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УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

               XXIV сесія    VII   скликання 
(1-е пленарне засідання) 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 
26 червня 2018 року                       м. Ужгород                            № 1118         

                                                              

 

 

Про зміни до рішень сесії 

 

 Відповідно до ст. 26, 54 Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні», враховуючи рішення ХХІІІ сесії VII скликання 15.05.2018 року 

№1079, у зв’язку із перейменуванням управління праці та соціального 

захисту населення в департамент праці та соціального захисту населення та 

зміною назви громадської організації, що фінансується за рахунок Програми 

підтримки діяльності громадських організацій міста соціального 

спрямування на 2018 рік ,з метою забезпечення погашення заборгованості 

минулих років, соціального захисту громадян міста 

 

міська рада ВИРІШИЛА: 

 

1. Змінити назву Ужгородський міський територіальний центр 

соціального обслуговування (надання соціальних послуг) управління праці та 

соціального захисту населення Ужгородської міської ради на Ужгородський 

міський територіальний центр соціального обслуговування (надання 

соціальних послуг) департаменту праці та соціального захисту населення 

Ужгородської міської ради (коротка назва – Ужгородський міський 

терцентр). 

2. Внести зміни до рішень XVІІІ сесії VII скликання міської ради 

від 14.12.2017 № 894 «Про Програму додаткових гарантій соціального 

захисту громадян на 2018 рік»,  № 897 «Про Програму діяльності медико – 

соціального реабілітаційного центру “Дорога життя” на 2018 рік», № 896 

«Про Програму підтримки діяльності громадських організацій міста соціального 

спрямування на 2018 рік», № 898  «Про Програму фінансування видатків на 

компенсаційні виплати за пільговий проїзд автомобільним транспортом на 

міських автобусних маршрутах загального користування у м. Ужгород на 2018 

рік», № 895 «Про Програму фінансування видатків на житлово-комунальні 

послуги Почесним громадянам м. Ужгород та делегату І з’їзду Народних 

Комітетів Закарпатської України на 2018 рік», рішення XXII сесії VII 



скликання № 961 від 08.02.2018 «Про Програму зайнятості населення на 

період до 2020 року», рішення XXIІI сесії VII скликання № 1078 від 

15.05.2018 «Про Положення про Ужгородський міський територіальний 

центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) та 

затвердження штатної чисельності», а саме:  

2.1.  Слова «управління праці та соціального захисту населення» по 

тексту у всіх відмінках замінити на слова «департамент праці та соціального 

захисту населення».  

2.2.У додатку 2 рішення міської ради № 896 «Про Програму підтримки 

діяльності громадських організацій міста соціального спрямування на 2018 рік» 

слова  «Ужгородська ТПО “УТОС» замінити на слова «Закарпатський обласний 

відокремлений підрозділ громадської організації «Всеукраїнська організація 

інвалідів «Українське товариство сліпих».  

2.3. У додатку 4  рішення міської ради  № 896 «Про Програму підтримки 

діяльності громадських організацій міста соціального спрямування на 2018 рік»  

пункт таблиці №7 викласти в наступній редакції: 

7

7. 

Тирпак Василь 

Васильович 

Закарпатський обласний відокремлений 

підрозділ громадської організації 

«Всеукраїнська організація інвалідів 

«Українське товариство сліпих»  

3. Внести зміни до рішення XVІІІ сесії VII скликання міської ради 

від 14.12.2017 № 898  «Про Програму фінансування видатків на 

компенсаційні виплати за пільговий проїзд автомобільним транспортом на 

міських автобусних маршрутах загального користування у м. Ужгород на 

2018 рік», а саме: додатки 1-3 до Програми викласти в новій редакції згідно 

додатку 1 до даного рішення. 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови Білака О.П. 

 

 

 

Міський голова         Б. Андріїв 

https://rada-uzhgorod.gov.ua/rada_docs/1078-vid-15-05-2018-pro-polozhennya-pro-uzhgorodskyj-miskyj-terytorialnyj-tsentr-sotsialnogo-obslugovuvannya-nadannya-sotsialnyh-poslug-ta-zatverdzhennya-shtatnoyi-chyselnosti/
https://rada-uzhgorod.gov.ua/rada_docs/1078-vid-15-05-2018-pro-polozhennya-pro-uzhgorodskyj-miskyj-terytorialnyj-tsentr-sotsialnogo-obslugovuvannya-nadannya-sotsialnyh-poslug-ta-zatverdzhennya-shtatnoyi-chyselnosti/
https://rada-uzhgorod.gov.ua/rada_docs/1078-vid-15-05-2018-pro-polozhennya-pro-uzhgorodskyj-miskyj-terytorialnyj-tsentr-sotsialnogo-obslugovuvannya-nadannya-sotsialnyh-poslug-ta-zatverdzhennya-shtatnoyi-chyselnosti/
https://rada-uzhgorod.gov.ua/rada_docs/1078-vid-15-05-2018-pro-polozhennya-pro-uzhgorodskyj-miskyj-terytorialnyj-tsentr-sotsialnogo-obslugovuvannya-nadannya-sotsialnyh-poslug-ta-zatverdzhennya-shtatnoyi-chyselnosti/


Додаток 1   

до рішення сесії XXIV міськради  

VII скликання 26.06.2018 р. № 1118 

 

Додаток 1 до Програми 

 

Ресурсне забезпечення міської цільової Програми фінансування видатків на 

компенсаційні виплати за пільговий проїзд автомобільним 

транспортом на міських автобусних маршрутах 

загального користування у м. Ужгород на 2018 рік 

 

Обсяг коштів, які 

пропонується залучити на 

виконання програми 

Етапи виконання Програми Усього витрат на виконання 

Програми, тис. грн. 
І 

2018 

Обсяг ресурсів усього, у 

тому числі: 
22946,5 22946,5 

Державний бюджет -  

Обласний бюджет -  

Міський бюджет 22946,5 22946,5 

Кошти не бюджетних 

джерел 

  

П 

 

 

Секретар ради          А. Габор 
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Додаток 2 до Програми 

Перелік завдань міської цільової Програми фінансування видатків на компенсаційні виплати за пільговий проїзд 

автомобільним транспортом на міських автобусних маршрутах загального користування у м. Ужгород на 2018 рік 

Мета, завдання, ТПКВКМБ Джерела 

фінансування 

Етапи виконання Програми Відповідальні виконавці 

І етап 

2018 рік  

О
б

ся
г 

в
и

д
ат

к
ів

 

У т. ч. кошти міського 

бюджету 

З
аг

ал
ь
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Всього на виконання програми Міський 

бюджет 

22946,5 22946,5  Департамент праці та 

соціального захисту 

населення  

Підпрограма (для комплексних програм) 

Мета: 

Всього на виконання підпрограми  22946,5 22946,5   

Завдання 1 забезпечення реалізації прав окремих категорій громадян на 

пільговий проїзд автомобільним транспортом на міських автобусних 

маршрутах загального користування (КТПКВК МБ 0813033). 

Міський 

бюджет 

22700,00 22700,00  
Департамент праці та 

соціального захисту 

населення 

Завдання 2.  Відшкодування заборгованості перед перевізниками за 

надані пільгові перевезення залізничним транспортом за 2015 рік 

((КТПКВК МБ 0813035).. 

Міський 

бюджет 

215,0 215,0  
Департамент праці та 

соціального захисту 

населення 

Завдання 3. Відшкодування заборгованості перед перевізниками за 

надані пільгові перевезення підприємствами автомобільного 

транспорту за 2015 рік» (ПП Стегура Я. М.) (КТПКВК МБ 0813033). 

Міський 

бюджет 

32,0 32,0  
Департамент праці та 

соціального захисту 

населення 

 

Секретар ради     А. Габор



Додаток 3 до Програми 

Результативні показники виконання завдань міської цільової програми підтримки діяльності громадських 

організацій міста соціального спрямування на 2018 рік 

(грн.) 
Відповідальні виконавці,  

ТПКВК МБ, завдання програми, результативні 

показники 

Код тимчасової 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

2018 рік 

2018 рік   

Разом у т.ч. кошти міського бюджету Разом 

Загальний 

фонд 

Спеціальний 

фонд 

Всього на виконання програми 0813030 22946501,00 22946501,00   
Мета: Відшкодування компенсаційних виплат перевізникам, що здійснюють пільгові перевезення окремих категорій громадян 

автомобільним транспортом на міських автобусних маршрутах загального користування 
ТПКВК МБ      
Відповідальний виконавець: Управління праці та соціального захисту населення  
Завдання: Проведення розрахунків з підприємствами автомобільного транспорту за пільговий проїзд окремих категорій громадян (0813033) 
Показники виконання:      
Показники витрат (вхідних ресурсів): 
Обсяг видатків на компенсацію підприємствам 

автомобільного транспорту за пільговий проїзд 

окремих категорій громадян 

 22700000,00 22700000,00   

Показник продукту: 
Кількість підприємств – отримувачів компенсації за 

пільговий проїзд окремих категорій громадян 

 5 5   

Показник продуктивності (ефективності): 
Середньомісячний розмір отриманої компенсації 

підприємствами 

 378333,33 378333,33   

Показник результативності (якості):  100 100   



Питома вага відшкодованих компенсацій до 

нарахованих 
Завдання 2: Відшкодування заборгованості перед перевізниками за надані пільгові перевезення залізничним транспортом за 2015 рік 

(0813035). 
Показники виконання:      
Показники витрат (вхідних ресурсів): 

Обсяг видатків на відшкодування заборгованості перед 

перевізниками за надані пільгові перевезення залізничним 

транспортом за 2015 рік. 

 214534,0 214534,0   

Показник продукту: 

Кількість підприємств – отримувачів відшкодування 

заборгованості перед перевізниками за надані пільгові 

перевезення залізничним транспортом за 2015 рік. 

 1 1   

Показник продуктивності (ефективності): 

Середньомісячний розмір отриманої компенсації 

підприємствами 

 214534,0 214534,0   

Показник результативності (якості): 

Відсоток погашення заборгованості 

 100 100   

Завдання 3: Відшкодування заборгованості перед перевізниками за надані пільгові перевезення підприємствами автомобільного транспорту 

за 2015 рік» (ПП Стегура Я. М.) (0813033). 

Показники виконання:      
Показники витрат (вхідних ресурсів): 

Обсяг видатків на відшкодування заборгованості 

перед перевізниками за надані пільгові перевезення 

транспортом за 2015 рік. 

 31967,00 31967,00   

Показник продукту: 

Кількість підприємств – отримувачів відшкодування 

заборгованості перед перевізниками за надані пільгові 

перевезення транспортом за 2015 рік. 

 1 1   



Показник продуктивності (ефективності): 

Середній розмір отриманої компенсації 

підприємствами 

 31967,00 31967,00   

Показник результативності (якості): 

Відсоток погашеної заборгованості 

 100 100   

 

Секретар ради              А. Габор 


