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Звіт про виконання Програми економічного і соціального 

розвитку міста за  2017 рік. 

 

Аналіз результатів основних показників економічного і соціального розвитку 

міста у 2017 року , свідчить, що  не зважаючи на складну економічну ситуацію 

в країні, в багатьох сферах розвитку міста відбулися позитивні зрушення 

відносно початку року  так і відповідного до періоду минулого року. Разом з 

тим, все ще залишаються негативні показники які уповільнюють соціально-

економічний розвиток міста.  

Промисловість.  Впродовж останніх років зберігалась позитивна 

динаміка зростання реалізації промислової продукції. Так, за оперативними 

статистичними даними  2017 року обсяг реалізованої  промислової продукції у 

відпускних цінах становив 4730,8 млн.грн., що складає 22,6 відс.  

загальнообласного показника.  

 
Динаміка обсягу реалізації промислової продукції м.Ужгорода  

 2015-2017 р., (млн.грн.)  
 

 
 

Пріоритетними галузями промисловості і на далі залишаються: хімічна, 

машинобудування, виробництво електроенергії, газу та води, легка, оброблення 

відходів, харчова та виробництво меблів. 

Близько третини замовлень в промисловому секторі припадає на 

іноземних партнерів з якими укладені відповідні договора. Так, в основному це 

замовлення, пов’язані з переробкою давальницької сировини. За таких умов 

працюють найбільш бюджетоутворюючі підприємства міста,  надходження  до 

місцевого бюджету за 2017 рік склали: ТОВ „Гроклін-Карпати” - 12,4 млн.грн., 

ТОВ „Унгвайер” - 9,9 млн.грн., ТОВ “Фава-технікс” -5,3 млн.грн.,  ТОВ 

“Завод”Ковектор” - 3,6 млн.грн., ПАТ “Ужгородський Турбогаз” - 3,4 млн.грн.,  

Разом з тим, більшість з цих підприємств працюють на експорт товарів.  

Зовнішньоекономічна  діяльніст ь. Місто Ужгород має значний 

потенціал для розвитку транскордонного співробітництва, що пояснюється 

унікальним територіальним положенням міста, значним історичним досвідом 

співпраці із країнами, що мають спільні з нами кордони.  

Станом на 01.10.2017 р. в економіку м. Ужгород іноземними інвесторами 

вкладено 49 630,0 тис. дол. США прямих іноземних інвестицій, що на 
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2798,0тис.дол.США  більше ніж до початоку 2017 року та склали 14,9% від 

загального обсягу прямих іноземних інвестицій в економіку Закарпатської 

області.  

Більше половини обсягів прямих іноземних інвестицій зосереджено на 

підприємствах промисловості – 68,6 відс. У міжнародному інвестиційному 

співробітництві м. Ужгород найбільш активну участь брали суб’єкти 

Угорщини, Словаччини, Чехії, Польщі, Німеччини та Австрії.  

Підприємництво.  Однією з важливих цілей в економічному розвитку 

м. Ужгород залишався розвиток малого підприємництва.  

Переважна більшість суб’єктів малого підприємництва задіяна в сфері платних 

послуг населенню. Сфера побутових послуг (перукарні, салони краси, ремонт 

одягу, та інші.) майже на 85 відс. формується за рахунок приватних підприємців – 

фізичних осіб, які є найбільшим джерелом надходжень до бюджету міста.  

Чисельність малих підприємств міста на кінець 2017 р. становила  1397 

одиниць (2016р. - 1713), що становить 29,1відс. до загальної кількості малих 

підприємств області. Питома вага малих підприємств в обсягах реалізації продукції  

становила  26,5 відс. (або- 3192,6 млн.грн.) від  реалізації продукції області на яких 

працювало  -  6,6 тис.  найманих працівників. 

Разом з тим, протягом 2017 року відбулося зменшення чисельності 

суб'єктів підприємницької діяльності. Так, станом на 01.01.2018 р. на обліку в 

ДПІ у м. Ужгороді перебувало 18 293 суб’єктів підприємницької діяльності, що 

на 1709 СПД менше, ніж на початок 2017 року. Скорочення в основному 

відбулося за рахунок зменшення чисельності фізичних осіб - підприємців.  

Надходження до міського бюджету з податоку  доходів  фізичних осіб за 2017 

становили у сумі 422,8 млн.гривень. 

Значна частина підприємців працює у сфері торгівлі та надання послуг 

населенню. У 2017 р. мережа таких підприємств  склала близько 2,5 тис. 

підприємств різних форм власності. Також, з продажу продовольчих та 

непродовольчих товарів у м. Ужгород діє 14 ринків, на яких підприємці 

займаються торгівлею. 

Оборот роздрібної торгівлі у січні - вересні 2017 року підприємствами 

основним видом яких є роздрібна торгівля становив - 2911,4 млн.грн. (або 

33,0 відс. загальнообласного показника) що на 10,6відс. більше 

відповідного періоду 2016 року. 

Слід відзначити, що Ужгородська міська рада протягом 2017 р. виступала 

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. 

Надання адміністративних послуг .   З січня 2014 року в 

Ужгородській міській раді працює Центр надання адміністративних послуг. Так 

з початку 2017 року кількість послуг, наданих через ЦНАП складає 39 094 та 

надано близько  40 000 консультацій. В середньому за місяць адміністраторами 

центру опрацьовується 3 258 послуг. Кількість адміністраторів, що здійснюють 

прийом громадян, становить 13 осіб. 

На сьогодні органами місцевої та виконавчої влади надаються 224 види 

адміністративних послуг, з яких: 

13 – обласної держадміністрації; 



  

132 – міської ради; 

79 – територіальних органів центральних органів виконавчої влади. 

Найпоширенішими серед них є послуги з питань реєстрації/зняття з 

реєстрації місця проживання, державна реєстрація юридичних та фізичних осіб-

підприємців, реєстрація речових прав на нерухоме майно, реєстрація 

декларацій щодо початку та завершення будівельних робіт, видача документів 

дозвільного характеру, витягів з державного земельного кадастру.  

Для зручності суб”єктів звернень ведеться прийом державними 

реєстраторами відділу державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та 

їх обтяжень міської ради. 

У вересні 2017 року підписано узгоджене рішення про співпрацю з 

Головним територіальним управлінням юстиції у Закарпатській області щодо 

реєстрації громадських організацій із статусом юридичних осіб через ЦНАП. 

У жовтні 2017 року підписано угоду про вступ ЦНАП до Всеукраїнської 

Асоціації Центрів надання адміністративних послуг, до складу якої входять 

виключно найкращі практики Центрів надання адмінпослуг. 

Протягом року адміністратори неодноразово підвищували свій 

професійний рівень приймаючи-обмінюючись практичним досвідом з колегами 

ЦНАПів міст Рівне, Київ, Вінниця, Харків. 

Разом з тим , адміністратори успішно Центру пройшли онлай-курс «Єдині 

вимоги (стандарт) до якості обслуговування відвідувачів ЦНАП» та отримали 

підтверджуючі Сертифікати. 

Під кінець року запроваджено додаткову послугу – “Мобільний 

адміністратор”, яка надаватиметься людям, що за станом здоров’я не можуть 

відвідати ЦНАП. 

Для прискорення обслуговування громадян і запобігання можливим 

конфліктним ситуаціям в ЦНАП працює електронна черга та СМС-

інформування заявників щодо результатів  розгляду поданих ними справ.  

Заявники мають можливість подачі заяв щодо надання адміністративних послуг 

в онлайн режимі. 

Транспорт.  Транспортний комплекс є важливою складовою у структурі 

економіки міста. В основному він забезпечує потребу міста у перевезеннях 

вантажів та пасажирів. На кінець 2017р. у м.Ужгороді затверджена автобусна 

маршрутна мережа з 25 маршрутів. Перевезення пасажирів на міських 

автобусних маршрутах загального користування здійснюють 5 автомобільних 

перевізників з 148 автобусами.  

За статистичними даними протягом січня-листопада 2017 року  

підприємствами транспорту міста  перевезено 437,8 млн. ткм вантажів, що на 

2,8 відс.  більше відповідного періоду 2016 року. Разом з тим, пасажирооборот 

становив 188,5  млн.пас.км., що на 6,0 відс. менше періоду 2016 року.  

Послугами пасажирського транспорту у відповідному періоді скористались 

12,6млн. пасажирів. 

Разом з тим, з метою стабілізації роботи транспорту, надання якісних 

послуг на автобусних маршрутах загального користування та підвищення 

безпеки перевезень у 2017 році  вживалися наступні заходи, а саме: 

 - розпочато процедуру придбання 10 сучасних низькопідлогових 

автобусів із загальною пасажиромісткістю 100 місць кожен;  



  

 - проводилась  робота з перевізниками, які обслуговують міські автобусні 

маршрути з метою придбання ними автобусів більшої пасажиромісткості  

(оновлено 8 автобусів, з яких один пристосований для перевезення осіб з 

обмеженими фізичними можливостями); 

 - завершено роботу по впровадженню GPS-моніторингу маршрутів, а на 

всіх транспортних засобах встановлено GPS-трекери, що дає можливість 

відслідковувати рух автобусів у реальному часі; 

 - на офіційному сайті міської ради в повному обсязі функціонує розділ 

„Громадський транспорт” в якому кожен громадянин може дізнатися про 

реальне місцезнаходження, прибуття на необхідну зупинку кожного автобуса 

на будь-якому маршруті, а також отримати інформацію про схему проїзду 

кожного маршруту, перелік зупинок тощо; 

 - у місті функціонує мобільний додаток DozoR City, дані про рух 

транспорту надходять в онлайн режимі через систему навігації GPS;  

 - забезпечено безкоштовний проїзд школярів міста без будь-якого 

обмеження у часі, періодом канікул тощо; 

 - в повному обсязі забезпечено безкоштовний проїзд пільгових категорій 

громадян; 

 - проведено обстеження автобусних зупинок, затверджено загальний 

вигляд автобусних зупинок єдиного взірця; 

 - проведено організаційну роботу по встановлення семи нових сучасних 

автобусних зупинок за рахунок інвесторів, з яких чотири - “розумні” 

(облаштовані безкоштовним Wi-Fi для очікуючих, автоматичним табло 

прогнозування прибуття автобусів, світлодіодною підсвіткою назви зупинки, 

“тривожною кнопкою” із двостороннім зв'язком із диспетчером, USB-

підзарядкою мобільних пристроїв, камерою відеонагляду); 

 - проведено черговий конкурс із визначення автомобільних перевізників 

для обслуговування міських автобусних маршрутів;  

 - жителів мікрорайону “Дравці” забезпечено прямим автобусним 

сполученням до центральної частини міста на площу Корятовича. 

Будівництво .За даними органів статистики, у січні- листопаді 2017 року 

підприємствами  та організаціями міста виконано будівельних робіт на суму 

146,2 млн.грн., що склало 20,5 відс. від загальнообласного показника.  

Житлове будівництво ведеться переважно приватними інвесторами-

забудовниками: юридичними, фізичними особами та за рахунок власних 

коштів населення. Капітальні інвестиції у житлове будівництво за 6 місяців 

2017 року становили 319,9 млн. грн., введено в експлуатацію 41,0 тис.кв.м 

житла  (у 2016 - 65,8 тис.кв.м). 

За результатами виконання «Програми комплексного забезпечення  

містобудівною документацією міста Ужгород»  протягом 2017 року було 

забезпечено виготовлення 9 топо-геодезичних зйомок територій міста 

Ужгород, виготовлення 4 детальних планів територій із 75 затверджених 

рішеннями сесії. 

Із них проведено громадські слухання щодо двох проектів  детальних 

планів. Виготовлення детального плану території по вул. Загорській, який 

охоплює 6,4 га розроблено з метою виділення земельних ділянок учасникам 

АТО та учасникам інших бойових дій для впорядкування території для 



  

житлової та багатоквартирної забудови, яким передбачено поділ 103 

ділянок. Виготовлення детального плану по вул. Собранецькій передбачає 

впорядкування 11,84  га території міста, передбачає забудову 196 земельних 

ділянок та організацію вулиць і проїздів. Решта детальних планів 

передбачають проведення громадських обговорень у лютому 2018 року з 

подальшим затвердженням рішенням сесії. 

Протягом 2017 року укладено 68 договорів про пайову участь 

замовників у розвитку і створенні інженерно-транспортної та соціальної 

інфраструктури міста та проведено оплат  до цільового фонду міста в сумі 

9,938 тис. грн. Протягом  2017 року надано 16 паспортів  відкритих літніх 

майданчиків, проведено 11 комісій по встановленню відкритих літніх 

майданчиків та підготовлено та  прийнято 11 рішень виконавчого комітету. 

Також проведено продовження 47 паспортів відкритих літніх майданчиків 

та підготовлено  припинення  5 паспортів відкритих літніх майданчиків, а 

також 16 відмов у видачі даних паспортів. Протягом року надано 124 

містобудівних умов та обмежень забудови земельних ділянок фізичними та 

юридичними особами, а також 200 відмов у видачі містобудівних умов. 

Затверджено паспортів технічних вивісок у кількості 251 одиниця, 

повернуто на доопрацювання 188 заяв на оформлення паспортів технічної 

вивіски, продовження паспортів проведено 43 особам, та припинено 5 

паспортів  вивісок. Надано також протягом року 1027 адресних довідок. 

Видано  будівельних паспортів на забудову земельних ділянок 213 одиниць. 

Надано відмов у видачі  будівельного паспорту 78 одиниць, опрацьовано  

450 заяв щодо надання висновків по погодженню проекту землеустрою.  

Житлово -комунальне  господарство . На сьогодні реформування 

житлово-комунального господарства є одним із пріоритетних напрямків 

діяльності міської влади у житловому господарстві. 

 Станом на 01 січня 2018 року на квартирному обліку перебуває                    

1154 сім'ї, в тому числі молодих сімей та одиноких громадян – 312 

учасників та інвалідів АТО – 92, кількість яких постійно збільшується.  

Капітальний ремонт житлового фонду здійснюється за фінансової 

підтримки міської ради. За звітний період по житловому фонду, який 

обслуговують управителі виконано капітальний ремонт покрівель 15-ти 

житлових будинків на загальну суму 4384,1 тис. грн. (82,8 відс.), 

відремонтовано водопровідно-каналізаційні мережі у 6-ти будинках на загальну 

суму 835,9 тис. грн. (68,9 відс.), 5 ліфтів у 4-х житлових будинках на 220,00 тис. 

грн. (84,6 відс.), електрощитові та електромережі у 2-х житлових будинках на 

239,7 тис. грн. (70,4 відс.). По житловому фонду ОСББ, ЖБК відремонтовано 

покрівлі 23-х житлових будинків на суму 8201,9 тис. грн. (91,7 відс.), 

водопровідно-каналізаційні мережі у 13-х житлових будинках на суму 2590,4 

тис. грн. (90,4 відс.), 12 ліфтів у 6-ти житлових будинках на суму 685,3 тис. грн. 

(98,7 відс.), електрощитові у 10-х житлових будинках на суму 847,1 тис. грн. 

(64,9 відс.). Загалом на реалізацію Програми капітального ремонту житлового 

фонду із бюджету міста використано 18299,6 тис. грн., що склало 86,3 відс. 

запланованих обсягів фінансування. 

Здійснювались заходи щодо створення ефективного власника в 

багатоквартирному будинку в особі ОСББ. За 2017 рік створено 40 нових ОСББ 



  

і станом на 1 січня 2018 року їх налічується 330 ОСББ.  

Виконано роботи по влаштуванню автономного опалення у 35 квартирах 

пільговиків та малозабезпечених на суму 274,8 тис. грн. та надано допомогу по 

введенню опалення в експлуатацію з встановленням багато-тарифного 

лічильника у 17 квартирах на суму 46,3 тис. грн., виготовлено проектно-

кошторисну документацію на суму 46,2 тис. грн. Всього з бюджету міста на 

реалізацію заходів Програми встановлення автономного опалення у м. Ужгород 

використано 375,5 тис. грн., або 75,0 відс. запланованих обсягів.  

По Програмі відшкодування частини кредитів, отриманих ОСББ, ЖБК на 

впровадження заходів з енергозбереження, капітального ремонту, реконструкції 

і модернізації багатоквартирних будинків у м. Ужгород «Теплий дім» з 

бюджету міста спрямовано 911,8 тис. грн. (72,9 відс. запланованих) на 

відшкодування 55,0 відс. тіла кредиту ОСББ банківським установам, в тому 

числі: АБ "Укргазбанк" – 464,7 тис. грн., ЗОУ АТ "Ощадбанк" – 447,1 тис. грн. 

По Програмі благоустрою м.Ужгорода освоєно кошти міського бюджету 

на загальну суму 118684,0 тис. грн. (92,0 відс. запланованих) та кошти 

державного бюджету – 1459,7 тис. грн. (52,1 відс.), у тому числі: на озеленення 

та утримання зелених насаджень – 8932,6 тис. грн. (100,0 відс.), утримання 

доріг – 16737,5 тис. грн. (100 відс.), збирання сміття (послуги з ліквідації 

несанкціонованих сміттєзвалищ) – 1076,8 тис. грн. (99,6 відс.), утримання 

кладовищ – 1436,7 тис. грн. (97,0 відс.), утримання систем вуличного 

освітлення – 2095,8 тис. грн. (94,8 відс.), оплату за спожиту електричну енергію 

– 9549,5 тис. грн. (99,9 відс.), утримання світлофорних об’єктів – 701,2 тис. грн. 

(98 відс.), утримання зони відпочинку, прибережної смуги – 155,8 тис. грн. 

(60,2 відс.), утримання малих архітектурних форм (лавиць) – 632,3 тис. грн. 

(88,9 відс.), святкове утримання міста – 128,7 тис. грн. (100,0 відс.), утримання 

міських фонтанів – 130,0 тис. грн. (100,0 відс.), поточний ремонт об’єктів 

благоустрою – 407,1 тис. грн. (89,1 відс.), поточний ремонт міських шляхів – 

12682,9 тис. грн. (88,0 відс.), нанесення горизонтальної розмітки – 924,3 тис. 

грн. (71,0 відс.), прочищення зливоприймальної каналізації вулиць міста – 

1960,5 тис. грн. (99,9 відс.), капітальний ремонт внутрішньоквартальних 

територій (тротуар вул.Грушевського,66-74, вул.Минайська,3,5,7,9, 

вул.Докучаєва,4-6, вул.Соб-ранецька,122-124, вул.Легоцького,19а, 

вул.Легоцького,58, пр.Свободи,3,25, вул.Декабристів,53,54,41,45, 

вул.Заньковецької,77-вул.Легоцького,21,23, вул.Легоцького,72-70,62-60,66,64, 

вул. В.Ковача,17,19, вул. Заньковецької, 11,13,15, вул.Котовського,19, 

Щедріна,36/17,38,38а, вул.Осипенка,16, вул. Насипна,3, вул. Тлехаса,87б-91, 

вул. Керченська,7а, вул. 8-го Березня,3,5,7, вул.Пестеля,4) – 11111,6 тис. грн. 

(88,1 відс.), капітальний ремонт внутрішньоквартальної каналізаційної мережі 

(вул. Шумна,32, вул. І.Франко,56а, вул. Маресьєва,9, вул. Шопена,13, вул. 

М.Вовчка,14, вул.Легоцького,3-13) – 1882,0 тис. грн. (86,6 відс.), капітальний 

ремонт частини внутрішньо квартальної території для проїзду пожежної 

частини за адресою наб. Незалежності,21 (громадський бюджет) – 293,3 тис. 

грн. (97,9 відс.), капітальний ремонт центральної алеї (Алея Небесної Сотні) на 

меморіальному комплексі Пагорб Слави – 1133,3 тис. грн. (98,8 відс.), 

капітальний ремонт зелених насаджень – 2409,7 тис. грн. (99,9 відсотки).  

Розпочато реконструкцію пл. Кирпи, перехрестя вулиць Перемоги - 



  

Легоцького з влаштуванням кругового руху, вул. Можайського, виконано 

капітальний ремонт вулиць: Чайковського, Підгірної, Підградської, Шевченка, 

Антонівської, Берчені, Станційної, Стефаника, Панаса Мирного, Вакарова, 

Заньковецької та капітальний ремонт тротуарів: вул. Другетів (від вул. 

П.Мирного до вул. Кармелюка), площа на наб. Православна, вул. Закарпатська, 

«Замкові сходи», вул. Собранецька, вул. Залізнична, вул. Болотинська, вул. 

Антонівська, вул. Будителів, вул. Гойди, пл. Дружби Народів, перехрестя вул. 

Боженка та пл. Дружби Народів, пл. Поштова, розпочато роботи з капітального 

ремонту тротуарів по пр. Свободи, всього освоєно кошти міського і державного 

бюджету на загальну суму 43256,1 тис. грн. (91,4 відс.) та 1459,7 тис. грн. (52,1 

відс.) відповідно.  

По Програмі реконструкції та капітального ремонту мережі зовнішнього 

освітлення міста Ужгород на 2017-2020 роки за рахунок коштів міського 

бюджету виконано роботи з капітального ремонту мереж зовнішнього 

освітлення 59-ти міських вулиць на загальну суму 9866,1 тис. грн. (92,2 відс. 

запланованих) та капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення 

внутрішньо-квартальних територій на 10 об'єктах - 1158,1 тис. грн. (78,4 відс.).  

По Комплексній Програмі відновлення історичного центру м. Ужгород на 

2017-2020 роки освоєно кошти міського бюджету на загальну суму 9568,3 тис. 

грн. (64,7 відс. запланованих). За рахунок цих коштів виготовлено проектно-

кошторисну документацію та розпочато реконструкцію мереж та об’єктів 

благоустрою історичної частини міста на суму 5616,4 тис. грн. (58,3 відс.), 

виконано капітальний ремонт покрівель 7-ми будинків на суму 2170,4 тис. грн. 

(100 відс.) та фасадів 5-ти будинків на суму 1781,5 тис. грн. (59,9 відс.). 

Кошти міського бюджету, призначені на капітальний ремонт дитячих та 

спортивних майданчиків згідно з Програмою будівництва, реконструкції та 

капітального ремонту дитячих та спортивних майданчиків у м. Ужгороді на 

2017-2021 роки, освоєно на суму 1398,2 тис. грн., що склало 72,6 відс. 

запланованих.  

На виконання заходів Програми охорони навколишнього природного 

середовища на 2016-2017 роки використано 524,9 тис. грн. (94,5 відс. 

запланованих) (додаток 5). 

Надходження до  бюджету.  До бюджету м. Ужгород за 2017 рік 

надійшло доходів (з трансфертами) на суму 1 266 793,0 тис.грн. або 103,7 % від 

уточненого планового показника – 1 221 871,4тис.грн., з них до: 

- загального фонду 1 198 592,7 тис.грн. або 102,7% виконання, що більше 

на 31 558,6 тис.грн. від уточненого планового обсягу 1 167 034,1 тис.грн.; 

- спеціального фонду 68 200,3 тис.грн. або 124,4 % виконання, що на         

13 363,0 тис.грн. більше від уточненого планового обсягу 54 837,3 тис.грн.  

В звітному періоді приріст надходжень бюджету міста у порівнянні з 2016 

роком склав 285 353,0 тис.грн. при темпі росту 129,1 %. 

Доходи загального фонду за 2017 рік зросли на 287 478,3 тис.грн. або 

131,6% у порівнянні з 2016 роком. 

Незважаючи на позитивну динаміку зростання дохідної частини бюджету 

міста, в звітному періоді спостерігалось зменшення надходжень спеціального 

фонду у порівнянні з 2016 роком на 2 125,3 тис.грн або на 3%  за рахунок 

скорочення обсягу власних надходжень (грантів) бюджетних установ міста. 



  

За підсумками 2017 року дохідну частину бюджету міста за питомою 

вагою складали: 

 - 59,4 % - податки, збори та інші платежі в обсязі 752 333,0 тис.грн;  

 - 40,6% - офіційні трансферти в сумі 514 460,0 тис.грн. 

За 2017 рік до бюджету міста зараховано 752 333,0 тис.грн. податків, 

зборів та інших обов’язкових платежів або 106,7 % уточненого планового 

показника 704 910,3 тис.грн. та 130,9 % затвердженого показника 574 710,5 

тис.грн., у тому числі: 

- до загального фонду 690 579,5 тис.грн, або 105,2% виконання, що більше 

на 34 059,8 тис.грн. уточненого планового обсягу та на 140 017,4 тис.грн. 

затвердженого показника; 

- до спеціального фонду 61 753,6 тис.грн. або 127,6% планового показника, 

що більше на 13 363,0 тис.грн. від уточненого планового обсягу та на 37 605,1 

тис.грн. затвердженого показника. 

Надходження офіційних трансфертів становили 514 460,0 тис.грн., або 99,5 

% уточненого планового обсягу, та на 87 213,7 тис.грн. більше надходжень 

2016 року. 

Обсяг надходжень загального фонду бюджету міста (без врахування 

трансфертів) в звітному періоді становив 690 579,5 тис. грн, або 105,2 % 

уточненого планового показника 656 519,7 тис.грн. 

Податок на доходи фізичних осіб у звітному періоді залишився базовим 

джерелом наповнення загального фонду бюджету міста (60,5%). Фактичні 

надходження його склали 417 804,0 тис.грн., що більше на 11 963,0 тис.грн 

(102,9 %) від планового показника 405 841,0 тис.грн.  

У порівнянні з відповідним періодом 2016 року обсяги надходжень 

відповідного податку в поточному році зросли на 43,1% або на 125 801,5 

тис.грн, що пояснюється збільшенням фонду оплати праці. 

У структурі місцевих податків і зборів 2017 року найбільшу питому вагу 

склали поступлення єдиного податку (65,0 %) та податку на майно (34,8%). 

Слід зазначити, що в частині податку на майно найвагомішою є плата за 

землю, питома вага якої в складі місцевих податків і зборів становить 30,4 %. 

Приріст надходжень місцевих податків і зборів до бюджету в 2017 році в 

порівнянні з попереднім роком склав 40 014,6 тис. грн.  

Обсяг акцизного податку (з вироблених, ввезених підакцизних товарів, 

роздрібної торгівлі) склав 72 327,8 тис.грн. або 112,0 % узагальненого 

планового показника 64 602,0 тис.грн. 

Зайнятість населення.  Протягом 2017 року чисельність громадян, що 

перебували на обліку складала 3034 особи з них мали статус безробітного 1493 

особи, значна частка 68,9% з них (1029 осіб) мали вищу освіту, 12,3% (183 осіб) 

– професійно-технічну освіту, 10,6% (158 осіб) –повну загальну середню освіту.  

 Кількість безробітних станом на 1 січня 2018 року, у порівнянні з 

відповідною датою 2016 року, скоротилася на 20,1% та становила 358  осіб, на 

одне вільне робоче місце претендували 3 безробітних.  

Протягом 2017 року збільшилась на 9,8% кількість вакансій, а саме 

зареєстровано 2698 вакансій, за направленням служби зайнятості 

укомплектовано 2133 вакансій.  

Серед пріоритетів роботи служби зайнятості є працевлаштування осіб, які 



  

мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштування. За звітній період 

працевлаштовано  254 особи, що мають додаткові гарантії у сприянні 

працевлаштування.  

Для забезпечення тимчасової зайнятості незайнятого населення, 

матеріальної підтримки безробітних протягом року укладались   договори 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. На нові робочі місця з компенсацією 

роботодавцю витрат в розмірі єдиного внеску на загальнообов'язкове державне 

соціальне страхування працевлаштовані 29 безробітних, зокрема, 14 осіб 

працевлаштовані з категорії громадян, що мають додаткові гарантії у сприянні 

працевлаштуванню, 15 осіб працевлаштовані суб'єктами малого 

підприємництва в пріоритетних видах економічної діяльності 

До громадських та інших робіт тимчасового характеру було залучено 99 

осіб які  виконували роботи з благоустрою та озелененню територій 

м.Ужгорода, територій підприємств, установ, зон відпочинку, догляду за 

громадянами у закладах соціальної сфери та інформування населення про 

субсидії. 

Доходи  населення та стан оплати праці .  За  статистичними 

даними,  у  січні - вересні 2017 року у місті спостерігалась тенденція до 

зростання середньомісячної заробітної плати, її розмір становив – 7586 грн. 

(по області - 6559 грн.), що становить 152,1відс. (3052 грн.) до відповідного 

періоду минулого року і 115,7відс. до середнього рівня по області.  

Найвищий рівень заробітної плати по місту у працівників, зайнятих у 

фінансовій діяльності, державному управлінні, транспорті і зв’язку.  

Впродовж 2017 року спостерігається тенденція до зменшення заборгованості  

із виплати заробітної плати.  Так за статистичними даними станом на 1 січня  

2018 року загальна сума заборгованості із виплати заробітної плати 

працівникам на економічно активних підприємствах, становила 294,9 тис.грн. 

що зменшилась  до відповідного періоду 2016 року на 445,7 тис. гривень. 

Боржниками з виплати заробітної плати є: Закарпатська регіональна філія 

ДП центр державного земельного кадастру (232,4 тис. грн.), ДП "Науково-

дослідний інститут землеустрою" (316,2 тис.грн.). 

Реалізація  державної  політики  у  сфері  соціального  захисту 

населення.   За рахунок міського бюджету у 2017 році надано грошової 

допомоги - 1904 малозабезпеченим громадянам міста на загальну суму  

2420600,00 гривень.  За рахунок державних коштів надано грошової допомоги 

21 особі на суму 13154,50 гривень. 

Оздоровлено в санаторіях, а саме : 

- за рахунок Міністерства соціальної політики України - 10 осіб, та 

учасники АТО -13 осіб; 

- за рахунок Державного бюджету (фонд інвалідів) - 42 особи на суму 

247946,00 гривень; 

- видано направлень на ВТЕК для забезпечення автотранспортом та 

електричним візком – 13 особам; 

- виплачено компенсації на бензин та транспортне обслуговування 



  

(Інвалідів) 161 особі на суму 51665,60 грн; 

- направлено 42 учасників бойових дій з числа учасників АТО на навчання 

в автошколі ТСОУ; 

- призначено компенсацію за належні для отримання жилі приміщення 5 

особам (учасники , інваліди АТО) на суму 3078190,84 грн; 

- профінансовано купівлю 7 квартир сім'ям загиблих 

військовослужбовцям. 

Для отримання житлових субсидій на оплату ЖКП протягом 2017р. 

звернулося 1799 громадян та на тверде паливо – 70 осіб. Станом на 01.01.2018р. 

отримують субсидії на ЖКП 10163 домогосподарства.  Нараховано субсидій 

населенню на оплату ЖКП протягом 2017 року на суму 84424,15 тис.грн., на 

тверде паливо – 224,45 тис.грн. 

Охорона здоров'я. Станом на 01.01.18 року заклади охорони здоров'я 

профінансовано на 98,9 відс. (план – 164350,047 тис.грн., профінансовано -

162616,156тис.грн.). 

Фінансування програм за 2017 рік становило: профілактики туберкульоза – 

100,0 відс., цукрового діабета - 99,9 відс., онкології - 99,1 відс., ендокринологія 

– 99,9 відс., нефрологія та гемодіаліз – 99,9 відс., медичного забезпечення 

інвалідів, ветеранів ВВВ та учасників АТО – 96,4 відс., програма лікування 

інфаркта міокарда методом тромболітичної терапії профінансована на 90,1 

відсотків, репродуктивного здоров"я населення міста – 100,0 відс. 

Разом з тим, у 2017 році залучено позабюджетних коштів на суму 

6990,1тис.грн. що становить на 1 мешканця – 62,2 гривень. Витрати бюджетних 

коштів на одного мешканця становлять 1461,2 гривень. 

Протягом 2017 року відмічається позитивна динаміку по багатьох 

основних показниках діяльності галузі охорони здоров’я міста так і негативна 

динаміка на яку вказують деякі показники, які погіршилися. Так, рівень 

народжуваності в місті у 2017 році в порівнянні з аналогічним періодом 

минулого року зменшився на одному рівні 10,37% (обласний показник – 

11,53‰). Відмічається від"ємний приріст населення (-0,06), обласний показник 

+0,11.  

Показник загальної смертності зменшився з 11,07 до 10,43% і є меншим за 

загальнообласний – 11,53. 

У 2017 році значно зменшився у порівнянні з попереднім роком один із 

основних інтегральних показників – показник малюкової смертності з 12,59 % 

до 7,49 % і є нижчим за середньообласний – 10.76%. 

Показник смертності від туберкульозу збільшився з 6,16 до 8,89 у 2017 

році, але є нижчим загальнообласного– 10,35).  

Значною проблемою в місті залишаються онкологічні захворювання.  

Показник захворюваності в 2017 році зріс і становить 370,8 (у 2016 році – 

339,8) і є вищим за обласний показник – 247,7. Смертність від онкологічних 

захворювань є високою і становить – 203,6 ( у 2016 році – 194,5) при обласному 

показнику – 139,5. Показник питомої ваги злоякісних новоутворень вперше 

виявлених в 4 стадії становить 24,87 при обласному показнику 21,45. 

Показники хірургічної служби в місті мають негативну тенденцію з року в 

рік. Післяопераційна летальність  при гострій хірургічній патології становить 

2,75 при загальнообласному показнику – 1,15.  



  

Освіта. У місті створено оптимальну мережу дошкільних та 

загальноосвітніх навчальних закладів. На сьогоднішній день у місті функціонує 

51 навчальний заклад, в т.ч. 27 загальноосвітніх навчальних закладів та  24 

дошкільні навчальні заклади. 

У 2017 році відкрито три додаткові дошкільні групи: дві у НВК "Ялинка" ( 

1 – з угорською мовою навчання; 1 – інклюзивна) та одну в ДНЗ №43. 

У 2017-2018 н.р. в освітніх закладах м.Ужгорода навчається 90 дітей-сиріт, 

позбавлених батьківського піклування. Дітям з даної категорії, по досягненню 

18-річного віку проведено виплати матеріальної допомоги в розмірі 1810 грн. У 

жовтні 2017 року 80 дітям-сиротам забезпечено придбання предметів 

гардеробу. Також, всі діти – сироти та діти, позбавлені батьківського 

піклування були застраховані від нещасних випадків страховою компанією 

НАСК «Оранта» терміном на один рік. Страхові поліси видані на руки 

опікунам. Страхування даної категорії дітей управлінням освіти проводиться 

щороку. 

У січні-квітні 2017 року кращі учні закладів освіти м.Ужгорода взяли 

участь у ІІІ та ІV етапах Всеукраїнських учнівських олімпіад. У ІІІ етапі взяли 

участь 188 учнів і вибороли 72 призових місця. Всі вони нагороджені 

дипломами. У ІV етапі брали участь 16 учнів, із них перемогу отримали 9 учнів. 

У листопаді-грудні  2017 року проведено ІІ етап Всеукраїнських 

учнівських олімпіад 2017-2018  н.р. із 20 навчальних предметів, в якому взяли 

участь 1336 учнів із загальноосвітніх навчальних закладів м.Ужгорода, з них 

визнано переможцями 424 учнів. 

У школах міста працюють 17 осередків Ужгородської філії Закарпатської 

МАН. У секціях МАН при школах міста займаються 457 учнів у 38 напрямках. 

Упродовж навчального року успішно функціонували 42 міські методичні 

об"єднання, було проведено 141 засідання. Форми проведення , обрані для 

методичних об"єднань були різними це педагогічні практикуми, навчальні 

семінари, практичні заняття тощо. 

У навчальних закладах м.Ужгорода у січні 2017 року було проведено 

огляд-конкурс на визначення кращого навчального закладу запровадження 

енергоефективних систем. Переможців конкурсу: УЗОШ №10, НВК "Престиж" 

та ДНЗ№2 нагороджено дипломами-відзнаками "Кращий навчальний заклад з 

впровадження енергоефективних систем 2017". 

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) та міський центр дозвілля. 

Протягом звітного 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. Крім 

планових заходів було організовано та проведено: фестиваль вертепів "Нова 

радість стала", свято "Василля", участь в організації фестивалю"Ужгородська 

палачінта",участь у фестивалі "Сакура-фест", взято участь у організації та 

проведенні урочистостей до Дня місцевого самоврядування, під час 

проведення урочистих заходів до Дня міста вперше присвоєно звання 

"Лауреата міської премії імені Петра Скунця".  



  

Учні та викладачі дитячих шкіл естетичного виховання взяли участь у 

численних обласних, всеукраїнських та міжнародних фестивалях-конкурсах: І 

міжнародному конкурсі-фестивалі мистецтв "Станкович Фуст", у XXV 

Міжнародному дитячому хореографічному фестивалі у м.Шарошпатак 

(Угорщина), ХХІ Міжнародному конкурсі струнно-смичкових інструментів 

ім.Богдана Вархола (Словаччина) та багато іншого. 

Фізична культура і спорт. Відділом фізичної культури та спорту  

протягом 2017 року проведено та взято участь у 140 спортивних заходах 

різного ґатунку. Це чемпіонати та кубки України, чемпіонати та кубки області, 

відкриті першості та різноманітні турніри.   

Окрім участі в змаганнях, які проводилися на  території м.Ужгород 

спортсмени міста прийняли участь у 12-турнірах, які проходили в межах 

Закарпатської та інших областях та міст України. Окрім вище перелічених 

турнірів спортсмени міста прийняли участь у турнірах які проходили за 

кордоном. 

Так, у звітному періоді проведено спартакіади серед учнівської та 

студентської молоді ПТНЗ і ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації. Наймасовішими 

заходами були легкоатлетичний крос, волейбол (дівчата, юнаки), настільний 

теніс, міні футбол, легкоатлетична естафета. Прийнято участь у Чемпіонаті 

України з морського багатоборства. 

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 у 2017 році  приділялась питанню оздоровлення дітей. Під 

час оздоровчої кампанії влітку 2017 року на території міста працювало 14 

таборів, з  денним перебуванням .  

Загалом влітку за кошти державного, обласного, міського бюджетів та за 

рахунок батьківських коштів оздоровлено 3524 дітей, що становить 26,6% від 

загальної кількості дітей шкільного віку (13237).  

Постійно проводилася робота по підготовці документів на подання до 

присвоєння почесного звання України „Мати-героїня”. Протягом 2017 року  

вручено посвідчення та нагрудний знак почесного звання України "Мати-

героїня" 3 матерям. Також, виписано та видано 144 посвідчень батьків з 

багатодітної сім"ї та 270 посвідчень  дитини з багатодітної сім’ї. 

Підтримка сім’ї, дітей та молоді. Протягом 2017 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. Так проведено 12 оперативно-профілактичних 

відпрацювань місць скупчення дітей і молоді. Результатом спільних рейдів в 

м.Ужгороді стало виявлення 17 випадків адміністративних правопорушень та  

11-х дітей, які займались жебракуванням. В результаті чого притягнено: 13 

дорослих до адміністративної відповідальності за ст.184 КУпАП: 2 дорослих за 

статтею 156 КУпАП. 

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.    

У встановленому порядку забезпечується соціально-правовий захист дітей – 

сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. станом на 01.01.18р. на 

обліку в службі у справах дітей міста перебуває 174 дитини-сироти, позбавленої 

батьківського піклування, з них 108 – знаходяться під опікою, піклуванням, 11 – 

в прийомній сім"ї та 13 – в дитячих будинках сімейного типу, 42- виховується в 

закладах системи МОЗ, МОН та Міністерства соціальної політики. 

У 2017 році взято на облік 16 дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування. З них: 3-дітей влаштовано під опіку та піклування, 5- 

дітей усиновлено, 8-влаштовано до закладів для дітей – сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування. 

Загалом протягом 2017 року усиновлено 13 дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування. На обліку перебуває 10 кандидатів в 

усиновителі. Також, у місті функціонує 2 прийомні см"ї, в яких виховується 3 

дитини вищезазначеної категорії. 
 

Показники виконання робіт по головних розпорядниках бюджетних 

коштів за січень-грудень 2017 року: 

Управлінням капітального будівництва за рахунок всіх джерел 

фінансування виконано робіт по будівництву, реконструкції та капітальному 

ремонту соціально-культурних і комунальних об’єктів на загальну суму 53524,7 

тис. грн., що склало 85,8 відс. запланованих річних бюджетних призначень, в 

тому числі кошти субвенції державного бюджету у сумі 568,8 тис. грн. та 

обласного бюджету у сумі 3328,0 тис. грн. освоєно на 32,0 відс. та 100,0 відс. 

відповідно  (додаток 2).  

Завершені роботи по будівництву зовнішньої дренажної каналізації для 

будівлі ЗПСМ по вул. Грибоєдова, зовнішньої водопровідної та каналізаційної 

мережі для стадіону "Автомобіліст", водовідведення з влаштуванням КНС 

вулиць Антонівська та Анкудінова, реконструкції зовнішньої мережі зливної 

каналізації ЦМКЛ, даху ДНЗ №31 по вул. Докучаєва, системи опалення із 

влаштуванням автономної котельні будівлі Лінгвістичної гімназії по наб. 

Незалежності, системи опалення будівель по вул. Небесної Сотні, 4, 6 та пл. 

Поштової, 3 із влаштуванням автономної міні-котельні, каналізаційної мережі 

Ужгородської спеціалізованої школи I-III ст. №2 по вул. Підгірна, 43, зовнішніх 

мереж фекально-господарської і дощової каналізації в м-ні "Червениця", 

водогону D-325 мм по вул. Можайського від вул. Минайської до вул.8-го 

Березня, ПНС з РЧВ 2х1000 куб.м. у м-ні "Сторожниця", капітальному ремонту 

системи опалення музичної школи ім.П.І.Чайковського по вул. Волошина, 

будівлі сімейної амбулаторії ЗПСМ по вул. Гранітній, будівлі ЗОШ №6 I-III ст. 

по вул. Польова, будівлі СНВК "Пролісок" по пр.Свободи,41, ДНЗ №43 по 

вул.Дендеші,166, будівлі по вул. 8-го Березня, 46 А, будівлі та благоустрою 

території ЗОШ I-II ст. №13 по вул. Дендеші, благоустрою території та 

зовнішньої каналізаційної мережі ЗОШ I ст. №1 по вул. Високій, благоустрою 

території УЗОШ I-III ст. №7 по вул.Дворжака,41 та ДНЗ №36 по вул. 

Бачинського, терапевтичного відділення та центрального стерилізаційного 



  

відділення Ужгородського ЦМКЛ по вул. Грибоєдова, приміщень відділення 

захворювань органів дихання стаціонару МДКЛ по вул. Бращайків та 

відділення судинної медицини та неврології ЦМКЛ по вул. Грибоєдова, 

покрівлі Головного корпусу та лабораторії ЦМКЛ, амбулаторії ЗПСМ №4 по 

вул. Сечені, 31 та ЗПСМ №6 вул. Боженка, 4 Ужгородського міського центру 

первинної медико-санітарної допомоги, фасаду будівлі (заміна вікон) ДНЗ №12 

по вул. Йокаї, Ужгородської спеціалізованої ЗОШ I-III ст. №2 по вул. Підгірна, 

43, та ЗОШ I-III ст. № 6 по вул. Одеській, харчоблоку ДНЗ №20 по вул. 

Белінського, харчоблоку і зовнішньої водопровідної мережі ДНЗ №36 по вул. 

Бачинського, цокольного поверху будівлі Лінгвістичної гімназії 

ім.Т.Г.Шевченка по наб.Незалежності,4, зовнішньої каналізаційної мережі ЗОШ 

I ст. №1 по вул. Високій, зовнішньої системи теплової мережі Ужгородської 

спеціалізованої ЗОШ I-III ст. №2 по вул. Підгірна, 43, приміщень цокольного 

поверху будівлі по пл. Жупанатська, 3Б, системи опалення будівлі по вул. 

Небесної Сотні,4.  

Капітально відремонтовано покрівлю будівлі по вул. Небесної Сотні, 5, 

приміщення будівель по вул. Небесної Сотні, 6, по вул. Бородіна, 15А, УПСЗН 

по пл. Ш.Петефі, 24.  

За рахунок коштів міського і обласного бюджетів відремонтовано покрівлю та 

фасад будівлі АЗПСМ №7 по вул. Капушанській, покрівлю Ужгородської 

класичної гімназії по вул. 8-го Березня,44, систему опалення ДНЗ №42 по 

вул.Легоцького,19.  

 Проводились роботи з реконструкції будівель колишньої котельні по вул. 

Ф. Тіхого, 13 Б під спортивно-реабілітаційний центр для інвалідів з ураженням 

опорно-рухового апарату та інвалідів АТО за рахунок коштів державного 

фонду регіонального розвитку (1000,0 тис. грн.) та міського бюджету (196,4 

тис. гривень).  

По закладах охорони здоров'я виконано робіт на суму 1126,4 тис. грн., що 

склало 99,2 відс. запланованих бюджетних призначень (додаток 3). За рахунок 

цих коштів проведено капітальний ремонт системи опалення дитячої 

поліклініки міської дитячої клінічної лікарні по вул. Боженка, 2, електромережі 

в жіночій консультації № 2 міського пологового будинку та приміщень міської 

поліклініки по вул. Грибоєдова, 20В.  

Роботи з капітального ремонту підвальних приміщень ЗОШ І-ІІІ ст.                  

№ 20 - ліцей «Лідер» по вул.Сільвая,3 та реконструкції електрощитової 

спеціалізованої ЗОШ №3 I-III ст. по наб. Незалежності не проводились у зв'язку з 

тим, що бюджетні призначення не були передбачені (додаток 4). 

На виконання заходів 53-х цільових міських Програм за рахунок коштів 

міського бюджету передбачено та планово уточнено бюджетні призначення на 

загальну суму 294123,1 тис. грн., освоєння склало 270728,3 тис. грн. (99,0 відс.) 

(додаток 5), у тому числі по головних розпорядниках бюджетних коштів 

виконання наступне:  

- Ужгородська міська рада – 424,9 тис. грн. (96,9 відс.); 

- Виконавчий комітет Ужгородської міськради – 6099,9 тис. грн. (78,3 відс.); 

- Департамент міського господарства – 218962,4 тис. грн. (91,3 відс.); 

- Управління освіти – 1590,6 тис. грн. (97,5 відс.); 

- Управління у справах культури, спорту, сім'ї та молоді – 3338,0 тис. грн. (96,0 



  

відс.); 

- Відділ охорони здоров'я – 11198,9 тис. грн. (99,4 відс.); 

- Управління праці та соціального захисту населення – 27767,2 тис. грн.                                  

(98,6 відс.); 

- Управління економіки та стратегічного планування – 347,2 тис. грн.                  

(45,5 відс.); 

- Управління містобудування та архітектури – 999,2 тис. грн. (99,5 відсотків).  

На виконання робіт по ремонту приміщень (об'єктів) в будівлі по 

пл.Поштовій, 3 використано 912,2 тис. грн., або 62,9 відс. запланованих 

бюджетних призначень. За рахунок цих коштів демонтовано старий ліфт і 

придбано новий та виготовлено проектно-кошторисну документацію на 

реконструкцію підвального поверху адміністративної будівлі (додаток 6). 

Кошти міського бюджету, призначені на реконструкцію 

легкоатлетичного ядра стадіону "Авангард" в м. Ужгород у сумі 695,8тис.грн. 

як співфінансування, департаментом міського господарства не освоєно у зв'язку 

з тим, що не було підтверджено фінансування з державного фонду 

регіонального розвитку, виконано роботи з капітального ремонту покриття 

спортивного майданчика по пр. Свободи, 20 на суму 295,0 тис. грн. (98,9 відс. 

запланованих) (додаток 7).  

Всього на утримання і розвиток житлово-комунального господарства, 

будівництво, реконструкцію та капітальний ремонт об'єктів соціально-

культурної сфери, інших об'єктів комунальної власності, в тому числі реалізацію 

заходів цільових міських Програм за рахунок коштів міського бюджету, на 2017 

рік передбачено та планово уточнено обсяги фінансування на загальну суму 

359770,8 тис. грн., виконання склало 326586,6 тис. грн. або 90,7 відсотка. 

Більш детальний аналіз виконання робіт по об’єктах та по коштах  надано 

в додатках №№ 2, 3, 4, 5, 6, 7. 

 

 

Начальник управління економіки  



                                                                                                                                                                                            Додаток 2 

П О К А З Н И К И 

будівництва, реконструкції та капітального ремонту соціально-культурних та комунальних об’єктів за 2017 рік 
 

 

Назва об'єкта 

Річний обсяг фінансування, тис.грн. Січень-грудень 2017року 

передбаче-

но 

Програмою 

уточнено 

Програмою 

згідно уточне-

ного кошторису 

(плану викори-

стання коштів) 

 

вико-

нання, 

тис. грн. 

 

відсотки : 
в т.ч. джерела 

фінансування, тис. грн. 

(стовп. 5 до 

стовп. 3) 

(стовп.5 до  

стовп.4) 
міський 

бюджет  

інші 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

I. Об'єкти культури 4800,0 8435,2 5855,2 5370,0 63,6 91,7 3272,0 2098,0 

Капітальний ремонт будівлі центральної 

міської бібліотеки в м. Ужгороді по 

вул.Волошина   

500,0 1230,0 1230,0 1229,4 99,9 99,9 1229,4 - 

Реконструкція легкоатлетичних доріжок 

стадіону "Автомобіліст" по вул. Капушанській  
1000,0 1350,0 1350,0 1061,6 78,6 78,6 1061,6 - 

Капітальний ремонт будівлі бібліотеки філії 

№5 по вул. Дендеші 
300,0 300,0 - - - - - - 

Капітальний ремонт системи опалення 

музичної школи ім. П.І.Чайковського по 

вул.Волошина 

500,0 753,0 753,0 680,4 90,3 90,3 680,4 - 

Реставрація пам'ятки архітектури національ-

ного значення будівлі по вул.Дендеші,8 
1000,0 1000,0 20,0 - - - - - 

Комплекс будівель під спортивно-реабі-

літаційний центр інвалідів з ураженням 

опорно-рухового апарату та інвалідів-

учасників антитерористичної операції по вул. 

Ф.Тіхого, 13 б, у м. Ужгороді – реконструкція 

1000,0 1000,0 200,0 196,4 19,6 98,1 196,4 - 

Капітальний ремонт системи опалення 

Ужгородської дитячої школи мистецтв по 

пл.Ш.Петефі 

500,0 500,0 - - - - - - 

Реконструкція легкоатлетичного ядра стадіону 

“Авангард” в м.Ужгород 
- 104,2 104,2 104,2 100,0 100,0 104,2 - 



 

Назва об'єкта 

Річний обсяг фінансування, тис.грн. Січень-грудень 2017року 

передбаче-

но 

Програмою 

уточнено 

Програмою 

згідно уточне-

ного кошторису 

(плану викори-

стання коштів) 

 

вико-

нання, 

тис. грн. 

 

відсотки : 
в т.ч. джерела 

фінансування, тис. грн. 

(стовп. 5 до 

стовп. 3) 

(стовп.5 до  

стовп.4) 
міський 

бюджет  

інші 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Будівництво пам'ятника на "Пагорбі Слави" в 

м.Ужгород особам, які віддали життя за 

Україну під час проведення анти-

терористичної операції (субвенція з обласного 

бюджету) 

- 2098,0 2098,0 2098,0 100,0 100,0 - 2098,0 

Капітальний ремонт зовнішньої газопровідної 

мережі котельні музичної школи ім. 

П.І.Чайковського по вул. Волошина 

- 100,0 100,0 - - - - - 

II. Об'єкти охорони здоров'я 23000,0 31181,873 13311,873 12793,3 41,0 96,1 12593,3 200 

Реконструкція підпірних стін головного 

корпусу Ужгородської ЦМКЛ по вул. 

Грибоєдова 

1500,0 1100,0 600,0 600,0 54,5 100,0 600,0 - 

Капітальний ремонт покрівлі та фасаду 

харчоблоку Ужгородської ЦМКЛ по вул. 

Грибоєдова  

600,0 600,0 - - - - - - 

Реконструкція лікарняного ліфта ЦМКЛ по 

вул. Грибоєдова 
1500,0 1500,0 - - - - - - 

Капітальний ремонт фасаду будівлі (заміна 

вікон) амбулаторії ЗПСМ №3 по вул. 

Паризької комуни  

500,0 500,0 - - - - - - 

Капітальний ремонт водопровідно-

каналізаційної системи будівлі амбулаторії 

ЗПСМ по вул. Грибоєдова 

500,0 500,0 - - - - - - 

Капітальний ремонт будівлі жіночої 

консультації № 1 по вул. Другетів 
600,0 600,0 40,0 39,1 6,5 97,7 39,1 - 

Капітальний ремонт фасаду будівлі МДКЛ по 

вул. Ракоці, 3,5 
500,0 500,0 - - - - - - 



 

Назва об'єкта 

Річний обсяг фінансування, тис.грн. Січень-грудень 2017року 

передбаче-

но 

Програмою 

уточнено 

Програмою 

згідно уточне-

ного кошторису 

(плану викори-

стання коштів) 

 

вико-

нання, 

тис. грн. 

 

відсотки : 
в т.ч. джерела 

фінансування, тис. грн. 

(стовп. 5 до 

стовп. 3) 

(стовп.5 до  

стовп.4) 
міський 

бюджет  

інші 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Капітальний ремонт будівлі психоневроло-

гічного диспансерного відділення міської 

поліклініки по вул. Сільвая, 17 

500,0 334,873 334,873 334,873 100,0 100,0 334,873 - 

Капітальний ремонт центрального стериліза-

ційного відділення ЦМКЛ по вул. Грибоєдова  
1200,0 1200,0 800,0 795,6 66,3 99,4 795,6 - 

Капітальний ремонт відділення молодшого 

дитинства МДКЛ по вул. Бращайків 
1500,0 1550,0 1550,0 1525,8 98,4 98,4 1525,8 - 

Капітальний ремонт кардіологічного 

відділення ЦМКЛ по вул. Грибоєдова 
3300,0 3300,0 - - - - - - 

Капітальний ремонт покрівлі та фасаду 

будівлі АЗПСМ №7 по вул. Капушанській  
200,0 240,0 240,0 235,6 98,1 98,1 35,6 200,0 

в тому числі субвенція з обласного бюджету - 200,0 200,0 200,0 100,0 100,0 - 200,0 

Капітальний ремонт фізіотерапевтичного 

відділення ЦМКЛ  
4000,0 4000,0 - - - - - - 

Будівництво зовнішньої дренажної каналізації 

для будівлі ЗПСМ по вул. Грибоєдова  
100,0 720,0 720,0 717,8 99,6 99,6 717,8 - 

Реконструкція даху під мансардні приміщення 

будівлі МДКЛ по вул. Боженка, 2 
2000,0 2000,0 140,0 139,5 6,9 99,5 139,5 - 

Капітальний ремонт покрівлі Головного 

корпусу та лабораторій ЦМКЛ 
3000,0 3000,0 800,0 726,7 24,2 90,8 726,7 - 

Капітальний ремонт фасаду поліклініки 

МДКЛ по вул. Боженка, 2 із заміною вікон 

(роботи з термомодернізації) 

1500,0 1500,0 50,0 - - - - - 

Капітальний ремонт будівлі сімейної 

амбулаторії ЗПСМ по вул. Гранітній 
- 550,0 550,0 539,7 98,1 98,1 539,7 - 

Реконструкція зовнішньої мережі зливної 

каналізації ЦМКЛ 
- 160,0 160,0 139,2 87,0 87,0 139,2 - 



 

Назва об'єкта 

Річний обсяг фінансування, тис.грн. Січень-грудень 2017року 

передбаче-

но 

Програмою 

уточнено 

Програмою 

згідно уточне-

ного кошторису 

(плану викори-

стання коштів) 

 

вико-

нання, 

тис. грн. 

 

відсотки : 
в т.ч. джерела 

фінансування, тис. грн. 

(стовп. 5 до 

стовп. 3) 

(стовп.5 до  

стовп.4) 
міський 

бюджет  

інші 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Капітальний ремонт терапевтичного відділен-

ня Ужгородської ЦМКЛ по вул. Грибоєдова 
- 125,0 125,0 124,5 99,6 99,6 124,5 - 

Капітальний ремонт приміщень відділення 

захворювань органів дихання стаціонару 

МДКЛ по вул. Бращайків  

- 245,0 245,0 243,3 99,3 99,3 243,3 - 

Капітальний ремонт зовнішнього електропо-

стачання будівлі ЦМКЛ по вул. Грибоєдова 
- 820,0 820,0 670,9 81,8 81,8 670,9 - 

Капітальний ремонт огорожі території ЦМКЛ 

по вул.Грибоєдова 
- 1000,0 1000,0 999,9 99,9 99,9 999,9 - 

Капітальний ремонт благоустрою території 

амбулаторії ЗПСМ по вул. Грибоєдова 
- 1280,0 1280,0 1279,7 99,9 99,9 1279,7 - 

Капітальний ремонт амбулаторії ЗПСМ №6 

Ужгородського міського центру первинної 

медико-санітарної допомоги по вул.Боженка,4  

- 910,0 910,0 907,3 99,7 99,7 907,3 - 

Капітальний ремонт амбулаторії ЗПСМ №4 

Ужгородського міського центру первинної 

медико-санітарної допомоги по вул.Сечені, 31  

- 1039,0 1039,0 1034,7 99,5 99,5 1034,7 - 

Капітальний ремонт приміщення відділення 

судинної медицини та неврології ЦМКЛ по 

вул. Грибоєдова 

- 210,0 210,0 198,7 94,6 94,6 198,7 - 

Капітальний ремонт зовнішніх мереж 

водопостачання лікарні до Головного корпусу 
- 30,0 30,0 8,5 28,3 28,3 8,5 - 

Капітальний ремонт системи опалення дитячої 

поліклініки по вул.Боженка,2 
- 18,0 18,0 5,7 31,6 31,6 5,7 - 



 

Назва об'єкта 

Річний обсяг фінансування, тис.грн. Січень-грудень 2017року 

передбаче-

но 

Програмою 

уточнено 

Програмою 

згідно уточне-

ного кошторису 

(плану викори-

стання коштів) 

 

вико-

нання, 

тис. грн. 

 

відсотки : 
в т.ч. джерела 

фінансування, тис. грн. 

(стовп. 5 до 

стовп. 3) 

(стовп.5 до  

стовп.4) 
міський 

бюджет  

інші 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Капітальний ремонт амбулаторії ЗПСМ №8, 

№9 та головного корпусу центру первинної 

медико-санітарної допомоги по 

вул.Грибоєдова, 20В  

- 400,0 400,0 399,2 99,8 99,8 399,2 - 

Капітальний ремонт амбулаторії ЗПСМ №3 

Ужгородського міського центру первинної 

медико-санітарної допомоги по 

вул.П.Комуни,2  

- 900,0 900,0 899,3 99,9 99,9 899,3 - 

Капітальний ремонт покрівлі та фасаду 

харчоблоку Ужгородської ЦМКЛ по 

вул.Грибоєдова  

- 300,0 300,0 227,7 75,9 75,9 227,7 - 

Капітальний ремонт 1-го поверху будівлі 

МДКЛ по вул.Бращайків 
- 50,0 50,0 - - - - - 

III. Об'єкти освіти 36038,5 46405,694 23565,194 19105,5 41,1 81,0 17893,3 1212,2 

Капітальний ремонт фасаду НВК "Ужгородсь-

кий економічний ліцей, ЗОШ I-II ст." по 

пл.Ш.Петефі 

1500,0 1500,0 30,0 - - - - - 

Капітальний ремонт фасаду (заміна вікон) 

Ужгородської спеціалізованої ЗОШ І-ІІІ ст.№2 

за адресою м. Ужгород,  вул. Підгірна, 43 

200,0 200,0 150,0 149,4 74,7 99,6 149,4 - 

Реконструкція будівлі під початкові класи 

ЗОШ I ст. №13  
500,0 25,0 25,0 25,0 100,0 100,0 25,0 - 

Будівництво міні-котельні для ДНЗ №1 по 

вул. М.Вовчка 
200,0 280,0 280,0 179,5 64,1 64,1 179,5 - 

Будівництво міні-котельні ЗОШ I-III ст. №12, 

ЗОШ I-III ст. №15 та ДНЗ №8 "Дзвіночок" по 

вул. Заньковецької  

250,0 50,0 50,0 - - - - - 



 

Назва об'єкта 

Річний обсяг фінансування, тис.грн. Січень-грудень 2017року 

передбаче-

но 

Програмою 

уточнено 

Програмою 

згідно уточне-

ного кошторису 

(плану викори-

стання коштів) 

 

вико-

нання, 

тис. грн. 

 

відсотки : 
в т.ч. джерела 

фінансування, тис. грн. 

(стовп. 5 до 

стовп. 3) 

(стовп.5 до  

стовп.4) 
міський 

бюджет  

інші 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Капітальний ремонт внутрішньої системи 

каналізації і водопостачання будівлі НВК 

“Ужгородський економічний ліцей, ЗОШ I-II 

ст.” по пл. Ш.Петефі, 15 

800,0 800,0 470,0 377,8 47,2 80,3 377,8 - 

Капітальний ремонт фасаду будівлі (заміна 

вікон) ДНЗ №12 по вул. Йокаї 
450,0 383,0 383,0 382,5 99,8 99,8 382,5 - 

Будівництво зовнішньої водопровідної мережі 

та каналізації ДНЗ №43 
100,0 100,0 100,0 - - - - - 

Реконструкція даху СНВК «Ялинка» по                        

вул. Нахімова 
2165,5 2165,5 - - - - - - 

Реконструкція системи опалення із 

влаштуванням автономної котельні будівлі 

Лінгвістичної гімназії по наб. Незалежності 

300,0 135,0 135,0 133,9 99,1 99,1 133,9 - 

Капітальний ремонт благоустрою території 

спеціалізованої ЗОШ №3 I-III ст. по 

наб.Незалежності 

1473,0 1473,0 - - - - - - 

Реконструкція даху ДНЗ №31 по                                

вул. Докучаєва  
300,0 370,0 370,0 367,6 99,3 99,3 367,6 - 

Капітальний ремонт будівлі НВК "Гармонія" 

по вул. Доманинській  
800,0 800,0 48,0 47,6 5,9 99,1 47,6 - 

Реконструкція будівлі ЗОШ I-III ст. №19 по 

вул. Заньковецької  
1200,0 1200,0 150,0 150,0 12,5 100,0 150,0 - 

Капітальний ремонт благоустрою території 

ДНЗ №19 по вул. Белінського 
500,0 500,0 - - - - - - 

Реконструкція будівлі ДНЗ №30 по                                       

вул. Шевченка  
1200,0 1230,0 180,0 178,1 14,4 98,9 178,1 - 



 

Назва об'єкта 

Річний обсяг фінансування, тис.грн. Січень-грудень 2017року 

передбаче-

но 

Програмою 

уточнено 

Програмою 

згідно уточне-

ного кошторису 

(плану викори-

стання коштів) 

 

вико-

нання, 

тис. грн. 

 

відсотки : 
в т.ч. джерела 

фінансування, тис. грн. 

(стовп. 5 до 

стовп. 3) 

(стовп.5 до  

стовп.4) 
міський 

бюджет  

інші 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Будівництво спортивної зали для ЗОШ №16 

по вул. Жатковича 
3000,0 3000,0 - - - - - - 

Будівництво міні-котельні для ДНЗ № 15 по 

вул. Л.Українки 
300,0 400,0 400,0 60,6 15,1 15,1 60,6 - 

Капітальний ремонт будівлі СНВК "Пролісок" 

по пр. Свободи,41 
400,0 430,0 430,0 420,4 97,7 97,7 420,4 - 

Реконструкція будівлі ЗОШ №12 по                         

вул. Заньковецької  
300,0 250,0 100,0 95,6 38,2 95,6 95,6 - 

Реконструкція будівлі ЗОШ №8 по                         

вул. Ак. Корольова,4 
300,0 250,0 100,0 96,1 38,4 96,1 96,1 - 

Капітальний ремонт благоустрою території 

УЗОШ I-III ст. №7 по вул. Дворжака,41 
800,0 1350,0 1350,0 1348,7 99,9 99,9 1348,7 - 

Реконструкція даху НВК “Престиж” по вул. 

Джамбула  
2500,0 2500,0 100,0 81,6 3,2 81,6 81,6 - 

Реконструкція даху НВК “Первоцвіт” по вул. 

Ак. Корольова  
2500,0 2500,0 100,0 82,7 3,3 82,7 82,7 - 

Будівництво ЗОШ I-III ст. на 1000 учнівських 

місць по вул. І.Франка  
1500,0 - - - - - - - 

Будівництво ДНЗ на 300 місць по                            

вул. І.Франка  
500,0 - - - - - - - 

Капітальний ремонт будівлі ЗОШ I-III ст. №6 

по вул. Одеській, 15 
800,0 1230,0 1230,0 950,9 77,3 77,3 950,9 - 

Капітальний ремонт системи опалення ДНЗ 

№42 по вул. Легоцького, 19 
800,0 1350,0 1350,0 1327,8 98,3 98,3 927,8 400,0 

в тому числі субвенція з обласного бюджету - 400,0 400,0 400,0 100,0 100,0 - 400,0 

Капітальний ремонт будівлі ДНЗ №26 по                   

пр. Свободи  
800,0 800,0 - - - - - - 



 

Назва об'єкта 

Річний обсяг фінансування, тис.грн. Січень-грудень 2017року 
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згідно уточне-
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вико-
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відсотки : 
в т.ч. джерела 

фінансування, тис. грн. 

(стовп. 5 до 

стовп. 3) 

(стовп.5 до  

стовп.4) 
міський 

бюджет  

інші 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Капітальний ремонт харчоблоку ДНЗ № 7 по 

вул. Волошина, 46  
400,0 400,0 - - - - - - 

Капітальний ремонт харчоблоку ДНЗ № 29 

“Дивосвіт” по вул. Грушевського, 61А  
700,0 700,0 600,0 533,4 76,2 88,9 533,4 - 

Капітальний ремонт будівлі ДНЗ №40 по                   

вул. Волошина  
700,0 500,0 300,0 157,5 31,5 52,5 157,5 - 

Капітальний ремонт будівлі ДНЗ №43 по                           

вул. Дендеші, 166  
800,0 1525,0 1525,0 1521,3 99,7 99,7 1521,3 - 

Капітальний ремонт підвальних приміщень 

будівлі спеціалізованої ЗОШ І-ІІІ ст. №4 по 

пл. Жупанатська, 10  

100,0 - - - - - - - 

Капітальний ремонт благоустрою території 

ЗОШ I ст. №1 по вул. Високій  
700,0 1350,0 1350,0 1349,9 99,9 99,9 1349,9 - 

Капітальний ремонт фасаду (заміна вікон) 

ДНЗ №16 по вул.Айвазовського  
500,0 500,0 100,0 96,0 19,2 96,0 96,0 - 

Капітальний ремонт покрівлі Ужгородської 

класичної гімназії по вул. 8-го Березня,44 
800,0 1250,0 1250,0 1209,4 96,7 96,7 809,4 400,0 

в тому числі субвенція з обласного бюджету - 400,0 400,0 400,0 100,0 100,0 - 400,0 

Капітальний ремонт приміщень ДНЗ №43 по 

вул. Дендеші  
500,0 500,0 - - - - - - 

Будівництво пасажирського ліфта будівлі 

ЗОШ №20 ліцей «Лідер» 
1500,0 1500,0 100,0 - - - - - 

Реконструкція господарського корпусу ДНЗ 

№ 7  
200,0 200,0 - - - - - - 

Реконструкція будівлі НВК «ЗОШ І ст. – 

угорськомовна гімназія» по вул. 

Грушевського,39/а 

300,0 300,0 - - - - - - 



 

Назва об'єкта 

Річний обсяг фінансування, тис.грн. Січень-грудень 2017року 
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вико-

нання, 

тис. грн. 

 

відсотки : 
в т.ч. джерела 

фінансування, тис. грн. 

(стовп. 5 до 

стовп. 3) 

(стовп.5 до  

стовп.4) 
міський 

бюджет  

інші 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Капітальний ремонт будівлі ДНЗ №1 по 

вул.М.Вовчка,1 
800,0 800,0 - - - - - - 

Капітальний ремонт будівлі ДНЗ №18 по 

вул.Айвазовського,5 
800,0 900,0 900,0 898,2 99,8 99,8 898,2 - 

Капітальний ремонт системи водопостачання і 

водовідведення ліцею «Інтелект» – 

загальноосвітня школа І-ІІІ ст. № 11 наб. 

Православна, 25 

800,0 800,0 - - - - - - 

Капітальний ремонт харчоблоку ДНЗ №20 по 

вул. Белінського, 23 
- 100,0 100,0 95,8 95,8 95,8 95,8 - 

Капітальний ремонт харчоблоку ДНЗ №36 по 

вул. Бачинського 
- 60,0 60,0 58,1 96,8 96,8 58,1 - 

Капітальний ремонт фасаду (заміна вікон) 

ЗОШ I-III ст.№6 по вул. Одеській 
- 200,0 200,0 199,9 99,9 99,9 199,9 - 

Капітальний ремонт зовнішньої водопровідної 

мережі ДНЗ №36 по вул. Бачинського, 27 
- 90,0 90,0 31,7 35,2 35,2 31,7 - 

Реконструкція каналізаційної мережі Ужго-

родської спеціалізованої загальноосвітньої 

школи I-III ступенів №2 з поглибленим 

вивченням окремих предметів по вул. 

Підгірна, 43  

- 360,346 360,346 360,3 99,9 99,9 360,3 - 

Капітальний ремонт будівлі ДНЗ №21 

“Ластовічка” по вул. Заньковецької, 87а  
- 580,0 580,0 579,0 99,8 99,8 349,0 230,0 

в тому числі субвенція з обласного бюджету - 230,0 230,0 230,0 100,0 100,0 - 230,0 

Капітальний ремонт зовнішньої каналізаційної 

мережі будівлі НВК "Ужгородський економіч-

ний ліцей, ЗОШ I-II ст." по пл. Ш.Петефі 

- 290,0 290,0 259,0 89,3 89,3 259,0 - 



 

Назва об'єкта 

Річний обсяг фінансування, тис.грн. Січень-грудень 2017року 
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вико-

нання, 

тис. грн. 

 

відсотки : 
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(стовп. 5 до 

стовп. 3) 

(стовп.5 до  

стовп.4) 
міський 

бюджет  

інші 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Капітальний ремонт цокольного поверху 

будівлі Лінгвістичної гімназії ім.Т.Г.Шев-

ченка по наб. Незалежності, 4 

- 1090,0 1090,0 1028,3 94,3 94,3 1028,3 - 

Капітальний ремонт цокольного поверху ЗОШ 

I-III ст. №10, наб.Православна,24 
- 30,0 30,0 - - - - - 

Капітальний ремонт благоустрою території 

ДНЗ №28 по вул.Добролюбова 
- 30,0 30,0 30,0 100,0 100,0 30,0 - 

Капітальний ремонт будівлі ЗОШ №6 I-III ст. 

по вул. Польова 
- 288,0 288,0 287,9 99,9 99,9 287,9 - 

Капітальний ремонт будівлі та благоустрою 

території ЗОШ I-II ст. №13 по вул. Дендеші 
- 505,0 505,0 504,2 99,8 99,8 504,2 - 

Капітальний ремонт зовнішньої каналізаційної 

мережі ЗОШ I ст.№1 по вул. Високій 
- 130,0 130,0 129,8 99,8 99,8 129,8 - 

Капітальний ремонт благоустрою території 

ДНЗ №36 по вул. Бачинського 
- 550,0 550,0 518,6 94,2 94,2 518,6 - 

Капітальний ремонт зовнішньої системи 

теплової мережі Ужгородської спеціалізованої 

загальноосвітньої школи I-III ступенів №2 з 

поглибленим вивченням окремих предметів, 

вул. Підгірна,43 

- 700,0 700,0 653,3 93,3 93,3 653,3 - 

Будівництво баскетбольного поля УЗОШ I-III 

ст. №19 по вул.Заньковецької, 66 (проект 

громадського бюджету) 

- 294,0 294,0 266,1 90,5 90,5 266,1 - 

Капітальний ремонт міні футбольного поля 

Ліцею “Лідер” - ЗОШ №20 по вул.Сільвая,3 

(проект громадського бюджету) 

- 67,0 67,0 - - - - - 
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бюджет  

інші 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Капітальний ремонт басейну класичної 

гімназії по вул. 8-го Березня 
- 60,0 60,0 - - - - - 

Капітальний ремонт будівлі ЗОШ I-III ст. №19 

по вул. Заньковецької 
- 600,0 600,0 599,5 99,9 99,9 599,5 - 

Спортивний майданчик для міні- футболу зі 

штучним покриттям в загальноосвітній школі 

I-III ст.№12 по вул.Заньковецької м.Ужгород - 

будівництво 

- 50,0 50,0 - - - - - 

Реконструкція спортивного майданчика НВК 

"Гармонія" вул.Доманинська, 263 в м.Ужгород 
- 585,848 585,848 199,3 34,0 34,0 17,1 182,2 

в тому числі субвенція з державного бюджету - 568,748 568,748 182,2 32,0 32,0 - 182,2 

Спортивний майданчик для міні-футболу зі 

штучним покриттям в загальноосвітній                  

школі №8, вул. Академіка Корольова, 4 

м.Ужгород - будівництво 

- 749,5 749,5 33,3 4,4 4,4 33,3 - 

Спортивний майданчик для міні-футболу зі 

штучним покриттям в загальноосвітній школі 

№5, по наб.Київській,16, м.Ужгород -

будівництво 

- 749,5 749,5 30,3 4,0 4,0 30,3 - 

Капітальний ремонт фасаду(заміна вікон та 

дверей) НВК "Первоцвіт"по вул.Ак.Корольова 
- 560,0 560,0 492,5 87,9 87,9 492,5 - 

Капітальний ремонт фасаду будівлі ЗОШ №5 

по Київській Набережній  
- 100,0 100,0 71,6 71,6 71,6 71,6 - 

Капітальний ремонт фасаду (влаштування 

електропідсвітки) будівлі Лінгвістичної 

гімназії ім.Т.Г.Шевченка по наб.Незалежності 

- 250,0 250,0 - - - - - 



 

Назва об'єкта 

Річний обсяг фінансування, тис.грн. Січень-грудень 2017року 

передбаче-

но 

Програмою 

уточнено 

Програмою 

згідно уточне-

ного кошторису 

(плану викори-

стання коштів) 

 

вико-

нання, 

тис. грн. 

 

відсотки : 
в т.ч. джерела 

фінансування, тис. грн. 

(стовп. 5 до 

стовп. 3) 

(стовп.5 до  

стовп.4) 
міський 

бюджет  

інші 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Капітальний ремонт будівлі ЗОШ I-III ст. №7 

по вул. Дворжака,41 
- 50,0 50,0 - - - - - 

Капітальний ремонт благоустрою території 

ЗОШ №20 ліцею “Лідер” 
- 50,0 50,0 41,7 83,4 83,4 41,7 - 

Капітальний ремонт благоустрою території 

ЗОШ №15 I-III ст. по вул.Заньковецькій  
- 300,0 300,0 294,3 98,1 98,1 294,3 - 

Капітальний ремонт фасаду будівлі ДНЗ №31 

по вул. Докучаєва 
- 50,0 50,0 26,2   26,2 - 

Капітальний ремонт системи водопостачання 

та каналізації Лінгвістичної гімназії 

ім.Т.Г.Шевченка  

- 160,0 160,0 93,3 58,3 58,3 93,3 - 

Будівництво навісу для зберігання дров 

котельні ДНЗ №1 по вул.М.Вовчка 
- 180,0 180,0 - - - - - 

Будівництво зовнішніх мереж водопроводу та 

каналізації для санвузла будівлі ЗОШ I ст.№13 

по вул. Дендеші 

- 50,0 50,0 - - - - - 

IV. Об'єкти комунального господарства 20200,0 30294,589 18314,589 15393,6 -16,7  15393,6 - 

Реконструкція зовнішніх мереж фекально-

господарської і дощової каналізації в м-ні 

"Червениця" 

300,0 430,0 430,0 426,3 99,1 99,1 426,3 - 

Будівництво нової лінії каналізаційних 

очисних споруд потужністю 50 тис. м³/на 

добу, м. Ужгород  

1100,0 - - - - - - - 

Реконструкція підземного водозабору 

"Минай" с. Холмок Ужгородського р-ну 
3000,0 3000,0 - - - - - - 

Реконструкція хлораторних НФС-1, НФС-2, 

НФС-3 
2000,0 2000,0 - - - - - - 



 

Назва об'єкта 

Річний обсяг фінансування, тис.грн. Січень-грудень 2017року 

передбаче-

но 

Програмою 

уточнено 

Програмою 

згідно уточне-

ного кошторису 

(плану викори-

стання коштів) 

 

вико-

нання, 

тис. грн. 

 

відсотки : 
в т.ч. джерела 

фінансування, тис. грн. 

(стовп. 5 до 

стовп. 3) 

(стовп.5 до  

стовп.4) 
міський 

бюджет  

інші 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Реконструкція водогону D-325 мм по вул. Мо-

жайського від вул. Минайської до                            

вул. 8-го Березня 

300,0 400,0 400,0 388,6 97,1 97,1 388,6 - 

Реконструкція водогону D-325 мм по                       

вул. Шумній від вул. Другетів до прохідної 

ФМК та по вул. Анкудінова від ФМК до 

транспортного мосту  

600,0 4050,0 4050,0 2974,2 73,4 73,4 2974,2 - 

Реконструкція водопровідної мережі по вул. 

Челюскінців від вул. Грушевського до                    

вул. Ак. Корольова  

500,0 500,0 - - - - - - 

Реконструкція приміщень першого поверху 

під ЦНАП будівлі по пл. Поштовій, 3 
1000,0 5900,0 5900,0 5737,1 97,2 97,2 5737,1 - 

Реконструкція каналізаційного колектора по 

вул. Тельмана  
2500,0 200,0 200,0 - - - - - 

Реконструкція водопровідної мережі по                     

вул. Добрянського  
700,0 700,0 - - - - - - 

Реконструкція водопровідної мережі від                         

вул. Годинки до вул. Капушанської по                      

вул. Погорєлова  

500,0 500,0 - - - - - - 

Реконструкція водогону D-500 мм від ПНС по 

вул. Тихій "Кальварія" до вул. Собранецької  
600,0 600,0 - - - - - - 

Капітальний ремонт будівлі по                                     

вул. Кармелюка, 7  
500,0 500,0 30,0 2,5 0,5 8,3 2,5 - 

Будівництво водовідведення побутових стоків 

в м-ні «Дравці»  
300,0 30,0 30,0 - - - - - 

Будівництво водовідведення побутових стоків 

в м-ні «Горяни»  
300,0 190,0 90,0 87,4 46,0 97,1 87,4 - 



 

Назва об'єкта 

Річний обсяг фінансування, тис.грн. Січень-грудень 2017року 

передбаче-

но 

Програмою 

уточнено 

Програмою 

згідно уточне-

ного кошторису 

(плану викори-

стання коштів) 

 

вико-

нання, 

тис. грн. 

 

відсотки : 
в т.ч. джерела 

фінансування, тис. грн. 

(стовп. 5 до 

стовп. 3) 

(стовп.5 до  

стовп.4) 
міський 

бюджет  

інші 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Капітальний ремонт будівлі по вул. 8 Березня, 

46А 
400,0 400,0 400,0 343,9 85,9 85,9 343,9 - 

Капітальний ремонт покрівлі будівлі по                        

пл. Жупанатська, 3 літера “В” 
800,0 690,0 310,0 309,2 44,8 99,7 309,2 - 

Капітальний ремонт приміщень цокольного 

поверху будівлі по пл. Жупанатська, 3 Б  
- 300,0 300,0 288,7 96,2 96,2 288,7 - 

Капітальний ремонт системи опалення будівлі 

по вул. Небесної Сотні, 4  
400,0 295,0 295,0 294,4 99,7 99,7 294,4 - 

Реконструкція аварійної ділянки каналіза-

ційного колектора по пров. Соляний 
400,0 400,0 170,0 - - - - - 

Капітальний ремонт приміщень будівель по 

вул. Небесної Сотні, 4  
400,0 400,0 - - - - - - 

Будівництво зливової каналізації мікрорайону 

«Радванка»  
500,0 500,0 - - - - - - 

Будівництво каналізаційної мережі по                      

вул. Козацька 
700,0 700,0 - - - - - - 

Будівництво каналізаційної мережі по                    

вул. Богатирська 
500,0 500,0 - - - - - - 

Будівництво каналізаційної мережі по                       

вул. Донська 
500,0 50,0 50,0 50,0 100,0 100,0 50,0 - 

Будівництво каналізаційної мережі по                        

вул. Панькевича-Айвазовського  
100,0 100,0 - - - - - - 

Будівництво каналізаційної мережі по                    

вул. Канальній  
100,0 100,0 - - - - - - 

Будівництво каналізаційної мережі по                      

вул. Базиловича 
500,0 500,0 - - - - - - 



 

Назва об'єкта 

Річний обсяг фінансування, тис.грн. Січень-грудень 2017року 

передбаче-

но 

Програмою 

уточнено 

Програмою 

згідно уточне-

ного кошторису 

(плану викори-

стання коштів) 

 

вико-

нання, 

тис. грн. 

 

відсотки : 
в т.ч. джерела 

фінансування, тис. грн. 

(стовп. 5 до 

стовп. 3) 

(стовп.5 до  

стовп.4) 
міський 

бюджет  

інші 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Будівництво каналізаційної мережі по                    

вул. Кармелюка 
700,0 700,0 - - - - - - 

Реконструкція ПНС з РЧБ 2Х1000 м. куб у 

мікрорайоні "Сторожниця" 
- 650,0 650,0 643,1 98,9 98,9 643,1 - 

Капітальний ремонт системи опалення будівлі 

по пл. Поштовій, 3 
- 350,0 350,0 194,0 55,4 55,4 194,0 - 

Реконструкція системи опалення будівель по 

вул. Небесної Сотні, 4,6 та пл. Поштової, 3 із 

влаштуванням автономної міні-котельні 

- 170,0 170,0 166,0 97,5 97,5 166,0 - 

Рекультивація території існуючого 

сміттєзвалища в с. Барвінок Ужгородського 

району II-га черга - будівництво 

- 1445,589 1445,589 1395,3 96,5 96,5 1395,3 - 

Будівництво водовідведення з влаштуванням 

КНС вулиць Антонівська та Анкудінова 
- 260,0 260,0 256,6 98,6 98,6 256,6 - 

Будівництво каналізаційної мережі по                       

вул. Радванська 
- 50,0 50,0 49,4 98,8 98,8 49,4 - 

Капітальний ремонт фасаду будівлі по                      

пл. Поштовій, 3 в м. Ужгород 
- 999,0 999,0 654,3 65,4 65,4 654,3 - 

Капітальний ремонт приміщень будівлі по 

вул. Небесної Сотні, 6  
- 150,0 150,0 149,8 99,8 99,8 149,8 - 

Капітальний ремонт приміщень будівлі 

УПСЗН по пл. Ш. Петефі, 24  
- 295,0 295,0 259,8 88,0 88,0 259,8 - 

Капітальний ремонт харчоблоку Ужгородсь-

кого міського територіального центру 
- 20,0 20,0 19,9 99,5 99,5 19,9 - 

Капітальний ремонт приміщень будівлі по 

вул. Бородіна, 15 А 
- 20,0 20,0 14,1 70,5 70,5 14,1 - 



 

Назва об'єкта 

Річний обсяг фінансування, тис.грн. Січень-грудень 2017року 

передбаче-

но 

Програмою 

уточнено 

Програмою 

згідно уточне-

ного кошторису 

(плану викори-

стання коштів) 

 

вико-

нання, 

тис. грн. 

 

відсотки : 
в т.ч. джерела 

фінансування, тис. грн. 

(стовп. 5 до 

стовп. 3) 

(стовп.5 до  

стовп.4) 
міський 

бюджет  

інші 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Капітальний ремонт будівлі по вул. Небесної 

Сотні, 5 
- 170,0 170,0 170,0 100,0 100,0 170,0 - 

Будівництво напірної каналізаційної мережі із 

влаштуванням КНС від вул. Спортивна до       

вул. Українська 

- 100,0 100,0 32,0 32,0 32,0 32,0 - 

Реконструкція огорожі насосної станції 

"Кальварія" 
- 100,0 100,0 - - - - - 

Будівництво зовнішньої водопровідної та 

каналізаційної мережі для стадіону 

"Автомобіліст" 

- 250,0 250,0 199,0 79,6 79,6 199,0 - 

Капітальний ремонт покрівлі будівлі по                  

вул. Небесної Сотні, 5 
- 300,0 300,0 288,0 96,0 96,0 288,0 - 

Реконструкція системи водовідведення 

мікрорайону "Радванка" в комплексі з КНС-2 

та очисних споруд 

- 300,0 300,0 - - - - - 

Капітальний ремонт водопровідної мережі               

D-100мм по вул.С.Разіна 
- 30,0 30,0 - - - - - 

V. Об'єкти благоустрою - 1320,0 1320,0 862,3 65,3 65,3 862,3 - 

Будівництво велосипедної доріжки по 

пл.Б.Хмельницького-вул.Драгоманова (виго-

товлення проектно-кошторисної документації) 

- 30,0 30,0 22,6 75,3 75,3 22,6 - 

Будівництво велосипедної доріжки по                      

пл. Б.Хмельницького - до пішоходного мосту 

(Київська Набережна) (виготовлення 

проектно-кошторисної документації) 

- 30,0 30,0 22,6 75,3 75,3 22,6 - 



 

Назва об'єкта 

Річний обсяг фінансування, тис.грн. Січень-грудень 2017року 

передбаче-

но 

Програмою 

уточнено 

Програмою 

згідно уточне-

ного кошторису 

(плану викори-

стання коштів) 

 

вико-

нання, 

тис. грн. 

 

відсотки : 
в т.ч. джерела 

фінансування, тис. грн. 

(стовп. 5 до 

стовп. 3) 

(стовп.5 до  

стовп.4) 
міський 

бюджет  

інші 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Будівництво велосипедної доріжки пішохід-

ний міст до транспортного моста вул.Анкуді-

нова (Православна Набережна) (виготовлення 

проектно-кошторисної документації) 

- 30,0 30,0 22,6 75,3 75,3 22,6 - 

Будівництво велосипедної доріжки міст по 

вул. Анкудінова (Православна Набережна) 

вул.Ольбрахта (виготовлення проектно-

кошторисної документації) 

- 30,0 30,0 16,1 53,6 53,6 16,1 - 

Будівництво велосипедної доріжки вул.Ольб-

рахта-вул.Волошина-вул.Корзо (виготовлення 

проектно-кошторисної документації) 

- 30,0 30,0 22,6 75,3 75,3 22,6 - 

Будівництво велосипедної доріжки вул.Корзо- 

наб.Незалежності (виготовлення проектно-

кошторисної документації) 

- 30,0 30,0 22,6 75,3 75,3 22,6 - 

Будівництво велосипедної доріжки наб.Неза-

лежності (автомобільний міст)-Боздошський 

парк (підвісний міст) (виготовлення проектно-

кошторисної документації) 

- 30,0 30,0 22,6 75,3 75,3 22,6 - 

Будівництво велосипедної доріжки Боз-

дошський парк (підвісний міст)- Словянська 

Набережна (виготовлення проектно-

кошторисної документації) 

- 30,0 30,0 22,6 75,3 75,3 22,6 - 

Будівництво велосипедної доріжки Словянсь-

ка Набережна вул. Драгоманова (виготовлення 

проектно-кошторисної документації)  

- 30,0 30,0 22,6 75,3 75,3 22,6 - 

Будівництво велодоріжок із нанесенням 

відповідної розмітки по вул. Легоцького  
- 50,0 50,0 - - - - - 



 

Назва об'єкта 

Річний обсяг фінансування, тис.грн. Січень-грудень 2017року 

передбаче-

но 

Програмою 

уточнено 

Програмою 

згідно уточне-

ного кошторису 

(плану викори-

стання коштів) 

 

вико-

нання, 

тис. грн. 

 

відсотки : 
в т.ч. джерела 

фінансування, тис. грн. 

(стовп. 5 до 

стовп. 3) 

(стовп.5 до  

стовп.4) 
міський 

бюджет  

інші 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Будівництво велодоріжок із нанесенням 

відповідної розмітки по вул. 8 Березня  
- 50,0 50,0 - - - - - 

Будівництво велодоріжок із нанесенням 

відповідної розмітки по вул. Грушевського  
- 950,0 950,0 665,4 70,0 70,0 665,4 - 

РАЗОМ : 84038,5 117637,356 62366,856 53524,7 45,4 85,8 50014,5 3510,2 

 



                                             Додаток 3  

П О К А З Н И К И 

виконання робіт по ремонту закладів охорони здоров'я за 2017 рік 
 

№ 

за/

п 

 

Назва об'єкта 

Річний обсяг фінансування,тис.грн. Січень-грудень 2017року 

передбачено та 

уточнено 

Програмою 

згідно уточненого 

кошторису (плану 

використання 

коштів) 

 

вико-

нання, 

тис. грн. 

 

відсотки : 
в т.ч. джерела фінансу-

вання, тис. грн. 

(стовп. 5 до 

стовп. 3) 

(стовп. 5 до 

стовп. 4) 
міський 

бюджет  

інші 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Капітальний ремонт балконів (3-8-й поверх) ЦМКЛ 900,0 - - - - - - 

2. 

 

Капітальний ремонт денного стаціонару та 

реабілітаційного відділення МДКЛ по вул.Ракоці,5 

100,0 - - - - - - 

3. 

 

 

Капітальний ремонт господарської будівлі МДКЛ 

по вул. Бращайків, 6 під дезінфекційне 

стерилізаційне відділення 

50,0 - - - - - - 

4. 

 

Капітальний ремонт харчоблоку в міському 

пологовому будинку 

1239,5 - - - - - - 

5. 

 

Капітальний ремонт електромережі в жіночій 

консультації № 2 міського пологового будинку 

100,0 100,0 99,1 99,1 99,1 99,1 - 

6. 

 

Капітальний ремонт м'якої частини покрівлі блоку 

А пологового корпусу 

470,0 - - - - - - 

7. 

 

Капітальний ремонт (ліквідація просадки) будівлі 

УМПБ, вул. Грибоєдова, 20 Б 

100,0 - - - - - - 

8. 

 

Капітальний ремонт фасаду(заміна вікон) в будівлі 

міської поліклініки по вул. П.Комуни, 2 

128,0 - - - - - - 

9. 

 

Капітальний ремонт приміщень міської поліклініки 

по вул. Грибоєдова, 20 В 

35,0 35,0 35,0 100,0 100,0 35,0 - 

10. 

 

 

Капітальний ремонт системи опалення дитячої 

поліклініки міської дитячої клінічної лікарні по 

вул.Боженка,2 

1000,0 1000,0 992,3 99,2 99,2 992,3 - 

 Разом : 4122,5 1135,0 1126,4 27,3 99,2 1126,4 - 

 



              Додаток 4 

П О К А З Н И К И 

виконання робіт по ремонту закладів освіти за 2017 рік 

 
 

№ 

за/п 

 

Назва об'єкта 

Річний обсяг фінансування, 

тис.грн. 

Січень-грудень 2017року 

передбачено  та 

уточнено 

Програмою 

згідно уточненого 

кошторису (плану 

використання 

коштів) 

 

вико-

нання, 

тис. грн. 

 

відсотки : 
в т.ч. джерела 

фінансування, тис. грн. 

(стовп. 5 до 

стовп. 3) 

(стовп. 5 до  

стовп. 4) 
міський 

бюджет  

інші 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. 

 

 

Капітальний ремонт підвальних приміщень 

ЗОШ І-ІІІ ст. № 20- ліцей «Лідер» по 

вул.Сільвая,3 300,0 - - - - - - 

2. 

 

Реконструкція електрощитової спеціалізо-

ваної ЗОШ №3 I-III ст. по наб. Незалежності 300,0 - - - - - - 

 Разом: 600,0 - - - - - - 

 
 



Додаток 5 

П О К А З Н И К И 

виконання цільових міських Програм за 2017 рік за рахунок коштів міського бюджету  

 
 

№ 

за/п 

 

Найменування цільової міської Програми,  

головний розпорядник бюджетних коштів 

Річний обсяг фінансування, 

тис. грн. 

Фактично 

профінансо

вано за 

січень-

грудень, 

тис. грн. 

Відсотки: 
 

(стовп. 5 

до 

стовп. 3) 

 

(стовп. 5 

до 

стовп. 4) 

передбачено 

та уточнено  

Програмою 

згідно уточненого 

кошторису (плану 

використання 

коштів)  
1 2 3 4 5 6 7 

       

I. Ужгородська міська рада 722,867 438,353 424,896 58,7 96,9 

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

2017 роки 

722,867 438,353 424,896 58,7 96,9 

       

II. Виконавчий комітет Ужгородської міської ради 19042,100 7786,430 6099,985 32,0 78,3 

1. Програма комплексного забезпечення містобудівною документацією міста Ужгород,                                          

в т.ч. по заходах: 

195,730 195,730 195,730 100,0 100,0 

 Фото геодезичні роботи М 1:500 195,730 195,730 195,730 100,0 100,0 

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

2017-2020 роки 

1930,000 - - - - 

3. Програма розвитку земельних відносин у м. Ужгород на 2017-2019 роки: 2000,000 1500,000 1240,941 62,0 82,7 

 Інвентаризація земель міста 2000,000 1500,000 1240,941 62,0 82,7 

4. Програма інформатизації діяльності Ужгородської міської ради та її виконавчих 

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

2913,700 2203,700 1924,931 66,0 87,3 

 1. Розвиток технічного забезпечення інформатизації виконавчих органів міської ради 

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

950,000 866,000 827,239 87,0 95,5 

 - придбання нової оргтехніки (комп’ютерів та периферії)  600,000 600,000 561,239 93,5 93,5 

 - модернізація застарілої комп’ютерної техніки з одночасним придбанням 

ліцензійного програмного забезпечення  

350,000 266,000 266,000 76,0 100,0 

 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  

193,700 193,700 153,692 79,3 79,3 

 3. Впровадження елементів електронно-інформаційної системи "Електронне 

урядування", в т. ч.:  

1090,000 944,000 944,000 86,6 100,0 

 - створення єдиної системи електронного документообігу виконавчих органів міської 1030,000 944,000 944,000 91,6 100,0 



 

№ 

за/п 

 

Найменування цільової міської Програми,  

головний розпорядник бюджетних коштів 

Річний обсяг фінансування, 

тис. грн. 

Фактично 

профінансо

вано за 

січень-

грудень, 

тис. грн. 

Відсотки: 
 

(стовп. 5 

до 

стовп. 3) 

 

(стовп. 5 

до 

стовп. 4) 

передбачено 

та уточнено  

Програмою 

згідно уточненого 

кошторису (плану 

використання 

коштів)  
1 2 3 4 5 6 7 

ради та єдиної системи обліку кадрів міської ради  

 - модернізація та інформаційне наповнення офіційної веб-сторінки міської ради та 

центру надання адміністративних послуг  

60,000 - - - - 

 4. Обслуговування структурованої кабельної мережі  20,000 - - - - 

 5. Придбання робочих станцій для оформлення та видачі паспорта громадянина 

України  

660,000 200,000 - - - 

5. Програма розвитку транскордонного співробітництва, туризму та формування 

позитивного міжнародного інвестиційного іміджу м. Ужгород на 2017-2022 

роки, в т.ч. по заходах : 

542,000 450,000 420,112 77,5 93,3 

 Виготовлення необхідної протокольної атрибутики, книг, брошур, буклетів, 

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

туристичним потенціалом, культурним надбанням міста, тощо 

182,000 182,000 182,000 100,0 100,0 

 Випуск карти міста для безкоштовного розповсюдження 10,000 10,00 10,000 100,0 100,0 

 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/, відзначення Дня міста 

350,000 258,000 228,112 65,1 88,4 

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

в т.ч. по заходах: 

167,000 61,000 57,921 34,6 94,9 

 Придбання коробок для архівних документів 55,000 31,000 30,921 56,2 99,7 

 Придбання та оновлення устаткування для  збереження документів (стелажі) 60,000 30,000 27,000 45,0 90,0 

 Придбання вимірювання приладів і контролю волого-температурного режиму в 

сховищі 

2,000 - - - - 

 Обладнання для виставкових експозицій у архівному відділі (стенди) 20,000 - - - - 

 Придбання оргтехніки 30,000 - - - - 

7. Програма забезпечення молоді житлом на 2013-2017 роки 326,000 326,000 326,000 100,0 100,0 

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

2018 роки, в т.ч.по заходах: 

1500,000 1500,000 1114,800 74,3 74,3 

 Придбання обладнання (відеокамери, тощо) 350,000 350,000 - - - 

 Послуги по обслуговуванню відеокамер, абонплата за інтернет, послуги апаратного 

хостінгу, монтажні роботи по підключенню нових камер, поточний ремонт камер, 

1150,000 1150,000 1114,800 96,9 96,9 



 

№ 

за/п 

 

Найменування цільової міської Програми,  

головний розпорядник бюджетних коштів 

Річний обсяг фінансування, 

тис. грн. 

Фактично 

профінансо

вано за 

січень-

грудень, 

тис. грн. 

Відсотки: 
 

(стовп. 5 

до 

стовп. 3) 

 

(стовп. 5 

до 

стовп. 4) 

передбачено 

та уточнено  

Програмою 

згідно уточненого 

кошторису (плану 

використання 

коштів)  
1 2 3 4 5 6 7 

побудова мережі системи відеоспостереження та інш. 

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

в т.ч. по заходах:  

50,000 50,000 48,000 96,0 96,0 

 Створення та впровадження програмного середовища «Система щоденного 

моніторингу споживання енергоносіїв «Енергобаланс» 

50,000 50,000 48,000 96,0 96,0 

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

2020 роки, в т.ч. по заходах: 

1000,000 700,000 - - - 

 Реставрація пам’ятки архітектури національного значення «Амбар та винний льох 

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

1000,000 700,000 - - - 

11. Комплексна Програма матеріально-технічного забезпечення військових 

формувань та удосконалення цивільного захисту населення на 2017-2018 роки 

650,000 600,000 594,403 91,4 99,0 

13. Програма створення та накопичення міського матеріального резерву та 

промислових засобів індивідуального захисту органів дихання для 

непрацюючого населення м.Ужгорода на 2017-2021 роки 

7467,670 - - - - 

14. Програма матеріально-технічного забезпечення Управління патрульної поліції у 

містах Ужгороді та Мукачеві Департаменту патрульної поліції, в т.ч.по заходах: 

300,000 200,000 177,147 59,0 88,5 

 Придбання запчастин до транспортних засобів 130,000 110,000 107,247 82,4 97,4 

 Придбання оргтехніки 80,000 70,000 49,900 62,3 71,2 

 Придбання офісних мебдів: стільці, столи, шафи 60,000 - - - - 

 Придбання друкованої продукції:флаєра,брошури, роз"яснювальні матеріали 30,000 20,000 20,000 66,6 100,0 
       

III. Департамент міського господарства                        332136,463 239637,783 218962,355 65,9 91,3 

1. Програма реконструкції та капітального ремонту мережі зовнішнього освітлення 

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

12171,096 12171,096 11024,154 90,5 90,5 

 Капітальний ремонт мережі зовнішнього освітлення міських вулиць: 10695,162 10695,162 9866,082 92,2 92,2 

 перехрестя вулиць Перемоги-Легоцького 296,000 296,000 295,494 99,8 99,8 

 наб. Київська 145,000 145,000 145,000 99,8 99,8 

 вул. Капітульна 120,000 120,000 117,915 98,2 98,2 

 "Замкові сходи" 90,000 90,000 89,758 99,7 99,7 



 

№ 

за/п 

 

Найменування цільової міської Програми,  

головний розпорядник бюджетних коштів 

Річний обсяг фінансування, 

тис. грн. 

Фактично 

профінансо

вано за 

січень-

грудень, 

тис. грн. 

Відсотки: 
 

(стовп. 5 

до 

стовп. 3) 

 

(стовп. 5 

до 

стовп. 4) 

передбачено 

та уточнено  

Програмою 

згідно уточненого 

кошторису (плану 

використання 

коштів)  
1 2 3 4 5 6 7 

 вул. Замкова 60,000 60,000 59,033 98,3 98,3 

 пішохідна доріжка від вул. Заньковецької до вул.8-го Березня 115,000 115,0 114,794 99,8 99,8 

 вул. Чорновола 210,000 210,0 208,252 99,1 99,1 

 вул. Канальна 120,000 120,0 119,406 99,5 99,5 

 вул. Насипна 150,000 150,0 149,566 99,7 99,7 

 вул. Залізнична 52,000 52,0 51,802 99,6 99,6 

 вул. Ш. Руставелі 50,000 50,0 49,868 99,7 99,7 

 вул. Стародоманинська 36,000 36,0 35,890 99,6 99,6 

 вул. Долгоша 64,000 64,0 63,848 99,7 99,7 

 вул. Технічна-вул. Вокзальна 46,000 46,0 45,847 99,6 99,6 

 пл. Б. Хмельницького 280,000 280,0 279,220 99,7 99,7 

 вул. Університетська (від вул. Докучаєва до вул. Грибоєдова) 120,000 120,0 115,889 96,5 96,5 

 вул. Осипенка 245,000 245,0 244,398 99,7 99,7 

 міст Анкудінова 160,000 160,0 159,556 99,7 99,7 

 пішохідна зона вул. Минайська (від Укртелеком до Осетії) 296,000 296,0 295,318 99,7 99,7 

 вул. Тимірязєва 296,000 296,0 294,663 99,5 99,5 

 вул. Шахтарів 180,000 180,0 139,105 76,7 76,7 

 пл. Лаборця-вул. Я. Гуса 210,000 210,0 209,452 99,7 99,7 

 вул. С. Разіна 195,000 195,0 137,248 70,3 70,3 

 вул. Шишкіна 296,000 296,0 206,905 69,9 69,9 

 вул. Єрмака 210,000 210,0 147,882 70,4 70,4 

 вул. Тельмана 220,000 220,0 219,936 99,9 99,9 

 вул. Будителів 140,000 140,0 136,659 97,6 97,6 

 провул. Театральний 90,000 90,0 77,875 86,5 86,5 

 вул. Корзо 180,000 180,0 179,589 99,7 99,7 

 вул. Гленца-підвісний міст 65,000 65,0 64,861 99,7 99,7 

 вул. Мукачівська 120,000 120,0 119,677 99,7 99,7 

 вул. І. Франка 65,000 65,0 64,862 99,7 99,7 

 наб. Незалежності 90,000 90,0 89,662 99,6 99,6 

 пл. Народна 120,000 120,0 119,718 99,7 99,7 

 наб. Словянська 196,000 196,0 195,553 99,7 99,7 

 декоративне освітлення мосту пл. Б. Хмельницького 296,000 296,0 230,665 77,9 77,9 

 вул. Лисенка 213,000 213,0 130,785 61,4 61,4 

 вул. Малинова 65,000 65,0 64,323 98,9 98,9 



 

№ 

за/п 

 

Найменування цільової міської Програми,  

головний розпорядник бюджетних коштів 

Річний обсяг фінансування, 

тис. грн. 

Фактично 

профінансо

вано за 

січень-

грудень, 

тис. грн. 

Відсотки: 
 

(стовп. 5 

до 

стовп. 3) 

 

(стовп. 5 

до 

стовп. 4) 

передбачено 

та уточнено  

Програмою 

згідно уточненого 

кошторису (плану 

використання 

коштів)  
1 2 3 4 5 6 7 

 перехрестя вулиць Минайська-Пестеля 110,000 110,0 109,679 99,7 99,7 

 пл.Георгія Кирпи 298,900 298,900 293,546 98,2 98,2 

 капітальний ремонт щитів вуличного освітлення та впровадження схеми "вечір-ніч" 296,000 296,000 295,376 99,7 99,7 

 перехрестя вулиць Перемоги-Баб"яка 291,116 291,116 291,022 99,9 99,9 

 вул.Бестужева 270,000 270,000 266,128 98,5 98,5 

 пл.Шандора Петефі 250,000 250,000 - - - 

 вул.Ракоці 160,000 160,000 155,714 97,3 97,3 

 вул.Бращайків 140,000 140,000 137,316 98,0 98,0 

 перехрестя вулиць Івана Франка-Митна 220,000 220,000 214,649 97,6 97,6 

 святкова ілюмінація по пл.Дружби Народів 235,000 235,000 234,991 99,9 99,9 

 святкова ілюмінація по пл.Богдана Хмельницького 210,000 210,000 209,994 99,9 99,9 

 святкова ілюмінація по вул.Собранецькій 267,000 267,000 266,988 99,9 99,9 

 святкова ілюмінація по вул.Довженка 252,000 252,000 251,882 99,9 99,9 

 святкова ілюмінація по вул.Корзо 272,000 272,000 271,997 99,9 99,9 

 святкова ілюмінація по пл.Корятовича 273,000 273,000 273,000 100,0 100,0 

 святкова ілюмінація по вул.Волошина 280,000 280,000 280,000 100,0 100,0 

 святкова ілюмінація скверу Героїв Майдану 280,000 280,000 279,998 99,9 99,9 

 вул.Володимирська 80,000 80,000 79,997 99,9 99,9 

 вул.Томчанія 85,000 85,000 83,781 98,5 98,5 

 вул. Тлехаса 217,146 217,146 213,885 98,4 98,4 

 вул. Озерна 210,000 210,000 90,193 42,9 42,9 

 вул.Щедріна 96,000 96,000 95,672 99,6 99,6 

 Капітальний ремонт зовнішнього освітлення внутрішньоквартальних територій: 1475,934 1475,934 1158,072 78,4 78,4 

 вул. Докучаєва,4-6 148,000 148,000 147,749 99,8 99,8 

 вул. Докучаєва,10-25 65,000 65,000 64,794 99,6 99,6 

 вул.Перемоги,151,153,155 136,934 136,934 136,642 99,7 99,7 

 вул.Легоцького,44-50-вул.Тлехаса,76/74 140,000 140,000 139,323 99,5 99,5 

 вул.Годинки,8 60,000 60,000 59,865 99,7 99,7 

 вул.Перемоги,132 80,000 80,000 79,828 99,7 99,7 

 наб.Київська, 17-20, вул.Л.Толстого,44-46, вул.Навої,3, пл.Б.Хмельницького,3 148,000 148,000 145,645 98,4 98,4 

 вул.Легоцького,58-76 298,000 298,000 - - - 

 вул. Володимирська,82 80,000 80,000 78,850 98,5 98,5 

 вул. Канальна,27-вул.Олексія Маресьєва 120,000 120,000 119,786 99,8 99,8 

 пр. Свободи, 43,45  200,000 200,000 185,590 92,7 92,7 
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2. Програма фінансової підтримки комунальних підприємств м.Ужгорода на 2016-2017 

роки: 

81804,352 56664,410 56663,735 69,2 99,9 

 Дотація на покриття збитків всього, в т.ч.: 7585,500 7585,500 7584,825 99,9 99,9 

 Дотація на покриття збитків за 9 місяців 2016 року: 520,000 520,000 520,000 100,0 100,0 

 - КП " ЖРЕР №8" 260,000 260,000 260,000 100,0 100,0 

 - КП " ЖРЕР № 4" 260,000 260,000 260,000 100,0 100,0 

 Дотація на покриття збитків : 7065,500 7065,500 7064,825 99,9 99,9 

 - КП"Водоканал" м. Ужгорода 6857,700 6857,700 6857,700 100,0 100,0 

 - КП"Стадіон "Авангард" 207,800 207,800 207,125 99,6 99,6 

 Поповнення статутних фондів комунальних підприємств, в т.ч.: 74218,852 49078,910 49078,910 66,1 100,0 

 - КП "УККП" 1765,000 1765,000 1765,000 100,0 100,0 

 - КП "КШЕП"  5662,352 5662,340 5662,340 99,9 100,0 

 - КП "Уж-фест" 595,000 595,000 595,000 100,0 100,0 

 - КП "КАТП- 072801"  3500,000 3500,000 3500,000 100,0 100,0 

 - КП "Ужгородський муніципальний транспорт" 45000,000 27200,000 27200,000 60,4 100,0 

 - КП "Стадіон "Авангард" 840,000 839,570 839,570 99,9 100,0 

 - КП "Парк культури та відпочинку "Під замком" 495,000 495,000 495,000 100,0 100,0 

 - КП "Архітектурно-планувальне бюро" 550,000 550,000 550,000 100,0 100,0 

 - КП" Водоканал" м. Ужгорода  15811,500 8472,000 8472,000 53,5 100,0 

3. Програма капітального ремонту житлового фонду міста Ужгород на 2015-2017 роки, в т.ч.: 21961,302 21203,202 18299,638 83,3 86,3 

 Капітальний ремонт покрівель житлових будинків, які обслуговуються ЖРЕРами, ТОВ: 5292,721 5292,721 4384,078 82,8 82,8 

 вул.Айвазовського,25 284,942 284,942 284,030 99,6 99,6 

 вул. Навої,3 171,319 171,319 170,930 99,7 99,7 

 пр.Свободи,7/26 646,000 646,000 628,648 97,3 97,3 

 вул.Оноківська, 10 266,000 266,000 265,000 99,6 99,6 

 вул.Собранецька, 1 695,000 695,000 694,210 99,8 99,8 

 вул. Столєтова,4 145,000 145,000 144,692 99,7 99,7 

 вул.Гойди,6 284,810 284,810 284,248 99,8 99,8 

 вул.Маресьєва, 1 351,500 351,500 224,434 63,8 63,8 

 пр.Свободи, 35 570,000 570,000 3,240 0,5 0,5 

 вул.Канальна,33 283,100 283,100 282,660 99,8 99,8 

 вул.Канальна,35 283,100 283,100 282,667 99,8 99,8 
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 вул.Станційна, 6 283,100 283,100 234,598 82,8 82,8 

 вул.Нахімова, 1 282,150 282,150 281,797 99,8 99,8 

 вул. Минайська, 12 283,100 283,100 140,920 49,7 49,7 

 вул. Оноківська, 14 283,100 283,100 281,504 99,4 99,4 

 вул. 8-го Березня, 28 180,500 180,500 180,500 100,0 100,0 

 Капітальний ремонт водопроводу, каналізації житлових будинків, які обслуговуються ЖРЕРами, 

ТОВ: 

1212,591 1212,591 835,911 68,9 68,9 

 вул.Панькевича,79 76,039 76,039 75,954 99,8 99,8 

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

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

 вул.Оноківська, 4 142,500 142,500 86,241 60,5 60,5 

 вул.Бращайків, 5 105,966 105,966 82,662 78,0 78,0 

 вул.Марії Заньковецької, 25 275,500 275,500 267,605 97,1 97,1 

 вул.Столєтова, 4 284,050 284,050 3,240 1,1 1,1 

 Капітальний ремонт ліфтів житлових будинків, які обслуговуються ЖРЕРами, ТОВ: 260,000 260,000 220,019 84,6 84,6 

 вул.Легоцького, 6(1) 60,000 60,000 33,118 55,1 55,1 

 вул.Легоцького, 9(1,2) 100,000 100,000 90,004 90,0 90,0 

 вул.Легоцького, 70 50,000 50,000 49,256 98,5 98,5 

 вул.Легоцького, 11(1) 50,000 50,000 47,641 95,2 95,2 

 Капітальний ремонт електрощитових, мереж електроосвітлення житлових будинків, які 

обслуговуються ЖРЕРами, ТОВ: 

340,000 340,000 239,673 70,4 70,4 

 вул.Франтішека Тіхого, 13А 100,000 100,000 99,878 99,8 99,8 

 вул.Собранецька, 122 140,000 140,000 139,795 99,8 99,8 

 вул.Собранецька, 152 100,000 100,000 - - - 

 Капітальний ремонт покрівель житлових будинків, в яких створено ОСББ, БК, діють ЖБК: 9698,031 8939,931 8201,910 84,5 91,7 

 вул. Лермонтова, 1(ОСББ "Лєрмонтова,1") 284,998 284,998 283,821 99,5 99,5 

 пр. Свободи,32(ОСББ "Свободи,32") 753,331 753,331 751,484 99,7 99,7 

 пр.Свободи, 34(ОСББ"Свободи,34" ) 657,412 657,412 638,235 97,0 97,0 

 вул.Собранецька, 74 (ОСББ "Собранець") 332,500 332,500 329,497 99,0 99,0 

 вул.Ракоці,22 (ОСББ "Ракоці 22") 513,000 513,000 512,056 99,8 99,8 

 вул. Грушевського,49 (ОСББ "Грушевського,49") 161,514 161,514 160,442 99,3 99,3 

 вул.Р.Шухевича, 14А (ОСББ"НА ЗЕЛЕНІЙ 14А") 284,772 284,772 281,610 98,8 98,8 

 вул.Ф.Тіхого,19 (ОСББ "Тихого,19") 200,000 200,000 198,078 99,0 99,0 

 вул.Легоцького, 44 (ЖБК "Вікторія") 86,000 86,000 84,329 98,0 98,0 
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 вул. Гагаріна, 28г (ОСББ "Гагаріна,28г) 567,587 567,587 467,944 82,4 82,4 

 вул.Л.Толстого, 44(ОСББ "Таллінн") 282,237 282,237 281,609 99,7 99,7 

 вул.Благоєва,10 (ОСББ "Шериф") 190,000 190,000 185,782 97,7 97,7 

 вул.Заньковецької,17 (ОСББ"Заньковецька 17") 844,550 844,550 842,415 99,7 99,7 

 вул.Сечені, 50 (ОСББ"Сечені 50") 650,750 650,750 650,750 100,0 100,0 

 вул.Панькевича, 77 (ОСББ"Панькевича 77") 283,100 283,100 283,007 99,9 99,9 

 вул.Тімірязєва, 18 (ОСББ"Тімірязєва,18") 280,250 280,250 279,769 99,8 99,8 

 вул. Лесі Українки,15 (ОСББ "Каштан по вул. Лесі Українки") 475,000 1,236 1,236 0,2 100,0 

 вул. Оноківська,20 (ОСББ «Шахта Уж-20») 284,050 284,050 - - - 

 вул. Минайська,7 (ОСББ «Минайська 7, 9») 298,000 298,000 274,862 92,2 92,2 

 пр. Свободи,44 (ЖБК "Карпати") 283,100 283,100 282,139 99,6 99,6 

 вул. Квітів,1 (ОСББ "Моноліт,1") 284,715 284,715 283,634 99,6 99,6 

 вул. Венеліна Гуци,10 (ОСББ "Венеліна Гуци") 284,050 284,050 283,278 99,7 99,7 

 вул. Насипна,10 (ОСББ "Насипна 10") 283,100 283,100 282,318 99,7 99,7 

 вул. Можайського,34 (ОСББ «Можайського 34») 283,765 282,529 - - - 

 вул. Загорська,19 (ОСББ "Загорська 19") 284,050 284,050 283,285 99,7 99,7 

 вул. Генерала Свободи,9А (ОСББ "Добробут-Уж") 283,100 283,100 280,330 99,0 99,0 

 вул. Данила Галицького,6 (ОСББ "Данила Галицького 6") 283,100 - - - - 

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

діють ЖБК: 

2865,333 2865,333 2590,437 90,4 90,4 

 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") 164,738 164,738 131,496 79,8 79,8 

 вул.Залізнична, 4/22(ОСББ "ЗАЛІЗНИЧНА 4/22") 284,810 284,810 268,801 94,3 94,3 

 вул.Л.Толстого, 31(ОСББ "Толстого 31") 284,810 284,810 271,621 95,3 95,3 

 вул.Добрянського, 12 (ОСББ"вул.Добрянського,12") 164,738 164,738 137,434 83,4 83,4 

 вул.Грушевського,33 (ОСББ "Грушевського,33-Уж") 282,150 282,150 281,916 99,9 99,9 

 вул.Добролюбова,6(ОСББ "Добролюбова 6") 283,100 283,100 183,718 64,8 64,8 

 вул.Минайська, 10 (ОСББ "Минайська 10") 201,000 201,000 121,729 60,5 60,5 

 вул. Чорновола,35 (ЖБК "Беркут") 190,000 190,000 185,178 97,4 97,4 

 наб. Незалежності,21 (ОСББ "Рафанда") 190,000 190,000 189,532 99,7 99,7 

 вул. Франтішека Тіхого,17 (ОСББ "Тихого 17") 283,100 283,100 282,490 99,7 99,7 

 вул. Льва Толстого,46 (ОСББ «ЛТ-46») 175,908 175,908 175,543 99,7 99,7 

 Капітальний ремонт ліфтів житлових будинків, в яких створено ОСББ, БК, діють ЖБК: 694,000 694,000 685,302 98,7 98,7 
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 вул.Перемоги, 149(1-5) (ОСББ "Капушанська, 149") 300,000 300,000 299,292 99,7 99,7 

 вул.Чарновола,35 (1-2) (ЖБК"Беркут") 200,000 200,000 194,911 97,4 97,4 

 вул.Василя Комендаря, 50 (ОСББ"Велика перемога") 54,000 54,000 53,950 99,9 99,9 

 вул.Міцкевича, 3(1,2)(ЖБК"Радуга-3") 80,000 80,000 78,364 97,9 97,9 

 вул.Міцкевича,9(1) (ЖБК"Тисса") 30,000 30,000 29,395 97,9 97,9 

 вул.Челюскінців,6 (1) (ЖБК"Радянське Закарпаття) 30,000 30,000 29,390 97,9 97,9 

 Капітальний ремонт електрощитових, мереж електроосвітлення житлових будинків, в яких 

створено ОСББ, БК, діють ЖБК: 

1303,373 1303,373 847,055 64,9 64,9 

 вул.Руданського, 5 (ОСББ "Шахта-Руданського 5") 227,621 227,621 225,632 99,1 99,1 

 вул.Можайського, 32 (ОСББ "Можайського,32") 40,152 40,152 40,052 99,7 99,7 

 вул. Перемоги,151 (ЖБК "40 років Перемоги") 110,000 110,000 109,867 99,8 99,8 

 вул. Перемоги,155 (ЖБК "40 років Перемоги") 110,000 110,000 109,867 99,8 99,8 

 вул. Р. Шухевича,14А (ОСББ "НА ЗЕЛЕНІЙ 14А") 70,000 70,000 69,798 99,7 99,7 

 вул. Перемоги,157 (ОСББ « Восход - Новий») 170,000 170,000 - - - 

 вул. Легоцького, 44 (ЖБК "Вікторія") 45,000 45,000 44,945 99,8 99,8 

 пр. Свободи,34 (ОСББ "Свободи,34") 74,000 74,000 73,907 99,8 99,8 

 вул. Василя Комендаря, 50 (ОСББ «Велика перемога») 283,100 283,100 - - - 

 вул. Миколаї Божук,6 (ОСББ «М.Божук-6») 100,000 100,000 99,716 99,7 99,7 

 вул. Минайська,3 (ОСББ «Каштан – Минайська 3») 73,500 73,500 73,271 99,6 99,6 

 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 : 

1000,000 554,874 524,874 52,4 94,5 

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

аналогічні послуги: парк Боздоський) 
300,000 194,874 194,874 64,9 100,0 

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

аналогічні послуги:  парк Підзамковий) 
150,000 - - - - 

 Утримання зелених насаджень в межах об´єктів природно-заповідного фонду 50,000 50,0 50,0 100,0 100,0 
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місцевого значення:парк Підзамковий 

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

місцевого значення: парк Боздоський 
200,000 200,0 200,0 100,0 100,0 

 Організація території природно-заповідного фонду місцевого значення: парк 

Боздоський 
220,000 30,0 - - - 

 Раціональне використання, зберігання відходів виробництва і побутових відходів 

(суцільна дератизація місць загального користування) 
80,000 80,0 80,0 100,0 100,0 

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

2020 роки, в т.ч.по об"єктах: 

50064,239 14774,251 9568,309 19,1 64,7 

 Капітальний ремонт покрівель: 2819,589 2170,412 2170,412 76,9 100,0 

 пл. Ш.Петефі,10 443,020 198,722 198,722 44,8 100,0 

 пл. Ш.Петефі,2 132,885 78,020 78,020 58,7 100,0 

 вул.Волошина,15 296,604 295,670 295,670 99,6 100,0 

 вул. Духновича, 7 296,505 295,559 295,559 99,6 100,0 

 вул. Духновича, 11 296,703 - - - - 

 пл.Корятовича,4 296,995 296,945 296,945 99,9 100,0 

 пл.Ш Петефі, 38 911,584 902,826 902,826 99,0 100,0 

 пл.Ш Петефі, 3 145,253 102,670 102,670 70,6 100,0 

 Капітальний ремонт фасадів: 4244,650 2970,300 1781,515 41,9 59,9 

 пл. Ш.Петефі,2 352,220 142,197 - - - 

 пл. Театральна, 17 576,002 17,147 - - - 

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

 вул. Волошина, 15 186,295 186,295 184,542 99,0 99,0 

 вул. Духновича, 6 100,874 90,553 - - - 

 вул. Духновича, 7 289,324 289,324 289,324 100,0 100,0 

 вул. Духновича, 11 549,967 549,926 549,926 99,9 100,0 

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

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

 пл. Корятовича,4 296,998 131,629 - - - 

 пл.Ш Петефі, 38 661,837 661,837 653,251 98,7 98,7 

 пл.Ш Петефі, 3 220,743 183,432 7,739 3,5 4,2 

 пл.Ш Петефі, 1 513,216 220,786 96,733 18,8 43,8 

 Реконструкція мереж та об'єктів благоустрою історичної частини міста 43000,000 9633,539 5616,382 13,0 58,3 
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6. Програма благоустрою міста Ужгород на 2015-2017 роки: 146369,082 128971,297 118683,980 81,0 92,0 

 1.Утримання об"єктів благоустрою: 60714,300 60714,280 57977,058 95,4 95,4 

 Нанесення горизонтальної розмітки 1300,000 1300,000 924,254 71,0 71,0 

 Поточний ремонт світлофорних об’єктів 141,700 141,700 96,824 68,3 68,3 

 Поточний ремонт (заміна дорожніх знаків) 195,000 195,000 194,986 99,9 99,9 

 Прочищення зливоприймальної каналізації вулиць міста  1960,500 1960,500 1960,497 99,9 99,9 

 Поточний ремонт окремих елементів зливової каналізації вулиць міста 197,000 197,000 133,662 67,8 67,8 

 Поточний ремонт міських шляхів, в т.ч.: 14400,000 14400,000 12682,860 88,0 88,0 

 вул. Другетів - - 199,989 - - 

 вул.Доманинська - - 200,042 - - 

 вул. Балоги ( І.Ваша) - - 64,560 - - 

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

 вул. Комендаря (Джамбула) - - 272,941 - - 

 вул. Пестеля - - 88,234 - - 

 вул. Бородіна - - 85,187 - - 

 вул. Сечені - - 42,544 - - 

 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 - - 272,213 - - 

 вул. Університетська - - 272,521 - - 

 пл. Народна - - 240,038 - - 

 вул. Докучаєва - - 199,908 - - 

 вул. Дендеші - - 200,043 - - 

 вул. Гленца - - 63,731 - - 

 вул. О. Кошового - - 179,669 - - 

 вул. Дворжака - - 88,448 - - 
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 вул. 8-Березня - - 195,007 - - 

 вул. П.Дайки - - 30,697 - - 

 вул. Легоцького - - 202,888 - - 

 вул. Краснодонців - - 86,887 - - 

 вул. Митна - - 219,704 - - 

 вул.Шумна - - 199,368 - - 

 вул.О.Кобилянської - - 90,937 - - 

 вул. Кірпи - - 25,059 - - 

 вул. Руська - - 23,814 - - 

 пл. Ш.Петефі - - 21,257 - - 

 вул. Малоужанська - - 15,776 - - 

 вул. Фединця - - 160,000 - - 

 вул. Др. Народів - - 184,804 - - 

 вул. Макаренка - - 199,994 - - 

 вул. Паризької комуни - - 199,995 - - 

 пл. Б. Хмельницького - - 181,407 - - 

 вул. Л. Толстого - - 22,016 - - 

 вул. Новака - - 199,992 - - 

 вул. Собранецька-Докучаєва - - 199,997 - - 

 вул. Погорєлова - - 199,975 - - 

 пр. Свободи - - 60,542 - - 

 вул. Достоєвського - - 198,962 - - 

 перехрестя Достоєвського-Капушанська - - 198,956 - - 

 перехрестя Достоєвського-Заньковецька - - 170,003 - - 

 пл. Корятовича - - 92,605 - - 

 вул.Чорновола - - 49,796 - - 

 вул. Тлехаса - - 39,947 - - 

 вул. Кримська - - 134,938 - - 

 вул. Малокам"яна - - 66,202 - - 

 вул. Айвазовського - - 40,430 - - 

 вул. Некрасова - - 199,000 - - 

 перехрестя Заньковецька-Бестужева - - 114,888 - - 

 вул. Боженка - - 64,853 - - 

 вул. Коритнянська - - 199,301 - - 
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 вул. Ракоці - - 122,215 - - 

 вул. Крилова - - 185,073 - - 

 вул. Г. Свободи - - 200,000 - - 

 перехрестя наб. Незалежності до вул.Гойди - - 200,121 - - 

 пл. Постолакі - - 92,638 - - 

 вул. Огарьова - - 199,997 - - 

 вул. Загорська - - 100,000 - - 

 перехрестя вул. Собранецька-вул. Грибоєдова - - 199,996 - - 

 вул. Кошицька - - 199,998 - - 

 вул. Пушкіна - - 98,021 - - 

 наб. Незалежності - - 200,000 - - 

 вул. Шахтарів - - 143,733 - - 

 вул. О. Блистіва - - 118,162 - - 

 вул. Електрозаводська - - 98,913 - - 

 вул. Котляревського - - 91,775 - - 

 наб. Словянська - - 63,610 - - 

 вул. Сільвая - - 33,197 - - 

 вул. Тімірязєва - - 72,100 - - 

 вул. Оноківська - - 82,987 - - 

 вул. Стрільнична - - 21,334 - - 

 вул. Верховиська - - 163,428 - - 

 вул. Коцюбинського - - 44,523 - - 

 вул. Робоча - - 51,328 - - 

 вул. Донського - - 56,998 - - 

 вул. Українська - - 86,901 - - 

 вул. Митрака - - 41,904 - - 

 вул. Перемоги - - 140,461 - - 

 вул. Бачинського - - 199,099 - - 

 наб. Київська - - 125,941 - - 

 вул. Грушевського-8-Березня - - 197,684 - - 

 провулок Шевченка - - 77,667 - - 

 наб. Православна - - 137,494 - - 

 вул. Тиха - - 53,580 - - 

 провулок Приютський - - 158,529 - - 
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 вул. Панькевича - - 178,918 - - 

 вул. Висока - - 95,826 - - 

 вул. Будителів - - 31,845 - - 

 вул. Лучкая - - 15,926 - - 

 вул. Ужанська - - 197,507 - - 

 вул. Тичини - - 77,876 - - 

 вул. Грушевського - - 191,929 - - 

 вул. Транспортна - - 18,236 - - 

 вул. Технічна - - 16,487 - - 

 вул. Гагаріна - - 87,244 - - 

 вул. Руданського - - 39,101 - - 

 вул. Верещагіна - - 28,600 - - 

 вул. Ф. Потушняка - - 17,791 - - 

 вул. Воз"єднання - - 99,263 - - 

 Послуги щодо очищування інші (утримання доріг) 16737,500 16737,480 16737,480 99,9 100,0 

 Послуги щодо очищування інші (послуги з ліквідації несанкціонованих сміттєзвалищ, 

вивіз сміття) 
1080,200 1080,200 1076,750 99,6 99,6 

 Послуги щодо благоустрою території (озеленення та утримання зелених насаджень) 8932,600 8932,600 8932,600 100,0 100,0 

 Послуги щодо благоустрою території (послуги з утримання кладовищ) 1480,000 1480,000 1436,678 97,0 97,0 

 Ремонтування та технічне обслуговування іншого електричного устаткування  

(послуги з утримання систем вуличного освітлення) 
2210,000 2210,000 2095,838 94,8 94,8 

 Електрична енергія  9550,000 9550,000 9549,517 99,9 99,9 

 Ремонтування та технічне обслуговування іншого електричного устаткування  

(послуги з утримання світлофорних об'єктів) 
715,000 715,000 701,161 98,0 98,0 

 Роботи монтажні столярні (утримання малих архітектурних форм: монтаж та 

встановлення дерев'яних конструкцій) 
710,700 710,700 632,348 88,9 88,9 

 Ремонтування іншого устаткування (утримання міських фонтанів) 130,000 130,000 130,000 100,0 100,0 

 Збирання безпечних відходів,непридатних для вторинного використання (утримання 

зони відпочинку, прибережної смуги) 
258,700 258,700 155,792 60,2 60,2 

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

встановлення дерев'яних конструкцій) 
128,700 128,700 128,700 100,0 100,0 

 Роботи малярні (поточний ремонт об'єктів благоустрою) 456,700 456,700 407,111 89,1 89,1 

 Послуги ветеринарні (утримання притулку для безпритульних тварин - відлов 

безпритульних тварин) 
130,000 130,000 - - - 
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 2.Капітальні видатки на об"єкти благоустрою: 85654,782 68257,017 60706,922 70,8 88,9 

 Капітальний ремонт внутрішньоквартальних територій, в т.ч.: 14200,053 12604,729 11111,581 78,2 88,1 

 вул. Легоцького,72-70 883,039 883,039 857,784 97,1 97,1 

 вул. Легоцького,19а 622,639 622,639 601,466 96,5 96,5 

 вул. Міцкевича,3 203,109 - - - - 

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

 вул. 8 Березня,37 70,002 - - - - 

 вул. Керченська,7а 444,780 409,779 409,560 92,0 99,9 

 вул. Оноківська,4 162,602 - - - - 

 пр. Свободи,3,25  444,369 444,369 374,810 84,3 84,3 

 вул. 8-Березня, 3,5,7 244,027 244,027 243,614 99,8 99,8 

 вул. Пестеля,4 186,031 186,031 185,703 99,8 99,8 

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

 вул. Грушевського,31-37 515,628 515,628 - - - 

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

 вул. Минайська,3,5,7,9 1278,024 1278,024 1269,854 99,3 99,3 

 вул. Джамбула,50 10,879 - - - - 

 пр. Свободи 29-41 259,871 - - - - 

 тротуар вул. Грушевського,66-74 85,000 85,000 84,969 99,9 99,9 

 вул.Заньковецької,77 - вул. Легоцького,21,23 598,681 598,681 582,614 97,3 97,3 

 вул. Докучаєва,4-6 779,609 727,842 727,842 93,3 100,0 

 вул. Собранецька,122-124 725,613 712,937 712,936 98,2 99,9 

 вул. Легоцького,58 781,868 781,868 699,966 89,5 89,5 

 вул. Легоцького,62-60 855,238 855,238 827,706 96,7 96,7 

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

 вул. Котовського,19,вул. Щедріна,36/17,38,38а, вул. Осипенка,16 1402,292 1388,956 1070,166 76,3 77,0 

 вул.Легоцького, 66 958,228 958,228 931,759 97,2 97,2 

 вул. Заньковецької,15,13,11 299,800 299,800 284,626 94,9 94,9 

 вул.Благоєва, 3-5 566,809 - - - - 

 вул.Легоцького,10 285,000 285,000 11,126 3,9 3,9 

 вул.Вілмоша Ковача,17,19 290,000 290,000 289,502 99,8 99,8 

 вул.Легоцького,64 162,587 162,587 161,878 99,5 99,5 

 вул.Тлехаса, 87Б-91 214,086 214,086 207,481 96,9 96,9 

 Капітальний ремонт внутрішньоквартальної каналізаційної мережі по вул. Шумна,32 290,000 290,000 288,781 99,5 99,5 
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 Капітальний ремонт внутрішньоквартальної каналізаційної мережі по                                     

вул. Докучаєва,25 201,890 - - - - 

 Капітальний ремонт внутрішньоквартальної каналізаційної мережі по                                       

вул. І.Франка, 56А 126,755 126,755 98,785 77,9 77,9 

 Капітальний ремонт внутрішньоквартальної каналізаційної мережі по                                         

вул. Минайська, 10 46,900 - - - - 

 Капітальний ремонт внутрішньоквартальної каналізаційної мережі по вул. Маресьєва,9 299,992 299,992 126,804 42,2 42,2 

 Капітальний ремонт внутрішньоквартальної каналізаційної мережі по                                       

вул. Легоцького, 3-13 1087,288 1087,288 1020,665 93,8 93,8 

 Капітальний ремонт внутрішньоквартальної каналізаційної мережі по                                       

вул. Панькевича, 77-79 205,015 - - - - 

 Капітальний ремонт внутрішньоквартальних мереж каналізації по вул. М.Вовчка, 14 305,177 305,177 284,747 93,3 93,3 

 Капітальний ремонт внутрішньоквартальної каналізаційної мережі по                                           

вул. Грушевського,31 299,000 13,336 13,336 4,4 100,0 

 Капітальний ремонт внутрішньоквартальної каналізаційної мережі по вул. Шопена,15 50,000 50,000 48,882 97,7 97,7 

 Капітальний ремонт внутрішньоквартальної території для проїзду пожежної машини 

за адресою наб.Незалежності, 21 (громадський бюджет) - 299,371 293,272 - 97,9 

 Виготовлення проектно-кошторисної документації та проведення експертизи на 

капітальний ремонт об'єктів благоустрою 331,300 331,300 48,307 14,5 14,5 

 Капітальний ремонт зелених насаджень, в т.ч.: 2410,735 2410,735 2409,679 99,9 99,9 

 вул.Сечені - - 288,613 - - 

 вул. Електрозаводська - - 134,840 - - 

 прав.Набережна - - 86,281 - - 

 вул.Л.Українки - - 234,295 - - 

 вул. Баб"яка - - 55,159 - - 

 пл. Дружби Народів - - 41,540 - - 

 вул.Легоцького - - 5,700 - - 

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

 вул. Собранецька (від Гойди до пл. Жупанатська) - - 117,279 - - 

 вул.Тихого - - 45,670 - - 

 вул. Одеська - - 81,573 - - 

 вул. Перемоги - - 19,513 - - 

 пл. Б.Хмельницького - - 30,046 - - 
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 вул. Боженка - - 44,656 - - 

 вул. Собранецька - - 37,661 - - 

 вул. Гойди - - 108,993 - - 

 вул. Менделєєва - - 66,700 - - 

 сквер Штефаніка - - 53,939 - - 

 перехрестя вул. Перемоги-пр. Свободи - - 70,019 - - 

 вул. Довженка- пл.Народна - - 195,886 - - 

 вул. Ломоносова - - 17,137 - - 

 вул. Старовського-Попрадова - - 41,970 - - 

 вул. Ракоці - - 36,836 - - 

 вул. Небесної Сотні - - 30,918 - - 

 вул. Бращайків-Пушкіна - - 141,995 - - 

 вул. І.Франка- стадіон Авангард - - 290,428 - - 

 вул. Перемоги (Чорновола-Легоцького) - - 124,595 - - 

 Виготовлення проектно-кошторисної документації та проведення експертизи на 

реконстркцію об"єктів благоустрою 

200,000 200,000 - 

 

- - 

 Капітальний ремонт зелених зон по вул.Закарпатській 286,600 286,600 274,788 95,8 95,8 

 Капітальний ремонт кладовища "Барвінок" 297,917 297,917 297,894 99,9 99,9 

 Капітальний ремонт центральної алеї (Алея Небесної Сотні) на меморіальному 

комплексі Пагор Слави 

1145,186 1145,186 1133,254 

 

98,9 98,9 

 Реконструкція міських шляхів, в т.ч.: 20864,403 13200,000 11374,769 54,5 86,1 

 Реконструкція пл. Кирпи 4489,855 2700,000 2451,275 54,5 90,7 

 Реконструкція перехрестя вулиць Перемоги-Легоцького з влаштуванням кругового 

руху  
5404,910 4100,000 3855,366 

 

71,3 
 

94,0 

 Реконструкція вул. Можайського (8 Березня - Минайська) 10969,638 6400,000 5068,128 46,2 79,1 

 Виготовлення проектно-кошторисної документації та проведення експертизи на 

реконструкцію мостів та доріг 

600,000 600,0 224,040 

 

37,3 37,3 

 Капітальний ремонт міських шляхів, в т.ч.: 30299,396 22851,456 22549,007 74,4 98,6 

 Капітальний ремонт вул. Чайковського 1522,901 1522,901 1486,509 97,6 97,6 

 Капітальний ремонт вул. Підградська 960,014 960,014 959,251 99,9 99,9 

 Капітальний ремонт вул. Підгірної 2134,946 2134,946 2134,945 99,9 99,9 

 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 
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 Капітальний ремонт вул. Горянська,№105 до вул. Слави 400,000 - - - - 

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

 Капітальний ремонт вул. Стефаника 3682,731 2900,000 2889,616 99,6 99,6 

 Капітальний ремонт вул. Берчені 4837,363 4837,363 4837,362 99,9 99,9 

 Капітальний ремонт вул. Заньковецької 4769,569 4500,000 4499,918 94,3 99,9 

 Капітальний ремонт вул. Перемоги (від вул. Легоцького до с.Сторожниця) 6075,082 1950,200 1947,428 32,0 99,8 

 Капітальний ремонт вул.П.Мирного 1091,809 1091,809 918,778 84,1 84,1 

 Капітальний ремонт вул.Вакарова 752,350 752,350 752,321 99,9 99,9 

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

Шумна) 

1170,072 

 

497,507 

 

473,104 

 

40,4 95,0 

 Капітальний ремонт провул. Зв"язківців 22,629 2,493 2,492 11,0 99,9 

 Капітальний ремонт вул. Дубова 299,215 - - - - 

 Капітальний ремонт вул.Станційна 333,776 333,776 298,940 89,5 89,5 

 Капітальний ремонт вул.Шумна 250,000 - - - - 

 Капітальний ремонт тротуарів, в т.ч.: 8823,128 8573,128 7389,312 83,7 86,1 

 вул. Собранецька (від вул. Гойди до вул. Крилова) 899,952 899,952 819,646 91,0 91,0 

 вул. Собранецька (від вул. Крилова до вул. Підгірної) 340,549 340,549 270,530 79,4 79,4 

 вул. Собранецька (від вул. Митної до вул. Гойди) 241,098 241,098 239,048 99,1 99,1 

 пл.Дружби Народів 299,466 299,466 295,248 98,5 98,5 

 вул.Гойди 198,500 198,500 198,478 99,9 99,9 

 площа.на наб.Православній 85,000 85,000 81,779 96,2 96,2 

 вул. Закарпатська 953,582 953,582 672,175 70,4 70,4 

 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)  441,812 441,812 437,830 99,0 99,0 

 пл. Поштова 2011,901 2011,901 1602,151 79,6 79,6 

 вул. Болотинська 203,643 203,643 194,188 95,3 95,3 

 вул. Гагаріна 200,000 200,000 - - - 

 «Замкові сходи» 615,592 615,592 599,511 97,3 97,3 

 пр. Свободи 53,000 53,000 24,975 47,1 47,1 

 вул.Будитерів 1213,591 1213,591 1194,578 98,4 98,4 

 перехрестя вул.Боженка, вул.Гойди та пл.Дружби Народів 298,946 298,946 283,433 94,8 94,8 

 вул.Баб"яка 250,000 - - - - 

 вул. Залізнична 297,139 297,139 293,126 98,6 98,6 
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 Виготовлення проектно-кошторисної документації та проведення експертизи на 

капітальний ремонт доріг 

3284,047 3284,047 1719,019 

 

52,3 

 

52,3 

 

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

перелік об'єктів комунальної власності, які підлягають приватизації : 

 

165,000 

 

165,000 165,000 
 

100,0 
 

100,0 

8. Програма виготовлення технічної документації на багатоквартирні будинки, 

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

500,000 390,000 389,938 77,9 99,9 

 - виготовлення технічних паспортів на багатоквартирні житлові будинки  450,000 390,000 389,938 86,6 99,9 

 - виготовлення технічних паспортів на квартири для реєстрації права власності на 

них за міською радою 

50,000 - - - - 

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") 

2750,000 1250,000 911,862 33,1 72,9 

10. Програма відшкодування відсотків за кредитами, залученими населенням на 

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

200,0 100,0 1,243 0,6 1,2 

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 

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

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

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

роки  

515,400 515,400 513,179 99,5 99,5 

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

2017 рік: 

500,000 500,000 375,485 75,0 75,0 

 - встановлення автономного електричного опалення та введення  в експлуатацію 500,000 500,000 375,485 75,0 75,0 

14. Комплексна Програма матеріально-технічного забезпечення військових 

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

3233,2 200,0 199,799 6,1 99,8 

 Забезпечення протипожежних заходів 3233,2 200,0 199,799 6,1 99,8 
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15. Програма розвитку земельних відносин у м. Ужгород на 2017-2019 роки: 5199,0 199,0 189,472 3,6 95,2 

 -Оформлення правовстановлюючих документів на земельні ділянки комунальної 

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

проведення земельних торгів (аукціонів), в т.ч.: 

199,0 199,0 189,472 95,2 95,2 

 -здійснення заходів державної реєстрації земельних ділянок та прав на них  9,0 - - - - 

 -розроблення землевпорядної документації 90,0 - - - - 

 - оформлення правовстановлюючих документів щодо підготовки лотів до проведення 

земельних торгів (аукціонів), в т.ч. кошти на оплату послуг виконавцям земельних 

торгів, а також коштів на виготовлення звітів про експертну грошову оцінку земель  

100,0 - - - - 

 - Придбання земельної ділянки для облаштування нового кладовища 5000,0 - - - - 

16. Програма будівництва, реконструкції та капітального ремонту дитячих та 

спортивних майданчиків у м. Ужгород на 2017-2021 роки : 

5567,550 1925,769 1398,203 25,1 72,6 

 Капітальний ремонт дитячих та спортивних майданчиків за проектами громадського 

бюджету, всього, в т.ч.: 

1567,549 1199,549 1099,798 70,1 91,6 

 Капітальний ремонт дитячого майданчика по вул. Л. Толстого,44 (ОСББ «Талінн»)  69,999 69,999 69,999 100,0 100,0 

 Капітальний ремонт дитячого майданчика по вул. Василя Комендаря,47(ОСББ 

«Єдність 47, 47А»)  

69,000 69,000 4,526 6,5 6,5 

 Капітальний ремонт дитячого майданчика по вул. Василя Комендаря,50  64,000 64,000 53,137 83,0 83,0 

 Капітальний ремонт дитячого майданчика по вул. Василя Комендаря,78  64,000 60,726 55,761 91,8 91,8 

 Капітальний ремонт дитячого майданчика по вул. Можайського,18  64,000 64,000 63,030 98,4 98,4 

 Капітальний ремонт дитячого майданчика по вул. Можайського,3 (ОСББ 

«Можайського 3»)  

69,000 69,000 68,917 99,8 99,8 

 Капітальний ремонт дитячого майданчика по вул. Можайського,9А  64,000 64,000 60,878 95,1 95,1 

 Капітальний ремонт дитячого майданчика по вул. Минайська,8(ОСББ «Минайська 8»)  70,000 70,000 68,080 97,2 97,2 

 Капітальний ремонт дитячого майданчика по вул. Минайська,3  64,000 64,000 62,974 98,3 98,3 

 Капітальний ремонт дитячого майданчика по вул. Минайська,11  70,000 7,168 4,526 6,4 63,1 

 Капітальний ремонт спортивного майданчика в парку культури та відпочинку 

«Боздоський»  

60,100 60,100 51,881 86,3 86,3 

 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»)  

198,450 197,460 197,460 99,5 100,0 

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

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

273,000 273,000 271,533 99,4 99,4 
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«Лермонтова 9А, ОСББ «Лермонтова,1 – Ужгород»)  

 Капітальний ремонт дитячого майданчика по вул.Лермонтова, 1 68,000 67,096 67,096 98,6 100,0 

 Капітальний ремонт дитячого майданчика по вул.Олександра Можайського, 16 300,000 - - - - 

 Капітальний ремонт дитячих та спортивних майданчиків на 2017 рік, всього, в т.ч.: 4000,001 726,220 298,405 7,4 41,0 

 Проспект Свободи, 20 1024,271 726,220 298,405 29,1 41,0 

 пл. Дружби народів, «Ротарі Парк» 60,000 - - - - 

 вул. Степана Руданського, 3 161,985 - - - - 

 вул.Ференца Ракоці, 16 161,985 - - - - 

 вул. Миколи Добролюбова, 4 161,985 - - - - 

 вул. Андрія Палая, 1ж 161,985 - - - - 

 м. р-н. Горяни вул. Миколи Лисенка, 49 161,985 - - - - 

 вул. Перемоги, 149 161,985 - - - - 

 вул. Тиводара Легоцького, 23 161,985 - - - - 

 вул. Михайла Грушевського, 55 161,985 - - - - 

 м.р-н. Дравці вул. Юрія Жатковича, 7 161,985 - - - - 

 вул. Івана Панькевича, 77 161,985 - - - - 

 вул. Генерала Свободи, 5 161,985 - - - - 

 вул. Бориса Тлехаса, 83 161,985 - - - - 

 вул. Козацька, 68-49 161,985 - - - - 

 пров. Університетський, 8 161,985 - - - - 

 вул. Станційна, 6 161,985 - - - - 

 вул. Тиводара Легоцького,17 161,985 - - - - 

 вул.Федора Потушняка,9 161,985 - - - - 

 вул. Івана Франка, 56 161,985 - - - - 

17. Програма надання дотації на відшкодування витрат, у разі затвердження 

органом місцевого самоврядування тарифів на послуги з утримання житлового 

фонду м. Ужгород нижчими від розміру економічно обгрунтованих витрат на їх 

виробництво:  

9,484 9,484 9,484 100,0 100,0 

 дотація на відшкодування витрат, шо виникли в результаті різниці між витратами, 

передбаченими в тарифах на житлово-комунальні послуги, які затверджені 

виконавчим комітетом міської ради, та фактичними витратами на виробництво 

зазначених послуг 

9,484 9,484 9,484 100,0 100,0 

18. Програма виконання рішень судів та інших виконавчих документів на 2016- 16,758 - - - - 
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2017 роки 
 

IV. Управління освіти 6419,100 1630,000 1590,600 24,7 97,5 

1. Програма підтримки обдарованої учнівської молоді та учнівського врядування 

м.Ужгорода : 

100,000 100,000 99,300 99,3 99,3 

 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 

100,000 100,000 99,300 99,3 99,3 

2. Програма "Безпека навчальних закладів міста на 2017-2019 роки" 1902,000 1530,000 1491,300 78,4 97,4 

 Обмеження доступу на територію ДНЗ та ЗНЗ осіб, які не задіяні в проведенні 

навчально- виховного процесу. Недопущення внесення до приміщень навчальних 

закладів вибухонебезпечних та інших предметів, що можуть становити загрозу 

здоров'ю і життю дітей та працівників 

1902,000 1530,000 1491,300 78,4 97,4 

3. Комплексна Програма матеріально-технічного забезпечення військових 

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

3817,000 - - - - 

 1.Забезпечення протипожежних заходів 2239,700 - - - - 

 2. Встановлення систем об"єктивного внутрішнього оповіщення 1577,300 - - - - 

4. Програма відпочинку та оздоровлення дітей на 2017-2019 роки: 600,100 - - - - 
 Організовувати роботу пришкільних таборів, таборів праці та відпочинку 600,100 - - - - 
       

V. Управління у справах культури, спорту, сім’ї та молоді 3625,200 3474,500 3338,000 92,0 96,0 

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

заходах:  

90,000 - - - - 

 1. Поповнення та збереження бібліотечних фондів 60,000 - - - - 

 2. Придбання періодики в бібліотеки ЦБС 15,000 - - - - 

 3. Придбання комп"ютерних столів, стільців 15,000 - - - - 

2. Програма відзначення в місті Ужгород державних та місцевих свят, історичних подій, 

знаменних і пам’ятних дат та інших заходів на 2015 – 2017 роки, в т.ч. по заходах : 

1314,700 

 

1314,700 

 

1258,300 95,7 95,7 

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

держави, які встановлені актами Президента України, Кабінету міністрів України 

280,000 280,000  280,000 100,0 100,0 
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 2.Організація та проведення загальноміських культурно-масових заходів – місцевих 

свят 

320,000 320,000 315,300 98,5 98,5 

 3.Організація та проведення ювілейних дат творчих колективів, видатних діячів 

культури, аматорів народної творчості, закладів культури, професійних свят 

5,000 5,000 5,000 100,0 100,0 

 4.Організація та проведення міських фестивалів 40,700 40,700 20,700 50,8 50,8 

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

декоративно-прикладного мистецтва 

8,000 8,000 8,000 100,0 100,0 

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

Міжнародних фестивалях, конкурсах 

48,000 48,000 48,000 100,0 100,0 

 7.Проведення творчого звіту майстрів народної творчості та аматорів народного 

мистецтва, забезпечення своєчасної та якісної атестації колективів 

9,000 9,000 9,000 100,0 100,0 

 8.Сприяння та надання допомоги національно-культурним товариствам у відзначенні 

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

6,000 6,000 6,000 100,0 100,0 

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

діяльність тощо 

5,000 5,000 5,000 100,0 100,0 

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

бордів  для проведення культурно-мистецьких заходів 

137,000 137,000 113,700 82,9 82,9 

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

заходів 

9,000 9,000 7,000 77,7 77,7 

 12.Підтримка високого професійного мистецтва, творчих ініціатив молоді, творчих 

спілок, інших культурно-мистецьких організацій 

157,000 157,000 150,600 95,9 95,9 

 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 інформаційних матеріалів, 

придбання квіткової продукції, сувенірів пов’язаних із символікою, історією, 

культурним надбанням міста. Організація та проведення культурної програми 

270,000 270,000 270,000 100,0 100,0 

 14.Нагородження міською премією імені Петра Скуня в галузі літератури та 

краєзнавства  

20,000 20,000 20,000 100,0 100,0 

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

в газеті «Ужгород» на 2015-2017 роки 

540,000 540,000 540,000 100,0 100,0 

4. Програма розвитку фізичної культури та спорту, фінансової підтримки кращих 505,000 505,000 432,100 85,5 85,5 



 

№ 

за/п 

 

Найменування цільової міської Програми,  

головний розпорядник бюджетних коштів 

Річний обсяг фінансування, 

тис. грн. 

Фактично 

профінансо

вано за 

січень-

грудень, 

тис. грн. 

Відсотки: 
 

(стовп. 5 

до 

стовп. 3) 

 

(стовп. 5 

до 

стовп. 4) 

передбачено 

та уточнено  

Програмою 

згідно уточненого 

кошторису (плану 

використання 

коштів)  
1 2 3 4 5 6 7 

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

Ужгород на 2016-2018 роки, в т.ч.по заходах: 
 1.Удосконалення системи дитячо – юнацького спорту 15,000 15,000 15,000 100,0 100,0 

 2. Розвиток аматорського спорту 290,000 290,000 280,000 96,5 96,5 

 3.Матеріально – технічна база і кадрове забезпечення 200,000 200,000 137,100 68,5 68,5 

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: 

183,000 183,000 182,000 99,4 99,4 

 I. Інформаційно-аналітичне забезпечення галузі, співпраця з неурядовими 

організаціями: 

73,000 73,000 73,000 100,0 100,0 

 1.1.Розвиток та функціонування інформаційно-аналітичного, програмного 

забезпечення галузі, у тому числі придбання необхідної оргтехніки та супутніх 

матеріалів 

7,000 7,000 7,000 100,0 100,0 

 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 

6,000 6,000 6,000 100,0 100,0 

 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 

15,000 15,000 15,000 100,0 100,0 

 1.4.Проведення заходів з відзначення 8 Березня, Дня матері, Міжнародного дня 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 

40,000 40,000 40,000 100,0 100,0 

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

форумів, виставок, засідань за "Круглим столом" з питань молодіжної, сімейної, 

демографічної та гендерної політики, з питань запобігання насильству в сім"ї та 

протидії торгівлі людьми 

5,000 5,000 5,000 100,0 100,0 

 II.Молодіжна політика: 27,500 27,500 26,500 96,3 96,3 
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 2.1.Проведення культурно-мистецьких акцій та заходів профілактичного спрямування 7,500 7,500 6,500 86,6 86,6 

 2.2.Проведення заходів патріотичного спрямування та урочистого відзначення 

державних свят 

20,000 20,000 20,000 100,0 100,0 

 III.Сімейна та демографічна політика, запобігання насильству в сім"ї : 69,000 69,000 69,000 100,0 100,0 

 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 

50,000 50,000 50,000 100,0 100,0 

 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 

15,000 15,000 15,000 100,0 100,0 

 3.3.Щороку проводити широку рекламну кампанію з метою попуралізації моделі 

"Доброго батька" 

4,000 4,000 4,000 100,0 100,0 

 IV.Гендерна політика: 6,500 6,500 6,500 100,0 100,0 

 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 

6,500 6,500 6,500 100,0 100,0 

 V. Протидія торгівлі людьми 7,000 7,000 7,000 100,0 100,0 

 5.1.Забезпечення поінформованості населеннячерез ЗМІ, друковану продукцію щодо 

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

торгівцями людьми 

7,000 7,000 7,000 100,0 100,0 

6. Програма відпочинку та оздоровлення дітей на 2017-2019 роки в.т.ч.: 401,800 401,800 401,800 100,0 100,0 

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

потребують особливої соціальної уваги та підтримки. 

399,800 399,800 399,800 100,0 100,0 

 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. 

2,000 2,000 2,000 100,0 100,0 

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

2018 роки, в т.ч.по заходах: 

200,000 200,000 193,800  96,9 96,9 

 1.Створення умов (секцій) по навчанню початкового плавання усіх верст населення 7,500 7,500 7,500 100,0 100,0 

 2.Створення умов для роботи спортивних секцій з плавання та водного поло 90,500 90,500 84,300 93,1 93,1 

 3.Організація груп здоров’я та прикладного плавання 3,000 3,000 3,000 100,0 100,0 
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 4.Створення умов для проходження реабілітації 3,000 3,000 3,000 100,0 100,0 

 5.Підтримка ветеранського руху 7,000 7,000 7,000 100,0 100,0 

 6.Проведення змагань з плавання у рамках міської спартакіади серед навчальних 

закладів міста 

30,000 30,000 30,000 100,0 100,0 

 7.Проведення міських першостей та чемпіонатів з плавання серед різних верств 

населення 

25,000 25,000 25,000 100,0 100,0 

 8.Забезпечення інвентарем та обладнанням 30,000 30,000 30,000 100,0 100,0 

 9.Організація та розвиток інфраструктури з водних видів спорту 4,000 4,000 4,000 100,0 100,0 

8. Програма розвитку Ужгородського міського центру дозвілля – будинку 

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

330,000 330,000 330,000 100,0 100,0 

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

дзеркала, крісла для глядацької зали,тощо) 

140,000 140,000 140,000 100,0 100,0 

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

інтер’єру, тощо) 

120,000 120,000 120,000 100,0 100,0 

 3.Придбання оргтехніки, мультимедійного обладнання, звукопідсилювально ї та 

освітлювальної апаратури, інструментів для акомпонування,тощо 

70,000 70,000 70,000 100,0 100,0 

9. Комплексна Програма матеріально-технічного забезпечення військових 

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

60,700 - - - - 

 1. Забезпечення протипожежних заходів 42,500 - - - - 

 2. Встановлення систем об"єктивного внутрішнього оповіщення 18,200 - - - - 
       

VI. Відділ охорони здоров"я 15191,900 11255,600 11198,900 73,7 99,4 

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

роки" 

3878,900 2886,300 2885,600 74,3 99,9 

2. Програма забезпечення пожиттєвої терапії хворих-інвалідів ендокринологічного 

профілю на 2014-2017 роки 

231,200 231,200 231,200 100,0 100,0 

3. Програма медичного забезпечення ветеранів та інвалідів Великої Вітчизняної 

війни та учасників бойових дій на 2014-2017роки 

796,200 796,200 796,100 99,9 99,9 

4. Програма лікування хворих з гострим інфарктом міокарда із застосуванням 

тромболітичної терапії на 2015-2017 роки 

158,300 158,300 142,600 90,0 90,0 
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5. Програма внутрішнього епідеміологічного контролю закладів бюджетної сфери 

м.Ужгорода на 2015-2017 роки  

768,400 768,400 740,900 96,4 96,4 

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

2015-2017 роки 

289,000 289,000 289,000 100,0 100,0 

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

м.Ужгорода на 2015-2017 роки 

2678,100 2678,100 2675,700 99,9 99,9 

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

м.Ужгорода на 2017 роки 

1144,500 1144,500 1134,500 99,1 99,1 

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

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

250,400 208,600 208,500 83,2 99,9 

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

року” 

580,000 580,000 580,000 100,0 100,0 

11. Програма зміцнення матеріально-технічної бази міського центру первинної 

медико-санітарної допомоги на 2016-2020 роки : 

4000,000 1515,000 1514,800 47,8 99,9 

 -Придбання обладнання та предметів довгострокового користування 4000,000 1515,000 1514,800 47,8 99,9 

12. Комплексна Програма матеріально-технічного забезпечення військових 

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

в т.ч.по заходах: 

416,900 - - - - 

 1. Забезпечення протипожежних заходів 142,000 - - - - 

 2. Встановлення систем об"єктивного внутрішнього оповіщення 274,900 - - - - 

VII. Управління праці та соціального захисту населення 28802,657 28134,000 27767,190 96,4 98,6 

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

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

350,000 350,000 155,900 44,5 44,5 

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

ня та водовідведення, квартплата, вивіз твердих побутових відходів) у межах 

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

350,000 350,000 155,900 44,5 44,5 
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Комітетів Закарпатської України та членам їх сімей (згідно з пунктом 5 статті 51 

Бюджетного кодексу України), що проживають у місті Ужгород 

2. Програма підтримки діяльності громадських організацій міста соціального спрямування 

на 2017 рік, а саме: 

155,000 155,000 133,100 85,8 85,8 

 ГО "Моя Нова Сім'Я" 15,000 15,000 15,000 100,0 100,0 

 Громадська організація "Союз Чорнобиль України" 10,000 10,000 10,000 100,0 100,0 

 УМВО Інваліди війни, збройних сил та учасники бойових дій. 10,000 10,000 10,000 100,0 100,0 

 УМОЗОС ветеранів війни 10,000 10,000 10,000 100,0 100,0 

 Ужгородська міська організація Всеукраїнське  товариство репресованих 4,000 4,000 - - - 

 Ужгор.тер.орг.УТОГ 15,000 15,000 15,000 100,0 100,0 

 Ужгор.тер.орг. УТОС 5,000 5,000 5,000 100,0 100,0 

 Ужг.тов.інв.праці та дит. "Оптиміст" 15,000 15,000 15,000 100,0 100,0 

 Ужг.міс.тов.учасників афганської війни 10,000 10,000 10,000 100,0 100,0 

 Ужг.міс.орг.тов.ЧервоногоХрестаУкраїни 15,000 15,000 15,000 100,0 100,0 

 УМВ Всеукр обєднання ветеранів 5,000 5,000 5,000 100,0 100,0 

 УМГО інв.зору "Дивосвіт" 15,000 15,000 7,500 50,0 50,0 

 УМО ветеранів 6,000 6,000 6,000 100,0 100,0 

 Українська асоціація інвалідів АТО 10,000 10,000 - - - 

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

апарату 10,000 10,000 9,6 

 

96,0 

 

96,0 

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

2017 рік 

1400,000 1400,000 1399,000 99,9 99,9 

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

заходах : 

3394,000 3394,000 3299,590 97,2 97,2 

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

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

14,000 14,000 14,000 100,0 100,0 

 - придбання санаторно курортних путівок 40,000 40,000 39,990 99,9 99,9 

 - надання одноразової грошової допомоги непрацюючим особам(в т.ч. інвалідам 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 пам"ятних дат, поштові 

1950,000 1950,000 1950,000 100,0 100,0 
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витрати, закупівля продуктових наборів для малозабезпечених, інвалідів та одинових громадян 

похилого віку, надання разової матеріальної допомоги малозабезпеченим особам та пільговій 

категорії громадян міста, 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. 

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

осіб 

80,000 80,000 72,800 91,0 91,0 

 -надання грошової допомоги на поховання мешканців міста з числа безробітних громадян  50,000 50,000 50,000 100,0 100,0 

 - 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. 

100,000 100,000 95,000 95,0 95,0 

 - надання адресної матеріальної допомоги учасникам антитерористичної операції на сході 

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

висновку координаційної комісії з питань соціального захисту населення або згідно з окремим 

розпорядженням міського голови 

440,000 440,000 440,000 100,0 100,0 

 - 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 

150,000 150,000 144,000 96,0 96,0 

 - компенсація послуг на перевезення тіл померлих мешканців міста Ужгорода до моргу 220,000 220,000 182,600 83,0 83,0 

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

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

37,300 37,300 11,250 30,1 30,1 

 - передплата періодичних видань газети "Ужгород" 100,000 100,000 97,250 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 

10,000 10,000 - - - 

 - 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" 

200,000 200,000 200,000 100,0 100,0 

 -погашення заборгованості за надані підприємствами пільги з оплати послуг зв"язку у 2015 році 1,500 1,500 1,500 100,0 100,0 

 - погашення заборгованості з інших виплат громадянам, які постраждали внаслідок аварії на 

ЧАЕС у 2015 році 

1,200 1,200 1,200 100,0 100,0 



 

№ 

за/п 

 

Найменування цільової міської Програми,  

головний розпорядник бюджетних коштів 

Річний обсяг фінансування, 

тис. грн. 

Фактично 

профінансо

вано за 

січень-

грудень, 

тис. грн. 

Відсотки: 
 

(стовп. 5 

до 

стовп. 3) 

 

(стовп. 5 

до 

стовп. 4) 

передбачено 

та уточнено  

Програмою 

згідно уточненого 

кошторису (плану 

використання 

коштів)  
1 2 3 4 5 6 7 

5. Програма фінансування видатків на компенсаційні виплати за пільговий проїзд 

автомобільним транспортом на міських автобусних маршрутах загального 

користування у м. Ужгород на 2017 рік: 

22700,000 22700,000 22700,000 100,0 100,0 

 Фінансування компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремих категорій громадян 

автомобільним транспортом на міських автобусних маршрутах загального 

користування 

22700,000 22700,000 22700,000 100,0 100,0 

6. Програма зайнятості населення м.Ужгорода на період до 2017 року: 222,580 100,000 79,600 35,7 79,6 

 Організація та проведення громадських робіт 222,580 100,000 79,600 35,7 79,6 

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

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

75,000 35,000 - - - 

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

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

життєвих обставинах у м.Ужгороді 

75,000 35,000 - - - 

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

2017 роки 

506,077 - - - - 

       

VIII. Управління економіки та стратегічного планування 2063,000 762,171 347,171 16,8 45,5 

1. Програма підтримки та партнерства між Ужгородською міською радою та 

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

1000,000 - - - - 

2. Програма розвитку транскордонного співробітництва, туризму та формування 

позитивного міжнародного інвестиційного іміджу м. Ужгород на 2017-2022 

роки, в т.ч. по заходах : 

648,000 347,171 347,171 53,5 100,0 

 Виготовлення необхідної протокольної атрибутики, книг, брошур, буклетів, 

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

туристичним потенціалом, культурним надбанням міста, тощо 

348,000 279,000 279,000 80,1 100,0 

 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 

50,000 38,000 38,000 76,0 100,0 

 Випуск карти міста для безкоштовного розповсюдження 20,000 10,000 10,000 50,0 100,0 

 Організація, проведення та участь у днях добросусідства, вітчизняних та 200,000 20,171 20,171 10,0 100,0 



 

№ 

за/п 

 

Найменування цільової міської Програми,  

головний розпорядник бюджетних коштів 

Річний обсяг фінансування, 

тис. грн. 

Фактично 

профінансо

вано за 

січень-

грудень, 

тис. грн. 

Відсотки: 
 

(стовп. 5 

до 

стовп. 3) 

 

(стовп. 5 

до 

стовп. 4) 

передбачено 

та уточнено  

Програмою 

згідно уточненого 

кошторису (плану 

використання 

коштів)  
1 2 3 4 5 6 7 

міжнародних заходах у сфері зовнішньоекономічних, транскордонних та 

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

конференції, виставки, інформаційні тури, тощо/, відзначення Дня міста 

 Виготовлення та розміщення банерів та інформаційних вітрин з рекламною 

продукцією та інформаційними матеріалами в готелях, аеропортах, залізничних 

вокзалах та автовокзалах, тощо (за домовленістю) 

30,000 - - - - 

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

в т.ч. по заходах: 

415,000 415,000 - - - 

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

розроблення прогнозу економічного потенціалу міста  

45,000 45,000 - - - 

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

(сприятливі можливості та загрози) чинників розвитку міста  

40,000 40,000 - - - 

 Діагностика екологічного стану довкілля та озеленення міста  35,000 35,000 - - - 

 Наукове дослідження рекреаційно-туристичного потенціалу міста, проблематики та 

напрямів розвитку  

25,000 25,000 - - - 

 Дослідження розвитку науково-технічного потенціалу та інноваційної діяльності  25,000 25,000 - - - 

 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)  

45,000 45,000 - - - 

 Визначення пріоритетних операційних цілей розвитку міста та плану заходів 

реалізації Стратегії розвитку міста “Ужгород 2030”  

30,000 30,000 - - - 

 Презентація та громадське обговорення Стратегії розвитку міста “Ужгород 2030” 

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

60,000 60,000 - - - 

 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” 

30,000 30,000 - - - 

 Навчальні майстерні для персоналу структури (центру) управління Стратегічним 

планом  

20,000 20,000 - - - 

 Тиражування Стратегії розвитку міста “Ужгород 2030” у кількості 300 примірників  60,000 60,000 - - - 

IX. Управління містобудування та архітектури 2004,270 1004,270 999,250 49,8 99,5 

1. Програма комплексного забезпечення містобудівною документацією міста Ужгород,                                          

в т.ч. по заходах: 

2004,270 1004,270 999,250 49,8 99,5 



 

№ 

за/п 

 

Найменування цільової міської Програми,  

головний розпорядник бюджетних коштів 

Річний обсяг фінансування, 

тис. грн. 

Фактично 

профінансо

вано за 

січень-

грудень, 

тис. грн. 

Відсотки: 
 

(стовп. 5 

до 

стовп. 3) 

 

(стовп. 5 

до 

стовп. 4) 

передбачено 

та уточнено  

Програмою 

згідно уточненого 

кошторису (плану 

використання 

коштів)  
1 2 3 4 5 6 7 

 Розробка детального плану територій 199,900 188,433 188,415 94,2 99,9 

 Внесення змін у містобудівну документацію 190,000 140,000 140,000 73,6 100,0 

 Топо-геодезичні та фотогеодезичні роботи М 1:500 1284,270 670,837 670,835 52,2 99,9 

 Створення та впровадження містобудівного кадастру 160,000 - - - - 

 Проведення архітектурних конкурсів, виплата премій переможцям 150,000 - - - - 

 Виплата заохочувальних премій учасникам архітектурних конкурсів 20,100 5,000 - - - 
       

 Разом : 410007,557 294123,107 270728,347 66,0 99,0 

 

 



Додаток 6 

 

П О К А З Н И К И 

виконання робіт по ремонту приміщень (об'єктів) в будівлі за 2017 рік 

 
 

№ 

за/п 

 

Назва об'єкта 

Річний обсяг фінансування, 

тис.грн. 

Січень-грудень 2017року 

уточнено 

Програмою 

згідно уточне-

ного кошторису 

(плану викори-

стання коштів) 

 

вико-

нання, 

тис. грн. 

 

відсотки : 
в т.ч. джерела 

фінансування, тис. грн. 

(стовп. 5 до 

стовп. 3) 

(стовп. 5 до  

стовп. 4) 
міський 

бюджет  
інші 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. 

 

Капітальний ремонт кабінетів та коридорів по 

пл. Поштовій, 3 
150,0 150,0 - - - - - - 

2. 

 

Реконструкція ліфта в будівлі по пл. 

Поштовій, 3 в м. Ужгород 
1253,764 1253,764 865,932 69,0 69,0 865,932 - 

3. 

 

Реконструкція підвального поверху 

адміністративної будівлі по пл. Поштовій, 3 
46,236 46,236 46,236 100,0 100,0 46,236 - 

 Всього : 1450,0 1450,0 912,168 62,9 62,9 912,168 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Додаток 7 

 

П О К А З Н И К И 

виконання робіт за 2017 рік 

 
 

№ 

за/п 

 

Назва об'єкта 

Річний обсяг 

фінансування, тис.грн. 

Січень-грудень 2017року 

уточнено 

Програмою 

згідно уточне-

ного кошторису 

(плану викори-

стання коштів) 

 

вико-

нання, 

тис. грн. 

 

відсотки : 
в т.ч. джерела 

фінансування, тис. грн. 

(стовп. 5 до 

стовп. 3) 

(стовп. 5 до  

стовп. 4) 
міський 

бюджет  

інші 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. 
Капітальний ремонт спортивного 

майданчика по пр.Свободи, 20 
298,051 298,051 295,038 98,9 98,9 295,038 - 

2. 
Реконструкція легкоатлетичного ядра 

стадіону "Авангард" в м. Ужгород 
695,800 695,800 - - - - - 

 Всього : 695,800 695,800 295,038 29,6 29,6 295,038 - 

 


	сесия  рішен.виконання2017
	Додаток 1
	Додаток 2 УКБ
	Додаток 3 охорона здор
	Додаток 4 освіта
	Додаток 5 Програм
	Додаток 6 виконком 
	Додаток 7 ДМГ

