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 ВСТУП  
 

 

Програма економічного і соціального розвитку м. Ужгород на 2019 рік  

(далі - Програма) розроблена управлінням економіки та стратегічного 

планування, на основі пропозицій структурних підрозділів міської ради, 

підприємств і організацій міста з використанням аналітичних матеріалів та 

статистичних даних про розвиток міста у 2017-2018 роках та прогнозних 

тенденцій на 2019 рік. 

Метою Програми є зростання добробуту і підвищення якості життя 

населення за рахунок забезпечення позитивних структурних зрушень в 

економіці, підвищення її конкурентоспроможності, як основи для 

збалансованого зростання стандартів та показників економічного розвитку.  

Програма визначає основні цілі та завдання економічного і соціального 

розвитку м.Ужгорода, на яких пропонується сконцентрувати бюджетні та 

інвестиційні ресурси з метою підвищення конкурентоспроможності та 

інвестиційної привабливості економіки міста, вирішення найгостріших 

проблем економічного і соціального розвитку та поліпшення якості життя 

мешканців. Програма спрямована на стабілізацію та розвиток усіх секторів 

економіки міста.  

Законодавчим підґрунтям для розроблення Програми є стаття 143 

Конституції України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», Закон України “Про державне 

прогнозування та розроблення програм економічного і соціального 

розвитку України”,  постанова Кабінету Міністрів України від 29.06.2011 

№702 “Про внесення змін до постанови КМУ від 26.04.2003 №621 „Про 

розроблення прогнозних і програмних документів економічного і 

соціального розвитку та складання проекту державного бюджету”.  

Завдання і заходи Програми погоджені з проектом бюджету міста. 

Досягнення запланованих показників передбачається здійснювати через 

економічні важелі державного регулювання та шляхом виконання 

комплексних цільових програм, фінансування заходів яких 

здійснюватиметься з урахуванням реальних можливостей міського 

бюджету. 

Програма залишається відкритою для доповнень та коригувань у 

відповідності до стратегічних напрямків розвитку міста. Зміни та 

доповнення до Програми затверджуються  Ужгородською  міською радою.  

 

 

 

 

 

 

1. Аналіз основних показників економічного і соціального 
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розвитку міста у 2018 році 

Аналіз результатів основних показників економічного і соціального 

розвитку, свідчить про досягнення окремих позитивних результатів 

господарської діяльності, що дає змогу прогнозувати відновлення позитивної 

динаміки економічного і соціального розвитку у 2019 році,а саме: 

- упродовж січня-вересня 2018року промисловими підприємствами 

міста реалізовано промислової продукції на суму 3084,9млн.грн. (2017- 3231,2 

млн.грн.) що становить 17,9 відс. відповідно  загальнообласного показника. 

- станом на 1 вересня 2018 року в економіку м.Ужгорода залучено 

51,0 млн.дол.США прямих іноземних інвестицій, що на 2,3 млн.дол.США 

більше порівняно з періодом минулого року; 

- У січні-вересні 2018 року в місті  спостерігається зростання 

обороту роздрібної  та оптової торгівлі до  періоду 2017 року  на 11,1 відс.  

та 2,0 відсотка відповідно. 

- за підсумками 10 місяців 2018 року до бюджету міста надійшло 

доходів на суму 1 209 226,3 тис. грн., що на 13 306,5 тис. грн. більше 

уточненого планового показника. Приріст надходжень у порівнянні з 

відповідним періодом 2017 року склав 174 510,8тис. грн., при темпі росту 

116,9відсотка. 

- За 10 місяців 2018 року обсяг  надходжень (податків та зборів) до 

бюджету міста становив 150 514,5 тис.грн., що на 4 846,5 тис.грн. більше 

запланованого обсягу. 

- у січні - вересні 2018 року у місті спостерігалась тенденція до 

зростання середньомісячної заробітної плати, її розмір становив – 

9288,0грн. що на 1702,0 гривень.  

-  на 1 вересня 2018р. загальна заборгованість із виплати 

заробітної плати, з урахуванням економічно неактивних підприємств склала 

939,0 тис.грн, яка збільшилась відносно початку року на  318,6 тис. гривень; 

- станом на 01.11.02018 року заборгованість зі страхових внесках 

складає 1528,3 тис.грн. що зменшилась до початку звітнього року на 

32,1тис.гривень.  

Однак, незважаючи на вжиті заходи все ще залишаються невирішеними 

питання: стану погашення податкового боргу, недоїмки до ПФУ, 

заборгованості із виплати заробітної плати та за житлово-комунальні 

послуги, скорочення новостворених робочих місць та інші. Увага 

виконавчих органів Ужгородської міської ради протягом наступного року 

буде зосереджена на подоланні чинників, що гальмують соціально-

економічний розвиток міста. 

Очікуване виконання у 2018 році та прогноз основних показників 

економічного і соціального розвитку міста  на 2019 рік  наведено в додатку1 

до Програми. 

 

 

 

 

      2. Пріоритетні напрями розвитку м.Ужгорода у 2019 році 
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Основними пріоритетним завданням економічного і соціального розвитку 

міста є забезпечення стабільної роботи систем життєдіяльності міста та 

покращення якості життя населення. 

 

Основні пріоритетні завдання розвитку міста на 2019 рік: 

 

- покращення міжрегіонального економічного співробітництва та 

розвиток економічних відносин з містами-партнерами за кордоном; 

- створення стимулів для існуючих підприємств і «стартапів», 

забезпечуючи прозорість та спрощення процедур реєстрації бізнесу та 

отримання дозволів, у тому числі розширюючи надання послуг бізнесу через 

електронні комунікації; 

- розробка та впровадження механізмів стимулювання попиту на 

продукцію кращих ужгородських товаровиробників на місцевому ринку, а 

також над промоуцією ужгородських підприємств та їх товарів високої якості 

на міжрегіональних та міжнародних ярмарках та виставках; 

- створення привабливого інвестиційного середовища та 

формування репутації Ужгорода, як надійного бізнес-партнера у бізнес-

спільноті; 

- реалізація спільних проектів з міжнародними організаціями, 

залучення нового досвіду та додаткового фінансування від міжнародних 

організацій; 

- підтримка ініціатив городян які беруть активну участь 

повсякденному житті міста, за рахунок дії громадського бюджету;  

- оновлення Генерального плану та зонування території, як 

правової основи для сталого перетворення міста; 

- розроблення стандартів житлової забудови з урахуванням вимог 

якості, енергозбереження, доступності для категорій з функціональними 

обмеженнями (людей з інвалідністю) та інтегрованості з належною 

соціальною інфраструктурою; 

- енергоефективність та захист навколишнього середовища; 

- забезпечення ефективного управління зеленим господарством та 

відродження зеленого міста;  

- облаштування нових велосипедних доріжок і велосипедної 

інфраструктур відповідно до сучасних стандартів; 

- створення якісної мережі пішохідних зон, забезпечення 

безпечного та безперешкодного пересування пішоходів на всій території 

міста; 

- подальше оновлення сучасним автопарком комунального 

підприємства “Ужгородський муніципальний транспорт”; 

- продовження рекультивації існуючого звалища та будівництво 

нового сучасного комплексу з переробки твердих побутових відходів;  
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- модернізація мережі, оновлення матеріально-технічної бази 

підприємства КП«Водоканал» та інші заходи за для зменшення втрат води і 

підвищення її якості; 

- розбудова мереж зливової каналізації, систем каналізування та 

водовідведення на усій території міста, а також модернізація обладнання 

для очищення стічних вод; 

- розвиток сервісної інфраструктури (мережа кафе, ресторанів, 

готелів), формування кластеру туристичних послуг та забезпечення 

належної якості сервісів, у тому числі розширюючи можливості 

використання приміщень першого поверху для громадських функцій;  

- забезпечення більш здорового способу життя у активній громаді 

шляхом широкого залучення мешканців міста до участі у спортивних та 

оздоровчих заходах; 

- формування у місті оптимальної мережі лікувальних закладів 

первинного та вторинного рівня для забезпечення доступу мешканців міста 

до якісних  медичних послуг, в тому числі надання невідкладної допомоги; 

- розвиток мережі культурних закладів, у тому числі 

інноваційного характеру (міні-театрів, творчих майстерень, міні-музеїв 

тощо), використовуючи вільні нежитлові приміщення, що перебувають у 

комунальній власності, для надання в оренду ініціаторам різного роду 

творчих активностей. Підвищення якості та збільшення різноманіття 

культурних послуг і створення культурних продуктів для різних вікових 

категорій; 

- розвиток мережі закладів дошкільної та шкільної освіти 

відповідно до потреб мікрорайонів міста та модернізація їхньої 

матеріально-технічної бази; 

- збереження й примноження інтелектуального потенціалу, 

освітньо - наукового і культурно-духовного простоуру міста на засадах 

наступності, інноваційності та креативності.  

 

Очікувані результати: 

 

❖ зростання промислового потенціалу міста та стабілізації роботи 

промислових підприємств, технічне переоснащення та модернізації 

виробництв, які базуються на ефективних енергозберігаючих та екологічно 

чистих технологіях; 

❖ підвищення рівня доходів населення, забезпечення позитивної 

тенденції щодо зростання розміру заробітної плати, додержання відповідних 

державних гарантій оплати праці, створення умов для підвищення рівня 

зайнятості населення, створення нових робочих місць, збереження та розвиток 

трудового потенціалу; 

❖ підвищення рівня соціальних стандартів життя, поліпшення 

якості та доступності послуг, що надаються закладами освіти, охорони 

здоров`я, культури, фізичної культури і спорту та установами соціального 
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захисту малозабезпечених і соціально незахищених верств населення, 

забезпечення ефективної адресної підтримки громадян, які опинилися в 

складних життєвих обставинах; 

❖ приріст обсягів вітчизняних та іноземних інвестицій у 

пріоритетні галузі економіки міста, залучення інвесторів на засадах державно-

приватного партнерства, поліпшення привабливості міста для іноземних 

інвесторів; 

❖ створення умов для розвитку підприємницької діяльності 

шляхом розширення мережі інфраструктури та реалізації державної політики 

щодо подальшого формування реальних механізмів підтримки малого та 

середнього підприємництва, залучення інвестиційних і фінансових ресурсів, 

заохочення громадян до ведення бізнесу; 

❖ задоволення потреб усіх споживачів  житлово-комунальними 

послугами належного рівня якості, що відповідають вимогам державних 

стандартів, підвищення ефективності та надійності функціонування житлово-

комунальних систем, стимулювання раціонального використання 

енергоресурсів, використання альтернативних видів палива та запровадження 

енергозберігаючих технологій; 

❖ забезпечення екологічної та техногенної безпеки в місті шляхом 

розв'язання проблем поводження з відходами, насамперед з твердими 

побутовими, токсичними та непридатними для переробки; зменшення викидів 

забруднюючих речовин в атмосферне повітря, скидів забруднюючих стоків у 

поверхневі водойми та поліпшення якості питної води; 

❖ зменшення  споживання енергії та викидів шкідливих речовин 

шляхом впровадження плану дій зі сталого енергетичного розвитку, що 

стосуватимуться таких секторів, як житлові та нежитлові будівлі;  

❖ забезпечення наповнюваності бюджетів усіх рівнів шляхом 

проведення раціональної та ефективної податково-бюджетної політики, 

дотримання фінансової дисципліни, залучення додаткових ресурсів для 

наповнення  бюджету міста, підвищення результативності бюджетних видатків. 
 

Фінансове забезпечення реалізації Програми буде здійснюватись в межах 

бюджетних призначень міського бюджету, державної підтримки за рахунок 

цільових бюджетних призначень з державного бюджету на виконання 

інвестиційних проектів, а також за рахунок бюджету розвитку та фонду 

соціально-економічного розвитку та інших джерел фінансування, що не 

суперечать чинному законодавству. 

Обсяг бюджетних асигнувань, необхідних для реалізації завдань, заходів, 

передбачених Програмою, визначається Ужгородською міською радою при 

затвердженні бюджету міста на 2019 рік. Пріоритетне фінансування 

здійснюватиметься на соціально-культурну сферу (соціальний захист та 

соціальне забезпечення населення, освіту, охорону здоров'я, культуру, фізичну 

культуру та спорт), а також на виконання заходів, передбачених міськими 

цільовими програмами. 
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       3. Розвиток реального сектору економіки 

3.1. Промисловий комплекс 
 

Головна мета: створення умов для збереження та подальшого зростання 

промислового потенціалу міста, підвищення конкурентоспроможності 

місцевого виробника, сприяння інноваційному, енергозберігаючому характеру 

виробництва, збільшення чисельності робочих місць. 
Оцінка поточної ситуації:  так упродовж січня - вересня 2018 року 

промисловими підприємствами міста реалізовано промислової продукції на 
суму - 3084,9 млн.грн. (2017- 3231,2 млн.грн.), та становить 17,9 відсотка  
відповідного загальнообласного показника. 

 
Динаміка обсягу реалізації промислової продукції м.Ужгорода  

за  2015-2017 р.р., та 9міс 2018 року (млн.грн.)  

 
У загальному обсязі реалізованої промислової продукції: добувна та 

переробна промисловість складає - 41,9 відс., енергія - 40,4 відс., 8,3 відс. -
інвестиційні товари  та  9,4відс. - займають товари проміжного споживання. 

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 товариства з обмеженою відповідальністю: „Гроклін-Карпати”, 

„Фава-Технікс”, „Унгвайер”, акціонерні товариства: „Ужгородська швейна 

фабрика” більшість з цих підприємств працюють на експорт товарів.  
Пріоритетними галузями промисловості і на далі залишаються: хімічна, 

машинобудування, виробництво електроенергії, газу та води, легка, оброблення 
відходів, харчова та виробництво меблів. 

Незважаючи на негативні фактори що спостерігаються в економіці міста 
та складну ситуацію в країні, прогнозується поступове збільшення виробництва  
у більшості галузях  промисловості в середньому на 10 відс., в основному за 
рахунок розширення ринків збуту, випуску нової конкурентноспроможної  
продукції та впровадження новітніх ресурсозберігаючих технологій.  

Стратегічною метою розвитку промислового потенціалу м. Ужгород є 
підвищення конкурентоспроможності промислових підприємств на засадах 
залучення інвестицій в модернізацію виробничих потужностей, активізації 
інноваційної діяльності, впровадження енергоефективних, ресурсоощадних 
технологій у процеси створення продукції, розширення міжнародного 
співробітництва.  

 

2015рік 2016 рік 2017 рік за 9 міс 2018 року
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Проблемні питання: 

- недосконала структура виробництва, яка зорієнтована, в основному, на 

виробництво продукції з давальницької сировини; 

- відсутність вітчизняної сировинної бази і матеріалів та залежність від їх 

ввезення із - за кордону; 

- відсутність достатніх коштів для оновлення та технічного переоснащення 

виробництва, низька ефективність використання виробничих площ, і як 

наслідок, низька конкурентоспроможність продукції; 

- низька купівельна спроможність населення, високі відсоткові ставки на 

кредити, і як наслідок відсутність необхідної кількості обігових коштів та  

іноземних замовлень;  

- постійне зростання цін на енергоносії, що негативно впливає на 

рентабельність профільної продукції та фінансовий стан галузей в цілому; 

- недостатній інноваційний рівень промислового виробництва. 

 

Основні завдання на 2019 рік:  

- збереження та розширення ринків збуту продукції, збільшення реалізації 

продукції місцевого товаровиробника на ринку міста та області; 

- створення умов для збільшення експорту продукції шляхом співпраці з 

організаціями та торговими представництвами, торгово-економічними місіями; 

- популяризація та просування промислової продукції на зовнішніх ринках, 

розвиток зовнішньоекономічних зв’язків підприємств;  

- модернізація промисловості на засадах залучення інвестицій у технічне 

переоснащення і оновлення основних фондів підприємств, впровадження 

ресурсозберігаючих, енергоефективних, екологічних технологій:  

- сприяння розвитку міжгалузевої та міжрегіональної кооперації, створення 

інформаційних баз даних для налагодження виробничої кооперації між 

підприємствами, надання їм допомоги у розширенні ринків збуту продукції; 

- розробка  та реалізація плану дій для створення нових промислових зон 

згідно з міськими  просторовими планами; 

- створення у місті технологічного  парку з бізнес-інкубатором сприятиме 

появі нових підприємств, їх зростанню та розвитку, підвищить 

конкурентоспроможність  підприємств, стимулюватиме виробництво  нових  

інноваційних продуктів та забезпечить їх просування на вітчизняний  та 

світовий ринок. 

 

3.2. Транспорт 
 

Головна мета: забезпечення в повному обсязі потреб господарського 

комплексу і населення міста в перевезенні вантажів, якісному перевезенні 

пасажирів та інших транспортних послугах. 

Оцінка поточної ситуації: на сьогодні транспортний комплекс є важливою 

складовою у структурі економіки міста. В основному він забезпечує потребу 

міста у перевезеннях вантажів та пасажирів.  

Так, підприємствами транспорту у січні -вересні 2018 року перевезено 

3957, тис.т вантажів, що становить 94,2 відс від обсягу відповідного періоду 

минулого року. Вантажооборот підприємств транспорту становив 5638,1 
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млн.ткм, що на 2,9 відс менше відповідного періоду 2017року. 

Послугами  пасажирського транспорту  у січні -вересні поточного року 

скористалися 25,4 млн пасажирів і виконано пасажирооборот в обсязі 2728,4 

млн.пас.км., що становило відповідно 87,0 відс. та 116,5 відс. від обсягів січня-

вересня 2017 року. 

   З метою стабілізації роботи транспорту, надання якісних послуг на 

автобусних маршрутах загального користування та підвищення безпеки 

перевезень протягом 2018 року вживалися ряд заходів, а саме: 

 - придбано 10 сучасних низькопідлогових автобусів із загальною 

пасажиромісткістю 100 місць кожен, 3 з яких  розпочали обслуговувати  

автобусний маршрут у жовтні, інші розпочнуть перевезення до грудня 2018 

року; 

 - проводилась робота з перевізниками, які обслуговують міські автобусні 

маршрути з метою придбання ними автобусів більшої пасажиромісткості. 

 - проводилась робота по удосконаленню GPS-моніторингу маршрутів,  

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, що дає можливість завчасно планувати свої поїздки 

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

транспорту надходять в онлайн режимі через систему навігації GPS; 

 - в повному обсязі забезпечено безкоштовний проїзд пільгових категорій 

громадян; 

 - забезпечено функціонування електронних табло на автобусних зупинках 

“універмаг “Україна”, “пл. Кирила і Мефодія”, “магазин “Електрон”,              

“пл. Корятовича”, “Культосвітнє училище”;  

 - додатково встановлено електронне табло на автобусній зупинці “готель 

“Ужгород”. 

 - проведені організаційні роботи для встановлення нових сучасних 

автобусних зупинок за рахунок інвесторів та за кошти міського бюджету. 

 - підготовлено та прийнято рішення виконавчого комітету “Про 

забезпечення організації пасажирських перевезень на окремих міських 

автобусних маршрутах загального користування” та проведено черговий 

конкурс на визначення автомобільних перевізників для обслуговування 7 

міських автобусних маршрутах загального користування; 

 - підготовлено та прийнято рішення виконавчого комітету “Про 

затвердження Правил користування міським пасажирським автомобільним 

транспортом у м. Ужгород” та “Про запровадження автоматизованої системи 

обліку оплати проїзду у місті Ужгород; 

     - проведено конкурс із визначення оператора автоматизованої системи 

обліку оплати проїзду в місті Ужгород (особи, уповноваженої здійснювати 

справляння плати за транспортні послуги); 

 - підготовлено та прийнято рішення виконавчого комітету “Про 

обстеження пасажиропотоків на міських автобусних маршрутах загального 

користування”. 
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Проблемні питання: 

- оновлення рухомого складу автобусів великої та середньої місткості, що 

здійснюють перевезення пасажирів; 

- необхідність покращення дорожньої інфраструктури.  
 

Основні завдання на 2019 рік:  

- посилення безпеки пасажирських перевезень та підвищення їх якості; 

- проведення системних та комплексних заходів щодо встановлення нових 

автобусних зупинок громадського транспорту, їх благоустрою для створення 

комфортних та безпечних умов для пасажирів та перевізників, приведення 

зупинок громадського транспорту до відповідних санітарних норм, 

забезпечення безпеки дорожнього руху; 

- вдосконалення маршрутної мережі, постійний моніторинг її стану, 

визначення й уточнення пасажиропотоків; 

- постійне оновлення рухомого складу; 

- встановлення додаткових електронних табло на автобусних зупинках; 

- проведення чергових конкурсів з перевезення пасажирів на автобусному 

маршруті загального користування. 
 

3.3. Інвестиційна та зовнішньоекономічна діяльність 
 

Головна мета: створення привабливого інвестиційного клімату та 

розвиток інвестиційної діяльності міста для забезпечення сталого економічного 

зростання та покращення добробуту територіальної громади міста, а також 

поширення інформації про інвестиційні можливості міста серед міжнародних 

інвестиційних фондів та компаній для зростання соціально-економічного 

розвитку міста. 
Оцінка поточної ситуації: рушійним чинником соціально-економічного 

розвитку міста Ужгород є інвестиційна діяльність. У рейтингу оцінки 
інвестиційної привабливості місто має рейтинг Invest A+-, що означає високу 
інвестиційну привабливість та низьку чутливість до інвестиційних ризиків.  

В Ужгороді успішно працюють підприємства, створені за рахунок 
інвестування коштів відомих світових фірм. У місті працюють 148 підприємств 
з іноземними інвестиціями.  

Станом на 1 вересня 2018 року в економіку міста залучено 
51млн.дол.США прямих іноземних інвестицій. Питома вага до 
загальнообласного  показника становить 15 відсотків. Найбільш активну 
участь у міжнародному інвестиційному співробітництві приймали - Австрія, 
Німеччина, Угорщина, Чехія, Кіпр, Франція, Словаччина, Італія. 

Обсяг експорту зовнішньої торгівлі товарами за січень - серпень 2018 
року становив 1124,8 млн.дол.США, що зріс на 23,0 відс. порівняно з 
відповідним періодом минулого року, імпорт – збільшився на 19,4 відс. і 
становив 107,8 млн.дол.США. Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі товарами  
становило 107,8  млн.дол.США. 

Разом з тим, з метою залучення інвестицій, з початку 2018 року проведена 

робота, щодо формування інвестиційних пропозицій міста для іноземних 

інвесторів: - розроблено Програму розвитку туризму та формування позитивного 

інвестиційного іміджу м.Ужгород на 2018-2022 роки; оновлено інвестиційний 

паспорт міста Ужгород. 
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Проблемні питання: 

- недостатній ступінь проінформованості вітчизняних і іноземних 

інвесторів про інвестиційні можливості м.Ужгорода, як результат, диспропорції 

в структурі інвестиційних вкладень у регіон, недостатній економічний розвиток 

пріоритетних галузей економіки; 

- недостатня конкурентоспроможність економіки міста, яка стримується 

повільним впровадженням новітніх технологій, високою їх енергоємністю, 

незадовільною якістю активів та низькою їх прибутковістю, високим рівнем 

процентних ставок по банківським кредитам; 

- відсутність на більшості підприємств інвестиційних пропозицій та 

проектів;  

- перевищення обсягів імпорту над обсягами експорту, що призводить до 

утворення від'ємного сальдо зовнішньої торгівлі товарами.  
 

Основні завдання на 2019 рік: 

- покращення інформаційного забезпечення іноземних інвесторів про 

потенційні можливості інвестування; 

- формування позитивного інвестиційного іміджу через організацію та 

участь у міжнародних виставках, ярмарках, інвестиційних форумах; 

- запровадження  конструктивної співпраці з інвесторами, які реалізують 

пріоритетні для території міста проекти, оперативне реагування на їх 

пропозиції та звернення  щодо перешкод в їх діяльності; 

- формування та постійне оновлення бази даних інвестиційних пропозицій, 

проектів, розробка інвестиційних проектів щодо розвитку об'єктів комунальної 

власності; 

- проведення організаційної роботи спільно із Закарпатською ТПП щодо  

залучення підприємств і організації міста до участі у виставкових заходах, які 

проводяться в Україні та за її межами. 

 

3.4. Сфера обігу  споживчих товарів  і послуг 
 

3.4.1. Торгівля, ресторанне господарство та надання побутових послуг 

Головна мета: забезпечення продовольчої безпеки міста, задоволення  

населення міста товарами першої необхідності, у повному обсязі , формування 

торговельної інфраструктури з урахуванням відповідних нормативів, 

забезпечення суб'єктів господарювання об'єктами торгівлі та побуту, ліквідація 

несанкціонованої і стихійної торгівлі, розширення доступності соціально 

значимих послуг побутового обслуговування для малозабезпеченої категорії 

громадян. 

Оцінка поточної ситуації: за останні роки в місті в сфері торгівлі 

відбулися значні позитивні зміни. Відкрито цілий ряд нових магазинів, що 

відповідають вимогам сьогодення щодо оформлення інтер’єрів торгових залів, 

оснащення торгово-технологічним обладнанням, асортименту товарів тощо.  

Ужгород не місто транснаціональних компаній. Це місто малого і 

середнього бізнесу з усіма його плюсами та мінусами. Саме він створює 

доходну частину бюджету.  

Основними видами економічної діяльності суб’єктів сектору малого 
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підприємництва м.Ужгорода є оптова та роздрібна торгівля, операції з 

нерухомим майном, переробна промисловість, будівництво та надання 

платних споживчих послуг населенню. 

Одним з перспективних видів економічної діяльності м. Ужгорода є 

сфера послуг. Відтак, позитивно, що впродовж 2016-2018 рр. обсяги 

реалізованих послуг лише зростали. Разом з тим,  змінилася й структура 

реалізованих у м.Ужгороді послуг. Так, станом на 1 січня 2018 р. частка 

послуг транспорту, складського господарства, пошти та кур’єрської служби 

до відповідного періоду 2017 року зросла до 51,3 %. При цьому частки 

інших видів послуг скоротилися: у сфері інформації та телекомунікацій – на 

7,5 в. п. (до 17,1 відс.); в охороні здоров’я та наданні соціальної допомоги – 

на 2,1 в. п. (до 9,7 відс.); в операціях з нерухомим майном – на 1,5 в. п. (до 

6,2 відс.). 

Мережа роздрібної торгівлі товарами народного споживання в місті 

налічує 2120 суб'єктів господарювання в т.ч 41 підприємств ресторанного 

господарства та 14 ринків, на яких реалізують різні групи товарів. Споживчий 

ринок міста характеризується високим рівнем насиченості основними 

продовольчими і непродовольчими товарами, стабільним постачанням, 

відсутністю товарного дефіциту. 

У січні-вересні 2018 року оборот роздрібної торгівлі становив 

15733,9млн.грн. що в порівняльних цінах до відповідного періоду минулого 

року зріс на 11,1 відсотка. Обсяг оптового товарообороту (підприємств- 

юридичних осіб) міста за січень-червень 2018 року становив 918,6 млн.грн., що 

становить 102,0 відс. до   періоду 2017  року. 

Аналіз розвитку мережі підприємств ресторанного господарства показує, 

що за останні роки  розвиток здійснювався за рахунок відкриття невеликих 

закладів типу кафе, бар, закусочна, які спеціалізуються в основному на 

"швидкому" обслуговуванні або на реалізації алкогольних напоїв на розлив. 

Разом з тим, значна увага протягом  2018 року  приділялась організації та 

проведенню різного роду фестивалів та ярмарок, на яких місцеві та обласні 

виробники мали можливість реалізувати свою продукцію, тим самим 

поширюючи ринки збуту. Так, організовано та проведено ряд фестивалів-

ярмарків, а саме: різдвяно-новорічний ярмарок; великодній ярмарок; "Сакура-

фест"; та свято молодого вина "Закарпатське Божоле". 

 

Проблемні питання: 

- наявність стихійної та незаконної торгівлі в місті; 

- низький рівень обслуговування покупців при здійсненні торгівельної 

діяльності на речових та продовольчих ринках; 

- реалізація товару без ведення належного обліку розрахункових операцій, 

підтвердження походження та джерел придбання товару у суб’єктів 

господарювання; 

- тінізація сфери надання побутових послуг (індивідуальні послуги, 

особливо послуги перукарень, послуги з ремонту предметів особливого 

користування); 

- використання незареєстрованої найманої праці. 
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Основні завдання на 2019 рік: 

- поступове перетворення ринків з продажу продовольчих та 

непродовольчих товарів у сучасні торговельні комплекси, створення при цьому 

кращих умов праці для підприємців та високого рівня обслуговування для 

споживачів; 

- збереження мережі підприємств, що надають побутові послуги першої 

необхідності, розширення асортименту та обсягів надання послуг населенню 

відповідно до потреб; 

- подолання стихійної торгівлі на вулицях міста та прилеглих до ринків 

територіях; 

- посилення роботи по проведенню перевірок діяльності суб'єктів 

господарювання щодо дотримання ними правил торгівлі та надання послуг, 

згідно законодавства про захист прав споживачів; 

- проведення роботи щодо обов’язкового оформлення найманих 

працівників (легалізації працюючих); 

- виконання комплексу заходів щодо підвищення якості побутових послуг. 
 

3.4.2. Туристично - рекреаційна сфера 
 

Головна мета: максимально ефективне використання історичних, 

культурних і природних туристично - рекреаційних ресурсів м.Ужгорода, 

створення потужної туристичної галузі як вагомого джерела бюджетних 

надходжень, розвиток готельної інфраструктури. 

Розвиток туризму  є одним з пріоритетних напрямків економіки міста, що 

сприятиме поширенню позитивного іміджу міста на кордоні з Європейським 

Союзом. Також, розвиток туристичної галузі в місті істотно вплине на такі 

сектори економіки, як транспорт, торгівля, зв’язок, будівництво, і є одним з 

перспективних напрямків структурної перебудови економіки. У свою чергу 

важливими факторами розвитку туристичної галузі є природно-рекреаційний та 

історико-культурний потенціал міста Ужгород. 

На території міста Ужгорода  розвинена мережа туристично-рекреаційних та 

готельних закладів, яка станом на початок 2018 року нараховує  біля 36 закладів 

розміщення – готелі, мотелі, хостели та готельно-туристичні комплекси. 

Загальний номерний фонд відповідних закладів розміщення міста дає можливість 

одночасно поселити близько 1,7 тис. осіб. У місті здійснюють діяльність 5 

туристичних операторів та близько 40 туристичних агенцій. 

До основних найпопулярніших туристичних місць в місті Ужгороді можна 

віднести: Ужгородський замок, Закарпатський краєзнавчий музей, Музей народної 

архітектури та побуту, Кафедральний греко-католицький собор, площа 

«Театральна», вулиця «Корзо», провулок «Гірчичне Зерно», «Липова Алея», 

площа «Народна». 

Аналіз  надходжень до місцевого бюджету від туристичного збору за останні 5 

років  вказує на зростання надходжень, що дає можливість використання саме цих 

коштів на розвиток туристичної сфери обласного центру.  

До прикладу, за останніми  показниками з надходження туристичного збору за 

січень-жовтень 2018 року (сума якого становить 378,3 тис. грн.) проти 

відповідного періоду 2017 року (330 тис. грн.), ріст сплати туристичного збору 
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становить  48,6 тис. грн., або 114,6 відсотка. 

З метою популяризації в місті розвитку туризму Ужгородською міською 

радою було прийнято  Програму розвитку туризму та формування позитивного  

інвестиційного іміджу міста Ужгород на 2018-2022 роки. 

Для презентації туристичного потенціалу та популяризації міста Ужгород,  

ужгородською міською радою було розроблено та видано фотоальбом 

«Ужгород» та  туристичну карту «Прогулянка містом».  З початку 2018 року  

було прийнято участь у настуних заходах: XI Форум Європа-Україна який 

проходив 13-14 брезня 2018 року у м. Жешув, Польща; 20 квітня 2018 року 

проведено День Ужгорода в м. Кошице з нагоди 25 річниці підписання угоди 

про партнерство між Кошице та Ужгородом, в рамках  традиційних днів 

України в м. Кошице, Словацької Республіки;  16-17 травня 2018 року було 

прийнято участь у 10-му Міжнародному туристичному форумі «Харків: 

партнерство в туризмі». 

У сфері розвитку туристичної галузі міста, протягом останніх двох років 

проведено наступну роботу: 

- створено інтерактивний туристичний маршрут "Стежками історій" 

спільно з компанією Vodafone (охоплено 22 об'єкти  в історичному центрі на  3 

-ох мовах); 

- щорічно за сприянням міської ради проводиться  виставка 

“Турєвроцентр”; 

- проведено реставрацію «Совиного гнізда» – пам’ятки архітектури 

національного значення;  

- вперше в місті проведена  “4-та Академія інтегрованого розвитку міст”; 

- проведено  "Європейський тиждень мобільності". 

 

Проблемні питання : 

- слабка розвиненість вмісті інфраструктури надання туристичних послуг; 

- недостатня інвестиційна та ділова активність місцевого бізнесу в туризмі; 

- низька платоспроможність основної маси населення; 

- дефіцит кваліфікованих кадрів у сфері туризму. 

 

Основні завдання на 2019 рік: 

- надання якісного обслуговування туристам, які приїзджатимуть у місто; 

- розвиток культурно-пізнавального та подієвого туризму (різноманітні 

заходи, фестивалі, імпрези); 

- розвиток історико-культурного потенціалу міста Ужгород. 

- розвиток туристично-сервісної інфраструктури; 

-підвищення конкурентоспроможності туристичних та курортно- 

рекреаційних послуг; 

- поглиблення транскордонної та євро регіональної співпраці.  

 

 

 

3.4.3. Розвиток підприємництва 
 

Головна мета:  створення сприятливого бізнес-клімату для збереження 
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та розширення  існуючого та залучення нового сталого бізнесу. Місто 

запроваджуватиме нові формати спілкування з підприємцями з актуальних 

проблем розвитку бізнесу. 

Оцінка поточної ситуації: в місті Ужгороді послідовно проводиться 

політика спрямована на підтримку та сприяння розвитку малого і 

середнього підприємництва, який є провідним сектором розвитку економіки 

міста, забезпечує насиченість ринку товарами і послугами, впливає на 

ринок монопольних утворень, створює додаткові робочі місця, має високу 

мобільність та формує ринкові конкурентоздатні відносини. 

Унікальне розташування міста стало основою сприятливого клімату для 

бізнесу та підприємництва. Ужгород є важливим соціально-економічним 

центром області та ділової активності, характеризується сформованою та 

наявною базовою бізнес-інфраструктурою, що забезпечує потребу суб’єктів 

господарської діяльності міста у фінансово-кредитних, страхових, 

юридичних, маркетингових, інформаційно-аналітичних та інших 

необхідних послугах.   

Найбільш розвиненими  сферами міської економіки є промисловість, 

торгівля та громадське харчування. Вони забезпечені належною 

інфраструктурою та мають ринки збуту в країни і за її межами. Так, за 

обліковими даними ЄДРПОУ станом на 01.01.2018р. у місті зареєстровано 6608 

суб'єктів господарювання (або 28,9 відс.  від обласного показника) чисельність 

яких постійно збільшується.  
(на 1 січня 2018р.од) 

 2016 2017 2018 

Кількість суб'єктів у ЄДРПОУ 5648 6237 6608 

у тому числі    

з правом юридичної особи 5297 5828 6158 

без права юридичної особи 351 409 450 

 

В Ужгороді успішно працюють підприємства, створені за рахунок 

інвестування коштів відомих світових фірм, зокрема, 148 підприємств з 

іноземними інвестиціями. Загальна сума іноземних інвестицій на 31 грудня 

2017р. становила 49,5 млн.дол. США. Основні країни інвестори: Польща, 

Люксембург, Кіпр, Чехія, Угорщина та Канада. 

Господарський комплекс Ужгорода складається з виробничого 

(промисловість, будівництво та лісове  господарство) та невиробничого (інші 

види економічної діяльності) секторів; сектора малого підприємництва (малі 

підприємства та підприємці-фізичні особи). 

Невиробнича сфера переважає над виробничою (приблизно  в 

співвідношені 3:1 ). У виробничій сфері ключове значення  відіграє 

промисловість. 

 

 

Класифікація підприємств за розміром 
(на 1 січня 2018р.од) 
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Тип Кількість зайнятих Обсяг реалізованої продукції (товарів та послуг) без  

тис.грн. 

Мікро-бізнес 35 2049974,1 

Малий бізнес 7196 3957728,5 

Середній бізнес 9030 8088108,8 

Великий бізнес -  - 

 

Слід відмітити, що запорукою подальшого розвитку підприємництва 

та місцевого бізнесу м. Ужгорода є відновлення обсягів діяльності 

провідних середніх підприємств, нарощування виробничих потужностей 

представників малого бізнесу, збільшення чисельності суб’єктів, зайнятості 

та обсягів виробництва і реалізації продукції в галузях реального сектору 

економіки міста, а також у видах економічної діяльності, що мають 

потенціал розвитку (готельно-ресторанний бізнес, туризм і рекреація, 

транспорт та логістика, споживчі та бізнес-послуги). 

З метою оперативного вирішення актуальних проблем суб’єктів 

підприємництва в м. Ужгороді функціонує Центр надання адміністративних 

послуг. На сьогодні органами місцевої та виконавчої влади надається 259 видів 

адміністративних послуг як жителям м.Ужгорода, так і Закарпатської області, з 

яких: 15 – обласної держадміністрації; 140 – міської ради; 104 – 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. 

Станом на  01.11.2018 року через ЦНАП надано 32 905 адміністративних 

послуг.  В середньому за місяць адміністраторами надається 3 290 адмінпослуг. 

У ЦНАП працює послуга – “Мобільний адміністратор”, яка надається 

людям, що за станом здоров’я не можуть його відвідати особисто. 

Для прискорення обслуговування громадян і запобігання можливим 

конфліктним ситуаціям в ЦНАП працює електронна черга, інформаційний 

термінал та СМС-інформування заявників щодо результатів  розгляду поданих 

ними справ.  Ведеться електронний архів справ, здійснюється касове 

обслуговування заявників у приміщенні ЦНАП через POS-термінали. 

Заявники мають можливість подачі заяв щодо надання адміністративних 

послуг в онлайн режимі, для надання яких використовується власний Інтернет 

портал http://cnap.rada-uzhgorod.gov.ua/. Система надання адмінпослуг інтегрована 

до Єдиного державного порталу адміністративних послуг. 

Нещодавно перелік адмінпослуг доповнився 3-ма актуальними послугами 

ДРАЦС: - Державна реєстрація розірвання шлюбу за спільною заявою 

подружжя, яке не має дітей; - Державна реєстрація зміни імені; - Державна 

реєстрація смерті. 

 

Проблемні питання : 

- складність доступу СПД до фінансово-кредитних ресурсів; 

http://cnap.rada-uzhgorod.gov.ua/
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- відсутність системності та узгодженості в регуляторній базі, часта зміна 

та прийняття непередбачуваних регуляторних актів; 

-недостатня інформаційна та правова обізнаність суб’єктів 

підприємництва; 

- недостатній розвиток малого і середнього бізнесу в сфері виробництва; 

- відсутність дієвої державної підтримки малого підприємництва. 
 

Основні завдання на 2019 рік: 

- розвиток системи інформаційного забезпечення підприємців; 

- створення сприятливого підприємницького середовища шляхом 

забезпечення прозорого і чіткого механізму взаємодії органів місцевої влади та 

суб’єктів підприємницької діяльності; 

- здійснення контролю за дотриманням дозвільними органами норм 

законодавства України з питань видачі документів дозвільного характеру; 

- організація та проведення круглих столів, семінарів, обговорення 

нагальних питань розвитку підприємництва; 

- постійне консультування представників бізнесу, їх громадських 

організацій щодо змін законодавчої та нормативно-правової бази з питань 

підприємництва; 

- організація підготовки та перепідготовки кадрів малого бізнесу для 

роботи в умовах ринкової економіки - проведення тренінгів, семінарів, 

навчання безробітних основам підприємництва; 

- залучення суб’єктів господарювання щодо участі у міській Програмі 

підтримки підприємництва яка передбачатиме відшкодування відсотків по 

залученим кредитам. 

 

3.5. Розвиток житлово-комунального господарства 
 

Головна мета: забезпечення результативної роботи комунальних 

підприємств міста, надання якісних послуг в повному обсязі із приведенням 

тарифів на житлово-комунальні послуги до рівня економічно обґрунтованих 

витрат, та ефективне використання майна міської комунальної власності. 

Оцінка поточної ситуації: згідно статті 30 Закону України "Про місцеве 

самоврядування в Україні" до власних повноважень органів місцевого 

самоврядування у галузі житлово-комунального господарства відносяться: надання 

допомоги власникам квартир (будинків) в їх обслуговуванні та ремонті, сприяння 

створенню об'єднань співвласників багатоквартирних будинків. 

В Ужгороді нараховується 1115 багатоповерхових будинків, з яких на балансі 

департаменту міського господарства міської ради знаходяться 639  житлових 

будинків, які обслуговують управителі, призначені за результатами проведеного 

конкурсу відповідно до Закону України "Про особливості здійснення права 

власності у багатоквартирному будинку" (ТОВ "Наш Добробут", ТОВ "Хаус 

Менеджмент Групп", ТОВ Управління житлом", ТОВ "Житло-Сервіс", ТОВ "ЖРЕР 

№ 8", ПП "УжБудСервіс"). Відповідно до заяв списано із комунального балансу 16 

багатоквартирних будинків, в яких створено ОСББ та знято із комунального 

балансу 12 малоквартирних будинків.  У 11 житлових будинках мешканці обрали 

управителів самостійно, не створюючи ОСББ. У 50 житлових будинках діють ЖБК, 
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у 20 – будинкові комітети. ОСББ створено у 355 багатоквартирних будинках, в 

тому числі за 10 місяців поточного року створено 25 нових  об'єднань. 

Загальна площа багатоквартирних житлових будинків становить 2124,9 

тис.кв.м. Управителі обслуговують 775,8 тис.кв.м, що становить 36,5 відс. 

загальної площі житлового фонду, ОСББ -  940,9 тис.кв.м (44,3 відс.), ЖБК -  

178,5 тис.кв.м (8,4 відс.), БК – 44,7 тис.кв.м (2,1 відс.). 

По Програмі капітального ремонту житлового фонду у м. Ужгород на 

2018-2022 роки у січні-жовтні 2018 році виконуються  роботи по капітальному 

ремонту у 24 житлових будинках загальною вартістю 4122,9 тис.грн. Станом на 

1 листопада 2018 року виконуються роботи з капітального ремонту покрівель у 

8 житлових будинках, профінансовано роботи  на суму 1275,9 тис.грн, у 6 – 

водопровідно-каналізаційну мережу (781,0 тис.грн), електрощитових та 

електромереж – у  10 будинках на суму 865,7 тис.гривень.  

З метою забезпечення виконання Програми відшкодування частини 

кредитів, отриманих ОСББ, ЖБК на впровадження заходів з енергозбереження, 

капітального ремонту, реконструкції багатоквартирних будинків у м. Ужгород  

на 2018-2022 роки («Теплий дім») за 10 місяців 2018 року відшкодовано 15 

ОСББ на суму 898,4 тис. грн.  

У 2018 році автономне електричне опалення встановлюється по Програмі 

встановлення автономного електричного опалення у м. Ужгород на 2018 рік. 

Відповідно до прийнятих у поточному році рішень виконкому, якими 

затверджені списки осіб, які потребують допомоги,  виконуються роботи по 

встановленню та введенню в експлуатацію  автономного опалення у квартирах 

11 пільговиків. 

По Програмі виготовлення технічної документації на багатоквартирні 

будинки, квартири у м. Ужгороді на 2018-2022 роки у  2018 році виготовлено 

технічну документацію на 16 багатоквартирних житлових будинків ОСББ на 

загальну вартість 195,0 тис.гривень. 

 

Проблемні питання : 

- недостатній рівень розрахунків споживачів за отримані житлово-

комунальні послуги; 

- значна частина житлового фонду потребує капітального ремонту; 

- значна зношеність основних фондів підприємств галузі, використання 

фізично і морально застарілого обладнання, що призводить до понаднормових 

витрат палива та електроенергії; 

- незадовільний стан житлового фонду міста та доріг; 

- утилізація та захоронення твердих побутових відходів, які накопичуються 

в місті; 

- незадовільний технічний стан ліфтового господарства. 

 

Основні  завдання на 2019 рік:  

- забезпечення реалізації Закону України "Про житлово-комунальні 

послуги" щодо запровадження комерційного обліку надання послуг з 

водопостачання та водовідведення, укладення індивідуальних та колективних 

договорів на надання комунальних послуг; 

- сприяння створенню ефективного власника багатоквартирних будинків в 
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особі ОСББ; 

- організація та проведення навчальних семінарів для голів ОСББ; 

- виготовлення технічної документації на житлові будинки; 

- покращення технічного стану житлового фонду у місті; 

- організація виконання робіт з  капітального ремонту житлових будинків, 

конструктивних елементів та систем. 

 

3.6. Будівництво житла та об’єктів соціально-культурної сфери 

Головна мета: раціональне використання територій, вирішення 

архітектурно-містобудівних завдань по комплексній забудові міста, 

стимулювання інвестиційної діяльності фізичних та юридичних осіб, 

урахування законних державних, громадських та приватних інтересів під час 

проведення містобудівної діяльності. 

Оцінка поточної ситуації: станом на 1 листопада 2018 року за рахунок 

всіх джерел фінансування виконано робіт по будівництву, реконструкції та 

капітальному ремонту соціально-культурних і комунальних об’єктів міста на 

загальну суму 21121,4тис. грн., що складає 80,4 відс. річних бюджетних 

призначень, в тому числі кошти субвенції державного бюджету у сумі 386,5 

тис. грн. та обласного бюджету у сумі 3100,0 тис. грн. освоєно на 76,9 відс. та 

40,0 відс. відповідно.  

Так, завершені роботи: по будівництву 2-х міні-котелень (для ДНЗ №1 по 

вул. М.Вовчка і ДНЗ № 15 по вул. Л.Українки), навісу для зберігання дров котельні 

ДНЗ №1 по вул. М.Вовчка, спортивного майданчика для міні- футболу зі 

штучним покриттям в загальноосвітній школі №8 по вул. Академіка 

Корольова,4, зовнішнього електропостачання електроустановок "Винних 

Льохів" по вул. Ф. Ракоці, 2; по реконструкції легкоатлетичних доріжок 

стадіону "Автомобіліст" по вул.Капушанській, каналізаційного колектора по 

вул. Тельмана, приміщень першого поверху під ЦНАП будівлі по пл.Поштовій, 

3, водогону D-325 мм по вул.Шумній від вул. Другетів до прохідної ФМК та по вул. 

Анкудінова від ФМК до транспортного мосту; по капітальному ремонту будівлі 

центральної міської бібліотеки по вул.Волошина, зовнішньої газопровідної 

мережі котельні музичної школи ім.П.І.Чайковського по вул. Волошина, 

амбулаторії ЗПСМ №3 Ужгородського міського центру первинної медико-

санітарної допомоги по вул. П. Комуни,2, благоустрою території амбулаторії 

ЗПСМ по вул. Грибоєдова, відділення молодшого дитинства МДКЛ по 

вул.Бращайків, приміщення відділення судинної медицини та неврології ЦМКЛ 

по вул.Грибоєдова, будівлі ДНЗ №18 по вул.Айвазовського,5, зовнішньої 

каналізаційної мережі будівлі НВК "Ужгородський економічний ліцей, ЗОШ I-

II ст." по пл. Ш.Петефі, фасаду (заміна вікон та дверей) НВК"Первоцвіт" по 

вул. Ак.Корольова, будівлі ЗОШ I-III ст. №19 по вул.Заньковецької та ЗОШ I-III 

ст. №6 по вул. Одеській, 15, зовнішньої водопровідної мережі для котельні 

Ужгородської спеціалізованої ЗОШ №2 по вул.Підгірній, системи водопостачання 

та каналізації Лінгвістичної гімназії ім.Т.Г.Шевченка, фасаду та благоустрою 

території будівлі “Інклюзивно-ресурсний центр №1” по вул. 8-го Березня, 46 А, 

зовнішньої каналізаційної мережі будівлі УЗОШ №19 I-III ст. по 

вул.Заньковецькій, покрівлі будівлі по пл. Жупанатська, 3 літера “В” та по вул. 

Мукачівська №18, приміщень будівлі по вул.Небесної Сотні,6,  
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Разом з тим, виготовлено проектно-кошторисну документацію на 

будівництво напірної каналізаційної мережі із влаштуванням КНС від вул. 

Спортивна до вул.Українська, реконструкцію будівлі ЗОШ I-III ст. №19 по вул. 

Заньковецької, реконструкцію підземного водозабору "Минай" в с. Холмок 

Ужгородського району, реконструкцію огорожі насосної станції "Кальварія", 

капітальний ремонт коридорів адмінбудівлі по пл. Поштовій, 3. 

 

Основні завдання на 2019 рік: 

- формування цілеспрямованої містобудівної політики; 

- сприяння нарощуванню обсягів інвестицій у будівництво за рахунок усіх 

джерел фінансування; 

- залучення забудовників та створення сприятливих умов для інвестування 

у житлове будівництво з метою подальшого збільшення житлового фонду 

міста; 

- будівництво нових об’єктів соціально-культурного призначення. 

 

3.7. Державні закупівлі 

Головна мета: створення прозорих та ефективних умов закупівель з метою 

раціонального використання державних та місцевих коштів. 

Оцінка поточної ситуації: відповідно до Закону України „Про публічні 

закупівлі” проведено 15 процедур закупівель товарів та послуг за державні 

кошти для виконавчого комітету Ужгородської міської ради на загальну суму 

11015927,0 грн. та укладено договори за результатами проведення процедур 

закупівель з переможцями торгів. 

На електронному майданчику „Деpжзакупівлі онлайн” у 2018 році 

проведено 4 допорогових електронних закупівель товарів та послуг в системі 

електронних державних закупівель ProZorro  на загальну суму  288329,0 грн. 

Проблемні питання : 

- недосконалість законодавчої бази, що регулює процес державних 

закупівель. 

 

Основні  завдання на 2019 рік:  

- забезпечення прозорості закупівельних процедур з метою запобігання 

економічних зловживань при здійсненні державних закупівель та підвищення  

їх якості; 

- сприяння вчасному формуванню плану державних закупівель для 

забезпечення найбільш пріоритетних потреб установ міста; 

- організація проведення процедур  державних закупівель товарів, робіт і 

послуг за рахунок коштів міського бюджету у відповідності до вимог Закону 

України  "Про здійснення державних закупівель". 

 

 

 

4.  Підвищення якості  життя  

4.1.  Соціальна сфера  
 4.1 .1 .  Доходи населення та  стан оплати праці  
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Головна мета: забезпечення зростання заробітної плати, як основної 

складової грошових доходів, та підвищення на цій основі платоспроможності 

населення, поліпшення якості життя і розвитку особистості. 

Оцінка поточної ситуації: Середньомісячна заробітна плата штатного 

працівника підприємств, установ та організацій міста у 3-му кварталі 2018р. 

становила -9288,0 грн., що порівняно з відповідним періодом 2017 року зросла 

на 1702,0 гривень. 

Найвищий рівень заробітної плати по місту у працівників, зайнятих у 

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

 

 

Динаміка нарахування та виплати середньомісячної заробітної плати по 

місту свідчить про її постійне її зростання. 

     У сфері соціального захисту, праці та зайнятості спостерігається 

тенденція до збільшення заборгованості із заробітної плати. Станом на 1 

вересня 2018р. за статистичними даними загальна заборгованість із виплати 

заробітної плати, з урахуванням економічно неактивних підприємств склала 

939,0 тис.грн, яка збільшилась відносно початку року на  318,6 тис. гривень. 

Питання дотримання вимог чинного законодавства в частині виплати 

заробітної плати її збільшення, прийому та звільнення з роботи, забезпечення 

мінімальних гарантій в оплаті праці знаходяться на постійному контролі, 

постійно заслуховуються керівники підприємств боржників з виплати 

заробітної плати та керівники які сплачували заробітну плату менше 

встановленого мінімальної рівня. По кожному підприємству та СПД вживалися 

відповідні заходи впливу, передбачених чинним законодавством України. 
 

Проблемні питання:  

- наявність заборгованості із виплати заробітної плати на підприємствах 

міста; 

- зберігається диференціація заробітної плати у розрізі галузей за видами 

економічної діяльності; 

- неповна зайнятість працюючих. 
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Основні завдання на 2019 рік: 

- здійснення заходів щодо детінізації заробітної плати; 

- проведення роз’яснювальної роботи серед роботодавців та працівників 

про вимоги норм трудового законодавства;  

- здійснення контролю за дотриманням роботодавцями норм трудового 

законодавства щодо мінімальних гарантій в оплаті праці та укладання трудових 

угод з найманими працівниками. 
 

4 .1 .2 .  Зайнятість населення та ринок праці  

Головна мета: підвищення зайнятості населення, зростання мотивації 

безробітних до праці, забезпечення надання якісних послуг з працевлаштування 

незайнятому населенню та безробітним, забезпечення індивідуального підходу 

у вирішенні проблем безробітних та роботодавців. 

Оцінка поточної ситуації: протягом 10 місяців 2018 року на в міському 

центрі зайнятості перебувало 2760 осіб з них мали статус безробітного 1124 

особа. За професійними групами, серед зареєстрованих безробітних 

переважають законодавці, державні службовці, керівники; працівники сфери 

торгівлі та послуг, робітники з обслуговування, експлуатації устаткування та 

машин. 

Протягом поточного року 469 роботодавців, співпрацювали з центрами 

зайнятості. Для укомплектування вільних робочих місць (вакантних посад), 

роботодавцями до служби зайнятості було заявлено у звітному періоді 2621 

вакансія що на 429 одиниць (19,6відс.) більше у порівнянні з минулим 

періодом. 

За звітний період службою зайнятості  укомплектовано 1915 вакансій. 

Крім того, у базі даних центру зайнятості містилася інформація про 132  

пропозиції роботи, отриманих з інших джерел. 

Станом на 01.11.2018року в Ужгородському міському центрі зайнятості  

налічується 590 актуальних вакансій.  

За сприянням центру зайнятості на нові робочі місця з компенсацією 

роботодавцю витрат в розмірі єдиного внеску на загальнообов’язкове державне 

соціальне страхування працевлаштовані 21 осіб в т.ч. в  працевлаштовані 14 

осіб, які мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню, 7 осіб 

працевлаштовані на нові робочі місця суб’єктами малого підприємництва в 

пріоритетних видах економічної діяльності. 

Для забезпечення професійно-кваліфікаційного рівня шукачів роботи 

вимогам роботодавців, у 2018 році за сприяння Ужгородського міського центру  

зайнятості 103 безробітних проходили професійне навчання, 2 особи проходили 

навчання в центах професійно-технічної освіти державної служби зайнятості. 

За сприяння державної служби зайнятості  4 особи віком старше 45 років, 

страховий стаж яких становить не менш як 15 років отримали ваучер  для 

здобуття освіти. 

Одним із пріоритетних напрямів у роботі служби зайнятості є підвищення 

якості та повноти спектру профорієнтаційних послуг громадянам, які 

звернулися в центр зайнятості. У звітному періоді профорієнтаційними 

послугами скористались 11945 осіб, із них 1107 мали статус безробітного, або 

98,5відс., до загальної кількості зареєстрованих безробітних,  що перебували на 
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обліку в центрі зайнятості. Загальна кількість послуг  для осіб із числа 

зайнятого та незайнятого населення  становить – 17267, із загальної кількості 

послуг  переважають проінформаційні – 14575, профконсультаційні – 2643 в 

т.ч. із застосуванням психодіагностики - 88, по профвідбору - 49. 

З початку року було проведено 376 профінформаційних та 

профконсультаційних групових заходів в яких взяло участь 4689 осіб, 

профінформаційних масових заходів проведено 52, взяло участь 8066 осіб,  в 

тому числі  18 міні - ярмарки вакансій в яких взяло участь 235 осіб,  дні 

відкритих дверей центру зайнятості, на виробництві, у навчальних закладах - 6 

в яких взяло участь 211 осіб,  9 виїзних акцій мобільного центру профорієнтації 

та мобільного центру зайнятості фактична кількість осіб в заході 3040 та інші. 

Проблемні питання: 

- складнощі у працевлаштуванні соціально незахищених верств населення 

(випускників шкіл та профтехучилищ, не працюючої молоді, тощо); 

- усунення тіньової зайнятості, подання інформації про вакансії та потребу 

у працівниках роботодавцями, підвищення заробітної плати та якості робочих 

місць. 

- сприяння в забезпеченні житлом дітей-сиріт - випускників ЗОШ, ПТУ, 

вищих навчальних закладів, які працевлаштовуються на заброньовані робочі 

місця на підприємствах відповідно до адресного бронювання для даної 

категорії населення; 

- виділення коштів на організацію громадських робіт з обласного бюджету. 

 

Основні завдання на 2019 рік: 

- підвищення якості та конкурентоздатності робочої сили шляхом 

розгортання програм професійної підготовки, перепідготовки та підвищення 

кваліфікації населення, в тому числі безробітних, відповідно до вимог та потреб 

сучасного виробництва; 

- здійснювати індивідуальний супровід окремих категорій зареєстрованих 

безробітних після працевлаштування з метою забезпечення ефективного 

працевлаштування цих категорій зареєстрованих безробітних, успішної їх 

адаптації та закріплення на новому робочому місці; 

- сприяти соціальному захисту безробітних у пошуковий період шляхом 

виплати допомоги по безробіттю. 

- організація проведення оплачуваних громадських та тимчасових робіт 

для забезпечення тимчасової зайнятості безробітних за рахунок коштів 

роботодавців, центру зайнятості, міського бюджету. 

 

 

 

 

 

4 .1 .3 .  Соціальне та пенсійне  забезпечення  
   

Соціальне забезпечення 

Головна мета: підвищення адресності соціальної підтримки населення, 

реалізація державної політики та програм, затверджених міською радою у сфері 
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соціального захисту населення, поліпшення матеріального стану та умов життя 

вразливих верств населення шляхом надання житлових субсидій, соціальних 

допомог, пільг та компенсацій. 

Оцінка поточної ситуації: Протягом січня-жовтня 2018 року за рахунок 

міського бюджету надано грошової допомоги 907 малозабезпеченим 

громадянам на суму 900,2 тис. гривень ( в тому числі 60 АТО-121,0 тис грн.). За 

рахунок державних бюджетних коштів надано грошову допомогу 9 особам на 

суму 7020,00 гривень.  

Забезпечено санаторно-курортними путівками 13 осіб за рахунок 

Міністерства соціальної політики України та 23 осіб - за рахунок Фонду 

інвалідів на суму 195,8 тис.грн. та 28 осіб до Виноградівського відділення 

ОЦКР. 

Виплачено компенсації на бензин та транспортне обслуговування 

(інвалідам) - 131 особі, на суму 48614,28 гривень. 

Забезпечено інвалідними візками - 122 осіб чоловік, милицями, палицями – 

10 осіб. Видано направлення для забезпечення технічними засобами 

реабілітації –270 особам. 

Забезпечено медикаментами (по рецептах) по пільговим цінам 179222 осіб 

на суму 7458,6 тисяч гривень, в тому числі: 4234 ветеранів війни на суму 689,3 

тисяч гривень, учасникам АТО на суму 42,2 тис. гривень. 

Видано 21 особам направлення на ВТЕК для забезпечення 

автотранспортом та електричним візком.  

Про 307 мешканців міста внесена відповідна інформація (ІПР) до 

Центрального банку даних з проблем інвалідності (ЦБІ) щодо забезпечення 

технічними та іншими засобами реабілітації, надання матеріальної допомоги. 

На соціально-побутові умови надана грошова допомога членам сім’ї 

загиблих учасників АТО 12 особам на суму 60, тис. гривень.  

Щомісячно надавалась адресна допомога членам сімей загиблих учасників 

АТО - мешканців м. Ужгород, яким надано відповідний статус, на покриття 

додаткових витрат на житлово-комунальні послуги на 24 особи 120000,00 грн. 

За 10 місяців 2018 року укладено 10 тристоронніх угод  на санаторно-

курортне оздоровлення 10 учасникам АТО, на психологічну реабілітацію - 11 

учасників АТО. Укладено договори з автошколами на проходження курсів 

водіїв 9 учасників бойових дій з числа учасників АТО на суму 47820 гривень.  

Направлено за заявами: 8 громадян в психологічний інтернат, 12 осіб в 

Виноградівський будинок інтернат, 1 дитину в дитячий будинок інтернат, 1 

особу з інвалідністю - «Парасолька». 

На координаційній комісії з питань соціального захисту вирішуються 

питання щодо поселення в територіальний центр одиноких громадян. 

Продовжується робота спеціалістами відділу стосовно співпраці 

управління з ветеранськими, громадськими, релігійними організаціями, 

благодійними фондами, бізнесовими структурами щодо надання соціально 

незахищеним громадянам міста різних видів натуральної, матеріальної та 

грошової допомоги. 

 

Проблемні питання: 

- недостатня кількість санаторно-курортних путівок для інвалідів, 
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ветеранів війни та праці, пенсіонерів; 

- відсутність єдиного механізму обліку кількості перевезених пільговиків 

не дозволяє встановленню належного контролю за раціональним 

використанням коштів, спрямованих на ці цілі; 

- низька забезпеченість інвалідів спеціальним транспортом; 

- недостатнє фінансування програм соціального захисту інвалідів, дітей-

сиріт, малозабезпечених громадян. 

 

Основні завдання  на 2019 рік: 

- поліпшення інформованості населення стосовно права на отримання 

адресної допомоги, перевірка реального рівня життя претендентів на соціальну 

допомогу; 

- підтримання в актуальному стані Єдиного реєстру одержувачів 

соціальних пільг; 

- організація матеріально-побутового обслуговування інвалідів, ветеранів 

війни та праці, надання протезно-ортопедичної допомоги, забезпечення 

інвалідів транспортними засобами в установленому порядку; 

- створення безперешкодного доступу людей з інвалідністю до об'єктів 

соціальної інфраструктури. 

 

Пенсійне забезпечення 

Головна мета: здійснення заходів щодо подальшої реалізації пенсійної 

реформи. Збільшення розміру пенсійних виплат та соціальних допомог та  

забезпечення належного рівня життя пенсіонерів. 

Оцінка поточної ситуації: в місті здійснюється комплекс заходів, 

спрямованих на забезпечення стабільного фінансування та своєчасної виплати 

пенсій, подальшого реформування пенсійної системи, покращення якості 

обслуговування громадян.  

Упродовж 10 місяців 2018 року до бюджету управління пенсійного 

фонду надійшло 6331,3 тис.грн. Планові показники по надходженню коштів 

виконано на 119,8 відс. (при плані 5285,1 тис.грн.). За додатковими ставками 

при плані 19342,0 тис.грн., надійшло 20459 тис.грн. або 105,9 відс. планового 

показника. 

Забезпечено своєчасну і в повному обсязі виплату пенсій 42,7 тис. 

пенсіонерів. Загальний обсяг видатків за 10 місяців на пенсійні виплати 

становив 991,1 млн.гривень. 

Станом на 01.11.02018 року заборгованість зі страхових внесках складає 

1528,3 тис.гривень. В порівнянні до початку 2018 року заборгованість 

зменшилася на 32,1 тис.гривень. Боргують до Пенсійного фонду по місту 100 

платників (43 юридичних осіб та 57 фізичних осіб.)  

Для зменшення недоїмки по страхових внесках спеціалістами управлінням 

Пенсійного фонду України Закарпатської області проводиться відповідна 

претензійно-позовна робота передбачена чинним законодавством. Щомісячно 

формуються та надсилаються вимоги боржникам, проводяться планові та 

позапланові перевірки, подаються матеріали в прокуратуру. 
 

Проблемні питання: 
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- наявність заборгованості підприємств, установ, організацій зі сплати 

страхових внесків до Пенсійного фонду, зокрема державних підприємств, 

частка державної власності в яких не менша 25,0 відсотка; 

- наявність боргу по відшкодуванню пільгових пенсій державними 

підприємствами, що перешкоджає основному завданню – збирання та 

акумулювання коштів з метою своєчасності виплати пенсій громадянам; 

- уповільнення темпів самофінансування пенсій, причинами якої є низький 

рівень заробітної плати (більшість найманих працівників отримує заробітну 

плату рівну мінімальній). 

 

Основні завдання на 2019 рік: 

- виконання планових показників по надходженню коштів для своєчасного 

фінансування виплати пенсій; 

- вжиття заходів впливу, згідно чинного законодавства до боржників по 

сплаті страхових внесків; 

- реалізація реформи пенсійної системи; 

- посилення контролю за сплатою та зменшення заборгованості платників 

до Пенсійного фонду. 
 

 

4 .2 .Гуманітарна сфера  

4 .2 .1 .Охорона здоров’я  

Головна мета: надання якісної медичної допомоги населенню м.Ужгорода, 

покращення профілактичної роботи серед населення, з метою попередження 

захворюваності, створення умов для формування здорового способу життя та 

зростання тривалості життя громадян міста. 

Оцінка поточної ситуації: мережа міських закладів охорони здоров'я  

нараховує 5 медичних закладів (центральна міська клінічна лікарня, міська 

дитяча клінічна лікарня, міський пологовий  будинок, міська поліклініка центр 

первинної медикосанітарної допомоги). В місті  працює 9 амбулаторій сімейної 

медицини, в яких працює 80 лікарів. Практично все населення міста 

обслуговується сімейними лікарями. 

Станом на 01.11.18 року профінансовано заклади охорони здоров'я на 

96,1 відс. (план – 187050,1 тис.грн., профінансовано – 179742,5 тис.грн.). 

Фінансування програм за січень-жовтень 2018 року становило: 

туберкульоза – 83,3 відс., цукрового діабета – 75,0 відс., онкології – 69,0 відс., 

нефрологія та гемодіаліз – 37,3 відсотка. 

Залучено позабюджетних коштів на суму 6 326, 5 тис. грн., що становить 

на 1 мешканця – 56,27 грн., обласний показник — 27,92 грн. Витрати 

бюджетних коштів на 1-го мешканця становлять - 1663,61 грн., обласний 

показник - 904,40 гривень. 

Багато основних показників діяльності галузі охорони здоров’я міста 

залишаються на одному рівні, але деякі з них потребують покращення. 

Загальна смертність у порівнянні за аналогічний період 2017 року 

залишається на одному рівні і становить 8,6 (в 2017 році -  8,4), обласний 

показник - 9,62. Рівень народжуваності у  місті у порівнянні з аналогічним 

періодом минулого року незначно зменшився і становить 8,4‰ проти 8,92‰  у 

2017 році (обласний показник - 9,35‰).  
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Аналізуючи роботу протитуберкульозної служби міста протягом 10 

місяців 2018 року слід відмітити деяке погіршення показників, які 

характеризують роботу лікарів-фтизіатрів та лікарів ЗПСМ. 

Знижується з року у рік показник обсягу охоплення населення 

флюорографічними оглядами і показник профілактичного огляду з метою 

виявлення туберкульозу. Так показник профілактичного огляду становить 344,3 

проти 351,4 у 2017 році і 401,2 за 10 місяців 2016 року, (обласний показник - 

446,25). 

Покращився показник охоплення новонароджених вакцинацією БЦЖ з   

66,7 у 2017 році до 84,8 у 2018 році (обласний показник - 94,11) та показник 

проведення раннього виявлення туберкульозу серед дітей шляхом 

туберкулінодіагностики з  266,6 до 285,5 (обласний показник - 267,27). 

Значною проблемою залишаються онкологічні захворювання в місті. 

Дорічна летальність серед первинно виявлених онкохворих залишається на 

одному рівні з попереднім роком 33,9 (34,00 у 2017 році), (обласний показник 

— 23,88). 
 

Проблемні питання: 

- забезпечення передачі права на здійснення видатків на виконання 

делегованих повноважень по наданню послуг  з охорони здоров'я лікувально-

профілактичними закладами м.Ужгорода населенню районів області 

Ужгородській міській раді з відповідними коштами у вигляді міжбюджетного 

трансферту; 

- забезпечення необхідної терапії хворим нефрологічного профілю з 

незворотними ураженнями  нирок,  які потребують гемодіалізного лікування, та 

імуносупресивного лікування  реципієнтів ниркових  трансплантатів; 

- недостатнє забезпечення медичних закладів  сучасним діагностичним та  

лікувальним обладнанням. 

Основні завдання на 2019 рік:  

- покращення матеріально-технічного забезпечення міського центру 

ПМСД. 

- з метою надання якісної медичної допомоги жінкам фертильного віку, 

вагітним, матерям і новонародженим, покращити матеріально-технічну базу 

міського пологового будинку активізуючи роботу з благодійними фондами та 

за рахунок обласного та державного бюджету. 

- вирішення питання щодо укладення міжбюджетних трансфертів з 

районними адміністраціями та радами області для лікування іногородніх 

хворих, 

-  здійснення систематичного аналізу основних рейтингових показників 

стану здоров’я населення м.Ужгорода з висновками та заходами щодо їх 

стабілізації та покращення. 

 
4 .2 .2 .  Освіта  

Головна мета: збереження та вдосконалення мережі дошкільних та 

загальноосвітніх навчальних закладів відповідно до потреб територіальної 

громади міста, забезпечення належного рівня їх поточного утримання та 

функціонування. 
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Оцінка поточної ситуації: У місті Ужгороді 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, в яких  уч 2017-2018 

н.р. функціонувало 538 класів з наповнюваністю 15353 учнів, що на 9 класів і 

373 учнів більше, ніж минулого року. 

У зв’язку зі збільшенням контингенту учнів, щороку збільшується і 

кількість груп продовженого дня. Так, у 2016- 2017 навчальному році – 120 

груп,  у 2017-2018 н.р-129 груп, а  у  2018-2019 н.р.  функціонує   137 груп 

продовженого дня. Всі навчальні заклади міста працюють в одну зміну. 

Випускниками 2018 року було  1928 учнів, у тому числі випускників 11- х 

класів - 686 учнів та 1242 випускників 9-х класів. 

За індивідуальною формою  у 2017-2018 н. р. навчалося  - 68 учнів. 

З метою виявлення та розвитку обдарованих учнів, формування стійкого 

інтересу до профільного поглибленого вивчення базових та фахових дисциплін, 

прищеплення навичок дослідницької роботи, підвищення рівня знань 

учнівської молоді  був проведений ІІ етап Всеукраїнських учнівських олімпіад 

із 20 навчальних предметів, в якому взяли участь 1350 учнів із загальноосвітніх 

навчальних закладів м. Ужгорода, з них визнано переможцями 387 учнів.  

У 2017-2018 рр. у закладах  міста працювали 17 осередків Ужгородської 

філії Закарпатської МАН. На потреби Малої академії наук було передбачено 

145 годин. У секціях МАН працювали 458 учнів, які мали змогу працювати у 38 

напрямках. Усі переможці ІV етапу олімпіад  та ІІІ етапу МАН отримали 

грошову винагороду у розмірі 6650 грн., відповідно до рішення І сесії 

Ужгородської міської ради VІІ скликання від 23 грудня 2015 року № 48 «Про 

програму підтримки обдарованої учнівської молоді та учнівського 

самоврядування м. Ужгорода на 2016-2020 роки». 

Завдяки співпраці Ужгородської міської ради та Ужгородського 

національного університету в 2018 році в пришкільному таборі  на базі СШ І-ІІІ 

ст. №3 з поглибленим вивченням англійської мови вперше відкрито одну групу 

для учнів 10 класів «Літній університет УжНУ» - для обдарованих і творчих 

дітей, переможців Всеукраїнських учнівських олімпіад та конкурсу-захисту 

науково-дослідницьких робіт МАН, активних учасників учнівського 

врядування.   

Також в літній період 2018 року було організовано на базі класичної 

гімназії, лінгвістичної гімназії ім. Т.Г.Шевченка, СЗОШ І ст. №1з поглибленим 

вивченням англійської мови, СЗОШ І-ІІІ ст. №2 з поглибленим вивченням 

окремих предметів, СШ І-ІІІ ст. №3 з поглибленим вивченням англійської мови, 

СШ І-ІІІ ст. №5 з поглибленим вивченням іноземних мов, ЗОШ І-ІІІ ст. №7, 

ЗОШ І-ІІІ ст. №10 ім. Дойко Габора, БПЛ «Інтелект» - ЗОШ І-ІІІ ст. №11, ЗОШ 

І-ІІІ ст. №15, ЗОШ І-ІІІ ст. №16, ЗОШ І-ІІІ ст. №19 , ЗОШ І-ІІІ ст. №20 – ліцей 

«Лідер» роботу літніх мовних шкіл. Всього таких шкіл було 13. 

Для налагодження партнерських відносин між містами-побратимами, 

обміну досвідом та культурою, у рамках Днів Ужгорода20 квітня 2018 року  в 

Кошице (Словаччина) на базі міської гімназії Алейова відбулося відкриття 

дитячої мандрівної фотовиставки «Екологія та права людини». 
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Проблемні питання: 

- зміцнення навчально-матеріальної бази закладів освіти в частині 

створення відповідних умов навчання і виховання учнів, забезпечення 

навчальних закладів сучасним навчальним приладдям, меблями; 

- розширення мережі навчальних закладів; 

- недостатнє державне фінансування щодо будівництва, ремонту об’єктів 

закладів освіти; 

- складність адаптації до нових соціально-економічних умов складових 

систем освіти. 

 

Основні завдання на 2019 рік:  

- У системі дошкільної освіти: 

- 100  відс. охоплення дошкільною освітою дітей 5-ти річного віку;  

- підвищення рівня професійної майстерності вихователів з метою 

забезпечення реалізації Базового компоненту дошкільної освіти;  

-  впровадження інклюзивного навчання та виховання у ДНЗ.  

- У системі загальної середньої освіти: 

- забезпечення функціонування оптимальної мережі навчальних закладів;  

- підвищення якості загальної середньої освіти;  

- створення безпечного освітнього середовища, сприятливого для здоров'я 

дітей;  

- забезпечення права на освіту дітей з особливими освітніми потребами у 

загальноосвітніх навчальних закладах;  

- участь у міжнародних проектах;  

- розвиток учнівського врядування;  

- модернізація освіти міста через поєднання засобів державного впливу з 

громадським управлінням.  

 

4 .2 .3 .  Культура і  мистецтво  

Головна мета: здійснення заходів щодо реалізації державної політики у 

галузі культури, збереження культурного потенціалу міста, всебічного 

задоволення культурно-мистецьких та інформаційних потреб населення.  

Оцінка поточної ситуації: 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 відділом культури проведено усі планові заходи 

до державних та місцевих свят. Організовувалися урочистості, концерти 

аматорських та професійних колективів, учнів шкіл естетичного виховання 

міста, виставки учнів та викладачів образотворчого відділення дитячої школи 

мистецтв, літературні години, тематичні вечори у бібліотечних установах тощо. 

       Крім планових заходів було організовано та проведено: фестиваль вертепів 

«Нова радість стала», свято «Василя»; урочистості до Міжнародного жіночого 

дня; взято участь у організації та проведенні  ІІ-го Відкритого конкурсу 

піаністів ім. Дезидерія Задора; надано допомогу у організації та проведенні 

Міжнародного фестивалю хіп-хоп танцю «Ghetto Groove»; у підготовці до 

проведення фестивалю професійних театрів вогню «Fire Life Fest», взято участь 
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у організації та проведенні «Днів Ужгорода в м. Кошице», «Майстерні міста», 

святкового заходу «Свято Купало», святкового розважального заходу 

«Купайло: свято молоді та краси», інформаційного заходу «Алгоритм 

здоров’я». Взято участь в організації та проведені І міжнародного театрального 

фестивалю моно вистав «Монологи над Ужем», «Днів м. Кошице в Ужгороді» 

тощо. Взято участь у проведенні XVIII фестивалю класичної та сучасної музики 

«Музичне сузір’я Закарпаття».  

Крім того, з метою підтримки та популяризації українського кіно надано 

допомогу по забезпеченню допрем’єрних показів авторських соціальних 

фільмів «Очі Донбасу» та «Війна жіночого роду». 

Вихованці та викладачі Ужгородської дитячої музичної школи № 1 ім. П.І. 

Чайковського взяли участь: у спільному концерті у м. Велке Капушани 

(Словаччина);у XXVI-му Міжнародному конкурсі виконавців-інструменталістів 

та образотворчого мистецтва у м. Сігету Мармацієй (Румунія). 

Разом з тим,  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 приділялася в 2018 році питанню оздоровлення дітей. 

Оздоровлення в м.Ужгороді здійснювалося у відповідності до рішення 

виконкому №138 23.05.2018 року „Про організацію відпочинку та оздоровлення 

дітей і підлітків влітку 2018 року” на території міста організовано табори з 

денним перебуванням 14 днів з 29.05.2018р. по 15.06.2018р. за кошти міського 

бюджету на базі спеціалізованої школи І-ІІІ ст. № 3 з поглибленим вивченням 

англійської мови (120 дітей); спеціалізованої школи І-ІІІ ст. № 5 з поглибленим 

вивченням іноземних мов (180 дітей); загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. № 6 ім. 

В.С. Гренджі-Донського (120 дітей);  багатопрофільного ліцею «Інтелект»-ЗОШ 

І-ІІІ ст. № 11 (150 дітей); ЗОШ І-ІІІ ст. № 19 (180  дітей), ліцею «Лідер»-ЗОШ І-

ІІІ ст. № 20 (210 дітей), навчально-виховного комплексу «Первоцвіт» (60 дітей). 

Всього забезпечено відпочинком в пришкільних таборах 1020 дітей,  які 

потребують особливої соціальної уваги та підтримки і навчаються в навчальних 

закладів м. Ужгорода. 

 

Проблемні питання:  

- забезпечення мережі закладів культури сучасною матеріально - 

технічною базою; 

- систематичне фінансування на поповнення бібліотечних фондів, 

передплата періодичних видань. 

Основні завдання на 2019 рік :  

- зміцнення матеріально-технічної бази сфери культури та мистецтв; 

- сприяння міжнародному культурному обміну, співробітництву в галузі 

культури, участі учнів дитячих шкіл естетичного виховання в обласних, 

Всеукраїнських та Міжнародних фестивалях-конкурсах.  

- підтримка молодіжних ініціатив, сприяння змістовному дозвіллю молоді; 

- сприяння становленню талановитої мистецької молоді, підтримка 

професійної та самодіяльної творчої діяльності, а також збереження 

національної культурної спадщини;  

- створення умов для розвитку та модернізації інфраструктури галузі 
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культури і мистецтва. 

 

4 .2 .4 .  Підтримка сім’ї ,  дітей та молоді  

 Головна мета: реалізація державної політики щодо захисту прав дітей, 

підтримка сімейних форм виховання (усиновлення, встановлення опіки та 

піклування, поширення мережі прийомних сімей, створення дитячих будинків 

сімейного типу), попередження дитячої бездоглядності та безпритульності. 

 Оцінка поточної ситуації: основна діяльність протягом звітного періоду 

була спрямована на реалізацію державної політики з питань соціального захисту 

дітей, запобігання та подолання дитячої бездоглядності та безпритульності, 

забезпечення дотримання вимог законодавства щодо усиновлення дітей, 

встановлення опіки, влаштування в прийомні сім’ї, позбавлення батьківського 

піклування тощо.  

Найбільш ефективним заходами попередження дитячої бездоглядності, 

профілактики негативних проявів в дитячому середовищі є проведення 

профілактичних рейдів. Так протягом січня-жовтня 2018 року проведено 10 

оперативно-профілактичних відпрацювань місць скупчення дітей і молоді з 

метою виявлення бездоглядних дітей та дітей, що займаються жебракуванням. 

Результатом спільних рейдів в м.Ужгороді стало виявлення 10 випадків 

адміністративних правопорушень. Затримано 8 дітей за жебракування, 

притягнено: 8 дорослих до адміністративної  відповідальності за ст.184 КУпАП; 

2 дорослих за статтею 156 КУпАП.  

Протягом  січня-жовтня 2018 року оформлено 3 акти про дітей, покинутих, 

залишених в пологовому будинку (наразі всі вони влаштовані в державний 

заклад для дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування). 

Також проводилась відповідна робота в сім'ях де батьки або особи, що їх 

замінюють ухиляються від виконання батьківських обов'язків. Зокрема, до 

Ужгородського ВП ГУНП України в Закарпатській області підготовлено та 

направлено матеріали про притягнення до адміністративної відповідальності 

батьків за ст.184 КУпАП щодо ухилення від виховання та розвитку дітей. До 

Ужгородського міськрайонного суду направлено 1 позовну заяву щодо 

позбавлення батьків батьківських прав.  

Станом на 31.10.2018 року на обліку в службі у справах дітей міста 

перебуває 164 дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування, 

з них 103 - знаходяться під опікою, піклуванням, 9 - в прийомній сім’ї та 16 - в 

дитячих будинках сімейного типу, 28 – виховується в закладах системи МОЗ, 

МОН та Міністерства соціальної політики. 

Протягом 10 місяців 2018 році взято на облік 16 дітей-сиріт та дітей, 

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

піклування, 1 дитину - усиновлено, 2 дітей – влаштовано до дитячого будинку 

сімейного типу, 8 - влаштовано до закладів для дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування.  У місті функціонує 2 прийомні сім'ї, в 

яких виховується 3 дитини вищезазначеної категорії. 

Спеціалістами служби у справах дітей ведеться та постійно коригується 

облік нерухомого майна дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування, які перебувають на обліку в службі. Вживаються заходи щодо 

встановлення опіки над нерухомим майном дітей-сиріт та дітей, позбавлених 
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батьківського піклування та збереження їх права на користування житлом. 

З метою захисту житлових і майнових прав дітей налагоджена тісна 

співпраця служби у справах дітей з Реєстраційною службою Ужгородського 

міськрайонного управління юстиції, Ужгородським міським відділом 

Головного управління ДМС у Закарпатській області, відділом реєстрації місця 

проживання Ужгородської міської ради, керівниками ЖКГ та ОСББ. 

 

Проблемні питання: 

- посилення негативних явищ у молодіжному та дитячому середовищі 

(наркозалежність, ВІЛ інфікованість тощо); 

- низькі темпи будівництва житла для молоді, недосконалий механізм 

придбання житла та погашення відсоткової ставки банків на кредити молодим 

сім'ям. 

 

        Основні завдання на 2019 рік:  

- своєчасно виявляти сім'ї, що перебувають у складних життєвих 

обставинах, в яких виховуються діти,  обстежувати умови проживання дітей у 

таких сім’ях, надавати їм всебічну допомогу.  

- забезпечення захисту прав та законних інтересів дітей, особливо дітей-

сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування; 

- захист житлових та майнових прав дітей; 

- соціальний захист дітей та запобігання дитячої бездоглядності і 

безпритульності. 

 

4 .2 .5 .  Фізична культура і  спорт  

Головна мета: формування у населення міста активної соціальної орієнтації 

на здоровий спосіб життя, спортивно-масова робота з населенням, 

вдосконалення системи підготовки спортсменів вищої кваліфікації та 

олімпійського резерву, збереження і примноження здобутків на всеукраїнській 

та міжнародній спортивних аренах. 

Оцінка поточної ситуації: реалізація у місті державної політики у галузі 

фізичної культури і спорту здійснюється спільно з дитячо-юнацькими 

спортивними школами, спортивними федераціями, фізкультурно-спортивними 

товариствами та іншими громадськими організаціями у відповідності до 

чинного законодавства. 

У галузі спорту та фізичного виховання за 10 місяців у м. Ужгород було 

проведено 100 спортивних заходів різного ґатунку. Це чемпіонати та кубки 

України, чемпіонати та кубки Закарпатської області, відкриті першості м. 

Ужгород та різноманітні турніри присвяченні визначним датам та пам'яті 

визначних жителів міста. На цих турнірах спортсмени змагалися в таких видах 

спорту: футбол, гандбол, волейбол, важка атлетика, пауерліфтинг, бокс, футзал, 

спортивне орієнтування, велосипедний спорт, флорбол, петанк, настільний 

теніс, легка атлетика, великий теніс, гімнастика та інші. 

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

спортсмени міста взяли участь у 9 турнірах, які проходили в межах 

Закарпатської області (м. Мукачево, с. Карачин, смт. Дубове, с.Підвиноградово, 

смт. Бичків, м. Іршава, с. Копашнево, м. Виноградово, с. Осава, м. Солотвино) 
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та інших областях та містах України (м. Київ, м. Дніпро, м. Тернопіль, м 

Черкаси, м. Бровари, , м. Славутич, м. Львів, м. Запоріжжя, м. Харків, м. Івано-

Франківськ, м. Ірпінь). 

Проведено спартакіаду серед учнівської та студентської молоді ПТНЗ і ВНЗ 

І-ІІ рівнів акредитації в рамках якої спортсмени змагалися у таких дисциплінах, 

як: Легкоатлетичний крос, Волейбол(дівчата, юнаки), настільний теніс, міні 

футбол (юнаки), легкоатлетична естафета. 

Також у м. Ужгород було проведено спортивні заходи присвячені Дню 

Незалежності, Дню фізичної культури та спорту та Дню міста Ужгород. 

Постійно надавалась допомога громадським організаціям, благодійним 

фондам щодо проведення патріотичних та мистецьких акцій, акціях 

спрямованих на популяризацію здорового способу життя. 

 

Проблемні питання:   

- будівництво нових і реконструкцію існуючих спортивних майданчиків та 

спортивного комплексу для ДЮСШ №1. 

Основні завдання на 2019 рік: 

- забезпечення проведення на належному рівні спортивно-масових заходів; 

- збільшення кількості проведення змагань серед учнівської молоді з метою 

покращення фізкультурно-масової роботи та здоров'я серед підростаючого 

покоління;  

- підтримка та розвиток видів спорту: футболу, волейболу, баскетболу, 

боротьби дзюдо, боксу, шахів, тенісу, фехтування, кікбоксінгу, бойового самбо, 

самбо та хокею в м. Ужгород; 

- покращення матеріально-технічного забезпечення спортивних шкіл усіх 

типів. 

- реконструкція стадіону «Автомобіліст». 

    5. Фінансові ресурси 

Головна мета: формування достатніх ресурсів для фінансування 

пріоритетних напрямів соціально-економічного розвитку міста та підвищення 

ефективності використання бюджетних коштів. 

Оцінка поточної ситуації:  За підсумками 10 місяців 2018 року до бюджету 

міста надійшло доходів на суму 1 209 226,3 тис. грн., що на 13 306,5 тис.грн. 

більше уточненого планового показника. Приріст надходжень у порівнянні з 

періодом 2017 року склав 174 510,8 тис. грн., при темпі росту 116,9відс.  

У звітному періоді до загального фонду зараховано доходів на суму 1 145 

189,5 тис.грн., що на 5 814,2 тис.грн. більше затвердженого планового 

показника. 

Найвагомішим джерелом надходжень податків та зборів загального фонду 

бюджету міста (62,7відс.) є податок на доходи фізичних осіб. Фактичні 

надходження його склали 415 691,0 тис.грн. або на 11 941,0 тис. грн. більше 

уточненого планового показника. 

Також, значну частину поступлень податків та зборів загального фонду 

бюджету міста, а саме 22,7відс., склали місцеві податки і збори. Фактичний 

обсяг їх надходжень до бюджету міста в звітному періоді становив 150 514,5 

тис. грн., що на 4 846,5 тис. грн. більше запланованого обсягу. 
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За рахунок зростання кількості адміністративних послуг за оформлення 

паспорта громадянина України для виїзду за кордон збільшився на 100,8відс. 

або на 110290,1 тис.грн. показник плати за надання адміністративних послуг і 

становить за 10 місяців 2018 року 29 644,4 тис.гривень. 

До спеціального фонду бюджету міста в січні-жовтні 2018 року зараховано 

доходів (без врахування трансфертів) на суму 59 561,3 тис. грн., що на 8 216,8 

тис. грн. більше запланованого обсягу 51 344,5 тис. гривень. 

Надходження спеціального фонду бюджету міста (без трансфертів) в 

звітному періоді зросли на 12 093,9 тис. грн., в порівнянні з відповідним 

періодом 2017 року, внаслідок зростання обсягу надходження коштів від 

продажу землі та власних надходжень бюджетних установ.  

За підсумками січня - жовтня 2018 року до бюджету міста надійшло 486 

138,9 тис. грн. офіційних трансфертів, що на 53 475,5 тис. грн. більше, ніж за 

відповідний період минулого року. 

Видатки загального фонду бюджету міста за січень – жовтень 2018 року  

виконано в сумі 976 457,8 тис. грн. при плані 1 086 944,8 тис. грн. або на                

89,9 відсотка. 

Фактичні видатки за січень-жовтень 2018 рік по спеціальному фонду (без 

врахування видатків за рахунок власних надходжень бюджетних установ) на 

придбання обладнання та предметів довгострокового користування, по 

виконаних роботах по будівництву, реконструкції та капітальному ремонту 

об’єктів соціально-культурної сфери, житлово-комунального господарства та 

інших об’єктів комунальної власності міста склали 132 265,5 тис. гривень. 

 

Проблемні питання: 

- потреби видаткової частини міського бюджету значно більші, ніж 

можливості його наповнення. 

Основні завдання на 2019 рік: 

- основними завданнями на 2019 рік є здійснення організації роботи по 

складанню проекту міського бюджету та виконанню затверджених показників 

відповідно норм Бюджетного кодексу України. 
 

Безумовно вирішити всі проблеми, що накопичувались роками, упродовж 

одного року неможливо. Однак, виконання конкретних завдань Програми 

економічного і соціального розвитку на 2019 рік дасть змогу закласти основи для 

подальшого зростання економіки міста та  вирішити  проблеми які  накопичувалися  

роками. Наше місто повинно стати більш конкурентоспроможним з міцним 

підґрунтям для стабільного зростання. 



                 Додаток 3 

до Програми економічного і соціального 

розвитку міста на 2019 рік  
 

Перелік цільових міських Програм,  

які передбачаються реалізовувати у 2019 році  
 

№ 

за/п 

Назва Програми 

 

Дата 

затвердження 

та орган, що 

затвердив 

Основні завдання Програми 
Виконавці 

 

1. Програма комплексного 

забезпечення 

містобудівною 

документацією міста 

Ужгород  

рішення XІ 

сесії міської 

ради VI 

скликання               

09.12.11 №323 

Нова сучасна концепція 

просторового розвитку і 

забудови міста до 2030 року. 

Розробка детальних планів 

забудови житлової, громадської 

та інших зон міста і плану 

червоних ліній. Зміни 

функціонального призначення 

існуючих зон (промислової, 

комунальної, військових та 

інших об'єктів міста) та їх 

забудова і розвиток 

Управління 

містобудування 

та архітектури 

Ужгородської 

міської ради 

2. Програма забезпечення 

військових формувань, 

цивільного захисту та 

мобілізаційної 

підготовки в місті 

Ужгород на 2019-2020 

роки 

рішення ХХVI 

сесії міської 

ради VII 

скликання                

28.08.18 №1192 

Організація та проведення на 

території міста заходів з 

оборонної, мобілізаційної 

роботи та цивільного захисту 

населення 

Виконавчий 

комітет 

Ужгородської 

міської ради, 

відділ 

оборонної, 

мобілізаційної 

роботи та 

цивільного 

захисту 

населення 

3. Програма створення та 

накопичення міського 

матеріального резерву 

та промислових засобів 

індивідуального 

захисту органів дихання 

для непрацюючого 

населення м. Ужгорода 

на 2017-2021 роки 

рішення ХIV 

сесії міської 

ради VII 

скликання                

13.07.17 №714 

Створення матеріально-

технічного резерву на 

забезпечення заходів із 

запобігання та ліквідації 

надзвичайних ситуацій та їх 

наслідків 

Відділ 

оборонної, 

мобілізаційної 

роботи та 

цивільного 

захисту 

населення 

виконавчого 

комітету, 

управління 

економіки та 

стратегічного 

планування 

Ужгородської 

міської ради 

4. Програма розвитку 

земельних відносин у м. 

Ужгород на 2017-2019 

роки 

рішення Х сесії 

міської ради 

VII скликання 

26.01.17 №555 

Здійснення заходів для 

створення ефективного 

механізму регулювання 

земельних відносин та 

державного управління 

Виконавчий 

комітет 

Ужгородської 

міської ради, 

департамент 



№ 

за/п 

Назва Програми 

 

Дата 

затвердження 

та орган, що 

затвердив 

Основні завдання Програми 
Виконавці 

 

земельними ресурсами, 

раціонального використання та 

охорони земель, розвитку 

ринку землі та ведення 

державного земельного 

кадастру; забезпечення 

ефективного використання 

земельних ресурсів, створення 

оптимальних умов для 

суттєвого збільшення 

соціального, інвестиційного і 

виробничого потенціалів землі, 

зростання її економічної 

цінності; забезпечення потреб 

населення і галузей економіки у 

земельних ресурсах 

міського 

господарства 

Ужгородської 

міської ради  

5. Програма підтримки 

управління патрульної 

поліції в Закарпатській 

області Департаменту 

патрульної поліції на 

2018-2020 роки 

рішення ___          

сесії міської 

ради                  

VII скликання 

____18 № 

проект 

Покращення матеріально-

технічної бази управління 

патрульної поліції в 

Закарпатській області 

Департаменту патрульної 

поліції, забезпечення безпеки 

громадян, охорона та захисту 

прав і свобод людини, протидії 

злочинності, забезпечення 

публічного порядку, 

збільшення кількості 

маршрутів патрулювання, 

здійснення заходів із 

профілактики дорожньо-

транспортного травматизму, 

формування позитивного 

іміджу нової патрульної поліції 

Управління 

патрульної 

поліції в 

Закарпатській 

області 

Департаменту 

патрульної 

поліції, 

виконавчий 

комітет 

Ужгородської 

міської ради  

6. Програма розвитку 

транскордонного 

співробітництва та 

підтримки 

імплементації проектів 

міжнародної технічної 

допомоги в м. Ужгород 

на 2018-2022 роки 

рішення ХVII 

сесії міської 

ради VII 

скликання  

09.11.17 №789 

Створення комплексної 

системи розвитку 

транскордонного 

співробітництва, підготовка та 

імплементація проектів 

міжнародної технічної 

допомоги 

Відділ 

міжнародних 

грантових 

програм та 

інновацій, 

виконавчий 

комітет 

Ужгородської 

міської ради 

7. Програма розвитку 

архівної справи в місті 

Ужгород на 2016-

2020рр 

рішення V сесії 

міської ради 

VII скликання 

14.07.16 № 260 

Створення належних умов для 

зберігання, примноження та 

використання документів 

Національного архівного 

фонду, розвиток міжнародної 

співпраці, впровадження у 

роботу архівного відділу 

передового європейського 

Виконавчий 

комітет 

Ужгородської 

міської ради, 

архівний відділ 



№ 

за/п 

Назва Програми 

 

Дата 

затвердження 

та орган, що 

затвердив 

Основні завдання Програми 
Виконавці 

 

досвіду 

8. Програма забезпечення 

молоді, учасників АТО 

та внутрішньо 

переміщених осіб 

житлом у м. Ужгороді 

на 2018-2022 роки 

рішення XV 

сесії міської 

ради VII 

скликання 

12.09.17 №760 

Створення належних умов для 

забезпечення житлом молодих 

сімей та одиноких молодих 

громадян, учасників АТО та 

членів їх сімей, ВПО, які 

проживають у місті Ужгород, 

шляхом створення сприятливих 

умов для розвитку будівництва, 

удосконалення механізмів 

придбання житла і 

забезпечення на цій основі 

подальшого розвитку системи 

іпотечного житлового 

кредитування 

Виконавчий 

комітет 

Ужгородської 

міської ради, 

департамент 

міського 

господарства, 

управління 

містобудування 

та архітектури, 

Закарпатське 

регіональне 

управління 

Державної 

спеціалізованої 

фінансової 

установи 

"Державний 

фонд сприяння 

молодіжному 

житловому 

будівництву" 

9. Програма сприяння 

виконанню рішень 

судів та інших 

виконавчих документів 

на 2018 – 2022 роки 

рішення XVII 

сесії міської 

ради VII 

скликання               

09.11.17 № 797 

Забезпечення належного 

виконання зобов’язань 

покладених на органи 

місцевого самоврядування, які 

виникли на підставі судових 

рішень та виконавчих 

документів 

Ужгородська 

міська рада, 

виконавчий 

комітет 

Ужгородської 

міської ради, 

управління 

правового 

забезпечення, 

департамент 

міського 

господарства, 

управління 

капітального 

будівництва, 

управління освіти, 

департамент праці 

та соціального 

захисту 

населення, відділ 

охорони здоров’я, 

департамент 

фінансів та 

бюджетної 

політики, 

управління у 

справах культури, 

спорту, сім’ї та 

молоді 

10. Комплексна Програма рішення Х сесії Забезпечення ефективної Ужгородський 



№ 

за/п 

Назва Програми 

 

Дата 

затвердження 

та орган, що 

затвердив 

Основні завдання Програми 
Виконавці 

 

профілактики та 

протидії злочинності в 

місті Ужгород на 2017-

2020 роки 

міської ради 

VII скликання 

від 26.01.17               

№550 

реалізації державної політики у 

сфері профілактики 

правопорушень шляхом 

розроблення та здійснення 

комплексу заходів, 

спрямованих на усунення 

причин та умов вчинення 

протиправних діянь, а також 

налагодження дієвої співпраці 

Ужгородського ВП ГУНП та 

Ужгородської міської ради у 

зазначеній сфері 

ВП ГУНП в 

Закарпатській 

області, 

виконавчий 

комітет 

Ужгородської 

міської ради 

11. Програма "Безпечне 

місто Ужгород" на 

2019-2022 роки 

рішення 

ХХVIII сесії 

міської ради 

VII скликання 

11.10.18 №1262 

Убезпечення об'єктів захисту та 

критично важливих об'єктів 

шляхом зниження ймовірності 

реалізації загроз природного, 

техногенного, криміногенного, 

терористичного й іншого 

характеру  

Виконавчий 

комітет 

Ужгородської 

міської ради, 

управління 

програмного та 

комп'ютерного 

забезпечення 

12. Програма підтримки 

підрозділів УСБУ в 

Закарпатській області 

на 2018-2020 роки 

рішення ХХIII 

сесії міської 

ради VII 

скликання         

15.05.18№1109 

Забезпечення реалізації 

державної політики у сфері 

боротьби з тероризмом шляхом 

здійснення комплексу заходів, 

спрямованих на виявлення та 

усунення причин і умов, що 

можуть призвести до проявів 

тероризму, забезпечення при 

цьому захисту прав і свобод 

людини 

Управління СБУ 

в Закарпатській 

області; 

виконавчий 

комітет  

Ужгородської 

міської ради 

13. Програма розвитку 

туризму та формування 

позитивного 

інвестиційного іміджу 

м. Ужгород на 2018-

2022 роки 

рішення ХVII 

сесії міської 

ради VII 

скликання 

09.11.17 №790 

Формування сприятливого 

міжнародного інвестиційного 

клімату та створення умов для 

ефективної роботи 

підприємств, і організацій міста 

з іноземними інвесторами; 

реалізація стратегічного 

пріоритету розвитку міста 

Ужгород у напрямку розвитку 

туризму та формування 

конкурентоспроможного 

інвестиційного продукту, 

залучення іноземних 

інвестицій, підвищення рівня 

підготовки інвестиційних 

проектів відповідно до вимог 

міжнародних інвестиційних 

фондів та компаній 

Управління 

економіки та 

стратегічного 

планування 

Ужгородської 

міської ради 

14. Програма підтримки та 

партнерства між 

рішення ХХII 

сесії міської 

Надання фінансової підтримки 

суб’єктам малого та середнього 

Управління 

економіки та 



№ 
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Назва Програми 

 

Дата 

затвердження 

та орган, що 

затвердив 

Основні завдання Програми 
Виконавці 

 

Ужгородською міською 

радою та суб'єктами 

малого і середнього 

бізнесу на 2018-2019 

роки 

ради VII 

скликання                   

06.04.18 №1034 

бізнесу шляхом компенсації 

відсоткових ставок за 

залученими кредитами 

стратегічного 

планування 

15. Програма 

енергозбереження та 

енергоефективності 

міста Ужгород на 2018-

2022 роки 

рішення ХVII 

сесії міської 

ради VII 

скликання              

09.11.17 № 799 

Забезпечення ефективного 

функціонування 

енергоменеджменту в місті; 

проведення та участь у 

заходах з популяризації та 

впровадження 

енергозбереження та 

енергоефективності 

Управління 

економіки та 

стратегічного 

планування, 

управління 

освіти 

Ужгородської 

міської ради, 
бюджетні 

заклади 

16. Програма підготовки до 

продажу земельних 

ділянок на 2018-2020 

роки  

рішення XVII 

сесії міської 

ради VII 

скликання 

09.11.17 № 798 

Забезпечення належного 

виконання покладних на 

виконавчі органи функції в 

частині підготовлення до 

продажу шляхом викупу 

земельних ділянок, створення 

ефективного та прозорого 

механізму використання 

бюджетних коштів, 

забезпечення реалізації 

переваженого права 

користувачів земельних 

ділянок на набуття права 

власності у порядку 

встановленому земельним 

законодавством 

Департамент 

міського 

господарства 

Ужгородської 

міської ради 

17. Програма реконструкції 

та капітального 

ремонту мережі 

зовнішнього освітлення 

міста Ужгород на 2017-

2020 роки  

рішення Х сесії 

міської ради 

VII скликання 

26.01.17 №557 

Виконання заходів з модернізації 

мережі зовнішнього освітлення 

міста в межах не електрифікованих 

на даний час на внутрішньоквар-

тальних територіях, заміна 

кабельних мереж та встановлення 

енергоефективних світильників 

Департамент 

міського 

господарства 

Ужгородської 

міської ради 

18. Програма фінансової 

підтримки комунальних 

підприємств м.Ужгорода 

на 2018-2020 роки 

рішення ХVIII 

сесії міської 

ради VII 

скликання 

21.12.17 №939 

Забезпечення стабільної роботи 

комунальних підприємств та 

підвищення рівня надання 

послуг споживачам міста 

Департамент 

міського 

господарства 

Ужгородської 

міської ради 

19. Програма капітального 

ремонту житлового фонду 

у м. Ужгород на 2018-

2022 роки 

рішення ХVIII 

сесії міської 

ради VII 

скликання 

14.12.17 №904 

Виконання робіт з капітального 

ремонту житлового фонду 

міста, покращення його 

санітарно-технічного стану 

Департамент 

міського 

господарства 

Ужгородської 

міської ради 



№ 
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Дата 

затвердження 

та орган, що 

затвердив 

Основні завдання Програми 
Виконавці 

 

20. Програма охорони 

навколишнього 

природного середовища 

міста Ужгород на 2018-

2022 роки 

рішення ХVII 

сесії міської 

ради VII 

скликання         

16.11.17 №853 

Виконання природоохоронних 

заходів спрямованих для 

забезпечення екологічної 

безпеки, відновлення та 

створення територій 

природно-заповідного фонду, 

визначення охоронних 

територій 

Департамент 

міського 

господарства 

Ужгородської 

міської ради 

21. Комплексна Програма 

відновлення 

історичного центру 

м.Ужгорода на 2017-

2020 роки 

рішення Х сесії 

міської ради 

VII скликання 

26.01.17 №556 

Забезпечення підтримки та 

координації комплексних робіт із 

збереження пам'яток та 

відновлення цілісності 

унікального історичного 

містобудівного комплексу міста 

Департамент 

міського 

господарства, 

виконавчий 

комітет 

Ужгородської 

міської ради 

22. Програма благоустрою 

міста Ужгород на 2018-

2022 роки 

рішення ХVII 

сесії міської 

ради VII 

скликання         

09.11.17 №804 

Реалізація комплексу заходів 

щодо забезпечення утримання в 

належному санітарно-технічно-

му стані території міста та 

покращення технічного та 

естетичного стану; проведення 

капітальних ремонтів та 

реконструкції об'єктів міського 

господарства 

Департамент 

міського 

господарства 

Ужгородської 

міської ради 

23. Програма 

протиепідемічних 

заходів та боротьби з 

інфекційними 

хворобами у 

м.Ужгород на 2018-

2022 роки 

рішення ХХVI 

сесії міської 

ради                               

VII скликання 

28.08.18 №1188 

Забезпечення бактеріологічної 

лабораторії ЦМКЛ 

необхідними реактивами та 

поживними середовищами, 

хімічними елементами, 

сполуками, склом технічним, 

тарою пластмасовою та іншими 

медичними предметами та 

продуктами медичного 

призначення для проведення 

бактеріологічних досліджень, 

які здійснюються для закладів 

охорони здоров'я м. Ужгорода 

Ужгородська 

центральна 

міська клінічна 

лікарня, Відділ 

охорони здоров'я 

Ужгородської 

міської ради 

24. Програма виготовлення 

технічної документації 

на багатоквартирні 

будинки, квартири у 

м.Ужгород на 2018-

2022 роки  

рішення ХVII 

сесії міської 

ради VII 

скликання                

09.11.17 № 801 

Забезпечення виготовлення та 

передачі технічних паспортів, 

інвентарних справ на 

багатоквартирні будинки 

ОСББ, особам, уповноваженим 

співвласниками та управителям 

при списанні будинків з 

комунального балансу, 

виготовлення технічних 

паспортів на квартири, які не 

приватизовані, з метою 

реалізації прав власності на них 

Департамент 

міського 

господарства 

Ужгородської 

міської ради 



№ 

за/п 

Назва Програми 

 

Дата 

затвердження 

та орган, що 

затвердив 

Основні завдання Програми 
Виконавці 

 

міською радою  

25. Програма 

відшкодування частини 

кредитів, отриманих 

ОСББ, ЖБК на 

впровадження заходів з 

енергозбереження, 

капітального ремонту 

та реконструкції 

багатоквартирних 

будинків у м. Ужгород 

на 2018-2022 роки 

(«Теплий дім») 

рішення ХVII 

сесії міської 

ради VII 

скликання 

09.11.17 №803 

Запровадження механізму 

використання коштів, 

передбачених у міському 

бюджеті на часткове 

відшкодування тіла кредиту за 

залученими ОСББ у кредитно-

фінансових установах 

кредитами на впровадження 

енергозберігаючих заходів 

Департамент 

міського 

господарства 

Ужгородської 

міської ради 

26. Програма співпраці 

Ужгородської міської 

ради та управління 

Державної 

казначейської служби 

України у м. Ужгороді 

Закарпатської області в 

сфері казначейського 

обслуговування 

бюджетних коштів на 

2018-2020 роки 

рішення ХХIV 

сесії міської 

ради                               

VII скликання 

26.06.18 №1119 

Забезпечення оперативного та 

якісного казначейського 

обслуговування міського 

бюджету як за доходами так і за 

видатками, а також 

розпорядників та одержувачів 

коштів міського бюджету 

Управління 

Державної 

казначейської 

служби України 

у м. Ужгороді 

Закарпатської 

області, 

виконавчий 

комітет  

Ужгородської 

міської ради 

27. Програма "Питна вода 

міста Ужгород на 2012-

2020 роки" 

рішення XIV 

сесії міської 

ради VI 

скликання                

21.09.12 №628 

Упорядкування зон санітарної 

охорони джерел питного 

водозабезпечення; реконструкція 

існуючих водозабірних споруд із 

застосуванням нових технологій 

та обладнання; реконструкція 

водопровідних очисних споруд 

комплексу КФС із застосуванням 

новітніх технологій очистки води 

та обладнання; реконструкція 

існуючих КОС із збільшенням із 

продуктивності; розроблення 

схем оптимізації роботи системи 

централізованого водопостачання 

та водовідведення 

КП"Водоканал 

міста Ужгород", 

управління 

капітального 

будівництва, 

департамент 

міського 

господарства 

Ужгородської 

міської ради 

28. Програма підтримки 

обдарованої учнівської 

молоді та учнівського 

врядування м.Ужгорода 

на 2016-2020 роки 

рішення I сесії 

міської ради            

VII скликання         

23.12.15 №48 

Піднесення статусу та створення 

іміджу успішності обдарованої 

молоді, заохочення їх до розвитку 

природних нахилів і здібностей, 

творчого мислення та 

самовдосконалення; створення 

системи пошуку, підтримки, 

матеріального, соціального та 

психологічного стимулювання 

інтелектуально і творчо 

обдарованих дітей та молоді 

Управління    

освіти 

Ужгородської 

міської ради 



№ 

за/п 

Назва Програми 

 

Дата 

затвердження 

та орган, що 

затвердив 

Основні завдання Програми 
Виконавці 

 

29. Програма "Безпека 

навчальних закладів 

міста на 2017-2019 

роки" 

рішення VI 

сесії міської 

ради VII 

скликання 

30.08.16 №333 

Забезпечення збереження життя 

і здоров'я дітей в умовах 

підвищеного ризику шляхом 

запровадження охорони 

закладів(під час перебування в 

них дітей)-ДНЗ, ЗНЗ та НВК 

Управління 

освіти 

Ужгородської 

міської ради 

 

30. Програма забезпечення 

мешканців м.Ужгород 

імплантами для 

надання медичної 

допомоги хворим із 

ураженням органів 

опори та руху на 2018-

2022 роки 

рішення ХХVI 

сесії міської 

ради                               

VII скликання 

28.08.18 №1187 

Здійснення моніторингу за 

рівнем захворюваності 

населення міста на 

дегенеративно-дистрофічні 

ураження суглобів, що 

потребують оперативного 

втручання. Придбання для 

центральної міської клінічної 

лікарні м. Ужгород імплантів 

кульшових суглобів 

Ужгородська 

центральна 

міська клінічна 

лікарня, відділ 

охорони здоров'я 

Ужгородської 

міської ради 

31. Програма відзначення в 

місті Ужгород 

державних та місцевих 

свят, історичних подій, 

знаменних і пам’ятних 

дат та інших заходів на 

2018-2020 роки 

рішення XVII 

сесії міської 

ради VII 

скликання               

09.11.17 №791 

Створення організаційних, 

фінансових і матеріально-

технічних умов для відзначення 

свят державного, 

регіонального, місцевого 

значення, пам'ятних дат та 

історичних подій 

Відділ культури 

управління у 

справах 

культури, 

спорту, сім'ї та 

молоді 

32. Програма утримання та 

фінансової підтримки 

спортивних споруд КП 

"Стадіон "Авангард" на 

2018-2020 роки 

рішення ХХIII 

сесії міської 

ради VII 

скликання         

15.05.18№1068 

Забезпечення утримання в 

належному стані існуючої 

мережі спортивних споруд 

комунальної форми власності 

та забезпечення їх ефективного 

функціонування для 

проведення спортивних заходів  

КП "Стадіон 

"Авангард"; 

департамент 

міського 

господарства 

33. Програма розвитку 

фізичної культури та 

спорту, фінансової 

підтримки кращих 

спортсменів та команд, 

покращення 

матеріально-технічної 

спортивної бази в м. 

Ужгород на 2019-2021 

роки 

рішення ХХVI 

сесії міської 

ради VII 

скликання         

28.08.18 №1189 

Створення відповідних умов 

для розвитку фізичної культури 

та спорту, фінансової 

підтримки кращих спортсменів 

та команд, покращення 

матеріально-технічної 

спортивної бази, підтримки 

команд та спортсменів, які 

представляють місто на 

всеукраїнській і міжнародній 

спортивній арені, створення 

умов для проходження 

реабілітації, покращення 

матеріально-технічної бази для 

занять фізичною культурою та 

спортом 

Управління у 

справах 

культури, 

спорту, сім’ї та 

молоді 

34. Міська Програма 

сімейної, 

демографічної, 

ґендерної політики, 

рішення I сесії 

міської ради            

VII скликання         

23.12.15 №50 

Реалізація державної молодіжної, 

сімейної, демографічної та 

гендерної політики, спрямованої на 

утвердження в суспільстві 

Управління у 

справах 

культури, 

спорту, сім’ї та 
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затвердження 

та орган, що 

затвердив 

Основні завдання Програми 
Виконавці 

 

попередження 

насильства в сім'ї та 

протидії торгівлі 

людьми на 2016-2020 

роки 

 

соціальної справедливості та 

гендерної рівності; підтримка 

молоді, забезпечення рівних прав і 

можливостей жінок і чоловіків, їх 

повновартісної участі у творенні 

національної культури, розбудови 

громадянського суспільства 

молоді, 

департамент 

праці та 

соціального 

захисту 

населення 

35. Програма відпочинку та 

оздоровлення дітей на 

2017-2019 роки 

рішення IХ 

сесії міської 

ради VII 

скликання         

22.12.16 №501 

Забезпечення соціального 

захисту дітей через створення 

сприятливих умов для їх 

оздоровлення та змістовного 

відпочинку 

Управління у 

справах 

культури, 

спорту, сім’ї та 

молоді, 

управління 

освіти 

36. Програма розвитку 

Ужгородського 

міського центру 

дозвілля – будинку 

культури на 2017-2019 

роки  

рішення IХ 

сесії міської 

ради VII 

скликання               

22.12.16 №502 

Відродження, збереження та 

розвиток духовних здобутків, 

звичаїв та традицій 

українського народу, кращих 

традиційних цінностей нашого 

краю 

Управління у 

справах 

культури, 

спорту, сім’ї та 

молоді; 

Ужгородський 

міський центр 

дозвілля – 

будинок 

культури 

37. Програма навчання 

плаванню дітей і 

розвитку водних видів 

спорту в м.Ужгород на 

2019-2021 роки 

рішення ХХVI 

сесії міської 

ради                  

VII скликання 

28.08.18 №1190 

Створення відповідних умов 

для відновлення та покращення 

системи початкового навчання 

плаванню школярів міста, 

розвиток водних видів спорту 

Управління у 

справах 

культури, 

спорту, сім’ї та 

молоді 

38. Програма будівництва, 

реконструкції та 

капітального ремонту  

дитячих та спортивних 

майданчиків у 

м.Ужгород на 2017-

2021 роки 

рішення IХ 

сесії міської 

ради VII 

скликання         

22.12.16 №503 

Будівництво нових та 

поступова заміна наявних 

морально застарілих дитячих та 

спортивних майданчиків на 

нові, які відповідають сучасним 

вимогам та нормам безпеки 

Управління 

капітального 

будівництва, 

департамент 

міського 

господарства  

39. Програма правової 

освіти населення міста 

Ужгород на 2018-2022 

роки 

рішення ХVIII 

сесії міської 

ради VII 

скликання         

21.12.17 №940 

Підвищення загального рівня 

правової культури та 

вдосконалення системи 

правової освіти населення, 

набуття громадянами 

необхідного рівня правових 

знань, формування у них 

поваги до права 

Виконавчий 

комітет  

Ужгородської 

міської ради; 

управління 

правового 

забезпечення;  

управління 

освіти; 

управління у 

справах 

культури, 

спорту, сім'ї та 

молоді; 



№ 

за/п 

Назва Програми 

 

Дата 
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Основні завдання Програми 
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Ужгородський 

міський центр 

соціальних 

служб для сім'ї, 

дітей та молоді 

40. Міська Програма 

«Розвиток 

нефрологічної та 

гемодіалізної служби на 

2018-2022 роки» 

 

 

 

 

 

рішення ХVII 

сесії міської 

ради VII 

скликання           

09.11.17 №795 

 

 

 

 

 

Удосконалення надання хворим 

адекватної допомоги у замісній 

нирковій терапії, забезпечення 

на сучасному рівні 

можливостей надання 

діалізного лікування хворим з 

незворотними ураженнями 

нирок, забезпечення 

диспансерного нагляду, 

лікування та реабілітації 

реципієнтів ниркових 

трансплантатів 

Ужгородська 

міська 

поліклініка, 

відділ охорони 

здоров'я 

Ужгородської 

міської ради 

41. 
Програма медичного 

забезпечення ветеранів, 

інвалідів Великої 

Вітчизняної війни та 

учасників бойових дій 

на 2018-2022 роки 

 

 

 

рішення ХVII 

сесії міської 

ради VII 

скликання 

09.11.17 №792 

 

 

 

 

Забезпечення ветеранів війни, 

інвалідів, учасників бойових 

дій, у тому числі у зоні 

проведення АТО 

медикаментами на 

безоплатній/пільговій основі 

(не менше 85,0 відс. від 

потреби). Забезпечення 

послугами з пільгового 

зубопротезування відповідно до 

вимог законодавства 

Ужгородська 

міська 

поліклініка, 

відділ охорони 

здоров'я 

Ужгородської 

міської ради     

42. Міська цільова 

соціальна Програма 

протидії захворюванню 

на туберкульоз на 2018-

2022 роки 

рішення ХVII 

сесії міської 

ради VII 

скликання 

09.11.17 №793 

Систематичний скринінг груп 

підвищеного ризику щодо 

захворювання на туберкульоз, 

рання діагностика усіх форм 

туберкульозу, використання 

швидких тестів, профілактичне 

лікування осіб із груп 

підвищеного ризику 

Ужгородська 

міська дитяча 

клінічна лікарня; 

Ужгородська 

міська 

поліклініка; 

відділ охорони 

здоров'я 

Ужгородської 

міської ради 

43. Міська Програма 

«Цукровий та 

нецукровий діабет» на 

2018-2022 роки 

рішення ХVII 

сесії міської 

ради VII 

скликання 

09.11.17 №794 

Раннє виявлення хворих на 

цукровий та нецукровий діабет, 

профілактика та зменшення 

кількості ускладнень внаслідок 

цієї хвороби  

Ужгородська 

міська дитяча 

клінічна лікарня, 

Ужгородська 

міська 

поліклініка, 

відділ охорони 

здоров'я 

Ужгородської 

міської ради 

44. Міська Програма рішення ХVII Підвищення ефективності Ужгородська 



№ 

за/п 

Назва Програми 

 

Дата 

затвердження 

та орган, що 

затвердив 

Основні завдання Програми 
Виконавці 

 

боротьби з 

онкологічними 

захворюваннями на 

2018-2022 роки 

сесії міської 

ради VII 

скликання 

09.11.17 №796 

заходів з профілактики, 

раннього виявлення, 

забезпечення симптоматичного 

лікування та обезболення 

онкологічних хворих, зниження 

смертності, зменшення 

кількості первинних виходів на 

інвалідність внаслідок 

захворювань на рак, створення 

умов для продовження та 

поліпшення якості життя 

онкологічних хворих 

міська 

поліклініка, 

Ужгородський 

міський центр 

первинної 

медико-

санітарної 

допомоги, відділ 

охорони здоров'я 

Ужгородської 

міської ради 

45. Програма забезпечення 

мешканців м.Ужгород, 

які страждають на 

рідкісні (орфанні) 

захворювання, 

лікарськими засобами 

на 2016–2020 роки 

рішення II сесії 

міської ради 

VII скликання 

14.04.16 №172 

Забезпечення хворих життєво 

необхідними препаратами (в 

т.ч. лікарськими засобами для 

специфічної етіопатогенетичної 

корекції) для своєчасного і 

довгострокового лікування 

хворих з РЗ. Забезпечення 

хворих з рідкісними 

(орфанними) захворюваннями 

лікарськими засобами 

Ужгородський 

міський центр 

первинної 

медико-

санітарної 

допомоги, 

Ужгородська 

міська 

поліклініка, 

відділ охорони 

здоров'я 

Ужгородської 

міської ради 

46. Програма 

“Репродуктивне 

здоров’я населення 

м.Ужгород на період до 

2020 року” 

рішення II сесії 

міської ради 

VII скликання 

14.04.16 №171 

Покращення рівня надання 

медичної допомоги матерям і 

дітям, зниження рівня 

захворюваності вагітних, 

материнської та малюкової 

смертності 

Ужгородський 

міський 

пологовий 

будинок, відділ 

охорони здоров'я 

Ужгородської 

міської ради 

47. Програма зміцнення 

матеріально-технічної 

бази міського центру 

первинної медико-

санітарної допомоги на 

2016-2020 роки 

рішення VIII 

сесії міської 

ради VII 

скликання               

29.11.16 №443 

Підвищення та поліпшення 

якості надання медичних 

послуг населенню міста, що в 

свою чергу пов'язано з 

придбанням відповідних 

матеріалів, обладнання та 

інвентарю для оснащення 

робочого місця лікаря загальної 

практики сімейної медицини та 

предметів довгострокового 

користування амбулаторій 

Ужгородський 

міський центр 

первинної 

медико-

санітарної 

допомоги, відділ 

охорони здоров'я 

Ужгородської 

міської ради 

48. Програма фінансування 

видатків на житлово- 

комунальні послуги 

Почесним громадянам            

м. Ужгород на 2019 рік 

рішення 

ХХVIII сесії 

міської ради 

VII скликання 

11.10.18 №1258 

Оплата видатків на житлово-

комунальні послуги у межах 

санітарних норм Почесним 

громадянам м. Ужгород та 

членам їх сімей, що 

проживають у місті Ужгород 

Департамент 

праці та 

соціального 

захисту 

населення 



№ 

за/п 

Назва Програми 

 

Дата 

затвердження 

та орган, що 

затвердив 

Основні завдання Програми 
Виконавці 

 

49. Програма підтримки 

діяльності інститутів 

громадського суспільства 

міста соціального 

спрямування на 2019 рік  

рішення 

ХХVIII сесії 

міської ради 

VII скликання 

11.10.18 №1257 

Створення сприятливих умов 

для забезпечення діяльності 

інститутів громадського 

суспільства соціального 

спрямування у місті саме тих 

соціальних послуг, яких вона 

потребує 

Департамент 

праці та 

соціального 

захисту 

населення 

50. Програма діяльності 

медико-соціального 

реабілітаційного центру 

“Дорога життя” на 2019 

рік 

рішення 

ХХVIII сесії 

міської ради 

VII скликання 

11.10.18 №1259 

Фінансова підтримка медико-

соціальної та психолого-

педагогічної реабілітації осіб з 

вадами фізичного та 

розумового розвитку 

Департамент 

праці та 

соціального 

захисту 

населення 

51. Програма додаткових 

гарантій соціального 

захисту громадян на 2019 

рік 

рішення 

ХХVIII сесії 

міської ради 

VII скликання 

11.10.18 №1256 

Надання адресної матеріальної 

допомоги та інших послуг 

громадянам, які потребують 

соціальної підтримки 

Департамент 

праці та 

соціального 

захисту 

населення 

52. Програма фінансування 

видатків на 

компенсаційні виплати 

за пільговий проїзд 

автомобільним 

транспортом на міських 

автобусних маршрутах 

загального 

користування у м. 

Ужгород на 2019 рік 

рішення 

____сесії 

міської ради 

VII скликання 

ПРОЕКТ 

Забезпечення реалізації прав 

окремих категорій громадян на 

пільговий проїзд 

автомобільним транспортом на 

міських автобусних маршрутах 

загального користування 

Департамент 

праці та 

соціального 

захисту 

населення 

53. Програма 

відшкодування 

відсотків за кредитами, 

залученими 

населенням на 

впровадження 

енергозберігаючих 

заходів у м. Ужгороді 

на 2018-2022 роки 

рішення ХIХ 

сесії міської 

ради VII 

скликання         

08.02.18 №957 

Запровадження механізму 
використання коштів, 

передбачених у міському 

бюджеті, на часткове 

відшкодування відсотків за 

кредитами населенню у 

кредитно-фінансових установах 

на впровадження 

енергозберігаючих заходів  

Департамент 

міського 

господарства 

54. Програма зайнятості 

населення м. Ужгорода 

на період до 2020 року 

рішення ХIХ 

сесії міської 

ради VII 

скликання         

08.02.18 №961 

Реалізація основних напрямків 

державної політики у сфері 

зайнятості населення, 

забезпечення зайнятості 

громадян, розширення 

можливостей реалізації права 

громадян на гідну працю 

Департамент 

праці та 

соціального 

захисту 

населення, 

Ужгородський 

міський центр 

зайнятості 

 

 

 

Секретар ради              А. ГАБОР 



                                                   Додаток 1 

                                                                 до Програми економічного і соціального  

                                           розвитку міста на  2019 рік  

 

 

 

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ 

економічного і соціального розвитку м. Ужгорода  

 

Показники 2017 рік  

звіт 

2018 рік 

очікуване 

виконання  

2019 рік  

проект 

Обсяг реалізованої промислової 

продукції у діючих цінах, всього 

(млн. грн.) 

4730,8 5673,4 6524,4 

Доходи міського бюджету (без 

трансфертів) (млн. грн.) 
752,4 8402 946,6 

Бюджет розвитку міста (без 

трансфертів) (млн. грн.) 
25,8 21,7 12,7 

Надходження податків і зборів 

та інших обов’язкових платежів 

до зведеного бюджету 

 (млн. грн). 

1266,2 1329,5 1450 

Кількість малих підприємств у 

розрахунку на 10 тис. осіб 

наявного населення (один.) 

139 145 153 

Середньомісячна заробітна плата 

штатного працівника номінальна 

(грн.) 

7376 9660,6 10703,9 

Середньорічна чисельність 

наявного населення (тис. осіб) 
114 114,1 114,2 

Фонд оплати праці (без 

військовослужбовців) млн.грн. 

*-зайнятих на підприємствах, в 

установах та організаціях 

щомісячного обліку.(млн.грн.) 

3684,8 3979 4409 

Обсяг інвестицій в основний 

капітал за рахунок усіх джерел 

фінансування: всього у 

фактичних цінах (млн. грн.) 

900,2 945,2 992,4 

Обсяг прямих іноземних 

інвестицій, по наростаючому 

підсумку, всього (млн. дол. 

США) 

46,8 49,5 51,9 

Обсяг експорту (млн.дол.США) 157,7 165,5 173,7 

Обсяг імпорту  (млн.дол.США) 114,1 119,8 125,8 

Обсяг наданих туристичних і 92,8 97,4 102,3 



Показники 2017 рік  

звіт 

2018 рік 

очікуване 

виконання  

2019 рік  

проект 

рекреаційних послуг (у діючих 

цінах відповідних 

років)(млн.грн.) 

Перевезення пасажирів 

автомобільним транспортом 

(млн.осіб) 

13,9 14,5 15,3 

 

 

 

        Секретар ради                                                                                           А. ГАБОР                                                                                                                                      

 



                                                                                                                                      Додаток 2  

до Програми економічного і соціального 

                                                                                                                                 розвитку міста на 2019 рік 
 

П О К А З Н И К И 

будівництва, реконструкції та капітального ремонту соціально-культурних та комунальних об'єктів на 2019 рік 
 

Найменування об'єкта 

Роки 

будівни-

цтва 

Кошторисна вартість 

об'єкта (тис.грн.) 

Передбачений на 2019 

рік обсяг фінансуван-

ня за рахунок коштів 

міського бюджету 

(тис.грн.) 

Усього 

Очікуваний 

залишок на 

01.01.2019 

I. Об'єкти культури    24700,0 

Реставрація пам'ятки архітектури національного значення будівлі по вул. Дендеші, 8 2016-2020 
7443,04

6 
7320,404 5000,0 

Капітальний ремонт системи опалення Ужгородської дитячої школи мистецтв по 

пл.Ш.Петефі 
2019 800,0 800,0 800,0 

Капітальний ремонт дитячої бібліотеки по вул. Б. Хмельницького 2019 1500,0 1500,0 1500,0 

Капітальний ремонт бібліотеки №5 по вул. Дендеші 2019 1500,0 1500,0 1500,0 

Капітальний ремонт будівель музичної школи ім. П.І.Чайковського по вул.Волошина 2019 1500,0 1500,0 1500,0 

Капітальний ремонт благоустрою території стадіону "Автомобіліст" по 

вул.Капушанській  
2018-2020 

1616,96

2 
1500,0 1500,0 

Реконструкція східної трибуни стадіону "Авангард" 2018-2020 5000,0 5000,0 3500,0 

Комплекс будівель під спортивно-реабілітаційний центр інвалідів з ураженням опорно-

рухового апарату та інвалідів-учасників антитерористичної операції по вул.Ф.Тихого, 13 

б, у м. Ужгороді – реконструкція 

2016-2022 36056,544 25819,5 7000,0 

Капітальний ремонт системи опалення Ужгородської міської централізованої бібліотеки-

філії №6 по вул.Гагаріна, 98 
2019 900,0 900,0 900,0 

Капітальний ремонт даху Ужгородської міської централізованої бібліотеки-філії №6 по 

вул.Гагаріна, 99 
2019 1500,0 1500,0 1500,0 

II. Об'єкти охорони здоров'я    60445,1 

Реконструкція підпірних стін головного корпусу Ужгородської ЦМКЛ по вул.Грибоєдова 2016-2022 66333,524 65683,663 10000,0 

Капітальний ремонт кардіологічного відділення ЦМКЛ по вул. Грибоєдова 2016-2019 4500,0 4500,0 4500,0 

Капітальний ремонт фізіотерапевтичного відділення ЦМКЛ  2016-2019 
2827,41

7 
2800,0 2800,0 



Найменування об'єкта 

Роки 

будівни-

цтва 

Кошторисна вартість 

об'єкта (тис.грн.) 

Передбачений на 2019 

рік обсяг фінансуван-

ня за рахунок коштів 

міського бюджету 

(тис.грн.) 

Усього 

Очікуваний 

залишок на 

01.01.2019 

Капітальний ремонт фасаду поліклініки МДКЛ по вул. Боженка, 2 із заміною вікон (роботи 

з термомодернізації) 
2018-2019 

2975,23

6 
2900,0 2900,0 

Капітальний ремонт огорожі території ЦМКЛ по вул. Грибоєдова 2016-2019 
1455,68

9 
700,0 700,0 

Капітальний ремонт фасаду стаціонару МДКЛ по вул. Бращайків,6 2018-2019 2500,0 2500,0 2500,0 

Капітальний ремонт фасаду будівлі МДКЛ по вул. Ракоці, 3-5 2018-2019 377,5 377,5 377,5 

Капітальний ремонт будівлі та приміщень сімейної амбулаторії №3 по вул.П.Комуни,2 2019-2020 8400,0 8400,0 8400,0 

Капітальний ремонт будівлі та приміщень сімейної амбулаторії №8 по вул.Грибоєдова,20В 2019-2020 7300,0 7300,0 7300,0 

Капітальний ремонт реабілітаційного відділення по вул. Ракоці,5 2019 1500,0 1500,0 1500,0 

Капітальний ремонт приймального відділення ЦМКЛ по вул.Грибоєдова  2018-2019 298,819 287,0 287,0 

Капітальний ремонт центрального входу Головного корпусу ЦМКЛ по вул.Грибоєдова  2018-2019 1550,0 1500,0 1500,0 

Капітальний ремонт благоустрою території МДКЛ по вул. Бращайків  2018-2019 950,0 900,0 900,0 

Капітальний ремонт благоустрою території пологового будинку по вул. Грибоєдова 2018-2019 1430,53 1390,6 1390,6 

Капітальний ремонт будівлі жіночої консультації №1 по вул. Другетів 2017-2019 
1105,84

4 
1100,0 1100,0 

Капітальний ремонт покрівлі будівлі пологового будинку по вул. Грибоєдова,20Б 2019 1180,0 1180,0 1180,0 

Капітальний ремонт фасаду будівлі головного корпусу центру первинної медико-санітарної 

допомоги по вул. Грибоєдова, 20В 
2019 3500,0 3500,0 3500,0 

Реконструкція даху під мансардні приміщення будівлі МДКЛ по вул. Боженка,2 2017-2019 
1640,15

8 
1500,0 1500,0 

Реконструкція лікарняного ліфта Головного корпусу ЦМКЛ 2019 1200,0 1200,0 1200,0 

Капітальний ремонт будівлі психоневрологічного диспансерного відділення міської 

поліклініки по вул.Сільвая,17 
2017-2019 

1501,09

7 
637,0 637,0 

Капітальний ремонт амбулаторії ЗПСМ №8, №9 та головного корпусу центру первинної 

медико-санітарної допомоги по вул. Грибоєдова, 20В 
2017-2019 

1221,03

1 
273,0 273,0 

Капітальний ремонт зовнішніх мереж водопостачання лікарні до Головного корпусу 2017-2019 812,435 200,0 200,0 

Капітальний ремонт зовнішнього електропостачання будівлі ЦМКЛ по вул.Грибоєдова  2017-2019 
1121,87

8 
250,0 250,0 

Капітальний ремонт покрівлі блоку 2 Головного корпусу (лабораторії) ЦМКЛ по 2019 550,0 550,0 550,0 



Найменування об'єкта 

Роки 

будівни-

цтва 

Кошторисна вартість 

об'єкта (тис.грн.) 

Передбачений на 2019 

рік обсяг фінансуван-

ня за рахунок коштів 

міського бюджету 

(тис.грн.) 

Усього 

Очікуваний 

залишок на 

01.01.2019 

вул.Грибоєдова  

Капітальний ремонт будівлі пологового будинку по вул.Грибоєдова, 20 Б 2019-2020 5000,0 5000,0 5000,0 

III. Об'єкти освіти    141681,2 

Будівництво міні-котельні для ЗОШ №7 по вул. Дворжака 2019 1000,0 1000,0 1000,0 

Реконструкція будівлі під початкові класи ЗОШ I ст. №13 (виготовлення проектно-

кошторисної документації) 
2016-2019 525,0 500,0 500,0 

Реконструкція даху СНВК «Ялинка» по вул. Нахімова 2016-2019 
2220,57

8 
2200,0 2200,0 

Реконструкція будівлі ЗОШ I-III ст. №19 по вул. Заньковецької  2016-2021 29444,788 29200,788 10000,0 

Реконструкція будівлі ДНЗ №30 по вул. Шевченка  2016-2020 16397,238 16397,238 10000,0 

Реконструкція будівлі ЗОШ №12 по вул. Заньковецької  2016-2020 15587,387 15500,0 8000,0 

Реконструкція будівлі ЗОШ №8 по вул. Ак. Корольова,4 2016-2020 15589,789 15500,0 8000,0 

Реконструкція даху НВК “Престиж” по вул. Джамбула  2016-2019 
3420,53

9 
3400,0 3400,0 

Реконструкція даху НВК “Первоцвіт” по вул. Ак. Корольова  2016-2019 
3421,89

2 
3400,0 3400,0 

Реконструкція покрівлі БПЛ «Інтелект»  2019-2020 3550,0 3550,0 2000,0 

Реконструкція даху будівлі ДНЗ №18 по вул.Айвазовського,5  2019 2600,0 2600,0 2600,0 

Реконструкція даху ДНЗ №15 Л. Українки, 8  2019 1500,0 1500,0 1500,0 

Будівництво зовнішньої водопровідної мережі та каналізації ДНЗ №43  2017-2019 1560,0 1500,0 1500,0 

Будівництво пасажирського ліфта будівлі ЗОШ №20 ліцей «Лідер»  2018-2019 1600,0 1500,0 1500,0 

Будівництво баскетбольного поля УЗОШ I-III ст. №19 по  вул. Заньковецької, 66 (проект 

громадського бюджету) 
2017-2019 942,659 677,0 677,0 

Спортивний майданчик для міні- футболу зі штучним покриттям в класичній гімназії по 

вул. 8 Березня м. Ужгород-будівництво (співфінансування до держбюджету) 
2018-2019 

1612,23

7 
1557,8 779,0 

Спортивний майданчик для міні- футболу зі штучним покриттям в Ужгородській 

спеціалізованій ЗОШ №2 по вул. Підгірній м. Ужгород-будівництво (співфінансування до 

держбюджету) 

2018-2019 
1614,29

4 
1558,0 779,0 

Будівництво міні-котельні для ДНЗ №21 "Ластовічка" по вул. Тлехаса 2018-2019 1720,0 720,0 720,0 
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Спортивний майданчик для міні- футболу зі штучним покриттям в загальноосвітній школі 

I-III ст. №12 по вул. Заньковецької м. Ужгород-будівництво 
2018-2019 

1584,32

8 
275,0 275,0 

Будівництво дренажної каналізації для будівлі ЗОШ №20 ліцею "Лідер" по вул.Сільвая 2019 800,0 800,0 800,0 

Будівництво спортивної зали для ЗОШ №16 по вул. Жатковича 2016-2020 13823,659 13823,659 10000,0 

Капітальний ремонт будівлі ДНЗ №26 по пр. Свободи  2016-2019 
1562,65

2 
1500,0 1500,0 

Капітальний ремонт харчоблоку ДНЗ № 7 по вул. Волошина, 46  2016-2019 624,304 600,0 600,0 

Капітальний ремонт будівлі ДНЗ №40 по вул. Волошина  2016-2019 775,13 500,0 500,0 

Капітальний ремонт будівлі ДНЗ №1 по вул. М.Вовчка,1 2019 1500,0 1500,0 1500,0 

Капітальний ремонт будівлі ДНЗ №21 “Ластовічка” по вул. Заньковецької, 87а  2017-2019 
1564,93

6 
800,0 800,0 

Капітальний ремонт благоустрою території ДНЗ №28 по вул. Добролюбова 2019 1600,0 1600,0 1600,0 

Капітальний ремонт фасаду будівлі ДНЗ 31 по вул. Докучаєва 2019 
1331,09

3 
1300,0 1300,0 

Капітальний ремонт покрівлі будівлі ДНЗ №1 по вул .М. Вовчка  2019 2500,0 2500,0 2500,0 

Капітальний ремонт зовнішньої та внутрішньої каналізаційної мережі будівлі ДНЗ №28 по 

вул. Добролюбава  
2019 1560,0 1560,0 1560,0 

Капітальний ремонт спортивного майданчика Ужгородської спеціалізованої школи                   

І-ІІІ ст.№5, корпус №2, з поглибленим вивченням іноземних мов по пл.Петефі,36 (проект 

громадського бюджету) 

2018-2019 480,2 480,2 480,2 

Капітальний ремонт фасаду НВК "Ужгородський економічний ліцей, ЗОШ I-II ст." по пл. 

Ш.Петефі 
2015-2019 1530,0 1500,0 1500,0 

Капітальний ремонт благоустрою території спеціалізованої ЗОШ №3 I-III ст. по 

наб.Незалежності 
2016-2019 

1513,02

6 
1500,0 1500,0 

Капітальний ремонт будівлі НВК "Гармонія" по вул. Доманинській  2016-2019 
2335,12

9 
2300,0 2300,0 

Капітальний ремонт цокольного поверху УСЗОШ №4 на пл. Жупанатській,10  2019 1500,0 1500,0 1500,0 

Капітальний ремонт приміщень ЗОШ І-ІІ ступенів №13 по вул. Дендеші,23 2019 1000,0 1000,0 1000,0 

Капітальний ремонт приміщень будівлі Ужгородської спеціалізованої школи І-ІІІ ст.№5 з 

поглибленим вивченням іноземних мов по наб.Київська,16 
2019 500,0 500,0 500,0 
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Капітальний ремонт фасаду будівлі Ужгородської спеціалізованої школи І-ІІІ ст.№5 з 

поглибленим вивченням іноземних мов по наб.Київська,17 
2019 

3150,24

7 
3150,0 3150,0 

Капітальний ремонт благоустрою території ЗОШ І-ІІІ ст. №15 по вул. Заньковецькій 2019 1500,0 1500,0 1500,0 

Капітальний ремонт басейну  класичної гімназії по вул. 8-го Березня 2017-2020 
9023,41

1 
9023,411 6000,0 

Капітальний ремонт благоустрою території ЗОШ №20 ліцею "Лідер" 2017-2019 
1394,61

6 
1390,0 1390,0 

Капітальний ремонт благоустрою території Ужгородської спеціалізованої ЗОШ №2 по 

вул. Підгірна  
2019 2500,0 2500,0 2500,0 

Капітальний ремонт басейну ЗОШ №8 по вул. Ак. Корольова 2018-2020 6500,0 6500,0 6500,0 

Капітальний ремонт благоустрою території Лінгвістичної гімназії ім. Т. Г. Шевченка 2019 950,0 950,0 950,0 

Капітальний ремонт будівлі НВК "Веселка" 2018-2020 5100,0 5100,0 5100,0 

Капітальний ремонт покрівлі будівлі початкової ЗОШ №7 по вул. Дворжака, 54б  2019 1550,0 1550,0 1550,0 

Капітальний ремонт покрівлі басейну ЗОШ №20 ліцею "Лідер" 2019 980,0 980,0 980,0 

Капітальний ремонт зовнішньої системи теплової мережі ЗОШ №6 I-III ст. по 

вул.Польова  
2019 1600,0 1600,0 1600,0 

Капітальний ремонт системи опалення будівлі ЗОШ №3 I-III ст. по над.Незалежності  2019 1600,0 1600,0 1600,0 

Капітальний ремонт ігрових майданчиків ДНЗ №36 по вул.Бачинського (проект 

громадського бюджету) 
2018-2019 152,7 152,7 152,7 

Капітальний ремонт приміщення молодіжного центру "Пластова домівка" по вул.8Березня 

46А (проект громадського бюджету) 
2018-2019 271,0 271,0 271,0 

Реконструкція спортивного майданчика НВК "Гармонія" вул. Доманинська, 263 в 

м.Ужгороді  
2018-2019 

1167,80

2 
570,0 570,0 

Капітальний ремонт санвузлів Лінгвістичної гімназії ім.Т.Г.Шевченка 2018-2019 299,819 100,0 100,0 

Капітальний ремонт карнизу покрівлі будівлі "Ужгородської спеціалізованої школи                 

I-III ст №5 із поглибленим вивченням іноземних мов" по пл.Ш.Петефі,36 
2018-2019 300,0 100,0 100,0 

Капітальний ремонт фасаду(із влаштування електропідсвітки) будівлі Лінгвістичної 

гімназії ім. Т. Г. Шевченка по наб. Незалежності 
2018-2019 1500,0 1150,0 1150,0 

Капітальний ремонт покрівлі будівлі “Інклюзивно-ресурсний центр №1” по                        

вул. 8-го Березня, 46 А 
2018-2019 612,632 150,0 150,0 
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Реконструкція даху ДНЗ №30 по вул.Шевченка,42 2018-2019 
1600,93

6 
500,0 500,0 

Капітальний ремонт благоустрою території із влаштуванням додаткового входу в 

будівлю ЗОШ I-III ступенів №6 ім.В.С. Гренджі-Донського по вул.Польова,22  
2018-2019 

1589,07

7 
300,0 300,0 

Капітальний ремонт фасаду (заміна вікон) ДНЗ №16 по вул. Айвазовського 2018-2019 
1596,46

1 
360,0 360,0 

Капітальний ремонт будівлі ЗОШ I-III ст. №7 по вул. Дворжака 2018-2019 1451,08 900,0 900,0 

Капітальний ремонт внутрішньої системи каналізації і водопостачання будівлі НВК 

“Ужгородський економічний ліцей, ЗОШ I-II ст.” по пл. Ш.Петефі, 15 
2018-2019 

1435,52

4 
300,0 300,0 

Капітальний ремонт фасаду будівлі ЗОШ №12 по вул.Заньковецькій (виготовлення 

проектно-кошторисної документації) 
2019 50,0 50,0 50,0 

Капітальний ремонт будівлі Ужгородської спеціалізованої школи I-III ст №3 з поглибленим 

вивченням англійської мови по наб.Незалежності,19 
2019 1932,0 1932,0 1932,0 

Реконструкція спортивної зали Ужгородської спеціалізованої школи I-III ст №3 з 

поглибленим вивченням англійської мови по наб.Незалежності,19 (виготовлення проектно-

кошторисної документації) 

2019 75,0 75,0 75,0 

Капітальний ремонт благоустрою території Ужгородської загальноосвітньої школи                  

І-ІІІ ст. № 9 по пл.Ш.Петефі,15 
2019 3102,1 3102,1 3102,1 

Спортивний майданчик для міні- футболу зі штучним покриттям в Ужгородській 

загальноосвітньої школі І-ІІІ ст. № 9 по пл.Ш.Петефі,16 м. Ужгород-будівництво   
2019 1600,0 1600,0 1600,0 

Капітальний ремонт будівлі БПЛ "Інтелект"-ЗОШ І-ІІІ ст. №11 по наб.Православна,25 2019 3000,0 3000,0 3000,0 

Капітальний ремонт благоустрою території БПЛ "Інтелект"-ЗОШ І-ІІІ ст. №11 по 

наб.Православна,26 
2019 1500,0 1500,0 1500,0 

Капітальний ремонт спортзалу Ужгородської загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. №15по 

вул.Заньковецької, 13/а 
2019 1578,2 1578,2 1578,2 

Капітальний ремонт будівлі спеціалізованого навчально-виховного комплексу 

"Загальноосвітня школа І ступеня - дошкільний навчальний заклад" з поглибленим 

вивченням англійської мови "Пролісок" по пр.Свободи,41 

2019 400,0 400,0 400,0 

Капітальний ремонт приміщення класу з улаштуванням санвузла СШ І-ІІІ ст.№5 з 

поглибленим вивченням іноземних мов за адресою Київська набережна,16, м.Ужгород 
2019 500,0 500,0 500,0 
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IV. Об'єкти комунального господарства    131675,123 

Капітальний ремонт коридорів адмінбудівлі по пл. Поштовій, 3 2018-2019 
1540,98

8 
1490,0 1490,0 

Капітальний ремонт будівлі по вул. Кармелюка, 7  2017-2019 906,871 850,0 850,0 

Капітальний ремонт водопровідної мережі  D-100 мм по вул. Дарвіна    2019 1100,0 1100,0 1100,0 

Капітальний ремонт водопровідної мережі D-150 мм по вул.128-ої окремої гірсько-

піхотної бригади (Єрмака)  
2019 1100,0 1100,0 1100,0 

Реконструкція хлораторних НФС-1, НФС-2, НФС-3 2015-2019 
6625,01

5 
6600,0 6600,0 

Реконструкція водопровідної мережі по вул. Добрянського  2015-2019 727,902 720,0 720,0 

Реконструкція водогону D-500 мм від ПНС по вул. Тихій "Кальварія" до вул.Собранецької  2016-2019 
5743,35

7 
5700,0 5700,0 

Реконструкція водопровідної мережі по вул. Челюскінців від вул. Грушевського до 

вул.Ак.Корольова  
2017-2019 577,410 550,0 550,0 

Реконструкція підземного водозабору "Минай" с. Холмок Ужгородського району 2004-2022 42447,433 42245,078 5000,0 

Реконструкція напірного каналізаційного колектора 2х500мм від КНС-6 до 

вул.Капушанської 
2004-2020 7550,0 7550,0 5000,0 

Реконструкція КНС-5 по вул. Краснодонців  2019-2020 4550,0 4550,0 2500,0 

Реконструкція напірного колектора від КНС-3 до вул. Бородіна 2018-2019 1050,0 1000,0 1000,0 

Реконструкція водопровідної мережі D-100 мм по вул. С.Разіна 2018-2019 1550,0 1500,0 1500,0 

Реконструкція огорожі насосної станції  "Кальварія" 2017-2019 
2663,64

1 
2600,0 2600,0 

Реконструкція огорожі території  НФС-1, НФС-2, НФС-3 2019 1500,0 1500,0 1500,0 

Реконструкція КНС-2 по вул. Анкудінова 2018-2020 12000,0 12000,0 12000,0 

Реконструкція каналізаційного колектора по вул. Будителів до КНС-2 2018-2020 8500,0 8500,0 8500,0 

Реконструкція водопровідної мережі D-300мм по вул. Джамбула  2019-2020 5100,0 5100,0 5100,0 

Реконструкція водопровідної мережі D-300мм по вул. Декабристів  2019 1500,0 1500,0 1500,0 

Реконструкція водогону  D-500мм  по вул. Тельмана  2019-2020 4550,0 4550,0 4550,0 

Реконструкція водогону по вул. Гагаріна  2018-2019 4550,0 4500,0 3000,0 
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Будівництво нової лінії каналізаційних очисних споруд потужністю 50 тис. м³/на добу, 

м.Ужгород 
2016-2022 618000,0 617758,0 30000,0 

Будівництво водовідведення побутових стоків в мікрорайоні «Горяни»  2017-2021 12392,1 12304,696 5000,0 

Будівництво каналізаційної мережі по вул. Козацька 2019 700,0 700,0 700,0 

Будівництво каналізаційної мережі по вул. Богатирська 2019 700,0 700,0 700,0 

Будівництво каналізаційної мережі по вул. Донська 2019 665,123 665,123 665,123 

Будівництво напірної каналізаційної мережі із влаштуванням КНС від вул.Спортивна до 

вул. Українська 
2017-2019 

1349,55

2 
1250,0 1250,0 

Будівництво водовідведення побутових стоків в м-ні «Дравці»  2017-2022 25500,0 25350,0 5000,0 

Будівництво водовідведення поверхневих вод з вулиць Тельмана, Шишкіна, Єрмака, 

С.Разіна, 9-січня  
2018-2021 10500,0 10400,0 4000,0 

Будівництво відведення побутових стоків з вулиці Дендеші 2019-2020 5000,0 5000,0 3000,0 

Будівництво відведення побутових стоків з вулиці Шишкіна 2019 1500,0 1500,0 1500,0 

Рекультивація території існуючого сміттєзвалища в с. Барвінок Ужгородського району II-

га черга - будівництво 
2017-2020 

31014,8

8 
26619,571 5000,0 

Будівництво каналізаційної мережі по вул. Радванська 2019 792,68 790,0 790,0 

Капітальний ремонт системи опалення Ужгородського міського територіального центру 

соціального обслуговування по вул.Потушняка, 10б (Благоєва, 10б) 
2018-2019 950,0 350,0 350,0 

Будівництво притулку з тимчасового утримання безпритульних тварин в м.Ужгород по 

вул.Загорській (ІІ черга) 
2019 1500,0 1500,0 1500,0 

Облаштування частини території існуючого кладовища "Барвінок" в с.Барвінок Ужгородського 

району-будівництво   
2018-2019 1940,779 360,0 360,0 

V. Об'єкти благоустрою    19136,5 

Будівництво велодоріжок із нанесенням відповідної розмітки по вул. Легоцького  2019-2020 2500,0 2500,0 2500,0 

Будівництво велодоріжок із нанесенням відповідної розмітки по вул. Грушевського  2017-2019 800,0 800,0 800,0 

Будівництво велодоріжок із нанесенням відповідної розмітки по вул. 8 Березня  2019-2021 2200,0 2200,0 2200,0 

Будівництво велодоріжок із нанесенням відповідної розмітки по вул. Минайській 2019-2020 2500,0 2500,0 2500,0 

Будівництво велосипедної доріжки вул. Ольбрахта-вул.Волошина-вул.Корзо м.Ужгород 2019 1498,60 1498,6 1498,6 

Будівництво велосипедної доріжки вул.Корзо-наб.Незалежності м.Ужгород 2019 1191,4 1191,4 1191,4 



Найменування об'єкта 

Роки 

будівни-

цтва 

Кошторисна вартість 

об'єкта (тис.грн.) 

Передбачений на 2019 

рік обсяг фінансуван-

ня за рахунок коштів 

міського бюджету 

(тис.грн.) 

Усього 

Очікуваний 

залишок на 

01.01.2019 

Будівництво велосипедної доріжки Боздошський парк (підвісний міст)-Слов'янська 

Набережна в м.Ужгород 
2019 1498,5 1498,5 1498,5 

Будівництво велосипедної доріжки наб.Незалежності (автомобільний міст) -Боздошський 

парк (підвісний міст) в м.Ужгород 
2019 1495,0 1495,0 1495,0 

Будівництво велосипедної доріжки Слов'янська Набережна-вул.Драгоманова в м.Ужгород 2019 1257,4 1257,4 1257,4 

Будівництво велосипедної доріжки Б.Хмельницького-вул.Драгоманова в м.Ужгород 2019 1491,0 1491,0 1491,0 

Будівництво велосипедної доріжки Б.Хмельницького до пішохідного мосту (Київська 

набережна) в м.Ужгород 
2019 1276,4 1276,4 1276,4 

Будівництво велосипедної доріжки міст по вул.Анкудінова (Православна набережна) 

вул.Ольбрахта в м.Ужгород 
2019 874,4 874,4 874,4 

Будівництво велосипедної доріжки пішохідний міст до транспортного моста по 

вул.Анкудінова (Православна набережна) в м.Ужгород 
2019 553,8 553,8 553,8 

Разом :    377637,923 
 

 

 

               Секретар ради                                                                                                                                                                       А. ГАБОР                                                                                                                                      
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