
Аналіз ефективності реалізації цільових міських Програм за 1-ше півріччя 2018 року 
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I. Управління містобудування та архітектури 8170,000 820,000 510,000 10,0 62,1 

1. Програма комплексного забезпечення містобудівною документацією міста Ужгород, в т.ч. по 

заходах :  

8170,000 820,000 510,000 10,0 62,1 

 Розробка детального плану територій 5000,000 - - - - 

 Внесення змін у містобудівну документацію, виготовлення картографічної основи масштабу 

1:5000 на місто Ужгород 

500,000 - - - - 

 Топо-геодезичні та фотогеодезичні роботи М 1:500 500,000 - - - - 

 Створення та впровадження містобудівного кадастру 900,000 - - - - 

 Проведення архітектурних конкурсів, виплата премій переможцям 180,000 - - - - 

 Виплата заохочувальних премій учасникам архітектурних конкурсів 20,000 - - - - 

 Внесення змін до генерального плану міста 820,000 820,000 510,000 100,0 62,1 

 Експертиза містобудівної документації (внесення змін до генерального плану міста) 250,000 - - - - 

II. Виконавчий комітет 26193,610 4900,000 3056,144 18,7 62,3 

1. Комплексна Програма матеріально-технічного забезпечення військових 

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

в т.ч. по заходах : 

600,000 50,000 50,000 8,3 100,000 

 Придбання: речового майна та спорядження, предметів, матеріалів, обладнання та інвента-

р"я; інструментів; спецодягу, обмундирування, захисного одягу, захисного та спеціалізованого 

взуття, запчастин до транспортних засобів; будівельних матеріалів, посуду, термосів, фляг, 

шоломів, засобів індивідуального захисту та іншого майна; закупівля інженерного та спеціа-

лізованого майна; засобів спеціалізованого призначення, матеріалів для поточного ремонту 

казарм та інше  

400,000 - - - - 

 Виготовлення бланків для комплектування особових справ; придбання канцелярського приладдя, 

знаків поштової оплати; виготовлення засобів наочної агітації військово-патріотичного 

спрямування; надання транспортних послуг для проведення розшуку призовників; забезпечення 

військово-лікарської комісії Ужгородського ОМВК господарським майном та інше 

50,000 50,000 50,000 100,0 100,0 

 Придбання: переносних радіо станцій, засобів захисту органів дихання (марки ГП-7) для 50,000 - - - - 
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працівників міської ради та інше 

 Придбання: акумуляторних батареїв, запчастин до транспортних засобів, повсякденний 

робочий одяг, черевики з високими берцями та інше 

100,000 - - - - 

2. Програма створення та накопичення міського матеріального резерву та 

промислових засобів індивідуального захисту органів дихання для непрацюючого 

населення м. Ужгорода на 2017-2021 роки, в т.ч. по заходах: 

7476,910 300,000 - 4,0 - 

 Придбання матеріально-технічних засобів:      

 Будівельні матеріали та засоби загальногосподарського призначення (цегла будівельна, 

покрівельні матеріали, бітум, руберойд, скло, мішки для піску, пісок, фундаментні блоки, 

піломатеріали та інше) 

971,000 300,000 - 30,8 - 

 Пально-мастильні матеріали (бензин, дизельне паливо, мастила та інше) 20,000 - - - - 

 Засоби насосного обладнання (мотопомпи, насоси різної потужності та інше) 15,770 - - - - 

 Засоби забезпечення аварійно- рятувальних робіт (комплекти для проведення електро- та 

газозварювання, бензопили, рятувальні мотузки, канати та інше) 

27,240 - - - - 

 Продовольчі товари (хліб, консерви, масло вершкове, цукор, сіль, чай та інше ) з розрахунку 1 

000 осіб на 3 доби 

240,000 - - - - 

 Речове майно (намети, печі для обігріву, ліжка-розкладушки, спальні мішки, подушки, матраци, 

ковдри, простирадла, наволочки, та інше) з розрахунку на 200 осіб 

132,000 - - - - 

 Засоби першої необхідності (свічки, сірники, засоби особистої гігієни, одноразовий посуд та 

інше) 

6,000 - - - - 

 Майно соціального характеру (робочі каски, рукавиці робочі, ліхтарики, захисні маски, 

респіратори, та інше) з розрахунку 1000 шт. 

40,000 - - - - 

 ЗІЗ ОД (фільтрувальний протигаз для захисту населення за типами залежно від небезпечних 

хімічних речовин або комплекти засобів захисту з аналогічними захисними властивостями) із 

розрахунку 16 205 шт. 

6024,900 - - - - 

3. Програма розвитку земельних відносин у м. Ужгород на 2017-2019 роки,                         

в т.ч. по заходах : 

2914,500 500,000 209,716 17,1 41,9 

 Інвентаризація земель міста 2000,000 500,000 209,716 25,0 41,9 

 Розробка та затвердження плану земельно-господарського устрою міста Ужгород 500,000 - - - - 

 Встановлення та винос меж міста Ужгород (на місцевості, в натуру) з каталогом координат 

їх поворотних точок 

400,000 - - - - 
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 Придбання земельних ділянок для будівництва соціального житла  14,500 - - - - 

4. Програма інформатизації діяльності Ужгородської міської ради та її виконавчих 

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

2302,200 600,000 557,132 26,0 92,8 

 Розвиток технічного забезпечення інформатизації виконавчих органів міської ради із 

впровадженням ліцензійного програмного забезпечення, в т.ч.: 

1000,000 - - - - 

 1) придбання нової оргтехніки (комп’ютерів та периферії)  800,000 317,800 295,000 39,7 92,8 

 2) модернізація застарілої комп’ютерної техніки з одночасним придбанням ліцензійного 

програмного забезпечення  

200,000 200,000 179,932 100,0 89,9 

 Розгортання структурованої кабельної мережі між структурними підрозділами міської ради, 

в т.ч. створення серверної кімнати, купівля комп’ютера-сервера та його розміщення в 

адмінбудівлі  

82,200 82,200 82,200 100,0 100,0 

 Впровадження елементів електронно-інформаційної системи "Електронне урядування", в т.ч.:  480,000 - - - - 

 1) створення єдиної системи електронного документообігу виконавчих органів міської ради та 

єдиної системи обліку кадрів міської ради, придбання іменних ліцензій  

360,000 - - - - 

 2) створення, функціонування та ведення системи обліку публічної інформації  20,000 - - - - 

 3) модернізація та інформаційне наповнення офіційної веб-сторінки міської ради та центру 

надання адміністративних послуг  

100,000 - - - - 

 Обслуговування структурованої кабельної мережі  80,000 - - - - 

 Придбання робочих станцій для оформлення та видачі паспорта громадянина України, 

електронної черги 

660,000 - - - - 

5. Програма розвитку транскордонного співробітництва та підтримки імплементації 

проектів міжнародної технічної допомоги в м. Ужгород на 2018-2022 роки, в т.ч. 

по заходах: 

1130,000 500,000 117,210 44,2 23,4 

 Організація і проведення конференцій, форумів, семінарів, круглих столів та тренінгів з питань 

розвитку транскордонного співробітництва в місті 

50,000 - - - - 

 Придбання та виготовлення сувенірної, промоційно- інформаційної продукції з символікою 

міста 

70,000 70,000 - 100,0 - 

 Виготовлення промоційних роликів та/або фільмів про місто 50,000 50,000 - 100,0 - 

 Підготовка та подання заявок на конкурси проектів в галузі транскордонного співробітництва 

з фінансуванням за рахунок джерел міжнародної технічної допомоги. 

90,000 - - - - 

 Проведення міжнародних зустрічей міського голови та керівництва міста пов’язаних з 180,000 80,000 51,860 44,4 64,8 
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прийомом іноземних делегацій різного рівня 

 Організація, проведення та участь у днях добросусідства, міжнародних заходах у сфері 

зовнішньоекономічних та транскордонних відносин, відзначення Дня міста 

300,000 300,000 - 100,0 - 

 Організація участі міжнародних офіційних делегацій різного рівня міст побратимів 

(партнерів) м. Ужгорода, закордонних гостей у міських фестивалях та інших спортивних і 

культурно- масових заходах 

90,000 - - - - 

 Співфінансування заходів в рамках проектів міжнародної технічної допомоги 300,000 - - - - 

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

в т.ч. по заходах: 

60,000 - - - - 

 Придбання та оновлення устаткування для  збереження документів (стелажі) 20,000 - - - - 

 Обладнання для виставкових експозицій у архівному відділі (стенди) 10,000 - - - - 

 Придбання оргтехніки 30,000 - - - - 

7. Програма забезпечення молоді, учасників АТО та внутрішньо переміщених осіб 

житлом у м. Ужгороді на 2018-2022 роки, в т.ч. по заходах: 

4500,000 1700,000 1700,000 37,7 100,0 

 Надання пільгових довготермінових кредитів молодим сім'ям та одиноким молодим 

громадянам на будівництво(реконструкцію) та придбання житла 

3370,000 1700,000 1700,000 50,4 100,0 

 Надання безповоротної фінансової допомоги учасникам АТО (членам їх сімей) та ВПО для 

забезпечення доступним житлом 

1130,000 - - - - 

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

2017-2020 роки, в т.ч. по заходах : 

1400,000 - - - - 

 Покращення умов функціонування та обслуговування громадян на опорних пунктах поліції 

(придбання офісної та комп’ютерної техніки) 

200,000 - - - - 

 Покращення умов із обслуговування громадян сектором превенції Ужгородського ВП ГУНП 

(служби у сфері дозвільної системи) 

50,000 - - - - 

 Придбання сучасних GPS навігаторів, нагрудних камер, відеореєстраторів для службового 

транспорту Ужгородського ВП ГУНП (15 комплектів по 3 тис. грн.) 

25,000 - - - - 

 Придбання спеціального автомобіля марки «Renault Logan», забезпечення паливно - 

мастильними матеріалами, оплата транспортних послуг, утримання транспортних засобів 

600,000 - - - - 

 Проведення поточного ремонту в кімнаті тимчасового тримання при черговій частині 

Ужгородського ВП ГУНП 

25,000 - - - - 
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 Проведення заходів з енергозбереження та модернізації системи електроживлення будівлі 

Ужгородського відділу поліції, заміна віконних та дверних блоків, проведення внутрішньої 

електромережі 

500,000 - - - - 

9. Програма впровадження системи відео спостереження у м. Ужгород на 2016-2018 

роки, в т.ч. по заходах : 

650,000 650,000 422,086 100,0 64,9 

 Придбання обладнання (відеокамери, тощо) 500,000 500,000 324,800 100,0 64,9 

 Послуги по обслуговуванню відеокамер, абонплата за Інтернет, послуги апаратного хостінгу, 

монтажні роботи по підключенню нових камер, поточний ремонт камер, побудова мережі 

системи відео спостереження та інше 

150,000 150,000 97,286 100,0 65,5 

10. Комплексна Програма відновлення історичного центру м. Ужгорода на 2017-2020 

роки, в т.ч. по заходах та об'єктах 

1560,000  600,0 - 38,4 - 

 Реставрація пам'ятки архітектури національного значення "Амбар та винний льох XVIII ст.", 

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

1560,000 600,0 - 38,4 - 

11. Програма підтримки підрозділів УСБУ в Закарпатській області на 2018-2020 

роки, в т.ч. по завданнях: 

3600,000 - - - - 

 Придбання обладнання та основних засобів: 3300,000 - - - - 

 - придбання автомобільного транспорту  1000,000 - - - - 

 - придбання комп'ютерної та оргтехніки, мережевого та телекомунікаційного обладнання, 

витратних матеріалів 

800,000 - - - - 

 - придбання спеціальної техніки, обладнання спеціального призначення 1300,000 - - - - 

 - придбання спеціального одягу 200,000 - - - - 

 Придбання паливно-мастильних матеріалів 300,000 - - - - 

III. Ужгородська міська рада 467,273 424,311 424,311 90,8 100,0 
1. Програма сприяння виконанню рішень судів та інших виконавчих документів на 

2018 – 2022 роки : 

467,273 424,311 424,311 90,8 100,0 

 Видатки на організацію виконання судових рішень, постанов та виконавчих документів 467,273 424,311 424,311 90,8 100,0 

IV. Управління економіки та стратегічного планування 2750,000 705,000 225,874 25,6 32,0 

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

в т.ч. по заходах : 

415,000 355,000 30,000 85,5 8,4 
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 Діагностика екологічного стану довкілля та озеленення міста. 

Наукове дослідження рекреаційно-туристичного потенціалу міста, проблематики та напрямів 

розвитку. 

Дослідження розвитку науково-технічного потенціалу та інноваційної діяльності 

40,000 40,000 30,000 100,0 75,0 

 Проведення соціально-економічного аналізу розвитку міста за 2010-2015 роки, розроблення 

прогнозу економічного потенціалу міста та проведення соціологічного дослідження з вивчення 

думки мешканців міста щодо пріоритетів розвитку міста 

55,000 55,000 - 100,0 - 

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

(сприятливі та загрози) чинників розвитку міста. 

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) 

85,000 85,000 - 100,0 - 

 Визначення пріоритетних операційних цілей розвитку міста та плану заходів реалізації Стратегії 

розвитку міста «Ужгород 2030» 

115,000 115,000 - 100,0 - 

 Презентація та громадське обговорення Стратегії розвитку міста «Ужгород 2030» та 

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

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». 

Навчальні майстерні для персоналу структури (центру) управління Стратегічним планом. 

Тиражування Стратегії розвитку міста «Ужгород 2030» у кількості 300 примірників. 

120,000 60,000 - 50,0 - 

2. Програма розвитку туризму та формування позитивного інвестиційного іміджу  

м. Ужгород на 2018-2022 роки, в т.ч. по заходах : 

1215,000 300,000 149,914 24,6 49,9 

 Забезпечення ефективності системи управління процесами розвитку туризму та іноземного 

інвестування на місцевому рівні  

275,000 - - - - 

 Популяризація, промоція міста Ужгород на міжнародному рівні 150,000 - - - - 

 Формування позитивного туристичного іміджу та підвищення інвестиційної привабливості 

міста Ужгород 

200,000 200,000 110,524 100,0 55,2 

 Проведення та участь у заходах з популяризації туристичного, інвестиційно-економічного 

потенціалу міста Ужгород 

340,000 100,000 39,390 29,4 39,3 

 Підготовка та реалізація інвестиційних проектів, що мають суттєвий вплив на соціально-

економічне становище міста 

250,000 - - - - 
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3. Програма підтримки та партнерства між Ужгородською міською радою та 

суб'єктами малого і середнього бізнесу на 2018-2019 роки : 

1000,000 - - - - 

 Надання фінансової підтримки суб'єктам підприємництва шляхом компенсації відсоткових 

ставок за залученими кредитами та позиками 

1000,000 - - - - 

4. Програма енергозбереження та енергоефективності міста Ужгород на 2018-2022 

роки, в т.ч. по заходах : 

120,000 50,000 45,960 41,6 91,9 

 Розроблення Плану дій сталого енергетичного розвитку та клімату міста Ужгород до 2030 

року 

45,000 45,000 45,000 100,0 100,0 

 Проведення Днів енергії в місті Ужгород 25,000 5,000 0,960 20,0 19,2 

 Організація та участь у навчальних заходах, форумах, конференцій та інших заходах з 

енергозбереження та енергоефективності 

50,000 - - - - 

V. Департамент міського господарства            535080,060 149624,844 56540,238 27,9 37,7 

1. Програма підготовки до продажу земельних ділянок на 2018-2020 роки : 199,000 199,000 193,760 100,0 97,3 

 Своєчасність замовлення та виготовлення звітів про експертну грошову оцінку земельних 

ділянок щодо яких Ужгородською міською радою прийнято рішення про надання дозволу на 

проведення такої оцінки, з урахуванням кількості звернень зацікавлених осіб 

199,000 199,000 193,760 100,0 97,3 

2. Програма реконструкції та капітального ремонту мережі зовнішнього освітлення 

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

11500,000 2539,906 922,463 22,0 36,3 

 Капітальний ремонт мережі зовнішнього освітлення міських вулиць: 7000,000 2241,906 624,769 32,0 27,8 

 в т.ч. першочергових: 2241,906 2241,906 624,769 100,0 27,8 

 Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення пл. Ш.Петефі 1813,206 1813,206 506,033 100,0 27,9 

 Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення вул. Механізаторів 60,000 60,000 58,002 100,0 96,6 

 Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення вул. Рильського 70,000 70,000 60,734 100,0 86,7 

 Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення пл. Поштова 298,700 298,700 - 100,0 - 

 Капітальний ремонт зовнішнього освітлення внутрішньо квартальних територій: 4500,000 298,000 297,694 6,6 99,8 

 в т.ч. першочергових: 298,000 298,000 297,694 100,0 99,8 

 Капремонт мереж зовнішнього освітлення внутрішньо квартальної території вул. Легоцького, 

56-72 

298,000 298,000 297,694 100,0 99,8 
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3. Програма фінансової підтримки комунальних підприємств м. Ужгорода на 2018-2020 

роки, в т.ч. по заходах: 

107610,144 9630,000 9085,825 8,4 94,3 

 Забезпечення надання підтримки підприємствам водопровідно-каналізаційного господарства 

(Внески в статутний капітал КП"Водоканал міста Ужгород") 14659,700 4500,000 4500,000 30,6 100,0 

 Забезпечення функціонування підприємств побутового обслуговування, що входять до 

комунальної власності (Внески у статутний фонд комунальних підприємств): 89106,044 3242,600 2700,000 3,6 83,2 

 - КП "Архітектурно-планувальне бюро" 350,000 - - - - 

 - КП "Комунальне шляхово-експлуатаційне підприємство"  31900,000 1,600 - - - 

 - КП "Ужгородський комбінат комунальних підприємств" 3508,000 200,0 - 5,7 - 

 - КП "Парк культури та відпочинку "Під замком" 400,000 - - - - 

 - КП "Уж-фест" 689,944 200,0 200,000 28,9 100,0 

 - КП "Ужгородський муніципальний транспорт" 50000,000 2500,000 2500,000 50,0 100,0 

 - КП "Ужгородська міська друкарня" 871,100 - - - - 

 - КП "Ужгородліфт" 700,000 - - - - 

 - КП "Стадіон "Авангард" 341,000 341,000 - 100,0 - 

 - КП "Центр інформаційних технологій" 346,000 - - - - 

 Забезпечення підтримки комунальних підприємств для здійснення статутної діяльності : 3844,400 1887,400 1885,825 49,0 99,9 

 КП "Водоканал міста Ужгород" 3457,000 1500,000 1500,000 43,3 100,0 

 КП "Стадіон "Авангард" 387,400 387,400 385,825 100,0 99,5 

4. Програма капітального ремонту житлового фонду у м. Ужгород на 2018-2022 роки,  21400,000 3504,590 1719,795 16,3 49,0 

 в т.ч. по заходах та об'єктах першочергових: 3727,590 3504,590 1719,795 94,0 49,0 

 Капітальний ремонт покрівель багатоквартирних житлових будинків, що обслуговується 

управителями : 

4800,000 478,160 310,137 9,9 64,8 

 в т.ч. першочергових: 478,160 478,160 310,137 100,0 64,8 

 вул. Собранецька, 98 238,400 238,400 237,792 100,0 99,7 

 вул. Собранецька, 118 239,760 239,760 72,345 100,0 30,1 

 Капітальний ремонт водопроводу та каналізації багатоквартирних житлових будинків, що 

обслуговуються управителями : 

680,000 654,050 136,219 96,1 20,8 

 в т.ч. першочергових: 654,050 654,050 136,219 100,0 20,8 

 вул.Столєтова,4 284,050 284,050 - 100,0 - 
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 вул. Канальна, 33  135,000 135,000 - 100,0 - 

 вул. Канальна, 35  135,000 135,000 41,694 100,0 30,8 

 вул.Айвазовського,18 100,000 100,000 94,525 100,0 94,5 

 Капітальний ремонт електрощитових, мереж електроосвітлення житлових будинків, що 

обслуговуються управителями : 

800,000 84,210 - 10,5 - 

 в т.ч. першочергових 84,210 84,210 - 100,0 - 

 вул. Собранецька, 152 84,210 84,210 - 100,0 - 

 Капітальний ремонт покрівель житлових будинків об'єднань співвласників багатоквартирних 

будинків ОСББ, ЖБК : 

9600,000 805,978 561,968 8,3 69,7 

 в т.ч. першочергових: 1028,978 805,978 561,968 78,3 69,7 

 вул. Можайського, 34 (ОСББ «Можайського 34) 238,960 238,960 - 100,0 - 

 вул.Лесі Українки, 15 (ОСББ "Каштан" по вул.Лесі Українки) 567,018 567,018 561,968 100,0 99,1 

 вул.Данила Галицького,6 (ОСББ Данила Галицького,6) 223,000 - - - - 

 Капітальний ремонт водопроводу та каналізації житлових будинків ОСББ, ЖБК : 2480,000 240,000 226,549 9,6 94,3 

 в т.ч. першочергових: 240,000 240,000 226,549 100,0 94,3 

 пр. Свободи, 28 (ОСББ «Уж-Форт») 120,000 120,000 106,819 100,0 89,0 

 пр. Свободи, 30 (ОСББ "Проспект Свободи,30") 120,000 120,000 119,730 100,0 99,7 

 Капітальний ремонт електрощитових, мереж електроосвітлення житлових будинків ОСББ,ЖБК: 1120,000 1059,537 484,922 94,6 45,7 

 в т.ч. першочергових: 1059,537 1059,537 484,922 100,0 45,7 

 вул.Василя Комендаря, 50 (ОСББ "Велика Перемога") 280,250 280,250 175,516 100,0 62,6 

 вул. Перемоги, 157 (ОСББ «Восход Новий») 143,157 143,157 142,307 100,0 99,4 

 вул. Благоєва, 9 (ОСББ «Самопоміч») 98,130 98,130 97,508 100,0 99,3 

 вул. Панькевича, 77 (ОСББ «Панькевича 77») 70,000 70,000 69,591 100,0 99,4 

 вул. Минайська, 3 (ОСББ «Каштан – Минайська 3») 70,000 70,000 - 100,0 - 

 вул. Минайська, 10 (ОСББ «Минайська 10») 60,000 60,000 - 100,0 - 

 вул. Василя Комендаря, 47 (ОСББ "ЄДНІСТЬ 47,47А") 160,000 160,000 - 100,0 - 

 вул. Перемоги, 149 (ОСББ "Капушанська 149") 178,000 178,000 - 100,0 - 

 Капітальний ремонт ліфтів багатоквартирних житлових будинків, які обслуговуються 

управителями 

1360,000 - - - - 

 Капітальний ремонт ліфтів житлових будинків ОСББ, ЖБК: 560,000 66,655 - 11,9 - 

 в т.ч. першочергових: 66,655 66,655 - 100,0 - 

 вул.Василя Комендаря, 50 (ОСББ "Велика Перемога") 66,655 66,655 - 100,0 - 
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 Капітальний ремонт гуртожитку по вул. Лобачевського, 41 (БК «Говерла»)  116,000 116,000 - 100,0 - 

5. Програма охорони навколишнього природного середовища міста Ужгород на 2018-

2022 роки, в т.ч. по заходах та об'єктах : 

2539,000 702,863 48,000 27,6 6,8 

 Забезпечення екологічно безпечного збирання ТПВ 96,000 96,000 48,000 100,0 50,0 

 Забезпечення організації території об'єктів природно-заповідного фонду "парк Боздоський" 

(Реконструкція парку Боздоський) 

1000,000 - - - - 

 Забезпечення організації території об'єктів природно-заповідного фонду "парк Підзамковий" 

(Реконструкція парку Підзамковий) 

500,000 - - - - 

 Забезпечення утримання в належному стані зелених насаджень в межах об'єктів природно-заповідного 

фонду місцевого значення "парк Боздоський" 

200,000 200,000 - 100,0 - 

 Забезпечення утримання в належному стані зелених насаджень в межах об'єктів природно-заповідного 

фонду місцевого значення "парк Підзамковий" 

100,000 100,000 - 100,0 - 

 Забезпечення утримання в належному стані об'єктів природно-заповідного фонду місцевого значення 

"парк Боздоський" 

195,000 195,000 - 100,0 - 

 Забезпечення утримання в належному об'єктів природно-заповідного фонду місцевого значення "парк 

Підзамковий" 

100,000 61,863 - 61,8 - 

 Забезпечення щодо відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму, очищення 

водовідвідного каналу в межах об'єктів природно-заповідного фонду місцевого значення "парк Боздоський" 

298,000 - - - - 

 Забезпечення проведення природоохоронної акції до Дня Довкілля 20,000 20,000 - 100,0 - 

 Паспортизація водойм 30,000 30,000 - 100,0 - 

6. Комплексна Програма відновлення історичного центру м. Ужгорода на 2017-2020 

роки:  

164000,000 7815,119 4704,305 4,7 60,1 

 Реконструкція мереж та об'єктів благоустрою історичної частини міста : 150000,000 7715,119 4704,305 5,1 60,9 

 в т.ч. першочергових : 7715,119 7715,119 4704,305 100,0 60,9 

 Реконструкція інженерних мереж по пл. Ш.Петефі  7465,119 7465,119 4682,130 100,0 62,7 

 Виготовлення проектно-кошторисної документації та проведення експертизи на 

реконструкцію пл. Фенцика, пл. Театральна  

250,000 250,000 22,175 100,0 8,8 

 Капітальний ремонт фасадів : 6000,000 - - - - 

 Капітальний ремонт покрівель : 8000,000 100,000 - 1,2 - 

 в т.ч. першочергових : 100,000  100,000 - 100,0 - 
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 Виготовлення проектно-кошторисної документації та проведення експертизи на капітальний 

ремонт покрівель та фасадів житлових будинків історичного центру міста  

100,000  100,000 - 100,0 - 

7. Програма благоустрою міста Ужгород на 2018-2022 роки,  209982,800 122826,780 38352,684 58,4 31,2 
 I. Утримання об’єктів благоустрою :  66258,400 56829,400 23215,978 85,7 40,8 

 Забезпечення утримання в належному стані міських доріг  19492,145 19492,145 8159,450 100,0 41,8 

 Утримання в належному стані території міста (послуги з ліквідації несанкціонованих 

сміттєзвалищ, вивіз)  

1220,530 1220,530 681,683 100,0 55,8 

 Збереження та утримання на належному рівні зелених зон міста  11128,830 11128,830 4306,926 100,0 38,7 

 Забезпечення благоустрою кладовищ  1462,000 1462,000 659,795 100,0 45,1 

 Забезпечення функціонування системи вуличного освітлення (послуги з утримання систем 

вуличного освітлення)  

2500,000 2500,000 987,200 100,0 39,4 

 Забезпечення функціонування системи вуличного освітлення (Енергія електрична)  12000,000 12000,000 4161,710 100,0 34,6 

 Забезпечення функціонування світлофорних об'єктів (послуги з утримання світлофорних 

об'єктів)  

804,000 804,000 333,733 100,0 41,5 

 Утримання в належному стані об'єктів благоустрою (утримання малих архітектурних форм: 

монтаж та встановлення дерев'яних конструкцій)  

197,000 197,000 69,923 100,0 35,4 

 Забезпечення функціонування міських фонтанів  146,000 146,000 60,830 100,0 41,6 

 Забезпечення утримання в належному стані зони відпочинку, прибережної смуги  198,000 198,000 24,937 100,0 12,5 

 Забезпечення послуг по святковому оформленню міста (монтаж та встановлення дерев'яних 

конструкцій)  

199,000 199,000 80,253 100,0 40,3 

 Забезпечення утримання в належному стані об'єктів благоустрою (фарбування об'єктів 

благоустрою)  

195,000 195,000 - 100,0 - 

 Забезпечення відлову безпритульних тварин  146,000 146,000 - 100,0 - 

 Забезпечення утримання об'єктів транспортної інфраструктури (Нанесення горизонтальної 

розмітки)  

1461,200 1461,200 201,769 100,0 13,8 

 Забезпечення поточного ремонту об’єктів транспортної інфраструктури (світлофорних 

об’єктів)  

189,300 189,300 - 100,0 - 

 Забезпечення поточного ремонту об’єктів транспортної інфраструктури (заміна дорожніх 

знаків)  

199,000 199,000 - 100,0 - 

 Забезпечення роботи мережі водовідведення вулиць  2111,400 - - - - 

 Забезпечення поточного ремонту об’єктів транспортної інфраструктури (ремонт окремих 

елементів зливової каналізації)  

198,700 - - - - 



 

№ 

за/п 

 

Найменування цільової міської Програми,  

головний розпорядник бюджетних коштів 

Річний обсяг фінансування, 

тис. грн. 

Фактично 

профінан-

совано за 

січень-

червень, 

тис. грн. 

Відсотки: 

передбачено 

та уточнено  

Програмою 
 

згідно уточненого 

кошторису (плану 

використання 

коштів)  

(стовп.4 

до 

стовп. 3) 

(стовп. 5 

до 

стовп. 4) 

1 2 3 4 5 6 7 

 Забезпечення виготовлення санітарної схеми міста 198,995 198,995 - 100,0 - 

 Поточний ремонт міських шляхів : 12211,300 5092,400 3487,769 41,7 68,4 

 вул. Ужанська - - 199,996 - - 

 вул. Грибоєдова - - 197,988 - - 

 вул. Собранецька - - 196,592 - - 

 вул. Легоцького - - 168,941 - - 

 вул. Доманинська - - 199,997 - - 

 вул. Другетів - - 196,267 - - 

 вул. Грушевського - - 199,036 - - 

 вул. Перемоги до вул. Грушевського - - 199,257 - - 

 вул. Перемоги - - 200,000 - - 

 пр. Свободи - - 197,270 - - 

 вул. Довженка - - 199,542 - - 

 наб. Незалежності - - 124,116 - - 

 пл. Корятовича - - 92,429 - - 

 вул. Ракоці - - 199,813 - - 

 вул. О.Блистіва - - 80,451 - - 

 пл. Дружби Народів - - 102,873 - - 

 вул. Митна - - 173,706 - - 

 вул. І. Дендеші - - 150,310 - - 

 вул. Кошицька - - 114,306 - - 

 вул. Українська - - 199,059 - - 

 Під'їзд до міського сміттєзвалища ТВП - - 95,820 - - 

 II. Капітальні видатки на об'єкти благоустрою : 143724,400 65997,380 15136,706 45,9 22,9 

 в т.ч. першочергових :  65997,380 65997,380 15136,706 100,0 22,9 

 1 Реконструкція міських шляхів: 15000,000 9489,634 1880,523 63,2 19,8 

 в т.ч. першочергових: 9489,634 9489,634 1880,523 100,0 19,8 

 реконструкція пл. Кирпи  2038,580 2038,580 - 100,0 - 

 реконструкція перехрестя вулиць Перемоги-Легоцького з влаштуванням кругового руху  449,544мб/ 

1100,000Дб 

449,544мб/ 

1100,000Дб 

81,216мб/ 

1100,000Дб 
100,0 76,2 

 реконструкція вул. Можайського (8 Березня – Минайська)  5901,510 5901,510 699,307 100,0 11,8 

 2 Реконструкція об’єктів благоустрою: 12890,500 2228,588 - 17,2 - 
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 в т.ч. першочергових: 2228,588 2228,588 - 100,0 - 

 реконструкція пл. Поштова  2228,588 2228,588 - 100,0 - 

 3. Капітальний ремонт міських шляхів: 72865,700 33362,455 4447,680 45,7 13,3 

 в т.ч. першочергових: 33362,455 33362,455 4447,680 100,0 13,3 

 капітальний ремонт вул. Стефаника  1090,254 1090,254 - 100,0 - 

 капітальний ремонт вул. Підградська (від перехрестя вул. Фединця до перехрестя вул. Шумна)  696,968 696,968 - 100,0 - 

 капітальний ремонт перехрестя вул. Минайська-Можайського з влаштуванням світлофорного 

об’єкту  

1392,530 1392,530 694,594 100,0 49,8 

 капітальний ремонт покриття пл. Ш.Петефі  3000,000 3000,000 - 100,0 - 

 капітальний ремонт вул. Борканюка  893,087 893,087 256,833 100,0 28,7 

 капітальний ремонт вул. Шумна  8500,000 8500,000 95,425 100,0 1,1 

 капітальний ремонт вул. Заньковецької (від перехрестя вул. Грушевського до перехрестя вул. 

Легоцького)  

8581,962 8581,962 2339,850 100,0 27,2 

 капітальний ремонт вул. Перемоги (від вул. Легоцького до с. Сторожниця)  4127,654 4127,654 1034,850 100,0 25,0 

 капітальний ремонт вул. Перемоги (від перехрестя пр. Свободи до перехрестя вул. Легоцького)  4000,000 4000,000 - 100,0 - 

 капітальний ремонт вул. Львівська  1080,000 1080,000 26,128 100,0 87,0 

 4. Капітальний ремонт зупинок 2500,000 500,000 75,920 20,0 15,1 

 в т.ч. першочергових:(зупинок громадського транспорту) 500,000 500,000 75,920 100,0 15,1 

 5. Капітальний ремонт тротуарів : 18000,000 12116,595 4396,186 67,3 36,2 

 в т.ч. першочергових: 12116,595 12116,595 4396,186 100,0 36,2 

 капітальний ремонт пішохідної зони пл. Ш. Петефі  6294,122 6294,122 1688,115 100,0 26,8 

 вул. Бородіна-Минайська 298,000 298,000 9,565 100,0 3,2 

 пр. Свободи  7,200мб/239,903

Дб 

7,200мб/239,903 ДБ 7,200мб/239,903

Дб 
100,0 100,0 

 вул. Гагаріна  2316,000 2316,000 1478,455 100,0 63,8 

 пл. Поштова  414,057 414,057 254,448 100,0 61,4 

 пл. Корятовича  2547,313 2547,313 718,500 100,0 28,2 

 6. Капітальний ремонт внутрішньо-квартальних територій : 10000,000 2907,108 2558,145 29,0 87,9 

 в т.ч. першочергових: 2907,108 2907,108 2558,145 100,0 87,9 

 вул. Легоцького,10  273,874 273,874 - 100,0 - 

 вул. Легоцького,9, 11, 13  1530,000 1530,000 1455,972 100,0 95,1 

 вул. Перемоги, 132  297,821 297,821 297,821 100,0 100,0 
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 вул. Міцкевича,9   295,213 295,213 295,202 100,0 99,9 

 вул. Котовського,19, вул. Щедріна,36/17,38,38а, вул. Осипенка,16  510,200 510,200 509,149 100,0 99,7 

 7. Капітальний ремонт внутрішньо-квартальних каналізаційних мереж, 668,200 - - - - 

 8. Капітальний ремонт зелених насаджень,  3000,000 1500,000 1352,264 50,0 90,1 

 в т.ч. першочергових : 1500,000 1500,000 1352,264 100,0 90,1 

 вул. Швабська, 58, 58а - - 112,660 - - 

 пр. Свободи, 61,63 - - 72,328 - - 

 вул. Станційна, 6, 12, 14; - - 145,927 - - 

 пр. Свободи, 51,65 - - 68,495 - - 

 вул. Шопена, 4, 6, 9 - - 62,328 - - 

 вул. Одеська, 11, 17 - - 202,742 - - 

 пр. Свободи, 61, 63 - - 22,551 - - 

 вул. Швабська, 58, 58а, Одеська, 18 - - 17,622 - - 

 вул. Бращайків-пл. Пушкіна - - 24,096 - - 

 вул. Ломоносова - - 22,237 - - 

 вул. Ракоці - - 9,005 - - 

 вул. Гойди - - 9,005 - - 

 вул. Докучаєва - - 143,072 - - 

 вул. Баб"яка - - 147,670 - - 

 вул. Воз"єднання - - 145,895 - - 

 вул. Митна-Собранецька - - 98,882 - - 

 вул. Грибоєдова - - 47,749 - - 

 9. Виготовлення проектно-кошторисної документації та проведення експертизи на капітальний 

ремонт об'єктів благоустрою,  

1100,000 500,000 119,296 45,4 23,8 

 в т.ч. першочергових: 500,000 500,000 119,296 100,0 23,8 

 10. Виготовлення проектно-кошторисної документації та проведення експертизи на капітальний 

ремонт доріг, 

3500,000 1400,000 271,327 40,0 19,3 

 в т.ч. першочергових: 1400,000 1400,000 271,327 100,0 19,3 

 11. Виготовлення проектно-кошторисної документації та проведення експертизи на 

реконструкцію мостів та доріг 

1000,000 1000,000 35,365 100,0 3,5 

 12. Виготовлення проектно-кошторисної документації та проведення експертизи на 

реконструкцію об'єктів благоустрою, 

700,000 400,000 - 57,1 - 
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 в т.ч. першочергових: 400,000 400,000 - 100,0 - 

 13. Капітальний ремонт світлофорних об'єктів, 1000,000 298,000 - 29,8 - 

 в т.ч. першочергових: 298,000 298,000 - 100,0 - 

 14. Капітальний ремонт дорожніх знаків, 1500,000 295,000 - 19,6 - 

 в т.ч. першочергових: 295,000 295,000 - 100,0 - 

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

лік об'єктів комунальної власності, які підлягають приватизації у 2016 році, в т.ч. по заходах : 

130,000 65,000 43,343 50,0 66,6 

 Інформаційні послуги (розміщення оголошень у засобах масової інформації), оплата послуг суб'єктів оціночної 

діяльності, рекламні послуги в Загальнодержавних ЗМІ, виготовлення технічної документації  

105,000 55,000 43,343 52,3 78,8 

 Придбання канцелярських товарів 10,000 10,000 - 100,0 - 

 Поточний ремонт обладнання, інвентарю, технічне обслуговування обладнання, послуги з технічного 

обслуговування та ремонту комп'ютерної техніки  

5,000 - - - - 

 Послуги зв'язку 4,000 - - - - 

 Послуги з обслуговування програмного забезпечення 6,000 - - - - 

9. Програма виготовлення технічної документації на багатоквартирні будинки, 

квартири у м. Ужгород на 2018-2022 роки, в т.ч. по заходах: 

750,000 195,000 - 26,0 - 

 Виготовлення технічних паспортів на багатоквартирні житлові будинки 700,000 195,000 - 27,8 - 

 Виготовлення технічних паспортів на неприватизовані квартири з метою реалізації за 

міською радою права власності на квартири 

50,000 - - - - 

10. Програма відшкодування частини кредитів, отриманих ОСББ, ЖБК на впровад-

ження заходів з енергозбереження, капітального ремонту та реконструкції 

багатоквартирних будинків у м. Ужгород на 2018-2022 роки («Теплий дім») : 

2000,000 400,000 276,054 20,0 69,0 

 Часткове відшкодування тіла кредиту за залученими у кредитно-фінансових установах 

кредитами, що надаються об'єднанням співвласників багатоквартирних будинків та 

житлово-будівельних кооперативам на впровадження енергозберігаючих заходів 

2000,000 400,000 276,054 20,0 69,0 

11. Навчальна Програма для об’єднань співвласників багатоквартирних будинків у 

м. Ужгород на 2018 рік, в т.ч. по заходах: 

180,000 - - - - 

 Організація навчальних семінарів для голів ОСББ 75,000 - - - - 

 Видання навчально-практичних посібників 45,000 - - - - 
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12. Програма встановлення автономного електричного опалення у м. Ужгород на 

2018 рік, в т.ч. по заходах : 

1000,000 200,000 - 20,0 - 

 Влаштування автономного опалення  236,000 200,000 - 84,7 - 

 Надання допомоги на введення автономного опалення в експлуатацію 64,000 - - - - 

 Заміна кабелів живлення житлових будинків 700,000 - - - - 

13. Програма розвитку земельних відносин у м. Ужгород на 2017-2019 роки :  5184,500 199,000 173,385 3,8 87,1 

 Оформлення правовстановлюючих документів на земельні ділянки комунальної власності                    

(в т.ч. під об'єктами комунальної власності) та підготовка лотів до проведення земельних 

торгів (аукціонів) 

199,000 199,0 173,385 100,0 87,1 

 Придбання земельних ділянок  для облаштування нового кладовища    4985,500 - - - - 

14. Програма сприяння виконанню рішень судів та інших виконавчих документів на 

2018 – 2022 роки : 

16,758 16,758 15,143 100,0 90,3 

 Видатки на організацію виконання судових рішень, постанов та виконавчих документів 16,758 16,758 15,143 100,0 90,3 

15. Програма будівництва, реконструкції та капітального ремонту дитячих та 

спортивних майданчиків у м. Ужгород на 2017-2021 роки, в т.ч.: 

3406,558 430,828 380,503 12,6 88,3 

 Проспект Свободи, 20  430,828 430,828 380,503 100,0 88,3 

 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 - - - - 



 

№ 

за/п 

 

Найменування цільової міської Програми,  

головний розпорядник бюджетних коштів 

Річний обсяг фінансування, 

тис. грн. 

Фактично 

профінан-

совано за 

січень-

червень, 

тис. грн. 

Відсотки: 

передбачено 

та уточнено  

Програмою 
 

згідно уточненого 

кошторису (плану 

використання 

коштів)  

(стовп.4 

до 

стовп. 3) 

(стовп. 5 

до 

стовп. 4) 

1 2 3 4 5 6 7 

 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 - - - - 

16. Комплексна Програма матеріально-технічного забезпечення військових 

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

в т.ч. по заходах : 

2933,200 - - - - 

 Капітальний ремонт інженерного обладнання систем протипожежного захисту будинків 

підвищеної поверховості, забезпечення їх належного функціонування(16-ти поверховий будинок 

пр.Свободи,2 – обладнання системи димовидалення, автоматичної пожежної сигналізації, 

системи оповіщення, виведення сигналів від систем пожежної  автоматики на пульти 

пожежного та техногенного спостереження, евакуаційного освітлення, протипожежного 

водопостачання, придбання пожежно-технічного обладнання-пожежних рукавів, кранів, 

стволів) 

700,000 - - - - 

 Оснащення небезпечних виробництв сучасними системами протипожежного захисту (КП 

Водоканал м. Ужгорода) 

300,000 - - - - 

 Капітальний ремонт пожежних гідрантів, водоймищ, приведення у відповідність з вимогами 

нормативно-правових актів 

100,000 - - - - 

 Забезпечення розвитку та укріплення матеріально-технічної бази (бензопили, тощо) 166,600 - - - - 

 Забезпечення відновлення захисних споруд цивільного захисту згідно з ДБНВ 2.2.5-97. 1666,600 - - - - 

17. Програма відшкодування відсотків за кредитами, залученими населенням на 

впровадження енергозберігаючих заходів у м. Ужгород на 2018-2022 роки: 

500,000 200,000 - 40,0 - 

 Відшкодування з бюджету міста частини відсоткової ставки за надані кредити на 

впровадження населенням заходів з енергозбереження 

500,000 200,000 - 40,0 - 

18. Програма утримання та фінансової підтримки спортивних споруд КП "Стадіон 

"Авангард" на 2018-2020 роки: 

1748,100 700,0 624,978 40,0 89,2 

 Забезпечення утримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд комунальної 

форми власності та забезпечення їх ефективного функціонування для проведення спортивних 

заходів  

1748,100 700,0 624,978 40,0 89,2 
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VI. Управління освіти 6919,000 1050,000 787,288 15,1 74,9 

1. Програма підтримки обдарованої учнівської молоді та учнівського врядування 

м.Ужгорода : 

100,000 100,000 99,750 100,0 99,7 

 Виплата одноразової грошової винагороди учням переможцям IV етапу Всеукраїнських 

учнівських олімпіад, III етапу Всеукраїнського конкурсу - захисту науково-дослідницьких робіт 

Малої академії наук України та випускникам навчальних закладів, які отримали за підсумками 

ЗНО сертифікат з результатами 200 балів 

100,000 100,000 99,750 100,0 99,7 

2. Програма "Безпека навчальних закладів міста на 2017-2019 роки" : 1902,000 950,000 687,538 49,9 72,3 

 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 

1902,000 950,000 687,538 49,9 72,3 

3. Програма енергозбереження та енергоефективності міста Ужгород на 2018-2022 

роки : 

250,000 - - - - 

 Проведення енергетичного аудиту в бюджетних установах міста 250,000 - - - - 

4. Програма відпочинку та оздоровлення дітей на 2017-2019 роки : 850,000 - - - - 

 Організовувати роботу пришкільних таборів, таборів праці та відпочинку 850,000 - - - - 

5. Комплексна Програма матеріально-технічного забезпечення військових 

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

т.ч. по заходах : 

3817,000 - - - - 

 Забезпечення протипожежних заходів 2239,700 - - - - 

 Встановлення систем об'єктивного внутрішнього оповіщення 1577,300 - - - - 

VII. Управління у справах культури, спорту, сім'ї та молоді 3544,600 2573,900 1263,600 72,6 49,0 

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

заходах: 

100,000 - - - - 

 Поповнення та збереження бібліотечних фондів 65,000 - - - - 

 Придбання мультимедійного обладнання в ЦМБ 10,000 - - - - 

 Придбання періодики в бібліотеки ЦБС 15,000 - - - - 
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 Придбання комп'ютерних столів, стільців 10,000 - - - - 

2. Програма відзначення в місті Ужгород державних та місцевих свят, історичних 

подій, знаменних і пам’ятних дат та інших заходів на 2018-2020 роки,                               

в т.ч. по заходах : 

1150,000 1150,000 355,700 100,0 30,9 

 Відзначення державних свят, історичних подій, пам’ятних дат, визначних подій держави, які 

встановлені актами Президента України, Кабінету Міністрів України та ін. Організація та 

проведення загальноміських культурно-масових заходів – місцевих свят. Проведення круглих 

столів, нарад, конференцій, семінарів, тощо 

395,000 395,000 143,700 100,0 36,3 

 Організація та проведення ювілейних дат творчих колективів, видатних діячів культури, 

аматорів народної творчості, закладів культури, професійних свят, творчого звіту майстрів 

народної творчості та аматорів народного мистецтва. Організація та проведення пленерів, 

майстер-класів, виставок образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва 

80,000 80,000 30,600 100,0 38,2 

 Організація та проведення міських фестивалів, свят. Забезпечення участі творчих колективів 

міста у обласних, Всеукраїнських, Міжнародних фестивалях, конкурсах 

80,000 80,000 32,600 100,0 40,7 

 Сприяння та надання допомоги національно-культурним товариствам у відзначенні подій, 

пам’ятних дат, свят, пов’язаних з їх історією 

20,000 20,000 5,000 100,0 25,0 

 Виготовлення друкованої продукції, афіш, запрошень, рекламних проспектів, біл-бордів тощо 

для проведення культурно-мистецьких заходів 

140,000 140,000 31,000 100,0 22,1 

 Виготовлення та придбання нагородної та іншої атрибутики, реквізиту для проведення 

заходів 

95,000 95,000 13,000 100,0 13,6 

 Підтримка високого професійного мистецтва, творчих ініціатив молоді, творчих спілок, інших 

культурно-мистецьких організацій 

90,000 90,000 45,000 100,0 50,0 

 Заохочення сучасних прозаїків до написання творів, присвячених місту Ужгород, популяризація 

новітньої української літератури серед населення міста, відкриття нових талантів 

30,000 30,000 2,500 100,0 8,3 

 Організація та проведення офіційних прийомів: забезпечення делегацій (запрошених гостей 

міста) транспортом, послугами екскурсоводів та перекладачів. Проживання та харчування. 

Озвучення офіційних прийомів. Виготовлення необхідної протокольної атрибутики та 

інформаційних матеріалів, придбання квіткової продукції, сувенірів пов’язаних із символікою, 

історією, економічним потенціалом, культурним надбанням міста тощо. Організація та 

проведення культурної програми тощо 

220,000 220,000 52,300 100,0 23,7 

3. Програма висвітлення діяльності Ужгородської міської ради, проблем життєдіяльності міста в 621,000 621,000 313,000 100,0 50,4 
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газеті «Ужгород» на 2018-2022 роки : 

 Своєчасне та всебічне інформування ужгородців про діяльність міської ради, її виконавчого комітету та 

посадових осіб, публікації для широкого обговорення проектів рішень міської ради, іі виконавчого комітету 

621,000 621,000 313,000 100,0 50,4 

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

спортсменів та команд, покращення матеріально-технічної спортивної бази в                

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

645,000 400,000 210,000 62,0 52,5 

 Розвиток фізичної культури та спорту 105,000 70,000 67,900 66,6 97,0 

 Поповнення матеріально-технічної бази 20,000 10,000 10,000 50,0 100,0 

 Окремі заходи розвитку з реалізації державних (регіональних) програм не віднесені до заходів 

розвитку:  

420,000 220,000 132,100 52,3 60,0 

 1. Футбол  45,000 25,000 13,100 55,5 52,4 

 2. Волейбол  45,000 25,000 16,800 55,5 67,2 

 3. Баскетбол  60,000 35,000 23,900 58,3 68,2 

 4. Боротьба дзюдо  45,000 25,000 7,500 55,5 30,0 

 5. Бокс  45,000 25,000 11,000 55,5 44,0 

 6. Фехтування  45,000 25,000 14,800 55,5 59,2 

 7. Самбо  45,000 10,000 5,900 22,2 59,0 

 8. Великий теніс  45,000 20,000 15,500 44,4 77,5 

 9. Легка атлетика  45,000 30,000 23,600 66,6 78,6 

 Грошова винагорода спортсменів переможців, або призерів міських, обласних, державних і 

міжнародних змагань та їх тренерів 

100,000 100,000 - 100,0 - 

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 : 

195,000 100,000 97,000 51,2 97,0 

 I. Інформаційно-аналітичне забезпечення галузі, співпраця з неурядовими організаціями: 81,000 40,400 39,700 49,8 98,3 

 1.1.Розвиток та функціонування інформаційно-аналітичного, програмного забезпечення галузі, 

у тому числі придбання необхідної оргтехніки та супутніх матеріалів 

5,000 2,600 2,600 52,0 100,0 

 1.2.Розроблення, виготовлення і розповсюдження соціальної реклами та методичних 

матеріалів, спрямованих на формування здорового способу життя, пропаганду сімейних 

цінностей і форм виховання, запобігання насильству в сім’ї, протидію торгівлі людьми, 

забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, розвиток духовності та 

6,000 5,600 5,000 93,3 89,2 
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зміцнення моральних засад суспільства 

 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 5,100 5,000 34,0 98,0 

 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 

50,000 25,600 25,600 51,2 100,0 

 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 1,500 1,500 30,0 100,0 

 II. Молодіжна політика: 27,500 14,000 13,000 50,9 92,8 

 2.1. Проведення культурно-мистецьких акцій та заходів профілактичного спрямування 7,500 2,500 2,000 33,3 80,0 

 2.2.Проведення заходів патріотичного спрямування та урочистого відзначення державних 

свят 

20,000 11,500 11,000 57,5 95,6 

 III. Сімейна та демографічна політика, запобігання насильству в сім'ї : 71,000 35,100 33,800 49,4 96,2 

 3.1.Проведення свят, урочистих заходів та організація змістовного дозвілля для різних 

категорій сімей, дітей та молоді, урочисте вручення посвідчень "Мати героїня" багатодітним 

жінкам міста 

50,000 24,400 24,400 48,8 100,0 

 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 

17,000 7,600 6,300 44,7 82,8 

 3.3.Щороку проводити широку рекламну кампанію з метою популяризації моделі "Доброго 

батька" 

4,000 3,100 3,100 77,5 100,0 

 IV. Гендерна політика: 7,500 6,500 6,500 86,6 100,0 

 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 відпустки по догляду за дитиною 

7,500 6,500 6,500 86,6 100,0 

 V. Протидія торгівлі людьми 8,000 4,000 4,000 50,0 100,0 
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 5.1.Забезпечення поінформованості населення через засоби масової інформації, друковану 

продукцію щодо сучасних проявів торгівлі людьми, а також засобів і методів, що 

використовуються торгівцями людьми 

8,000 4,000 4,000 50,0 100,0 

6. Програма відпочинку та оздоровлення дітей на 2017-2019 роки, в т.ч. по заходах: 202,900 202,900 202,900 100,0 100,0 

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

особливої соціальної уваги та підтримки 

199,900 199,900 199,900 100,0 100,0 

 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 

3,000 3,000 3,000 100,0 100,0 

7. Програма розвитку Ужгородського міського центру дозвілля – будинку культури 

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

370,000 - - - - 

 Придбання офісних та спеціалізованих меблів (столи, стелажі, стільці, шафи, дзеркала, крісла 

для глядацької зали, тощо) 

120,000 - - - - 

 Декорування залу (пошиття штор, куліс, драпірування приміщення, оформлення інтер’єру, 

тощо) 

70,000 - - - - 

 Придбання оргтехніки, мультимедійного обладнання, звукопідсилювальної та освітлювальної 

апаратури, інструментів для акомпонування, тощо 

130,000 - - - - 

 Пошиття костюмів, придбання взуття, виготовлення реквізиту колективам міського центру 

дозвілля – будинку культури 

50,000 - - - - 

8. Програма навчання плаванню дітей і розвитку водних видів спорту на 2016-2018 

роки, в т.ч. по заходах : 

200,000 100,000 85,000 50,0 85,0 

 Створення умов (секцій) по навчанню початкового плавання усіх верст населення 7,500 3,000 3,000 40,0 100,0 

 Створення умов для роботи спортивних секцій з плавання та водного поло 90,500 31,000 26,000 34,2 83,8 

 Організація груп здоров’я та прикладного плавання 3,000 1,000 1,000 33,3 100,0 

 Створення умов для проходження реабілітації 3,000 2,000 2,000 66,6 100,0 

 Підтримка ветеранського руху 7,000 2,000 2,000 28,5 100,0 

 Проведення змагань з плавання у рамках міської спартакіади серед навчальних закладів міста 30,000 30,000 25,000 100,0 83,3 

 Проведення міських першостей та чемпіонатів з плавання серед різних верств населення 25,000 25,000 20,000 100,0 80,0 

 Забезпечення інвентарем та обладнанням 30,000 5,000 5,000 16,6 100,0 

 Організація та розвиток інфраструктури з водних видів спорту 4,000 1,000 1,000 25,0 100,0 
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9. Комплексна Програма матеріально-технічного забезпечення військових 

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

в т.ч. по заходах : 

60,700 - - - - 

 Забезпечення протипожежних заходів 42,500 - - - - 

 Встановлення систем об'єктивного внутрішнього оповіщення 18,200 - - - - 

VIII. Відділ охорони здоров'я 17324,100 17324,100 6242,800 100,0 36,0 

1. Міська Програма "Розвиток нефрологічної та гемодіалізної служби на 2018-2022 

роки" 

3211,600 3211,600 150,900 100,0 4,6 

2. Програма медичного забезпечення ветеранів, інвалідів Великої Вітчизняної війни 

та учасників бойових дій на 2018-2022 роки, в т.ч. по заходах : 

934,100 934,100 457,000 100,0 48,9 

 Здійснення безоплатного та пільгового забезпечення медикаментами 741,600 741,600 370,800 100,0 50,0 

 Забезпечення відшкодування за проведення безкоштовного зубного протезування пільговій 

категорії населення 

192,500 192,500 86,200 100,0 44,7 

3. Міська цільова соціальна Програма протидії захворюванню на туберкульоз на 

2018-2022 роки 

711,000 711,000 355,400 100,0 49,9 

4. Міська Програма «Цукровий та нецукровий діабет» на 2018-2022 роки 7599,200 7599,200 3369,300 100,0 44,3 

5. Міська Програма боротьби з онкологічними захворюваннями на 2018-2022 роки 2375,000 2375,000 1117,000 100,0 47,0 

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

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

553,200 553,200 98,000 100,0 17,7 

7. Програма “Репродуктивне здоров’я населення м. Ужгород на період до 2020 року” 290,000 290,000 132,800 100,0 45,7 

8. Програма зміцнення матеріально-технічної бази міського центру первинної 

медико-санітарної допомоги на 2016-2020 роки, в т.ч. по заходах: 

1650,000 1650,000 562,400 100,0 34,0 

 Забезпечення автотранспортом для надання невідкладної медичної допомоги: Автомобілі 200,000 200,000 - 100,0 - 

 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування 150,000 150,000 98,800 100,0 65,8 
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 Придбання медичного обладнання для ЦПМС; придбання відповідних матеріалів, обладнання, 

інвентарю, для оснащення робочого місця сімейного лікаря 

650,000 650,000 265,600 100,0 40,8 

 Оплата послуг з впровадження Медичної інформаційної системи та ліцензії на право 

користування програмним продуктом 

650,000 650,000 198,000 100,0 30,4 

9. Програма енергозбереження та енергоефективності міста Ужгород на 2018-2022 

роки : 

70,0 - - - - 

 Проведення енергетичного аудиту в бюджетних установах міста (міська дитяча клінічна 

лікарня, Ужгородський міський центр первинної медико-санітарної допомоги) 

70,0 - - - - 

10. Комплексна Програма матеріально-технічного забезпечення військових форму-

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

в т.ч. по заходах: 

416,900 - - - - 

 Забезпечення протипожежних заходів 142,000 - - - - 

 Встановлення систем об'єктивного внутрішнього оповіщення 274,900 - - - - 

IX. Департамент праці та соціального захисту населення 30559,884 13791,077 12455,877 45,1 90,3 

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

м. Ужгород та делегату І з’їзду Народних Комітетів Закарпатської України на 2018 рік: 

255,000 255,000 150,900 100,0 59,1 

 Оплата видатків на житлово-комунальні послуги у межах санітарних норм Почесним 

громадянам м. Ужгорода і делегату І з’їзду Народних Комітетів Закарпатської України та 

членам їх сімей що проживають у місті Ужгород 

255,000 255,000 150,900 100,0 59,1 

2. Програма підтримки діяльності громадських організацій міста соціального спрямування 

на 2018 рік : 

155,000 155,000 141,000 100,0 90,3 

 Підтримка громадських організацій міста Ужгород:      

 Громадська організація "Моя Нова Сім'я" 15,000 15,000 15,000 100,0 100,0 

 Громадська організація "Союз Чорнобиль України" м.Ужгород 10,000 10,000 10,000 100,0 100,0 

 Ужгородська міська організація Всеукраїнської організації інвалідів війни, збройних сил та 

учасників бойових дій 

10,000 10,000 10,000 100,0 100,0 

 Закарпатська обласна спілка  ветеранів війни 10,000 10,000 10,000 100,0 100,0 

 Відокремлений підрозділ громадських організацій "Всеукраїнське товариство політичних 4,000 4,000 - 100,0 - 
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в'язнів і репресованих" в місті Ужгороді 

 Ужгородська ТО "УТОГ" 15,000 15,000 15,000 100,0 100,0 

 Ужгородська ТПО "УТОС" 5,000 5,000 5,000 100,0 100,0 

 Ужгородське міське товариство інвалідів праці та дитинства "Оптиміст" 15,000 15,000 15,000 100,0 100,0 

 Ужгородське міське товариство учасників афганської війни 10,000 10,000 10,000 100,0 100,0 

 Ужгородська міська організація Товариства Червоного Хреста України 15,000 15,000 15,000 100,0 100,0 

 Ужгородське МВ Всеукраїнського об'єднання ветеранів 5,000 5,000 5,000 100,0 100,0 

 Громадська організація "Ужгородська міська організація людей з інвалідністю по зору 

"Дивосвіт" 

15,000 15,000 15,000 100,0 100,0 

 Ужгородська міська організація ветеранів 6,000 6,000 6,000 100,0 100,0 

 Українська філія громадської організації "Українська асоціація інвалідів АТО" 10,000 10,000 - 100,0 - 

 Закарпатський обласний осередок Української федерацій спорту інвалідів з ураженням опорно-

рухового апарату 

10,000 10,000 10,000 100,0 100,0 

3. Програма діяльності медико-соціального реабілітаційного центру “Дорога життя” на 2018 

рік : 

1900,0 1900,000 950,200 100,0 50,0 

 Обсяг видатків на компенсацію підприємствам автомобільного транспорту за пільговий проїзд окремих 

категорій громадян 

1900,0 1900,000 950,200 100,0 50,0 

4. Програма додаткових гарантій соціального захисту громадян на 2018 рік, в т.ч. по заходах: 4144,000 1300,000 1032,700 31,3 79,4 

 Фінансування доплати за користування телефоном інвалідам I і II групам по зору та інвалідам без обох ніг 14,000 3,000 2,900 21,4 96,6 

 Закупівля санаторно-курортних путівок для оздоровлення ветеранів праці 40,000 - - - - 

 Надання грошової допомоги, адресних матеріальних допомог, закупівля продуктових наборів для певних 

категорій осіб, організація святкових заходів з нагоди знаменних подій і пам'ятних дат, допомоги на 

поховання безробітних 

2470,000 1027,500 806,400 41,5 78,4 

 Компенсація за організацію ритуальних послуг для поховання певних категорій осіб, перевезення тіл 

померлих до моргу 

320,000 169,500 126,5 52,9 74,6 

 Передплата періодичних видань газети "Ужгород" 100,000 100,000 96,9 100,0 96,9 

 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 - - - - 

 Компенсація вартості оформлення "Муніципальної картки ужгородця" для осіб, які мають право на піль-

говий проїзд автомобільним транспортом на міських автобусних маршрутах загального користування 

1000,0 - - -  
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5. Програма фінансування видатків на компенсаційні виплати за пільговий проїзд 

автомобільним транспортом на міських автобусних маршрутах загального 

користування у м. Ужгород на 2018 рік: 

22700,000 9675,000 9675,000 42,6 100,0 

 Забезпечення реалізації прав окремих категорій громадян на пільговий проїзд автомобільним 

транспортом на міських автобусних маршрутах загального користування 

22700,000 9675,000 9675,000 42,6 100,0 

6. Програма сприяння виконанню рішень судів та інших виконавчих документів на 

2018 – 2022 роки : 

1215,884 506,077 506,077 41,6 100,0 

 Видатки на організацію виконання судових рішень, постанов та виконавчих документів 1215,884 506,077 506,077 41,6 100,0 

7. Програма зайнятості населення на період до 2020 року : 190,000 - - - - 

 Фінансування громадських робіт 190,000 - - - - 

Х. Управління капітального будівництва 5250,000 - - - - 

1. Програма розвитку архівної справи в місті Ужгород на 2016-2020рр : 250,000 - - - - 

 Реконструкція та облаштування наданих архіву приміщень для зберігання документів 250,000 - - - - 

2. Програма будівництва, реконструкції та капітального ремонту дитячих та 

спортивних майданчиків у м. Ужгород на 2017-2021 роки: 

5000,000 - - - - 

 Будівництво 2-х дитячих та 3-х спортивних майданчиків 5000,000 - - - - 

 Всього : 636258,527 191213,232 81506,132 30,0 42,6 

 

У 2018 році на виконання заходів 55-и цільових міських Програм бюджетом міста передбачено та планово уточнено 

бюджетні призначення на загальну суму 191213,232 тис. грн., що забезпечує виконання запланованих заходів даних Програм на 

30,0 відсотків.  

За січень-червень 2018 року освоєння склало 81506,132 тис. грн., або 42,6 відс. бюджетних призначень, у тому числі по 

головних розпорядниках бюджетних коштів виконання наступне:  

- Управління містобудування та архітектури – 510,000 тис. грн. (62,1 відс.); 

- Виконавчий комітет Ужгородської міськради – 3056,144 тис. грн. (62,3 відс.); 



- Ужгородська міська рада – 424,311 тис. грн. (100,0 відс.); 

- Управління економіки та стратегічного планування – 225,874 тис. грн. (32,0 відс.); 

- Департамент міського господарства – 56540,238 тис. грн. (37,7 відс.); 

- Управління освіти – 787,288 тис. грн. (74,9 відс.); 

- Управління у справах культури, спорту, сім'ї та молоді – 1263,600 тис. грн. (49,0 відс.); 

- Відділ охорони здоров'я – 6242,800 тис. грн. (36,0 відс.); 

- Департамент праці та соціального захисту населення – 12455,877 тис. грн. (90,3 відс.). 

 

 
 

Начальник управління економіки та стратегічного планування                                                                      О. Травіна 

 

Щербанич 614255 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


