо очищування інші (утримання доріг) 17504,1 17504,1 7079,939 40,4 40,4 

 Послуги щодо очищування інші (послуги з ліквідації несанкціонованих сміттєзвалищ, 

вмвіз сміття) 
980,2 980,2 924,975 94,3 94,3 

 Послуги щодо благоустрою території (озеленення та утримання зелених насаджень) 8713,9 8713,9 3347,174 38,4 38,4 

 Послуги щодо благоустрою території (послуги з утримання кладовищ) 1300,0 1300,0 767,729 59,0 59,0 

 Ремонтування та технічне обслуговування іншого електричного устаткування  

(послуги з утримання систем вуличного освітлення) 
2210,0 2210,0 1195,069 54,0 54,0 

 Електрична енергія  8550,0 8550,0 5470,037 63,9 63,9 
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 Ремонтування та технічне обслуговування іншого електричного устаткування  

(послуги з утримання світлофорних об'єктів) 
715,0 715,0 205,693 28,7 28,7 

 Роботи монтажні столярні (утримання малих архітектурних форм: монтаж та 

встановлення дерев'яних конструкцій)) 
128,7 128,7 128,695 99,9 99,9 

 Ремонтування іншого устаткування (утримання міських фонтанів)) 130,0 130,0 45,405 34,9 34,9 

 Збирання безпечних відходів,непридатних для вторинного використання (утримання 

зони відпочинку, прибережної смуги) 
258,7 258,7 56,902 21,9 21,9 

 Роботи монтажні столярні (послуги по святковому оформленню міста (монтаж та 

встановлення дерев'яних конструкцій)) 
128,7 128,7 48,057 37,3 37,3 

 Роботи малярні (поточний ремонт об'єктів благоустрою) 258,7 258,7 - - - 

 Послуги ветеринарні  (утримання притулку для безпритульних тварин - відлов 

безпритульних тварин) 
130,0 130,0 - - - 

 2.Капітальні видатки на об"єкти благоустрою: 92136,833 92136,833 21803,313 23,6 23,6 

 Капітальний ремонт внутрішньоквартальних територій, в т.ч.: 13660,483 13660,483 4455,284 32,6 32,6 

 вул. Легоцького,72-70 883,039 883,039 250,602 28,3 28,3 

 вул. Легоцького,19а 622,639 622,639 547,908 87,9 87,9 

 вул. Міцкевича,3 203,109 203,109 - - - 

 вул. Насипна,3 137,432 137,432 63,401 46,1 46,1 

 вул. 8 Березня,37 70,002 70,002 - - - 

 вул. Керченська,7а 444,780 444,780 118,763 26,7 26,7 

 вул. Оноківська,4 162,602 162,602 - - - 

 пр. Свободи,3,25  444,369 444,369 374,81 84,3 84,3 

 вул. 8-Березня, 3,5,7 244,027 244,027 - - - 

 вул. Пестеля,4 186,031 186,031 54,46 29,2 29,2 

 вул. Перемоги, 175-177 98,337 98,337 - - - 

 вул. Грушевського,31-37 814,628 814,628 - - - 

 вул. Залізнична,42-44-46а, вул. Джамбула,47 110,935 110,935 - - - 

 вул. Минайська,3,5,7,9 1278,024 1278,024 683,644 53,4 53,4 

 вул. Джамбула,50 10,879 10,879 - - - 

 пр. Свободи 29-41 259,871 259,871 - - - 

 тротуар вул. Грушевського,66-74 85,0 85,0 84,969 99,9 99,9 

 вул.Заньковецької,77 - вул. Легоцького,21,23 718,568 718,568 582,614 81,0 81,0 

 вул. Гойди,24 757,048 757,048 - - - 

 вул. Докучаєва,4-6 779,609 779,609 727,842 93,3 93,3 
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 вул. Собранецька,122-124 725,613 725,613 - - - 

 вул. Легоцького,58 944,681 944,681 453,453 48,0 48,0 

 вул. Легоцького,62-60 1045,169 1045,169 - - - 

 вул. Бродлаковича,1 230,4 230,4 - - - 

 вул. Декабристів, 53,54,41,45 523,538 523,538 512,818 97,9 97,9 

 вул. Можайського,3 298,0 298,0 - - - 

 вул. Л. Толстого,31 179,861 179,861 - - - 

 вул. Котовського,19,вул. Щедріна,36/17,38,38а, вул. Осипенка,16 1402,292 1402,292 - - - 

 Капітальний ремонт внутрішньоквартальних каналізаційних мереж, в т.ч.: 3577,418 3577,418 - - - 

 Капітальний ремонт внутрішньоквартальної каналізаційної мережі по вул. 

Годинки,8,10 800,0 800,0 - - - 

 Капітальний ремонт внутрішньоквартальної каналізаційної мережі по вул. Шумна,32 290,0 290,0 - - - 

 Капітальний ремонт внутрішньоквартальної каналізаційної мережі по вул. 

Докучаєва,25 201,89 201,89 - - - 

 Капітальний ремонт внутрішньоквартальної каналізаційної мережі по вул. 

І.Франка,56А 126,755 126,755 - - - 

 Капітальний ремонт внутрішньоквартальної каналізаційної мережі по вул. Тлехаса,88 261,301 261,301 - - - 

 Капітальний ремонт внутрішньоквартальної каналізаційної мережі по вул. 

Маресьєва,9 299,992 299,992 - - - 

 Капітальний ремонт внутрішньоквартальної каналізаційної мережі по вул. 

Легоцького,3-13 1087,288 1087,288 - - - 

 Капітальний ремонт внутрішньоквартальної каналізаційної мережі по вул. 

Панькевича,77-79 205,015 205,015 - - - 

 Капітальний ремонт внутрішньоквартальних  мереж каналізації по вул. М.Вовчка, 14 305,177 305,177 - - - 

 Виготовлення проектно-кошторисної документації та проведення експертизи на 

капітальний ремонт об'єктів благоустрою 700,0 700,0 - - - 

 Капітальний ремонт зелених насаджень, в т.ч.: 1120,42 1120,42 525,69 46,9 46,9 

 вул.Сечені - - 283,364 - - 

 вул. Електрозаводська - - 134,84 - - 

 прав.Набережна - - 86,281 - - 

 вул.Л.Українки - - 8,068 - - 

 вул.Легоцького - - 5,7 - - 

 вул. Собранецька (від Гойди до Крилова) - - 7,437 - - 



 

№ 

за/п 

 

Найменування цільової міської Програми,  

головний розпорядник бюджетних коштів 

Річний обсяг фінансування, 

тис. грн. 

Фактично 

профінансо-

вано у 1-му 

півріччі 

2017р., 

тис. грн. 

Відсотки: 

передбачено 

та уточнено 

Програмою 

згідно уточненого 

кошторису (плану 

використання 

коштів) 

 

(стовп. 5 

до 

стовп. 3) 

 

(стовп. 5 

до 

стовп. 4) 

1 2 3 4 5 6 7 

 Виготовлення проектно-кошторисної документації та проведення експертизи на 

реконстркцію об"єктів благоустрою 

630,047 630,047 - 

 

- - 

 Капітальний ремонт зелених зон по вул.Закарпатській 286,6 286,6 - - - 

 Реконструкція міських шляхів, в т.ч.: 21928,183 21928,183 31,897 0,1 0,1 

 Реконструкція пл. Кирпи 5553,635 5553,635 - - - 

 Реконструкція перехрестя вулиць Перемоги-Легоцького з влаштуванням кругового 

руху  
5404,91 5404,91 31,897 

 

0,5 
 

0,5 

 Реконструкція вул. Можайського (8 Березня - Минайська) 10969,638 10969,638 - - - 

 Виготовлення проектно-кошторисної документації та проведення експертизи на 

реконструкцію мостів та доріг 

800,0 800,0 - 

 

- - 

 Капітальний ремонт міських шляхів, в т.ч.: 32920,261 32920,261 14272,143 43,3 43,3 

 Капітальний ремонт вул. Чайковського 1837,901 1837,901 1469,994 79,9 79,9 

 Капітальний ремонт вул. Підградська 960,014 960,014 - - - 

 Капітальний ремонт вул. Підгірної 2233,361 2233,361 2134,945 95,5 95,5 

 Капітальний ремонт пров. Шевченка 183,228 183,228  183,175 99,9 99,9 

 Капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Антонівська (від з/д переїзду до з'їзду 

на вул. Анкудінова)  1184,869 1184,869 

 

1165,168 

 

98,3 

 

98,3 

 Капітальний ремонт вул. Горянська,№105 до вул. Слави 400,0 400,0 - - - 

 Капітальний ремонт вул. Січових Стрільців 628,842 628,842 - - - 

 Капітальний ремонт вул. Стефаника 3349,693 3349,693 6,941 0,2 0,2 

 Капітальний ремонт вул. Берчені 4912,963 4912,963 4837,362 98,4 98,4 

 Капітальний ремонт вул. Заньковецької 4769,569 4769,569 4115,895 86,2 86,2 

 Капітальний ремонт вул. Перемоги ( від вул. Легоцького до с.Сторожниця) 6075,082 6075,082 - - - 

 Капітальний ремонт вул. Польова 822,561 822,561 - - - 

 Капітальний ремонт вул. Ф. Тіхого 1335,86 1335,86 - - - 

 Капітальний ремонт вул. Крилова 50,508 50,508 - - - 

 Капітальний ремонт вул.П.Мирного 1744,046 1744,046 - - - 

 Капітальний ремонт вул.Вакарова 1261,692 1261,692 358,663 28,4 28,4 

 Капітальний ремонт вул.Підградська ( від перехрестя вул.Фединця до Перехрестя вул. 

Шумна) 
1170,072 1170,072 - 

 

- 

 

- 

 Капітальний ремонт тротуарів, в т.ч.: 15563,421 15563,421 2455,347 15,7 15,7 

 вул. Собранецька (від вул. Гойди до вул. Крилова) 899,952 899,952 560,696 62,3 62,3 

 вул. Собранецька (від вул. Крилова до вул. Підгірної) 340,549 340,549 270,53 79,4 79,4 
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 вул. Собранецька (від вул. Гойди до вул. Митної) 337,376 337,376 - - - 

 вул. Закарпатська 953,582 953,582 505,381 52,9 52,9 

 вул. Другетів (від вул. П. Мирного до вул. Кармелюка) 219,357 219,357 182,616 83,2 83,2 

 вул. Антонівська (від з.д. переїзду до з'їзду на вул.Анкудінова)  441,812 441,812 288,553 65,3 65,3 

 пл. Поштова 2011,901 2011,901 471,9 23,4 23,4 

 вул. Болотинська 123,643 123,643 - - - 

 вул. Гагаріна 1500,0 1500,0 - - - 

 капітальний ремонт пішохідної зони пл. Ш. Петефі 6294,122 6294,122 - - - 

 «Замкові сходи» 615,592 615,592 175,671 28,5 28,5 

 пр. Свободи 840,0 840,0 - - - 

 вул.Будитерів 985,535 985,535 - - - 

 Виготовлення проектно-кошторисної документації та проведення експертизи на 

капітальний ремонт доріг 

 

950,0 
 

950,0 62,952 6,6 6,6 

7. Програма приватизації об'єктів комунальної власності м.Ужгорода на 2016-2018 роки та 

перелік об'єктів комунальної власності, які підлягають приватизації : 

 

95,0 
 

95,0 23,973 
 

25,2 
 

25,2 

8. Програма виготовлення технічної документації на багатоквартирні будинки, 

квартири у м. Ужгород на 2016-2017 роки, в т.ч.по заходах: 

500,0 195,0 194,938 38,9 99,9 

 - виготовлення технічних паспортів на багатоквартирні житлові будинки  450,0 195,0 194,938 43,3 99,9 

 - виготовлення технічних паспортів на квартири для реєстрації права власності на 

них за міською радою 

50,0 - - - - 

9. Програма відшкодування частини кредитів, отриманих ОСББ, ЖБК на 

впровадження заходів з енергозбереження, капітального ремонту, реконструкції 

і модернізації багатоквартирних будинків у м. Ужгород на 2016-2017 роки 

("Теплий дім") 

2750,0 250,0 102,309 3,7 40,9 

10. Програма відшкодування відсотків за кредитами, залученими населенням на 

впровадження енергозберігаючих заходів у м. Ужгород на 2016-2017 роки 

200,0 100,0 - - - 

11. Навчальна програма для об'єднань співвласників багатоквартирних будинків у 

м. Ужгород на 2017 рік, в т.ч.по заходах: 

110,0 44,0 44,0 40,0 100,0 

 -організація та проведення п’яти чотириденних навчальних семінарів за програмою 

«Ефективне функціонування ОСББ». Вартість одного чотириденного навчального 

110,0 44,0 44,0 40,0 100,0 
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семінару на 50-70 осіб (в т.ч. виготовлення роздаткових матеріалів)-22,0 тис. грн. 

12. Програма організації підготовки до продажу земельних ділянок на 2015-2017 

роки  

515,4 387,4 187,73 36,4 48,4 

13. Програма встановлення автономного електричного опалення у м.Ужгород на 

2017 рік: 

200,0 100,0 - - - 

 - встановлення автономного електричного опалення 200,0 100,0 - - - 

14. Комплексна Програма матеріально-технічного забезпечення військових 

формувань та удосконалення цивільного захисту населення на 2017-2018 роки: 

3233,2 - - - - 

 Забезпечення протипожежних заходів 3233,2 - - - - 

15. Програма розвитку земельних відносин у м. Ужгород на 2017-2019 роки: 199,0 199,0 27,916 14,0 14,0 

 -оформлення правовстановлюючих документів на земельні ділянки комінальної 

власності (вт.ч. під об"єктами комунальної власності) та підготовка лотів до 

проведення земельних торгів (аукціонів) 

199,0 199,0 27,916 14,0 14,0 

16. Програма будівництва дитячих та спортивних майданчиків у м. Ужгород на 

2017-2021 роки : 

1199,549 1199,549 - - - 

 Капітальний ремонт дитячих та спортивних майданчиків за проектами 

громадського бюджету, всього, в т.ч.: 
1199,549 1199,549 - - - 

 Капітальний ремонт дитячого майданчика по вул. Л. Толстого,44 (ОСББ «Талінн»)  69,999 69,999 - - - 
 Капітальний ремонт дитячого майданчика по вул. Василя Комендаря,47(ОСББ 

«Єдність 47, 47А»)  
69,0 69,0 - - - 

 Капітальний ремонт дитячого майданчика по вул. Василя Комендаря,50  64,0 64,0 - - - 
 Капітальний ремонт дитячого майданчика по вул. Василя Комендаря,78  64,0 64,0 - - - 
 Капітальний ремонт дитячого майданчика по вул. Можайського,18  64,0 64,0 - - - 
 Капітальний ремонт дитячого майданчика по вул. Можайського,3 (ОСББ 

«Можайського 3»)  
69,0 69,0 - - - 

 Капітальний ремонт дитячого майданчика по вул. Можайського,9А  64,0 64,0 - - - 
 Капітальний ремонт дитячого майданчика по вул. Минайська,8 (ОСББ «Минайська 

8»)  
70,0 70,0 - - - 

 Капітальний ремонт дитячого майданчика по вул. Минайська,3  64,0 64,0 - - - 
 Капітальний ремонт дитячого майданчика по вул. Минайська,11  70,0 70,0 - - - 
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 Капітальний ремонт спортивного майданчика в парку культури та відпочинку 

«Боздоський»  
60,1 60,1 - - - 

 Капітальний ремонт спортивного майданчика по вул. Лермонтова,7А, 5А, 9А, 1 

(«Спортивна арена Лермонтова») (ОСББ «Лермонтова 7А», ОСББ «Лермонтова 5А, 

ОСББ «Лермонтова 9А, ОСББ «Лермонтова,1 – Ужгород»)  

198,45 198,45 - - - 

 Капітальний ремонт дитячого майданчика по вул. Лермонтова,7А, 5А, 9А, 1 («Мрії 

дітей та дорослих») (ОСББ «Лермонтова 7А», ОСББ «Лермонтова 5А, ОСББ 

«Лермонтова 9А, ОСББ «Лермонтова,1 – Ужгород»)  

273,0 273,0 - - - 

       

IV. Управління освіти 6619,0 2002,0 658,6 9,9 32,8 

1. Програма підтримки обдарованої учнівської молоді та учнівського врядування 

м.Ужгорода : 

100,0 100,0 85,1 85,1 85,1 

 Виплата одноразової грошової винагороди учням переможцям IV етапу 

Всеукраїнських учнівських олімпіад, III етапу Всеукраїнського конкурсу - захисту 

науково-дослідницьких робіт Малої академії наук України та випскникам навчальних 

закладів, які отримали за підсумками ЗНО сертифікат з результатами 200 балів 

100,0 100,0 85,1 85,1 85,1 

2. Програма "Безпека навчальних закладів міста на 2017-2019 роки" 1902,0 1902,0 573,5 30,1 30,1 

3. Комплексна Програма матеріально-технічного забезпечення військових 

формувань та удосконалення цивільного захисту населення на 2017-2018 роки: 

3817,0 - - - - 

 1.Забезпечення протипожежних заходів 2239,7 - - - - 

 2. Встановлення систем об"єктивного внутрішнього оповіщення 1577,3 - - - - 

4. Програма відпочинку та оздоровлення дітей на 2017-2019 роки: 800,0 - - - - 

 Організовувати роботу пришкільних таборів, таборів праці та відпочинку 800,0 - - - - 
       

V. Управління у справах культури, спорту, сім’ї та молоді 2595,3 2444,6 1025,9 39,5 41,9 

1. Програма розвитку бібліотек та бібліотечної справи на 2016-2018 роки, в т.ч. по 

заходах:  

90,0 - - - - 

 1. Поповнення та збереження бібліотечних фондів 60,0 - - - - 

 2. Придбання періодики в бібліотеки ЦБС 15,0 - - - - 

 3. Придбання комп"ютерних столів, стільців 15,0 - - - - 

2. Програма відзначення в місті Ужгород державних та місцевих свят, історичних подій, 764,7 764,7 248,0 32,4 32,4 
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знаменних і пам’ятних дат та інших заходів на 2015 – 2017 роки, в т.ч. по заходах : 

 1. Відзначення державних свят, історичних подій, пам’ятних дат, визначних 

подій держави, які встановлені актами Президента України, Кабінету 

міністрів України та ін. 

100,0 100,0 45,0 45,0 45,0 

 2.Організація та проведення загальноміських культурно-масових заходів – 

місцевих свят 

220,0 220,0 85,0 38,6 38,6 

 3.Організація та проведення ювілейних дат творчих колективів, видатних 

діячів культури, аматорів народної творчості, закладів культури, професійних 

свят 

5,0 5,0 3,0 60,0 60,0 

 4.Організація та проведення міських фестивалів 20,7 20,7 17,3 83,5 83,5 

 5.Організація та проведення пленерів, майстер-класів, виставок 

образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва 

8,0 8,0 5,9 73,7 73,7 

 6.Забезпечення участі творчих колективів міста у обласних, Всеукраїнських, 

Міжнародних фестивалях, конкурсах 

48,0 48,0 46,0 95,8 95,8 

 7.Проведення творчого звіту майстрів народної творчості та аматорів 

народного мистецтва, забезпечення своєчасної та якісної атестації 

колективів 

9,0 9,0 5,0 55,5 55,5 

 8.Сприяння та надання допомоги національно-культурним товариствам у 

відзначенні подій, пам’ятних дат, свят, пов’язаних з їх історією: 

6,0 6,0 3,1 51,6 51,6 

 9.Організація та проведення круглих столів, нарад, конференцій, семінарів, 

видавнича діяльність тощо 

5,0 5,0 2,0 40,0 40,0 

 10.Виготовлення друкованої продукції, афіш, запрошень, рекламних проспектів, 

біл-бордів  для проведення культурно-мистецьких заходів 

77,0 77,0 24,2 31,4 31,4 

 11.Придбання та пошив атрибутики, реквізитів, сценічних костюмів для 

проведення заходів 

9,0 9,0 2,0 22,2 22,2 

 12.Підтримка високого професійного мистецтва, творчих ініціатив молоді, 

творчих спілок, інших культурно-мистецьких організацій 

87,0 87,0 9,5 10,9 10,9 

 13.Організація та проведення офіційних прийомів українських та закордонних 

делегацій. Забезпечення делегацій транспортом. Послугами екскурсоводів та 

перекладачів. Проживання та харчування делегацій. Озвучення офіційних 

прийомів. Виготовлення необхідної протокольної атрибутики та 

170,0 170,0 - - - 
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інформаційних матеріалів, придбання квіткової продукції, сувенірів пов’язаних 

із символікою, історією, культурним надбанням міста. Організація та 

проведення культурної програми 

3. Програма висвітлення діяльності Ужгородської міської ради, проблем життєдіяльності міста 

в газеті «Ужгород» на 2015-2017 роки 

260,0 260,0 173,0 66,5 66,5 

4. Програма розвитку фізичної культури та спорту, фінансової підтримки кращих 

спортсменів та команд, покращення матеріально-технічної спортивної бази в м. 

Ужгород на 2016-2018 роки, в т.ч.по заходах: 

505,0 505,0 200,0 39,6 39,6 

 1.Удосконалення системи дитячо – юнацького спорту 15,0 15,0 2,7 18,0 18,0 

 2. Розвиток аматорського спорту 290,0 290,0 177,9 61,3 61,3 

 3.Матеріально – технічна база і кадрове забезпечення 200,0 200,0 19,4 9,7 9,7 

5. Міська Програма сімейної, демографічної, ґендерної політики, попередження 

насильства в сім'ї та протидії торгівлі людьми на 2016-2020 роки, в т.ч.по 

заходах: 

183,0 183,0 73,0 39,8 39,8 

 I. Інформаційно-аналітичне забезпечення галузі, співпраця з неурядовими 

організаціями: 

73,0 73,0 43,7 59,8 59,8 

 1.1.Розвиток та функціонування інформаційно-аналітичного, програмного 

забезпечення галузі, у тому числі придбання необхідної оргтехніки та супутніх 

матеріалів 

7,0 7,0 7,0 100,0 100,0 

 1.2.Розроблення, виготовлення і розповсюдження соціальної реклами та 

методичних матеріалів, спрямованих на формування здорового способу 

життя, пропаганду сімейних цнностей і форм виховання, запобігання 

насильству в сім’ї, протидію торгівлі людьми, забезпечення рівних прав та 

можливостей жінок і чоловіків, розвиток духовності та зміцнення моральних 

засад суспільства 

6,0 6,0 3,7 61,6 61,6 

 1.3.Організаційна і фінансова підтримка ініціатив громадських молодіжних, 

дитячих, жіночих організацій, громадських організацій :та національних 

меншин. Забезпечення участі представників громадських організацій, 

обдарованих і талановитих дітей, молоді у міських, обласних Всеукраїнських 

та міжнародних акціях, фестивалях, семінарах тощо 

15,0 15,0 5,0 33,3 33,3 

 1.4.Проведення заходів з відзначення 8 Березня, Дня матері, Міжнародного дня 40,0 40,0 28,0 70,0 70,0 
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сім"ї, Міжнародного дня захисту дітей, Дня молоді, Дня студента, Дня 

Св.Валентина, святого Миколая, Новорічних та Різдвяних свят з врученням 

подарунків дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, 

дітям та молоді з функціональними обмеженнями, дітям інвалідам 

багатодітним малозабезпеченим обдарованій та активній молоді інших 

міських та державних свят 

 1.5. Проведення міських акцій, ігор, фестивалів, тренінгів, семінарів, 

конференцій, форумів, виставок,засідани за "Круглим столом" з питань 

молодіжної, сімейної, демографічної та гендерної політики, з питань 

запобігання насильству в сім"ї та протидії торгівлі людьми 

5,0 5,0 - - - 

 II.Молодіжна політика: 27,5 27,5 22,0 80,0 80,0 

 2.1.Проведення культурно-мистецьких акцій та заходів профілактичного 

спрямування 

7,5 7,5 2,0 26,6 26,6 

 2.2.Проведення заходів патріотичного спрямування та урочистого відзначення 

державних свят 

20,0 20,0 20,0 100,0 100,0 

 III.Сімейна та демографічна політика, запобігання насильству в сім"ї : 69,0 69,0 5,2 7,5 7,5 

 3.1.Проведення свят, урочистих заходів та організація змістовного дозвілля 

для різних категорій сімей, дітей та молоді, урочите вручення посвідчень 

"Мати героїня" багатодітним жінкам міста 

50,0 50,0 5,2 10,4 10,4 

 3.2.Проведення інформаційно-просвітницьких кампаній з питань запобігання 

насильству в сім"ї. Участь у Міжнародній акції «16 днів проти насильства в 

сім"ї» (25 листопада-10 грудня). Забезпечення функціонування мобільних 

робочих груп з вирішення питань попередження домашнього насильства 

15,0 15,0 - - - 

 3.3.Щороку проводити широку рекламну кампанію з метою попуралізації 

моделі "Доброго батька" 

4,0 4,0 - - - 

 IV.Гендерна політика: 6,5 6,5 - - - 

 4.1.Проведення інформаційно-просвітницьких рекламних кампаній(заходів) які 

спрямовані на формування суспільства рівних прав та можливостей жінок і 

чоловіків. Позитивне ставлення суспільства до чоловіків, які беруть 

віддпустви по догляду за дитиною 

6,5 6,5 - - - 

 V. Протидія торгівлі людьми 7,0 7,0 2,1 30,0 30,0 
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 5.1.Забезпечення поінформованості населеннячерез ЗМІ, друковану продукцію 

щодо сучаснихпроявів торгівлі людьми, а також засобів і методів, що 

використовуються торгівцями людьми 

7,0 7,0 2,1 30,0 30,0 

6. Програма відпочинку та оздоровлення дітей на 2017-2019 роки в.т.ч.: 201,9 201,9 201,9 100,0 100,0 

 1.Придбання путівок до дитячих закладів оздоровлення та відпочинку для дітей, які 

потребують особливої соціальної уваги та підтримки. 
199,9 199,9 199,9 100,0 100,0 

 2.Здійснювати обстеження дитячих закладів оздоровлення та відпочинку щодо стану 

підготовки до проведення літніх оздоровчих кампаній, проводити в установленому 

порядку перевірки дотримання норм проживання та харчування у дитячих закладах. 

2,0 2,0 2,0 100,0 100,0 

7. Програма навчання плаванню дітей і розвитку водних видів спорту на 2016-

2018 роки, в т.ч.по заходах: 

200,0 200,0 130,0  65,0 65,0 

 1.Створення умов ( секцій) по навчанню початкового плавання усіх верст 

населення 

7,5 7,5 5,5 73,3 73,3 

 2.Створення умов для роботи спортивних секцій з плавання та водного поло 90,5 90,5 46,5 51,3 51,3 

 3.Організація груп здоров’я  та прикладного плавання 3,0 3,0 1,0 33,3 33,3 

 4.Створення умов для проходження реабілітації 3,0 3,0 1,0 33,3 33,3 

 5.Підтримка ветеранського руху 7,0 7,0 4,0 57,1 57,1 

 6.Проведення змагань з плавання у рамках міської спартакіади серед 

навчальних закладів міста 

30,0 30,0 30,0 100,0 100,0 

 7.Проведення міських першостей та чемпіонатів з плавання серед різних 

верств населення 

25,0 25,0 25,0 100,0 100,0 

 8.Забезпечення інвентарем та обладнанням 30,0 30,0 16,0 53,3 53,3 

 9.Організація та розвиток інфраструктури з водних видів спорту 4,0 4,0 1,0 25,0 25,0 

8. Програма розвитку Ужгородського міського центру дозвілля – будинку 

культури на 2017-2019 роки, в т.ч.по заходах: 

330,0 330,0 - - - 

 1.Придбання офісних та спеціалізованих меблів (столи, стелажі, стільці, шафи, 

дзеркала, крісла для глядацької зали,тощо) 

140,0 140,0 - - - 

 2.Декорування залу (пошиття штор, куліс, драпірування приміщення, оформлення 

інтер’єру, тощо) 

120,0 120,0 - - - 

 3.Придбання оргтехніки, мультимедійного обладнання, звукопідсилювально ї та 

освітлювальної апаратури, інструментів для акомпонування,тощо 

70,0 70,0 - - - 

9. Комплексна Програма матеріально-технічного забезпечення військових 60,7 - - - - 
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формувань та удосконалення цивільного захисту населення на 2017-2018 роки: 

 1. Забезпечення протипожежних заходів 42,5 - - -  

 2. Встановлення систем об"єктивного внутрішнього оповіщення 18,2 - - - - 
       

VI. Відділ охорони здоров"я 14129,1 10379,2 4859,4 34,3 46,8 

1. Програма "Розвиток нефрологічної та гемодіалізної служби в місті на 2014-2017 

роки" 

3878,9 3878,9 1930,8 49,7 49,7 

2. Програма забезпечення пожиттєвої терапії хворих-інвалідів ендокринологічного 

профілю на 2014-2017 роки 

111,2 111,2 44,2 39,7 39,7 

3. Програма медичного забезпечення ветеранів та інвалідів Великої Вітчизняної 

війни та учасників бойових дій на 2014-2017роки 

796,2 796,2 363,8 45,6 45,6 

4. Програма лікування хворих з гострим інфарктом міокарда із застосуванням 

тромболітичної терапії на 2015-2017 роки 

158,3 158,3 70,0 44,2 44,2 

5. Програма внутрішнього епідеміологічного контролю закладів бюджетної сфери 

м.Ужгорода на 2015-2017 роки  

768,4 768,4 213,5 27,7 27,7 

6. Програма протидії захворюванню на туберкульоз в населення м.Ужгорода на 

2015-2017 роки 

289,0 289,0 79,6 27,5 27,5 

7. Програма профілактики, діагностики та лікування цукрового діабету у населення 

м.Ужгорода на 2015-2017 роки 

2106,0 2106,0 948,7 45,0 45,0 

8. Програма профілактики, діагностики та лікування злоякісних новоутворень у населення 

м.Ужгорода на 2017 роки 

773,8 773,8 422,0 54,5 54,5 

9. Програма забезпечення мешканців м. Ужгород, які страждають на рідкісні 

(орфанні) захворювання, лікарськими засобами на 2016–2020 роки 

250,4 250,4 108,2 43,2 43,2 

10. Програма “Репродуктивне здоров’я населення м. Ужгород на період до 2020 

року” 

580,0 580,0 215,0 37,0 37,0 

11. Програма зміцнення матеріально-технічної бази міського центру первинної 4000,0 667,0 463,6 11,5 69,5 
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медико-санітарної допомоги на 2016-2020 роки : 

 -Придбання обладнання та предметів довгострокового користування 4000,0 667,0 463,6 11,5 69,5 

12. Комплексна Програма матеріально-технічного забезпечення військових 

формувань та удосконалення цивільного захисту населення на 2017-2018 роки,  

в т.ч.по заходах: 

416,9 - - - - 

 1. Забезпечення протипожежних заходів 142,0 - - - - 
 2. Встановлення систем об"єктивного внутрішнього оповіщення 274,9 - - - - 
       

VII

. 

Управління праці та соціального захисту населення 27846,58 27649,0 14388,82 51,6 52,0 

1. Програма фінансування видатків на житлово-комунальні послуги Почесним громадянам 

м. Ужгорода та делегатам І з’їзду Народних Комітетів Закарпатської України на 2017 рік: 

350,0 350,0 115,67 33,0 33,0 

 Оплата видатків на житлово-комунальні послуги (електроенергія, газ, 

водопостачання та водовідведення, квартплата, вивіз твердих побутових відходів) у 

межах санітарних норм Почесним громадянам м. Ужгорода і делегатам І з’їзду 

Народних Комітетів Закарпатської України та членам їх сімей (згідно з пунктом 5 

статті 51 Бюджетного кодексу України), що проживають у місті Ужгород 

350,0 350,0 115,67 33,0 33,0 

2. Програма підтримки діяльності громадських організацій міста соціального спрямування 

на 2017 рік, а саме: 

155,0 155,0 141,0 90,9 90,9 

 ГО "Моя Нова Сім'Я" 15,0 15,0 15,0 100,0 100,0 

 Громадська організація "Союз Чорнобиль України" 10,0 10,0  - - - 

 УМВО Інваліди війни, збройних сил та учасники бойових дій. 10,0 10,0 10,0 100,0 100,0 

 УМОЗОС ветеранів війни 10,0 10,0 10,0 100,0 100,0 

 Ужгородська міська організація Всеукраїнське  товариство репресованих 4,0 4,0  - - - 

 Ужгор.тер.орг.УТОГ 15,0 15,0 15,0 100,0 100,0 

 Ужгор.тер.орг. УТОС 5,0 5,0 5,0 100,0 100,0 

 Ужг.тов.інв.праці та дит. "Оптиміст" 15,0 15,0 15,0 100,0 100,0 

 Ужг.міс.тов.учасників афганської війни 10,0 10,0 10,0 100,0 100,0 

 Ужг.міс.орг.тов.ЧервоногоХрестаУкраїни 15,0 15,0 15,0 100,0 100,0 

 УМВ Всеукр обєднання ветеранів 5,0 5,0 5,0 100,0 100,0 

 УМГО інв.зору "Дивосвіт" 15,0 15,0 15,0 100,0 100,0 



 

№ 

за/п 

 

Найменування цільової міської Програми,  

головний розпорядник бюджетних коштів 

Річний обсяг фінансування, 

тис. грн. 

Фактично 

профінансо-

вано у 1-му 

півріччі 

2017р., 

тис. грн. 

Відсотки: 

передбачено 

та уточнено 

Програмою 

згідно уточненого 

кошторису (плану 

використання 

коштів) 

 

(стовп. 5 

до 

стовп. 3) 

 

(стовп. 5 

до 

стовп. 4) 

1 2 3 4 5 6 7 

 УМО ветеранів 6,0 6,0 6,0 100,0 100,0 

 Українська асоціація інвалідів АТО 10,0 10,0 10,0 100,0 100,0 

 Зак.обл.осередок української фед. Спорту інвалідів ураженням опорно-рухового 

апарату 10,0 10,0 10,0 

 

100,0 

 

100,0 

3. Програма діяльності медико-соціального реабілітаційного центру “Дорога життя” на 

2017 рік 

1200,0 1200,0 600,0 50,0 50,0 

4. Програма додаткових гарантій соціального захисту громадян у 2017 році, в т.ч. по 

заходах : 

3144,0 3144,0 2132,15 67,8 67,8 

 - щомісячна доплата за користування телефоном у розмірі 50,0% суми абонентної 

плати  інвалідам I і II групи по зору та інвалідам без обох ніг 

14,0 14,0 5,0 35,7 35,7 

 - придбання санаторно курортних путівок 40,0 40,0 39,99 99,9 99,9 

 - надання одноразової грошової допомоги непрацюючим особам(в т.ч. інфалідам та 

одиноким громадянам похилого віку); особам, які брали участь в антитерористичній 

операції на сході України з числа мешканців м.Ужгорода, матерям, які народили дітей 

1 січня; іншим особам за окремими рішеннями сесій міської ради, розпорядженнями 

міського голови та організація святкових (централізованих) заходів для учасників 

знаменних подій і пам2ятних дат, поштові витрати, закупівля продуктових наборів 

для малозабезпечених, інвалідів та одинових громадян похилого віку, надання разової 

матеріальної допомоги малозабезпеченим особам та пільговій категорії громадян м. 

Ужгорода, яким було встановлено автономне електричне опалення на покриття 

витрат на оплату вартості резерву абонованої потужності згідно окремого 

розпорядження міського голови в розмірі від 500,00 грн. до 2340,00 грн. 

1700,0 1700,0 1609,45 94,6 94,6 

 - виділення коштів для організації ритуальних послуг у зв'язку з похованням самотніх 

(бездомніх) осіб 

50,0 50,0 35,27 70,5 70,5 

 -надання грошової допомоги на поховання мешканців міста з числа безробітних 

громадян  

70,0 70,0 14,78 21,1 21,1 

 - надання одноразової грошової допомоги особам, які переміщуються з тимчасово 

окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції та 

стали на облік в м.Ужгороді як вимушені переселенці, згідно з окремими 

розпорядженнями міського голови, а також надання матеріальної допомоги ім"ям 

загиблих учасників АТО на поховання в розмірі 10000,00 грн. 

100,0 100,0 2,8 2,8 2,8 



 

№ 

за/п 

 

Найменування цільової міської Програми,  

головний розпорядник бюджетних коштів 

Річний обсяг фінансування, 

тис. грн. 

Фактично 

профінансо-

вано у 1-му 

півріччі 

2017р., 

тис. грн. 

Відсотки: 

передбачено 

та уточнено 

Програмою 

згідно уточненого 

кошторису (плану 

використання 

коштів) 

 

(стовп. 5 

до 

стовп. 3) 

 

(стовп. 5 

до 

стовп. 4) 

1 2 3 4 5 6 7 

 - надання адресної матеріальної допомоги учасникам антитерористичної операції на 

сході України з числа мешканців м.Ужгорода у розмірі від 500,0 грн. до 10000,00 грн. 

відповідно до висновку координаційної клмісії з питань соціального захисту населення 

або згідно з окремим розпорядженням міського голови 

440,0 440,0 164,0 37,2 37,2 

 - надання щомісячної адресної допомоги членам сімей загиблих учасників АТО – 

мешканців м.Ужгород, яким надано відповідний статус, у розмірі 500,00 грн. 

щомісячно на покриття додаткових витрат на житлово-комунальні послуги 

150,0 150,0 71,0 47,3 47,3 

 - компенсація послуг на перевезення тіл померлих мешканців міста Ужгорода до моргу 220,0 220,0 81,36 36,9 36,9 

 - виділення коштів для організації ритуальних послуг у зв'язку з похованням Почесних 

громадян м. Ужгород та делегатів 1 з"їзду Народних Комітетів Закарпатської 

України 

50,0 50,0 11,25 22,5 22,5 

 - передплата періодичних видань газети Ужгород 100,0 100,0 97,25 97,2 97,2 

 - оплата видатків пов"язаних з реєстрацією місця проживання, відновленням, зміною 

та іншими операціями з паспортом громадянина України осіб, які звернулися до 

Сектору обліку та нічного перебування бездомих осіб Ужгороддського міського 

територіального центру(надання соціальних послуг) для реєстрації місця проживання 

10,0 10,0 - - - 

 - відшкодування вартості путівок санаторно-курортним закладам за ветеранів війни, 

осіб, на яких поширюється дія Законів України "Про статус ветеранів війни, гарантії 

їх соціального захисту" та "Про жертви нацистських переслідувань" 

200,0 200,0 - - - 

5. Програма фінансування видатків на компенсаційні виплати за пільговий проїзд 

автомобільним транспортом на міських автобусних маршрутах загального 

користування у м. Ужгород на 2017 рік: 

22700,0 22700,0 11400,0 50,2 50,2 

 Фінансування компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремих категорій громадян 

автомобільним транспортом на міських автобусних маршрутах загального 

користування 

22700,0 22700,0 11400,0 50,2 50,2 

6. Програма зайнятості населення м.Ужгорода на період до 2017 року: 222,58 100,0 - - - 

 Організація та проведення громадських робіт 222,58 100,0 - - - 

7. Міська Програма сімейної, демографічної, ґендерної політики, попередження 

насильства в сім'ї та протидії торгівлі людьми на 2016-2020 роки: 

75,0 - - - - 

 Відшкодування видатків (не більше 50,0%загальної вартості) за надані послуги 75,0 - - - - 



 

№ 

за/п 

 

Найменування цільової міської Програми,  

головний розпорядник бюджетних коштів 

Річний обсяг фінансування, 

тис. грн. 

Фактично 

профінансо-

вано у 1-му 

півріччі 

2017р., 

тис. грн. 

Відсотки: 

передбачено 

та уточнено 

Програмою 

згідно уточненого 

кошторису (плану 

використання 

коштів) 

 

(стовп. 5 

до 

стовп. 3) 

 

(стовп. 5 

до 

стовп. 4) 

1 2 3 4 5 6 7 

постраждалим від насильства в сім"ї та особам (сім"ям), що перебувають у складних 

життєвих обставинах у м.Ужгороді 
       

VIII. Управління економіки та стратегічного планування 1000,0 100,0 - - - 

1. Програма підтримки та партнерства між Ужгородською міською радою та 

суб'єктами малого і середнього бізнесу на 2017-2018 роки 

1000,0 100,0 - - - 

       

 Разом : 303901,746 235474,074 87324,551 28,7 37,0 

 

 

 

Заступник начальника управління економіки та стратегічного планування,  

начальник відділу зовнішньоекономічних зв'язків, інвестицій та туризму                                                                          В. Цап 

 
Щербанич 614255 

 

 

 


