
Аналіз ефективності реалізації цільових міських Програм у 2019 році  
 

 

№ 

за/п 

 

Найменування цільової міської Програми (зміст заходів, назва об'єктів),  

головний розпорядник бюджетних коштів 

Річний обсяг фінансування, тис. грн. Фактично 
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ням змін 

згідно уточненого 

кошторису (плану 

використання 

коштів) 

(стовп. 5 

до 

стовп. 4) 

(стовп. 6 

до 

стовп. 5) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

I. Управління містобудування та архітектури 
7979,000 7979,000 1009,800 1009,800 12,6 100,0 

1. Програма комплексного забезпечення містобудівною документацією міста 

Ужгород:  

7979,000 7979,000 1009,800 1009,800 12,6 100,0 

 Розробка детальних планів територій 5000,000 3500,000 462,500 462,500 13,2 100,0 

 Внесення змін у містобудівну документацію 500,000 1000,000 - - - - 

 Топо-геодезичні та фото-геодезичні роботи М 1:500 1000,000 1000,000 50,000 50,000 5,0 100,0 

 Створення та впровадження містобудівного кадастру (придбання серверу, 

комп'ютерної техніки, програмного забезпечення) 

900,000 900,000 - - - - 

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

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

 Внесення змін до генерального плану міста 129,000 829,000 497,300 497,300 60,0 100,0 

 Експертиза містобудівної документації (внесення змін до генерального плану міста) 250,000 550,000 - - - - 

II. Виконавчий комітет 
32299,803 34572,653 4449,431 3987,815 12,9 89,6 

1. Програма мобілізаційної підготовки в місті Ужгород на 2019 рік                         
(для службового користування) 

- - 60,000 55,300 - 92,2 

2. Програма створення та накопичення міського матеріального резерву та 

промислових засобів індивідуального захисту органів дихання для 

непрацюючого населення м. Ужгорода на 2017-2021 роки: 

7476,670 7476,670 9,600 9,600 0,1 100,0 

 Придбання матеріально-технічних засобів: 1442,770 1442,770 - - - - 

 Будівельні матеріали та засоби загальногосподарського призначення (цегла 

будівельна, покрівельні матеріали, бітум, руберойд, скло, мішки для піску, пісок, 

фундаментні блоки, піломатеріали та інше) 

971,000 971,000 - - - - 

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

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

 Засоби забезпечення аварійно- рятувальних робіт (комплекти для проведення 

електро- та газозварювання, бензопили, рятувальні мотузки, канати та інше) 

18,000 18,000 - - - - 

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

розрахунку 1 000 осіб на 3 доби 

240,000 240,000 - - - - 

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

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

132,000 132,000 9,600 9,600 7,3 100,0 



 

№ 

за/п 

 

Найменування цільової міської Програми (зміст заходів, назва об'єктів),  

головний розпорядник бюджетних коштів 

Річний обсяг фінансування, тис. грн. Фактично 

профінансо-

вано за січень-

грудень, 

тис. грн. 

Відсотки: 

затверджено 

Програмою 

на 2019 рік 

затверджено

Програмою 

з урахуван-

ням змін 

згідно уточненого 

кошторису (плану 

використання 

коштів) 

(стовп. 5 

до 

стовп. 4) 

(стовп. 6 

до 

стовп. 5) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

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

посуд та інше) 

6,000 6,000 - - - - 

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

маски, респіратори, та інше) з розрахунку 1000 шт. 

40,000 40,000 - - - - 

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

небезпечних хімічних речовин або комплекти засобів захисту з аналогічними 

захисними властивостями) із розрахунку 16 205 шт. 

6024,900 6024,900 - - - - 

3. Програма розвитку земельних відносин у м. Ужгород на 2017-2019 роки: 
400,000 2693,000 874,116 758,000 32,5 86,7 

 Інвентаризація земель міста - 1790,000 574,116 468,000 32,1 81,5 

 Виготовлення ортофотоплану території міста Ужгорода - 400,000 300,000 290,000 75,0 96,7 

 Підготовка проекту встановлення (заміни) меж міста Ужгород з урахуванням 

містобудівної документації 

400,000 503,000 - - - - 

4. Програма підтримки управління патрульної поліції в Закарпатській 

області Департаменту патрульної поліції на 2018-2020 роки: 

500,000 500,000 105,000 105,000 21,0 100,0 

 Придбання оргтехніки, офісної техніки, відеокамери та обладнання і предметів 

довгострокового користування (котлів у комплекті та насосів до опалення у 

комплекті) 

140,000 140,000 105,000 105,000 75,0 100,0 

 Друкована продукція 50,000 50,000 - - - - 

 Запасні частини до автомобілів, господарські товари 270,000 270,000 - - - - 

 Офісні меблі 40,000 40,000 - - - - 

5. Програма розвитку транскордонного співробітництва та підтримки 

імплементації проектів міжнародної технічної допомоги в м. Ужгород на 

2018-2022 роки:  

57,133 57,133 57,133 57,133 100,0 100,0 

 Придбання та виготовлення сувенірної, промоційно- інформаційної продукції з 
символікою міста 

57,133 57,133 57,133 57,133 100,0 100,0 

6. Програма розвитку архівної справи в місті Ужгород на 2016-2020рр: 
100,000 70,000 - - - - 

 Придбання коробок для архівних документів 30,000 - - - - - 

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

 Обладнання архіву сучасними системами відео спостереження 50,000 50,000 - - - - 

7. Програма забезпечення молоді, учасників АТО та внутрішньо 

переміщених осіб житлом у м. Ужгороді на 2018-2022 роки: 

5600,000 5600,000 235,182 235,182 4,2 100,0 

 Надання пільгових довготермінових кредитів молодим сім'ям та одиноким молодим 4080,000 4080,000 235,182 235,182 5,8 100,0 
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громадянам на будівництво(реконструкцію) та придбання житла 

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

ВПО для забезпечення доступним житлом 

1520,000 1520,000 - - - - 

8. Програма сприяння виконанню рішень судів та інших виконавчих 

документів на 2018 – 2022 роки:  

- 9,850 - - - - 

 Видатки на організацію виконання судових рішень, постанов та виконавчих 
документів 

- 9,850 - - - - 

9. Комплексна Програма профілактики та протидії злочинності в місті 

Ужгород на 2017-2020 роки: 

950,000 950,000 - - - - 

 Покращення умов функціонування та обслуговування громадян на опорних пунктах 

поліції (придбання офісної та комп’ютерної техніки) 

200,000 200,000 - - - - 

 Придбання сучасних GPS навігаторів, нагрудних камер, відеореєстраторів для 

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

20,000 20,000 - - - - 

 Забезпечення паливно - мастильними матеріалами, оплата транспортних послуг, 

утримання транспортних засобів 

700,000 700,000 - - - - 

 Проведення поточного ремонту в кімнаті тимчасового тримання при черговій 

частині Ужгородського ВП ГУНП 

30,000 30,000 - - - - 

10. Програма "Безпечне місто Ужгород" на 2019-2022 роки: 
2606,000 2606,000 2118,000 2084,400 81,3 98,4 

 Придбання обладнання (сервер розпізнавання номерів, камери тощо) 1900,000 1303,500 1303,500 1293,400 100,0 99,3 

 Закупівля програмного забезпечення та ліцензій на інтерактивну карту, 

розпізнавання облич та автомобільних номерних знаків 

- 500,000 12,000 - 2,4 - 

 Монтажні роботи по розбудові мережі, підключенню нових камер, підведенню 

електричної мережі, виготовлення ПКД, придбання матеріалів (кабель, зажими 

тощо)  

456,000 552,500 552,500 541,000 100,0 97,9 

 Послуги по обслуговуванню відеокамер, поточний ремонт камер та інше 250,000 250,000 250,000 250,000 100,0 100,0 

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

2020 роки: 

3560,000 3560,000 300,000 300,000 8,4 100,0 

 Придбання обладнання та основних засобів: 3160,000 3160,000 300,000 300,000 9,5 100,0 

 - придбання автомобільного транспорту спеціального призначення 1000,000 1000,000 300,000 300,000 30,0 100,0 

 - придбання комп'ютерної та оргтехніки, мережевого та телекомунікаційного 

обладнання, витратних матеріалів 

900,000 900,000 - - - - 

 - придбання спеціальної техніки, обладнання спеціального призначення 1200,000 1200,000 - - - - 

 - придбання спеціального одягу 60,000 60,000 - - - - 
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 Придбання паливно-мастильних матеріалів 400,000 400,000 - - - - 

12. 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: 

200,000 200,000 - - - - 

 Проведення поточного ремонту приміщення, придбання меблів 200,000 200,000 - - - - 

13. Програма підтримки I державного пожежно-рятувального загону 

УДСНС України у Закарпатській області на 2019 рік: 

600,000 600,000 200,000 200,000 33,3 100,0 

 Надання матеріально-технічної допомоги I державному пожежно-рятувальному 

загону УДСНС України у Закарпатській області: 

      

 - придбання гаражних воріт 200,000 200,000 200,000 200,000 100,0 100,0 

 - поточний ремонт покрівлі та інше 400,000 400,000 - - - - 

14. Програма інформатизації діяльності Ужгородської міської ради та її 

виконавчих органів на 2019 рік: 

6465,000 6465,000 140,400 133,200 2,2 94,9 

 Розвиток технічного забезпечення інформації виконавчих органів міської ради із 

впровадженням ліцензійного програмного забезпечення 

3700,000 3700,000 140,400 133,200 3,8 94,9 

 Організація та виконання робіт з технічного захисту інформації  1500,000 1500,000 - - - - 

 Впровадження елементів електронно-інформаційної системи "Електронне 

урядування" 

355,000 355,000 - - - - 

 Придбання програмного технічного комплексів для оформлення та видачі паспортних 

документів, що підтверджують громадянство України 

910,000 910,000 - - - - 

15. Програма надання шефської допомоги військовим частинам 

розташованим на території міста на 2019-2020 роки: 

300,000 300,000 - - - - 

 Забезпечення військових формувань матеріально-технічними засобами 250,000 250,000 - - - - 

 Заходи щодо здійснення шефської допомоги 50,000 50,000 - - - - 

16. Програма надання матеріально-технічної допомоги Чопському 

прикордонному загону на 2019-2020 роки: 

200,000 200,000 - - - - 

 Придбання будівельних матеріалів 100,000 100,000 - - - - 

 Придбання холодильного обладнання 50,000 50,000 - - - - 

 Придбання запасних частин до автомобілів 50,000 50,000 - - - - 

17. Програма підтримки Аварійно-рятувального загону спеціалізованого 

призначення УДСНС України у Закарпатській області на 2019 рік: 

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

 Надання матеріально-технічної допомоги Аварійно-рятувальному загону 

спеціального призначення УДСНС України у Закарпатській області, у тому числі: 

100,000 100,000 50,0 50,000 50,0 100,0 
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придбання автомобільних шин на причіп 3-ПТ-40 

18. Програма покращення матеріально-технічного забезпечення ГУНП в 

Закарпатській області, у тому числі поліпшення житлових умов 

працівників поліції на території міста Ужгород на 2019 рік: 

1800,000 1800,000 300,0 - 16,7 - 

 Придбання обладнання, що потребує монтажу і встановлення у відомчому 54-

квартирному житловому будинку в мікрорайоні "Боздош" (позиції 103,103 "а") 

1800,000 1800,000 300,0 - 16,7 - 

19. Програма розвитку житлового фонду соціального призначення та 

житлових об'єктів, які використовуються для забезпечення діяльності 

дитячих будинків сімейного типу у місті Ужгород на 2019-2022 роки: 

700,000 700,000 - - - - 

 Придбання соціального житла та житлових об'єктів, які будуть використовуватись 

для забезпечення діяльності дитячих будинків сімейного типу 

700,000 700,000 - - - - 

20. Програма підтримки Державної установи "Закарпатська установа 

виконання покарань (№9)" на 2019 рік: 

500,000 500,000 - - - - 

 Проведення поточного ремонту та придбання сантехнічного обладнання в камерних 

приміщеннях 

500,000 500,000 - - - - 

21. Програма забезпечення безпеки громадян шляхом виправлення 

засуджених та запобігання вчиненню ними повторних злочинів в місті 

Ужгород на 2019 – 2021 роки: 

185,000 185,000 - - - - 

 Проведення поточного ремонту будівлі та встановлення системи автономного 

опалення 

100,000 100,000 - - - - 

 Придбання комплектів меблів 35,000 35,000 - - - - 

 Придбання оргтехніки 50,000 50,000 - - - - 

III. Ужгородська міська рада 290,685 384,649 290,700 140,500 75,6 48,3 

1. Програма сприяння виконанню рішень судів та інших виконавчих 

документів на 2018 – 2022 роки: 

290,685 384,649 290,700 140,500 75,6 48,3 

 Видатки на організацію виконання судових рішень, постанов та виконавчих 

документів 

290,685 384,649 290,700 140,500 75,6 48,4 

IV. Управління економічного розвитку міста 
2350,000 2440,000 565,000 477,400 23,1 84,5 

1. Програма розвитку туризму та формування позитивного інвестиційного 

іміджу м. Ужгород на 2018-2022 роки: 

1095,000 1185,000 450,000 393,400 38,0 87,4 

 Забезпечення ефективності системи управління процесами розвитку туризму та 
іноземного інвестування на місцевому рівні:  

175,000 175,000 100,000 43,400 57,1 43,4 
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 - участь у семінарах, презентаціях, конференціях, тренінгах, форумах представників 

від Ужгородського МВК, депутатського корпусу з метою вивчення світового досвіду 

роботи з іноземними інвесторами та фондами в туристичній та інвестиційній сфері 

щодо соціально-економічного розвитку міста, в т.ч.транспортні витрати 

75,000 75,000 75,000 43,400 100,0 57,9 

 - направлення на стажування представників Ужгородського МВК за кордоном, як 

одного з інструментів набуття досвіду у формуванні та управлінні процесами щодо 

створення якісного туристичного продукту, залучення інвестицій та розширення 

ділових контактів, застосування кращих світових практик  

100,000 - - - - - 

 - проведення конференцій, круглих столів, семінарів, навчань, тренінгів із залученням 

представників державної влади, туризмознавців, науковців, студентів, фахівців 

туристичного супроводу та тур підприємств міста що займаються популяризацією 
та розвитком туристичної сфери в місті Ужгород та на Закарпатті 

- 100,000 25,000 - 25,0 - 

 Популяризація, промоція міста Ужгород на міжнародному рівні: 150,000 210,000 100,000 100,000 47,6 10008 

 - здійснення інформаційного обміну з провідними зарубіжними та вітчизняними 

засобами масової інформації, журналістами, туроператорами та тур агентствами, 

установами шляхом друку інформаційно-рекламних матеріалів, проведення 

ознайомчих турів про місто для промоції існуючих та нових тур об'єктів для 

представників засобів масової інформації, інтернет видань, дипломатичних 

представників, фондів та інших структур з метою популяризації міста на 

міжнародній арені 

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

 - створення туристичного бренду міста Ужгород та просування його на 

міжнародній арені у друкованих та електронних засобах  масової інформації 

50,000 50,000 - - - - 

 - розробка інформаційного сайту про туристичний потенціал міста Ужгород та 

його утримання 

- 60,000 - - - - 

 Формування позитивного туристичного іміджу та підвищення інвестиційної 

привабливості міста Ужгород: 

200,000 230,000 200,000 200,000 86,9 100,0 

 - створення, придбання, виготовлення і друк інформаційних і презентаційних 

ресурсів, матеріалів, сувенірів, зокрема: книг, буклетів, компакт-дисків, флаєрів, 
постерів, роликів, відеофільмів, плакатів, банерів, туристичних та інвестиційних 

карт, інших презентаційних матеріалів про туристичний, економічний потенціал, 

інвестиційний клімат, можливості залучення інвестицій в економіку міста 

200,000 200,000 200,000 200,000 100,0 100,0 

 - постійне оновлення інформаційної бази даних інвестиційних пропозицій міста, 

виготовлення та друк інвестиційного паспорту міста 

- 30,000 - - - - 

 Проведення та участь у заходах з популяризації туристичного, інвестиційно-

економічного потенціалу міста Ужгород 

320,000 320,000 50,000 50,000 15,6 100,0 

 - організація та участь у проведенні Міжнародних інформаційно-економічних 

форумів, конференцій, інших іміджових заходів в Україні та за кордоном, в т.ч. 

70,000 70,000 - - - - 
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транспортні витрати 

 - проведення презентацій щодо туристичного, інвестиційного та економічного 

потенціалу міста Ужгород в Україні та за кордоном, в т.ч. транспортні витрати 

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

 - виготовлення пересувного виставкового обладнання 50,000 50,000 - - - - 

 - проведення та участь у виставково-ярмаркових заходах в Україні та за кордоном, в 

т.ч. транспортні витрати 

150,000 150,000 - - - - 

 Підготовка та реалізація інвестиційних проектів, що мають суттєвий вплив на 

соціально-економічне становище міста: 

250,000 250,000 - - - - 

 - розробка стратегічно важливих для соціально-економічного розвитку 

інвестиційних проектів міста та їх можливе співфінансування 

250,000 250,000 - - - - 

2. Програма підтримки та партнерства між Ужгородською міською радою 

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

1000,000 1000,000 - - - - 

 Надання фінансової підтримки суб'єктам підприємництва шляхом компенсації 

відсоткових ставок за залученими кредитами та позиками 

1000,000 1000,000 - - - - 

3. Програма енергозбереження та енергоефективності міста Ужгород на 

2018-2022 роки: 

90,000 90,000 50,000 25,000 55,5 50,0 

 Забезпечення ефективного функціонування енергоменеджменту в місті: 15,000 15,000 - - - - 

 Консультаційні послуги з впровадження та звітування щодо реалізації плану дій 

сталого енергетичного розвитку міста Ужгород до 2030 року 

15,000 15,000 - - - - 

 Проведення та участь у заходах з популяризації та впровадження енергозбереження 
та енергоефективності: 

75,000 75,000 50,000 25,000 66,7 50,0 

 Проведення Днів енергії в місті Ужгород 25,000 25,000 25,000 20,000 100,0 80,0 

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

з енергозбереження та енергоефективності 

50,000 50,000 25,000 5,000 50,0 20,0 

4. Програма з розробки плану реалізації Стратегії розвитку міста 

"Ужгород-2030" на 2019-2021рр. 

165,000 165,000 65,000 59,000 39,4 90,8 

 Розроблення плану реалізації Стратегії 70,000 70,000 20,000 14,000 28,6 70,0 

 Консультаційні послуги з впровадження та звітування плану реалізації Стратегії 20,000 20,000 - - - - 

 Участь у заходах з впровадження плану реалізації Стратегії (семінари, тренінги, 

наради) 

15,000 15,000 - - - - 

 Презентація, друк матеріалів щодо впровадження плану реалізації Стратегії 60,000 60,000 45,000 45,000 75,0 100,0 

V. Департамент міського господарства  
300404,905 360294,990 260251,660 231063,032 

 

72,2 88,8 
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1. Програма підготовки до продажу земельних ділянок на 2018-2020 роки : 
199,000 995,000 995,000 888,180 100,0 89,3 

 Розроблення звітів з експертної грошової оцінки земельних ділянок 199,000 995,000 995,000 888,180 100,0 89,3 

2. Програма реконструкції та капітального ремонту мережі зовнішнього 

освітлення міста Ужгород на 2017-2020 роки:  

16575,000 8121,625 

 

8321,125 4445,184 102,4 53,4 

 Капітальний ремонт мережі зовнішнього освітлення міських вулиць: 6825,000 170,000 170,000 168,300 100,0 99,0 

 -капітальний ремонт зовнішнього освітлення вул. Виноградівська - 50,000 50,000 49,688 100,0 99,4 

 -капітальний ремонт зовнішнього освітлення вул. Українська - 60,000 60,000 58,612 100,0 97,7 

 -капітальний ремонт зовнішнього освітлення вул. Артилерійська - 60,000 60,000 60,000 100,0 100,0 

 Капітальний ремонт мережі зовнішнього освітлення внутрішньо квартальних 
територій: 

9750,000 581,045 581,045 574,565 100,0 98,9 

 -капітальний ремонт зовнішнього освітлення внутрішньо квартальної території                      

по вул. Минайській, 67 

- 61,045 61,045 60,718 100,0 99,7 

 -капітальний ремонт зовнішнього освітлення внутрішньо квартальної території                      

по вул. Вілмоша Ковача, 7-15 

- 120,000 120,000 119,955 100,0 99,9 

 -капітальний ремонт зовнішнього освітлення внутрішньо квартальної території                      

по вул.Бориса Тлехаса, 83-85 

- 200,000 200,000 194,175 100,0 97,1 

 -капітальний ремонт зовнішнього освітлення внутрішньо квартальної території                      

по вул.Адама Міцкевича, 5А 

- 80,000 80,000 79,727 100,0 99,6 

 -капітальний ремонт зовнішнього освітлення внутрішньо квартальної території по 

вул. Канальна,29, 31, 33, 35  

- 60,000 60,000 59,996 100,0 99,9 

 -капітальний ремонт зовнішнього освітлення внутрішньо квартальної території по 

вул.Івана Айвазовського, 18 

- 60,000 60,000 59,994 100,0 99,9 

 3.Забезпечення проведення реконструкції системи вуличного освітлення міста 

Ужгорода II черга по Програмі Револьверного фінансування "Енергозбереження" (за 

рахунок кредиту від міжнародної Північної Екологічної Фінансової Корпорації 

(НЕФКО): 

- 3960,580 4160,080 360,580 105,0 8,7 

 Реконструкція системи вуличного освітлення міста Ужгорода II черга (кредитні 

кошти НЕФКО – 3600,0, кошти співфінансування з міського бюджету – 360,6) 

- 3960,580 3960,580 360,580 100,0 9,1 

 Реконструкція системи вуличного освітлення міста Ужгорода II черга(послуги з 
управління проектом) 

- - 199,500 - - - 

 4.Капітальний ремонт святкової ілюмінації - 3410,000 3410,000 3341,739 100,0 98,0 

3. Програма фінансової підтримки комунальних підприємств м. Ужгорода на 

2018-2020 роки: 

53988,000 117733,902 44491,102 44491,102 37,8 100,0 

 Підпрограма 1. Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання:       



 

№ 

за/п 

 

Найменування цільової міської Програми (зміст заходів, назва об'єктів),  

головний розпорядник бюджетних коштів 

Річний обсяг фінансування, тис. грн. Фактично 

профінансо-

вано за січень-

грудень, 

тис. грн. 

Відсотки: 

затверджено 

Програмою 

на 2019 рік 

затверджено

Програмою 

з урахуван-

ням змін 

згідно уточненого 

кошторису (плану 

використання 

коштів) 

(стовп. 5 

до 

стовп. 4) 

(стовп. 6 

до 

стовп. 5) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Забезпечення надання підтримки підприємствам водопровідно-каналізаційного 

господарства (Внески в статутний КП"Водоканал міста Ужгород") 31650,000 31650,000 700,000 700,000 2,2 100,0 

 Забезпечення функціонування підприємств побутового обслуговування, що входять 

до комунальної власності (Внески у статутний фонд комунальних підприємств): 15060,000 71860,000 32800,000 32800,000 45,6 100,0 

 - КП "Комунальне шляхово-експлуатаційне підприємство" Ужгородської міської ради 5760,000 5760,000 2200,000 2200,00 38,2 100,0 

 - КП "Ужгородський комбінат комунальних підприємств" Ужгородської міської ради 3000,000 3000,000 - - - - 

 - КП "Парк культури та відпочинку "Під замком" Ужгородської міської ради - 800,000 800,000 800,000 100,0 100,0 

 - КП "Ужгородський муніципальний транспорт" Ужгородської міської ради - 56000,000 29500,000 29500,000 52,7 100,0 

 - КП "Ужгородліфт" Ужгородської міської ради 300,000 300,000 - - - - 

 - КП "Комунальне автотранспортне підприємство-072801" Ужгородської міської 

ради 

6000,000 6000,000 300,000 300,000 5,0 100,0 

 Підпрограма 2. Утримання та ефективна експлуатація об'єктів комунального 

господарства: 

      

 Забезпечення підтримки комунальних підприємств для здійснення статутної 

діяльності : 

7278,000 12958,100 9375,300 9375,300 72,3 100,0 

 - КП "Водоканал міста Ужгород" Ужгородської міської ради 7278,000 12164,000 9327,000 9327,000 76,7 100,0 

 - КП "Ужгородліфт" Ужгородської міської ради - 48,300 48,300 48,300 100,0 100,0 

 Забезпечення погашення податкової заборгованості КП "КАТП-072801"Ужгородської 

міської ради 

- 1265,802 1615,802 1615,802 127,6 100,0 

4. Програма капітального ремонту житлового фонду у м. Ужгород на 2018-2022 

роки: 

16800,000 16800,000 10675,707 9489,931 63,5 88,9 

 Капітальний ремонт покрівель багатоквартирних житлових будинків, що 

обслуговується управителями : 

3200,000 2880,000 2063,241 1563,185 71,6 75,8 

 в т.ч. першочергових: - 2063,241 2063,241 1563,185 100,0 75,8 

 вул. Собранецька, 152 - 239,200 239,200 237,683 100,0 99,4 

 вул. 8 Березня, 26 - 236,000 236,000 235,648 100,0 99,8 

 вул. Ф.Шопена, 6 - 232,000 232,000 230,451 100,0 99,3 

 вул.Коритнянська,8 блок "А" - 239,998 239,998 239,707 100,0 99,9 

 вул.Коритнянська,8 блок "Б" - 238,880 238,880 238,196 100,0 99,7 

 вул. Котляревського, 4 - 239,960 239,960 239,668 100,0 99,9 

 вул. Тиводара Легоцького, 38 - 239,998 239,998 - 100,0 - 

 вул. Олексія Маресьєва, 7 - 15,205 15,205 - 100,0 - 

 вул.Сільвая, 5 - 240,000 240,000 - 100,0 - 

 вул. Минайська, 12 (дод.6) - 142,000 142,000 141,832 100,0 99,9 

 Капітальний ремонт водопроводу та каналізації багатоквартирних житлових будинків, 1600,000 1100,000 138,080 129,845 12,5 94,0 
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що обслуговуються управителями : 

 в т.ч. першочергових: - 369,840 138,080 129,845 37,3 94,0 

 наб.Київська, 20  - 130,000 130,000 129,845 100,0 99,9 

 вул.Собранецька,124 - 239,840 8,080 - 3,3 - 

 Капітальний ремонт електрощитових, мереж електроосвітлення житлових будинків, 

що обслуговуються управителями 

400,000 400,000 - - - - 

 Капітальний ремонт покрівель житлових будинків об'єднань співвласників 

багатоквартирних будинків (ОСББ), ЖБК : 

7200,000 7200,000 5823,352 5314,732 80,9 91,3 

 в т.ч. першочергових: - 5823,352 5823,352 5314,732 100,0 91,3 

 вул.Заньковецької,13 (ОСББ "Заньковецької,13") - 239,840 239,840 238,273 100,0 99,3 

 вул.Декабристів,35/12 (ОСББ "Малосімейка 1") - 239,840 239,840 238,271 100,0 99,3 

 вул.Срібляста,6 (ОСББ "Срібляста 6") - 160,000 160,000 158,546 100,0 99,1 

 вул.Оноківська, 2 (ОСББ "Дорожник-Шахта") - 473,100 473,100 471,071 100,0 99,6 

 вул.Ф.Тіхого,17 (ОСББ "Тіхого, 17") - 40,000 40,000 39,127 100,0 97,8 

 вул.Ф.Достоєвського, 20 (ОСББ "Достоєвського 20") - 239,920 239,920 239,634 100,0 99,9 

 вул.О.Можайського,9А (ОСББ "Оберіг-Ужгород") - 239,920 239,920 238,422 100,0 99,4 

 вул. А.Палая,1б (ОСББ "Радваночка") - 360,000 360,000 352,257 100,0 97,8 

 вул.Одеська,12 (БК "Одеська 12") - 574,536 574,536 565,159 100,0 98,4 

 вул. Насипна, 10 (ОСББ "Насипна 10") - 238,400 238,400 237,402 100,0 99,6 

 вул. М.Заньковецької, 3 (ОСББ Заньковецької,3) - 239,960 239,960 - 100,0 - 

 вул. М.Заньковецької, 7 (ОСББ Заньковецької,7) - 239,960 239,960 239,670 100,0 99,9 

 пр. Свободи. 45 (ОСББ "Проспект – 45") - 700,000 700,000 699,839 100,0 99,9 

 пров. Приютський, 10 (ОСББ "Приютський 10") - 239,960 239,960 239,669 100,0 99,9 

 вул. Минайська, 3 (ОСББ "Каштан-Минайська, 3") - 69,000 69,000 68,922 100,0 99,9 

 вул. Тиводара Легоцького,50, ЖБК "Сонячний" - 240,000 240,000 239,712 100,0 99,9 

 вул. Модеста Мусоргського, 3 БК "Енергетик" - 186,000 186,000 185,777 100,0 99,9 

 вул. Федора Потушняка, 9 (ОСББ "Самопоміч") - 238,880 238,880 - 100,0 - 

 вул. Бородіна, 14, БК "Бородіна,14" - 384,116 384,116 383,646 100,0 99,9 

 вул. Грушевського, 67 (ОСББ "Грушевського, 63, 65, 67") - 239,960 239,960 239,666 100,0 99,9 

 вул. Володимирська, 82 (ОСББ "Володимирська, 82") - 239,960 239,960 239,669 100,0 99,9 

 Капітальний ремонт водопроводу та каналізації житлових будинків ОСББ, ЖБК : 1200,000 1400,000 1322,500 1178,355 94,5 89,1 

 в т.ч. першочергових: - 1322,500 1322,500 1178,355 100,0 89,1 

 вул. М. Заньковецької,7 (ОСББ "Заньковецької,7") - 239,200 239,200 234,367 100,0 98,0 

 вул. Минайська, 8 (ОСББ «Минайська 8») - 239,000 239,000 238,161 100,0 99,6 

 вул.Гулака Артемовського (ОСББ "Гулака Артемовського, 14/41) - 100,000 100,000 100,000 100,0 100,0 

 вул.В. Комендаря, 78 (ОСББ "В. Комендаря 78") - 239,500 239,500 237,487 100,0 99,2 
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 вул. Минайська, 14 (ОСББ "Минайська, 14") - 28,000 28,000 - 100,0 - 

 вул. В. Комендаря, 54 (ОСББ "В.Комендаря, 54") - 238,400 238,400 232,598 100,0 97,6 

 вул. Оноківська, 8 (ОСББ "Оноківська, 8") - 238,400 238,400 135,742 100,0 56,9 

 Капітальний ремонт електрощитових, мереж електроосвітлення житлових будинків 

ОСББ, ЖБК : 

800,000 880,000 879,894 867,378 99,9 98,6 

 в т.ч. першочергових: - 879,894 879,894 867,378 100,0 98,6 

 вул. А.Годинки, 8 (ОСББ «Єдність-Годинки 8») - 240,000 240,000 235,872 100,0 98,3 

 вул. Т.Легоцького, 50 (ЖБК «Сонячний») - 80,000 80,000 78,933 100,0 98,7 

 вул. Канальна, 27 (ОСББ «Канальна,27») - 120,000 120,000 119,327 100,0 99,4 

 вул. Минайська, 67 (ОСББ "Наш Дім-Ужгород") - 239,894 239,894 238,441 100,0 99,4 

 вул. Олександра Столєтова,4 (ОСББ "Столєтова,4") - 200,000 200,000 194,805 100,0 97,4 

 Капітальний ремонт ліфтів багатоквартирних житлових будинків, які обслуговуються 

управителями 

1360,000 1360,000 - - - - 

 Капітальний ремонт ліфтів житлових будинків ОСББ, ЖБК: 1040,000 1040,000 - - - - 

 Капітальний ремонт мощення багатоквартирних будинків, що обслуговуються 

управителями: 

- 100,000 44,800 44,742 44,8 99,9 

 в т.ч. першочергових: - 44,800 44,800 44,742 100,0 99,9 

 вул. Ф. Шопена, 15а - 44,800 44,800 44,742 100,0 99,9 

 Капітальний ремонт дашків житлових будинків ОСББ,ЖБК - 200,000 164,000 158,127 82,0 96,4 

 в т.ч. першочергових: - 164,000 164,000 158,127 100,0 96,4 

 вул.Івана Панькевича,79,81, ОСББ"Енергетик,79,81" - 60,000 60,000 59,933 100,0 99,9 

 вул.Олександра Столєтова, 4, ОСББ"Столєтова,4" - 104,000 104,000 98,194 100,0 94,4 

 Капітальний ремонт балконів житлових будинків об'єднань співвласників 

багатоквартирних будинків (ОСББ), ЖБК:  

- 240,000 239,840 233,567 99,0 97,4 

 в т.ч. першочергових: - 239,840 239,840 233,567 99,9 97,4 

 вул. Гарайди,1 (ОСББ "Гарайди,1") - 239,840 239,840 233,567 99,9 97,4 

5. Програма охорони навколишнього природного середовища міста 

Ужгород на 2018-2022 роки: 

1156,500 1360,800 1256,882 974,181 92,4 77,5 

 Забезпечення екологічно безпечного збирання ТПВ 115,000 115,000 115,000 115,000 100,0 100,0 

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

заповідного фонду місцевого значення "парк Боздоський" 

240,000 335,000 335,000 254,175 100,0 75,9 

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

заповідного фонду місцевого значення "парк Підзамковий" 

120,000 120,000 120,000 119,045 100,0 99,2 

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

значення "парк Боздоський" 

253,500 253,500 170,182 156,961 67,1 92,2 
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 Забезпечення утримання в належному стані об'єктів природно-заповідного фонду місцевого 

значення "парк Підзамковий" 

130,000 130,000 130,000 130,000 100,0 100,0 

 Забезпечення відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму, очищення 

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

Боздоський" 

298,000 104,000 83,400 - 80,2 - 

 Забезпечення виготовлення проекту встановлення та виносу меж в натурі об'єкту  

ПЗФ"Липова Алея" 

- 20,000 20,000 - 100,0 - 

 Забезпечення виготовлення проекту встановлення та виносу меж в натурі об'єкту  ПЗФ"парк 

"Підзамковий" 

- 48,300 48,300 - 100,0 - 

 Забезпечення виготовлення проекту встановлення та виносу меж в натурі об'єкту  

ПЗФ"Партерний сквер" 

- 36,000 36,000 - 100,0 - 

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

значення "парк  Боздошський" (поточний ремонт пішохідних доріжок у "парку Боздошський" 

- 199,000 199,000 199,000 100,0 100,0 

6. Комплексна Програма відновлення історичного центру м. Ужгорода на 

2017-2020 роки: 

114200,000 1345,577 385,737 158,302 28,7 41,0 

 Реконструкція мереж та об'єктів благоустрою історичної частини міста : 96000,000 1345,577 385,737 158,302 28,7 41,0 

 - реконструкція інженерних мереж по пл. Ш.Петефі  - 1345,577 385,737 158,302 28,7 41,0 

 Капітальний ремонт фасадів : 7800,000 - - - - - 

 Капітальний ремонт покрівель : 10400,000 - - - - - 

7. Програма благоустрою міста Ужгород на 2018-2022 роки 
86136,500 199658,304 185783,710 162363,374 93,0 87,4 

 I. Утримання об’єктів благоустрою:  86136,500 72454,055 71391,860 65980,171 98,5 92,4 

 Забезпечення утримання в належному стані міських доріг  26695,200 25882,145 24864,950 21310,168 96,1 85,7 

 Утримання в належному стані території міста (ліквідація несанкціонованих 

сміттєзвалищ)  

1474,200 1914,025 1914,025 1913,363 100,0 99,9 

 Збереження та утримання на належному рівні зелених зон міста  13483,300 10931,930 10931,930 10822,662 100,0 99,0 

 Забезпечення благоустрою кладовищ 1900,600 1927,000 1927,000 1922,923 100,0 99,8 

 Забезпечення функціонування системи вуличного освітлення (послуги з утримання 

системи вуличного освітлення)  

3250,000 2500,000 2500,000 2475,836 100,0 99,0 

 Забезпечення функціонування світлових об'єктів (послуги з утримання світлофорних 

об'єктів)  

1045,200 804,000 804,000 804,000 100,0 100,0 

 Забезпечення функціонування системи вуличного освітлення (Електрична енергія)  15600,000 8100,000 8100,000 7718,826 100,0 95,3 

 Утримання в належному стані об'єктів благоустрою (утримання малих 

архітектурних форм: монтаж та встановлення дерев'яних конструкцій)  

256,100 319,700 319,700 237,971 100,0 74,4 

 Забезпечення функціонування міських фонтанів  189,800 198,800 198,800 183,060 100,0 92,1 

 Забезпечення утримання в належному стані зони відпочинку, прибережної смуги  257,400 198,000 198,000 85,453 100,0 43,1 
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 Забезпечення послуг по святковому оформленню міста (монтаж та встановлення 

дерев'яних конструкцій)  

258,700 199,000 199,000 199,000 100,0 100,0 

 Забезпечення утримання в належному стані об'єктів благоустрою (в т.ч.фарбування 

об'єктів благоустрою)  

253,500 406,000 406,000 388,345 100,0 95,6 

 Забезпечення відлову безпритульних тварин 189,800 - - - - - 

 Забезпечення утримання об'єктів транспортної інфраструктури (нанесення 

горизонтальної розмітки)  

1899,600 1869,700 1869,700 1381,689 100,0 73,9 

 Забезпечення поточного ремонту об’єктів транспортної 

інфраструктури(світлофорних  об’єктів)  

246,100 189,300 189,300 189,204 100,0 99,9 

 Забезпечення поточного ремонту об’єктів транспортної інфраструктури (заміна 

дорожніх знаків)  

258,700 199,000 349,000 348,822 175,4 99,9 

 Забезпечення роботи мережі водовідведення вулиць  2744,800 587,000 587,000 578,982 100,0 98,6 

 Забезпечення поточного ремонту об’єктів транспортної інфраструктури (ремонт 

окремих елементів зливової каналізації)  

533,500 237,455 237,455 74,490 100,0 31,4 

 Поточний ремонт міських шляхів  15600,000 15600,000 15600,000 15149,378 100,0 97,1 

 Послуги у сфері поводження з радіоактивними, токсичними та небезпечними 

відходами 

- 195,000 - - - - 

 Послуги з компенсації перетікань реактивної електричної енергії - 196,000 196,000 195,999 100,0 99,9 

 II.Капітальні видатки на об'єкти благоустрою - 127204,249 114391,850 96383,203 89,9 84,2 

 Реконструкція міських шляхів: - 15974,203 15974,203 13819,025 100,0 86,5 

 реконструкція вул. Можайського (8 Березня – Минайська)   15974,203 15974,203 13819,025 100,0 86,5 

 Капітальний ремонт міських шляхів: - 85911,613 72739,366 64255,332 84,7 88,3 

 капітальний ремонт вул.Собранецька (від вул.Митної до міжнародного пункту 

пропуску "Ужгород")(субвенція державного бюджету) 

- 5000,000 

 

5000,000 4887,086 100,0 97,7 

 капітальний ремонт вул. Стефаника  - 800,545 684,187 542,660 85,5 79,3 

 капітальний ремонт покриття пл. Ш.Петефі  - 11784,945 8442,705 8409,946 71,6 99,6 

 капітальний ремонт вул. Шумна  - 7772,446 7772,446 7772,446 100,0 100,0 

 капітальний ремонт вул. Перемоги (від вул.Тиводора Легоцького до с. Сторожниця)  - 5708,379 5708,379 5708,379 100,0 100,0 

 капітальний ремонт вул. Капушанська (від перехрестя пр.Свободи до перехрестя 

вул.Легоцького) 

- 12658,603 8301,531 7599,077 65,6 91,5 

 капітальний ремонт вул. Станційна - 6515,697 5671,527 5671,527 87,0 100,0 

 капітальний ремонт вул. Львівська  - 3865,132 2299,117 2290,093 59,5 99,6 

 капітальний ремонт вул.Антонівська - 3291,522 2228,078 2201,561 67,7 98,8 

 капітальний ремонт вул.Стародоманинська - 100,000 - - - - 

 капітальний ремонт вул.Івана Лобачевського - 100,000 - - - - 

 капітальний ремонт вул.Юрія Жатковича - 100,000 - - - - 

 капітальний ремонт вул.Одеська від перехрестя з вул. Мукачівською до перехрестя з - 1520,020 1520,020 1520,019 100,0 100,0 
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вул. Франтішека Тіхого 

 капітальний ремонт вул.Стрільничної  - 1219,000вт 

749,0облбюд 

1219,000 втч 

749,0 облбюджет 

1045,066 втч 

749,0облбюджет 

100,0 85,7 

 капітальний ремонт вул.Юрія Гагаріна  - 23693,205 
втч20000,0ДФРР 

22200,000 
вт.ч.17500,0-ДФРР 

14915,751 
втч 11500,0-ДФРР 

93,7 67,2 

 капітальний ремонт дорожнього покриття транспортного мосту на пл.Богдана 

Хмельницького 

- 1314,743 1225,000 1225,000 93,2 100,0 

 капітальний ремонт покриття пішохідної частини транспортного мосту вул.Івана 

Анкудінова 

- 298,870 298,870 298,868 100,0 99,9 

 капітальний ремонт шляхопроводу вул. Івана Анкудінова  168,506 168,506 167,853 100,0 99,6 

 Капітальний ремонт наб. Незалежності - 7481,608 
вт.ч.7263,697Дб 

7481,608 

вт.ч.7263,697Дб 

5802,104 

втч.5616,692 

100,0 77,5 

 Капітальний ремонт зупинок громадського транспорту - 970,000 970,000 407,585 100,0 42,0 

 Капітальний ремонт тротуарів : - 1588,213 1588,213 1587,971 100,0 99,9 

 капітальний ремонт пішохідної зони пл. Ш. Петефі  - 587,461 587,461 587,461 100,0 100,0 

 капітальний ремонт тротуарів вул. Бородіна - 156,334 156,334 156,334 100,0 100,0 

 капітальний ремонт тротуарів наб. Незалежності (від буд.2 до буд.4) - 653,418 653,418 653,417 100,0 100,0 

 капітальний ремонт перехрестя вул.Тиводара Легоцького-вул.Миколи Бобяка - 191,000 191,000 190,759 100,0 99,9 

 Капітальний ремонт скверів: - 301,285 301,285 300,535 100,0 99,7 

 скверу Франтішека Крупки по вул.Гойди - 36,380 36,380 36,380 100,0 100,0 

 скверу ім.Штефаніка - 264,905 264,905 264,155 100,0 99,7 

 Капітальний ремонт внутрішньоквартальних територій :  - 9969,883 9838,494 6718,347 98,7 68,3 

 пр. Свободи, 2 (в рамках бюджету громадської ініціативи) - 500,000 - - - - 

 вул. Заньковецької (від буд..№29 до буд. №27) - 995,314 995,314 877,751 100,0 91,8 

 вул.8-го Березня,20-вул.Грушевського, 37А - 556,325 556,325 556,324 100,0 100,0 

 вул.Гойди,28-пл.Д.Народів,2 - 250,000 250,000 72,255 100,0 28,9 

 вул.Тлехаса,93,95 - 580,000 580,000 577,758 100,0 99,6 

 пр. Свободи, 40 - 550,000 550,000 549,974 100,0 99,9 

 вул. Грушевського,37  - 1430,000 1430,000 1423,477 100,0 99,5 

 вул. Володимирська, 65 - 38,827 38,827 38,826 100,0 100,0 

 вул. Маресьєва, 1,3,5 - 24,795 24,795 24,794 100,0 100,0 

 вул. Перемоги, 163/2  - 480,000 480,000 478,304 100,0 99,6 

 вул.8-го Березня, 20 - 1493,849 1493,849 1336,447 100,0 89,5 

 вул.І.Франка,56А  521,564 521,564 67,417 100,0 12,9 

 вул. Закарпатська, 28   - 290,000 290,000 45,782 100,0 15,8 

 вул. Керченська, 7,7а  - 1014,209 1382,820 271,108 136,3 26,7 

 вул. Міцкевича, 3-5 - 450,000 450,000 149,993 100,0 33,3 
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 вул. Льва Толстого, 46-пл.Богдана Хмельницького,3 - 295,000 295,000 248,137 100,0 84,1 

 вул. Перемоги, 157 - 300,000 300,000 - 100,0 - 

 вул. Василя Комендаря,50 - 200,000 200,000 - 100,0 - 

 Капітальний ремонт зелених насаджень  - 1000,000 1000,000 998,872 100,0 99,9 

 Виготовлення проектно-кошторисної документації та проведення експертизи на 

капітальний ремонт об'єктів благоустрою  

- 1000,000 1000,000 441,470 100,0 44,1 

 Виготовлення проектно-кошторисної документації та проведення експертизи на 

капітальний ремонт доріг та тротуарів 

- 1808,763 1800,000 1662,777 99,5 92,4 

 Виготовлення проектно-кошторисної документації та проведення експертизи на 

реконструкцію мостів та доріг  

- 567,292 567,292 323,445 100,0 57,0 

 Виготовлення проектно-кошторисної документації та проведення експертизи на 

реконструкцію об'єктів благоустрою  

- 131,389 131,389 65,740 100,0 50,0 

 Капітальний ремонт зеленої зони на пл.Петефі - 1000,000 1000,000 - 100,0 - 

8. Програма виготовлення технічної документації на багатоквартирні 
будинки, квартири у м. Ужгород на 2018-2022 роки: 

750,000 750,000 100,000 100,000 13,3 100,0 

 Виготовлення технічних паспортів на багатоквартирні житлові будинки 700,000 700,000 100,000 100,000 14,2 100,0 

 Виготовлення технічних паспортів на неприватизовані квартири з метою реалізації 

за міською радою права власності на квартири 

50,000 50,000 - - - - 

9. 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») : 

2000,000 4000,000 2836,400 2832,569 71,0 99,9 

 Часткове відшкодування тіла кредиту за залученими у кредитно-фінансових 

установах кредитами, що надаються об'єднанням співвласників багатоквартирних 

будинків та житлово-будівельних кооперативам на впровадження енергозберігаючих 

заходів 

2000,000 4000,000 2836,400 2832,569 71,0 99,9 

10. Програма розвитку земельних відносин у м. Ужгород на 2017-2019 роки:               
199,000 398,000 398,000 372,198 100,0 93,5 

 Оформлення правовстановлюючих документів на земельні ділянки комунальної 

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

проведення земельних торгів (аукціонів) 

199,000 398,000 398,000 372,198 100,0 93,5 

11. Програма сприяння виконанню рішень судів та інших виконавчих 

документів на 2018 – 2022 роки :  

917,449 953,626 948,622 948,621 99,5 99,9 



 

№ 

за/п 

 

Найменування цільової міської Програми (зміст заходів, назва об'єктів),  

головний розпорядник бюджетних коштів 

Річний обсяг фінансування, тис. грн. Фактично 

профінансо-

вано за січень-

грудень, 

тис. грн. 

Відсотки: 

затверджено 

Програмою 

на 2019 рік 

затверджено

Програмою 

з урахуван-

ням змін 

згідно уточненого 

кошторису (плану 

використання 

коштів) 

(стовп. 5 

до 

стовп. 4) 

(стовп. 6 

до 

стовп. 5) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Видатки на організацію виконання судових рішень, постанов та виконавчих 

документів 

917,449 953,626 948,622 948,621 99,5 99,9 

12. Програма будівництва, реконструкції та капітального ремонту дитячих 

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

2942,056 2651,056 828,175 816,604 31,2 98,6 

 Капітальний ремонт дитячого майданчика по вул. Івана Франка - 161,985 150,175 150,175 92,7 100,0 

 Дитячі майданчики (за проектами "Бюджету громадської ініціативи м.Ужгород"):       

 облаштування дитячого майданчика по вул. Перемоги, 149 - 395,450 359,000 359,000 99,9 100,0 

 реконструкція спортивного майданчика по вул. Можайського,16 - 309,000 319,000 307,429 103,2 96,4 

13. Програма відшкодування відсотків за кредитами, залученими 

населенням на впровадження енергозберігаючих заходів у м. Ужгород 

на 2018-2022 роки: 

500,000 500,000 - - - - 

 Відшкодування з бюджету міста частини відсоткової ставки за надані кредити на 

впровадження населенням заходів з енергозбереження 

500,000 500,000 - - - - 

14. Програма утримання та фінансової підтримки спортивних споруд КП 

"Стадіон "Авангард" на 2018-2020 роки: 

1737,400 2723,100 2717,200 2717,199 99,8 100,0 

 Підпрограма 1.Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання       

 Забезпечення утримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд 

комунальної форми власності та забезпечення їх ефективного функціонування для 

проведення спортивних заходів  

1737,400 2723,100 2717,200 2717,199 99,8 100,0 

15. Програма встановлення автономного електричного опалення у 

м.Ужгород на 2019 рік: 

900,000 900,000 100,000 58,294 11,1 58,3 

 Влаштування автономного опалення 130,000 130,000 100,000 58,294 76,9 58,3 

 Надання допомоги на введення автономного опалення в експлуатацію 39,000 39,000 - - - - 

 Виконання робіт по підключенню електромереж квартир відповідно до виданих 

техумов 

31,000 31,000 - - - - 

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

16. Програма приватизації об'єктів комунальної власності на 2019-2020 

роки: 

199,000 199,000 199,000 199,000 100,0 100,0 

 Розроблення технічної документації, звітів з належної експертної оцінки об'єктів 

приватизації, публікація в засобах масової інформації, витрати пов'язані з 

проведенням аукціонів 

199,000 199,000 199,000 199,000 100,0 100,0 

17. Програма розвитку житлового фонду соціального призначення та 

житлових об'єктів, які використовуються для забезпечення діяльності 

1205,000 1205,000 215,000 208,294 17,8 96,9 
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дитячих будинків сімейного типу у місті Ужгород на 2019-2022 роки: 

 Поточний та капітальний ремонт житлових об'єктів 800,000 800,000 175,000 174,797 21,9 99,9 

 Оплата комунальних послуг (при потребі) 100,000 100,000 40,000 33,497 40,0 83,7 

 Облаштування житлових об'єктів необхідним обладнанням 290,000 290,000 - - - - 

 Облаштування прибудинкових територій 5,000 5,000 - - - - 

 Оплата інших послуг, необхідних для утримання фонду соціального житла та 

будинків сімейного типу 

10,000 10,000 - - - - 

VI. Управління освіти 3252,000 3252,000 197,500 188,300 6,1 95,3 

1. Програма підтримки обдарованої учнівської молоді та учнівського 

врядування м.Ужгорода на 2016-2020 роки: 

200,000 200,000 197,500 188,300 79,0 95,3 

 Виплата одноразової грошової винагороди учням переможцям IV етапу 

Всеукраїнських учнівських олімпіад, III етапу Всеукраїнського конкурсу - захисту 

науково-дослідницьких робіт Малої академії наук України та випускникам навчальних 

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

Витрати на оплату проїзду дітей до місць проведення заходів, які сприяють 

трудовому вихованню та вільному самовияву дитини, заходів оздоровчого, 

пізнавального, спортивного характеру, та у зворотному напрямку 

200,000 200,000 197,500 188,300 79,0 95,3 

2. Програма "Безпека навчальних закладів міста на 2017-2019 роки": 
1902,000 1902,000 - - - - 

 Обмеження доступу на територію ДНЗ та ЗНЗ осіб, які не задіяні в проведенні 

навчально- виховного процесу. Недопущення внесення до приміщень навчальних 

закладів вибухонебезпечних та інших предметів, що можуть становити загрозу 

здоров'ю і життю дітей та працівників 

1902,000 1902,000 - - - - 

3. Програма енергозбереження та енергоефективності міста Ужгород на 

2018-2022 роки  

250,000 250,000 - - - - 

 Забезпечення ефективного функціонування енергоменеджменту в місті:       

 Проведення енергетичного аудиту в бюджетних установах міста 250,00 250,000 - - - - 

4. Програма відпочинку та оздоровлення дітей на 2017-2019 роки : 
900,000 900,000 - - - - 

 Організовувати роботу пришкільних таборів, таборів праці та відпочинку 900,000 900,000 - - - - 

VII. Управління у справах культури, молоді та спорту 
3915,000 3810,000 2375,000 2251,600 62,3 94,8 
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1. Програма відзначення в місті Ужгород державних та місцевих свят, 

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

2020 роки: 

1200,000 1200,000 1200,000 1190,000 100,0 99,2 

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

держави, які встановлені актами Президента України, Кабінету Міністрів України 

та ін. Організація та проведення загальноміських культурно-масових заходів – 

місцевих свят. Проведення круглих столів, нарад, конференцій, семінарів, тощо 

430,000 430,000 430,000 430,000 100,0 100,0 

 
Організація та проведення ювілейних дат творчих колективів, видатних діячів 

культури, аматорів народної творчості, закладів культури, професійних свят, 

творчого звіту майстрів народної творчості та аматорів народного мистецтва. 

Організація та проведення пленерів, майстер-класів, виставок образотворчого та 

декоративно-прикладного мистецтва 

85,000 85,000 85,000 85,000 100,0 100,0 

 
Організація та проведення міських фестивалів, свят. Забезпечення участі творчих 
колективів міста у обласних, Всеукраїнських, Міжнародних фестивалях, конкурсах 

80,000 80,000 80,000 80,000 100,0 100,0 

 
Сприяння та надання допомоги національно-культурним товариствам у відзначенні 

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

20,000 20,000 20,000 20,000 100,0 100,0 

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

бордів тощо для проведення культурно-мистецьких заходів 

140,000 140,000 140,000 140,000 100,0 100,0 

 
Виготовлення та придбання нагородної та іншої атрибутики, реквізиту для 

проведення заходів 

95,000 95,000 95,000 95,000 100,0 100,0 

 
Підтримка високого професійного мистецтва, творчих ініціатив молоді, творчих 

спілок, інших культурно-мистецьких організацій 

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

 
Заохочення сучасних прозаїків до написання творів, присвячених місту Ужгород, 

популяризація новітньої української літератури серед населення міста, відкриття 

нових талантів 

30,000 30,000 30,000 20,000 100,0 66,7 

 
Організація та проведення офіційних прийомів: забезпечення делегацій (запрошених 

гостей міста) транспортом, послугами екскурсоводів та перекладачів. Проживання 

та харчування. Озвучення офіційних прийомів. Виготовлення необхідної протокольної 

атрибутики та інформаційних матеріалів, придбання квіткової продукції, сувенірів 

пов’язаних із символікою, історією, економічним потенціалом, культурним 
надбанням міста тощо. Організація та проведення культурної програми тощо 

220,000 220,000 220,000 220,000 100,0 100,0 

2. Програма розвитку фізичної культури та спорту, фінансової підтримки 

кращих спортсменів та команд, покращення матеріально-технічної 

спортивної бази в м. Ужгород на 2019-2021 роки: 

1255,000 1255,000 590,000 511,400 47,0 86,7 

 Розвиток фізичної культури та спорту 370,000 370,000 151,000 114,000 40,8 75,5 



 

№ 

за/п 

 

Найменування цільової міської Програми (зміст заходів, назва об'єктів),  

головний розпорядник бюджетних коштів 

Річний обсяг фінансування, тис. грн. Фактично 

профінансо-

вано за січень-

грудень, 

тис. грн. 

Відсотки: 

затверджено 

Програмою 

на 2019 рік 

затверджено

Програмою 

з урахуван-

ням змін 

згідно уточненого 

кошторису (плану 

використання 

коштів) 

(стовп. 5 

до 

стовп. 4) 

(стовп. 6 

до 

стовп. 5) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Поповнення матеріально-технічної бази 25,000 25,000 11,000 10,600 44,0 96,4 

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

заходів розвитку, в т. ч.:  

720,000 720,000 288,000 246,800 40,0 85,7 

 1. Футбол  60,000 60,000 24,000 21,100 40,0 87,9 

 2. Волейбол  60,000 60,000 24,000 24,000 40,0 100,0 

 3. Баскетбол  60,000 60,000 24,000 23,600 40,0 98,3 

 4. Боротьба дзюдо  60,000 60,000 24,000 16,500 40,0 68,7 

 5. Бокс  60,000 60,000 24,000 21,800 40,0 90,8 

 6. Фехтування  60,000 60,000 24,000 16,300 40,0 67,9 

 7. Самбо  60,000 60,000 24,000 22,200 40,0 92,5 

 8. Великий теніс  60,000 60,000 24,000 24,000 40,0 100,0 

 9. Легка атлетика  60,000 60,000 24,000 17,400 40,0 72,5 

 10.Футзал 60,000 60,000 24,000 23,900 40,0 99,6 

 11. Шахи 60,000 60,000 24,000 23,900 40,0 99,6 

 12. Кік-боксинг 60,000 60,000 24,000 12,100 40,0 50,4 

 Грошова винагорода спортсменів переможців, або призерів міських, обласних, 

державних і міжнародних змагань та їх тренерів 

140,000 140,000 140,000 140,000 100,0 100,0 

3. Міська Програма сімейної, молодіжної, демографічної, ґендерної 

політики, попередження насильства в сім'ї та протидії торгівлі людьми 

на 2016-2020 роки 

- 100,000 2,000 2,000 2,0 100,0 

4. Програма відпочинку та оздоровлення дітей на 2017-2019 роки: 
205,000 - - - - - 

 
Придбання путівок до дитячих закладів оздоровлення та відпочинку для дітей, які 
потребують особливої соціальної уваги та підтримки 

200,000 - - - - - 

 
Здійснювати обстеження дитячих закладів оздоровлення та відпочинку щодо стану 

підготовки до проведення літніх оздоровчих кампаній, проводити в установленому 

порядку перевірки дотримання норм проживання та харчування у дитячих закладах 

5,000 - - - - - 

5. Програма розвитку Ужгородського міського центру дозвілля – будинку 

культури на 2017-2019 роки:  

150,000 150,000 - - - - 

 Придбання оргтехніки, мультимедійного обладнання, звукопідсилювальної та 

освітлювальної апаратури, інструментів для акомпонування, тощо 

100,000 100,000 - - - - 

 Пошиття костюмів, придбання взуття, виготовлення реквізиту колективам 
міського центру дозвілля – будинку культури 

50,000 50,000 - - - - 

6. Програма навчання плаванню дітей і розвитку водних видів спорту в 
600,000 600,000 275,000 240,600 45,8 87,5 
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до 
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до 

стовп. 5) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

м.Ужгород на 2019-2021 роки: 

 Відновлення системи початкового навчання плаванню школярів міста (визначення 
категорії дітей та навчальних закладів, які будуть навчатись початковому 

плаванню; розробка щорічного календарного плану та розкладу занять початкового 

плавання; створення умов (секцій) з навчання початковому плаванню дітей шкільного 

віку) 

150,000 150,000 65,000 59,300 43,3 91,2 

 Розвиток водних видів спорту(поповнення матеріально-технічної бази, забезпечення 

участі команд у всеукраїнських та міжнародних змаганнях та навчально-

тренувальних зборах, організація та проведення першостей, чемпіонатів та кубків 

міста, створення умов для роботи спортивних секцій з плавання та водного поло; 

організація груп здоров"я та прикладного плавання, створення умов для проходження 

реабілітації; підтримка ветеранського руху; організація та розвиток 

інфраструктури з водних видів спорту) 

450,000 450,000 210,000 181,300 46,7 86,3 

7. Програма "Молодь міста Ужгород" на 2019-2021 роки: 310,000 310,000 308,000 307,600 99,3 99,9 

 Проведення заходів (до Дня молоді, Дня студента, Дня Конституції, Дня 

незалежності України, Дня захисника України, Дня Соборності тощо) спрямованих 

на формування патріотичної свідомості та активної громадянської позиції молоді, 

виховання у молоді почуття особистої та національної гідності 

42,000 50,000 50,000 50,000 100,0 100,0 

 Проведення круглих столів, акцій, конкурсів, заходів до національних свят, 

молодіжних фестивалів, тощо 

8,000 8,000 6,000 6,000 75,0 75,0 

 Проведення акцій, ігор, конкурсів, засідань за круглим столом, дебатів, 

семінарів(тренінгів), конференцій, форумів, фестивалів, пленерів та здійснення інших 

заходів з метою підтримки ініціатив молоді 

20,000 14,000 14,000 14,000 100,0 100,0 

 Проведення заходів з метою підвищення рівня здоров'я молоді, безпечного способу 

життя та культури здоров'я серед молоді (створення літніх таборів для  молоді, 
проведення заходів до Дня здоров'я, Дня боротьби зі СНІДОМ, акцій з профілактики 

шкідливих звичок, формування внутрішньої культури, взаємин у сім'ї та соціальному 

середовищі, забезпечення репродуктивного здоров'я молоді, популяризація серед 

молоді знань з безпеки життєдіяльності 

15,000 9,000 9,000 9,000 100,0 100,0 

 Проведення міських акцій, семінарів, тренінгів з неформальної освіти та з метою 

підготовки молодіжних працівників (Youth Worker) із залученням державних 

службовців молодіжної сфери та представників громадських молодіжних 

організацій. Підтримка роботи тематичних наметових таборів, "літнього 

університету", молодіжних центрів тощо 

20,000 20,000 20,000 20,000 100,0 100,0 

 Організаційна та фінансова підтримка ініціатив інститутів громадянського 

суспільства, робота яких спрямована на розвиток молодіжної політики, формування 

здорового способу життя, патріотичне виховання молоді тощо 

30,000 23,000 23,000 23,000 100,0 100,0 
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 Забезпечення участі представників громадських організацій, органів студентського 

самоврядування, обдарованих і талановитих дітей, молоді у міжнародних, 

всеукраїнських, обласних акціях, іграх, фестивалях, концертах, пленерах, конкурсах, 

семінарах, тренінгах, конференціях, форумах тощо 

10,000 4,400 4,400 4,000 100,0 90,9 

 Розроблення, видання, придбання інформаційних матеріалів та соціальної реклами з 

питань молодіжної політики 

15,000 11,600 11,600 11,600 100,0 100,0 

 Нагородження (виплата) премій Ужгородського міського голови для обдарованої 

молоді міста 

30,000 20,000 20,000 20,000 100,0 100,0 

 Проведення конкурсу молодіжних ініціатив відповідно до Положення затвердженого  

виконавчим комітетом Ужгородської міської ради 

100,000 150,000 150,000 150,000 100,0 100,0 

8. Програма інвентаризації та паспортизації об'єктів культурної спадщини 

м.Ужгород на 2019-2021 роки: 
195,000 195,000 - - - - 

 Реалізація державної політики у сфері охорони культурної спадщини. -  виготовлення 

в першу чергу облікової документації (паспорти, облікові картки) об'єктів 
культурної спадщини кварталу "Малий Галагов";- інвентаризація об'єктів культурної 

спадщини, - створення та підтримка електронної бази даних для об'єктів культурної 

спадщини міста, в т.ч.: бібліографічні, архівні матеріали, фотографії об'єктів 

(фотоальбоми), тематичні каталоги, популяризація пам'яток культурної спадщини 

195,000 195,000 - - - - 

VIII Управління охорони здоров'я 
20158,600 20812,400 20290,700 20253,811 97,5 99,8 

1. Міська Програма "Розвиток нефрологічної та гемодіалізної служби на 

2018-2022 роки" 

3693,400 3693,400 2191,900 2191,900 59,3 100,0 

2. Програма медичного забезпечення ветеранів, інвалідів Великої 

Вітчизняної війни та учасників бойових дій на 2018-2022 роки: 

1027,500 1027,500 1227,500 1227,500 119,5 100,0 

 Здійснення безоплатного та пільгового забезпечення медикаментами 815,800 815,800 1015,800 1015,800 124,5 100,0 

 Забезпечення відшкодування за проведення безкоштовного зубного протезування 

пільговій категорії населення 

211,700 211,700 211,700 211,700 100,0 100,0 

3. Міська цільова соціальна Програма протидії захворюванню на 

туберкульоз на 2018-2022 роки 

863,500 863,500 863,500 863,466 100,0 99,9 

4. Міська Програма «Цукровий та нецукровий діабет» на 2018-2022 роки 5661,600 5991,700 8852,300 в т.ч. 

держбюджет-

3190,700 

8824,303 в т.ч. 

держбюджет-

3189,404 

147,7 99,7 

5. Міська Програма боротьби з онкологічними захворюваннями на 2018-
2731,300 3000,000 3000,000 2999,112 100,0 99,9 
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2022 роки 

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

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

роки 

553,200 553,200 385,000 384,207 69,6 99,8 

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

2020 року”: 

330,000 330,000 270,000 270,000 81,8 100,0 

 Створення умов безпечного материнства, в т.ч.: 125,000 125,000 125,000 125,000 100,0 100,0 

 - забезпечення пологових стаціонарів препаратами для зупинки акушерських 

кровотеч 

20,000 20,000 20,000 20,000 100,0 100,0 

 - забезпечення акушерських стаціонарів одноразовими вакуум екстракторами 65,000 65,000 65,000 65,000 100,0 100,0 

 - забезпечення родопомічних закладів комп'ютерами для проведення моніторингу за 

вагітними, роділлями, то породіллями високого ступеня акушерського та 

перинатального ризику 

40,000 40,000 40,000 40,000 100,0 100,0 

 Знизити рівень захворюваності вагітних, роділь та породіл, в т.ч.: 55,000 150,000 90,000 90,000 60,0 100,0 

 - забезпечення родопомічних стаціонарів ін'єкційними препаратами заліза для 

лікування тяжких форм анемії у вагітних 

5,000 5,000 5,000 5,000 100,0 100,0 

 - забезпечення родопомічних стаціонарів антибактеріальними засобами з метою 

попередження септичних ускладнень 

50,000 145,000 85,000 85,000 58,6 100,0 

 Знизити рівень малюкової смертності, в т.ч.: 150,000 55,000 55,000 55,000 100,0 100,0 

 - забезпечення родопомічних та неонатологічних стаціонарів обладнанням та 

розхідними матеріалами для перинатальної допомоги, в т.ч. умов для виходжування 

новонароджених з надзвичайно малою вагою 

20,000 20,000 20,000 20,000 100,0 100,0 

 - забезпечення лікувальних закладів антирезусним імуноглобуліном для запобігання 
гемолімичній хворобі новонароджених  

10,000 - - - - - 

 - забезпечення лікувальних закладів препаратами для лікування дихальних розладів 

новонароджених 

100,000 - - - - - 

 - забезпечення неонатологічних та педіатричних відділень медичними препаратами 

для лікування новонароджених 

20,000 35,000 35,000 35,000 100,0 100,0 

8. Програма зміцнення матеріально-технічної бази міського центру 

первинної медико-санітарної допомоги на 2016-2020 роки: 

700,000 700,000 317,700 317,180 45,4 99,8 

 Забезпечення автотранспортом для надання невідкладної медичної допомоги: 

Автомобілі 

200,000 200,000 - - - - 
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 Придбання медичного обладнання  400,000 100,000 - - - - 

 Придбання, відповідних матеріалів, обладнання, інвентарю для оснащення робочого 

місця сімейного лікаря 

50,000 50,000 18,000 17,880 36,0 99,3 

 Придбання предметів довгострокового користування 50,000 350,000 299,700 299,700 85,6 100,0 

9. Програма забезпечення мешканців м. Ужгород імплантами для надання 

медичної допомоги хворим із ураженням органів опори та руху на 2018-

2022 роки: 

1000,000 1000,000 1000,000 997,283 100,0 99,7 

 Придбання ендопротезів суглобів: 1. Придбання ендопротезів кульшового суглобу 

цементної фіксації.2. Придбання кульшових суглобів без цементної фіксації.3. 

Придбання кульшових суглобів однополюсних та біполярних 

1000,000 1000,000 1000,000 997,283 100,0 99,7 

10. Програма протиепідемічних заходів та боротьби з інфекційними 

хворобами у м. Ужгород на 2018-2022 роки: 

1100,000 1100,000 1100,000 1100,000 100,0 100,0 

 Забезпечення  лабораторії центральної міської клінічної лікарні необхідними 

реактивами та поживними середовищами, хімічними елементами, сполуками, склом 

технічним, тарою пластмасовою та іншими медичними предметами та продуктами 

медичного призначення для проведення бактеріологічних досліджень 

1000,000 1000,000 1000,000 1000,000 100,0 100,0 

 Проведення діагностики інфекційних захворювань та забезпечення надання медичної 

допомоги інфекційним хворим 

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

11. Програма безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів у разі 

амбулаторного лікування пільгової категорії населення м. Ужгород на 

2019-2020 роки 

350,000 350,000 330,000 330,000 94,3 100,0 

 Відшкодування вартості лікарських засобів за рецептами лікарів, у разі 

амбулаторного лікування пільгової категорії населення та з категоріями захворювань 

шляхом відшкодування їх вартості за рецептами лікарів 

350,000 350,000 330,000 330,000 94,3 100,0 

12. Програма зайнятості населення на період до 2020 року:  - 55,000 - - - - 

 Фінансування громадських робіт - 55,000 - - - - 

13. Програма "Розвиток паліативної та хоспісної допомоги у м.Ужгород на 

2019-2023 роки": 

2148,100 2148,100 752,800 748,860 35,0 99,5 

 Забезпечення фінансування існуючої виїзної бригади "Хоспіс вдома" для 2148,100 2148,100 752,800 748,860 35,0 99,5 
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забезпечення максимально можливої якості життя людини 

IX. Департамент праці та соціального захисту населення 
38902,400 39632,400 22568,553 22561,360 56,9 99,9 

1. Програма фінансування видатків на житлово- комунальні послуги Почесним 

громадянам м. Ужгород на 2019 рік 

300,000 300,000 253,000 253,000 84,3 100,0 

 Оплата видатків на житлово-комунальні послуги у межах санітарних норм 

Почесним громадянам м. Ужгород та членам їх сімей, що проживають у місті 

Ужгород 

300,000 300,000 253,000 253,000 84,3 100,0 

2. Програма підтримки діяльності інститутів громадянського суспільства міста 

соціального спрямування на 2019 рік 

200,000 200,000 131,000 131,000 65,5 100,0 

3. Програма діяльності медико-соціального реабілітаційного центру “Дорога 

життя” на 2019 рік : 

1900,000 2300,000 2300,000 2299,619 100,0 99,9 

 Фінансова підтримка медико-соціальної та психолого-педагогічної реабілітації осіб з вадами 

фізичного і розумового розвитку 

1900,000 2300,000 2300,000 2299,619 100,0 99,9 

4. Програма додаткових гарантій соціального захисту громадян на 2019 рік: 
3144,000 3144,000 2732,362 2726,315 86,9 99,8 

5. Програма фінансування видатків на компенсаційні виплати за пільговий 

проїзд автомобільним транспортом на міських автобусних маршрутах 

загального користування у м. Ужгород на 2019 рік : 

32000,000 32000,000 16158,591 16158,591 50,5 100,0 

 Забезпечення реалізації прав окремих категорій громадян на пільговий проїзд 

автомобільним транспортом на міських автобусних маршрутах загального 

користування 

32000,000 32000,000 16158,591 16158,591 50,5 100,0 

6. Програма сприяння виконанню рішень судів та інших виконавчих 

документів на 2018 – 2022 роки :  

693,400 693,400 693,400 693,400 100,0 100,0 

 Видатки на організацію виконання судових рішень, постанов та виконавчих 

документів 

693,400 693,400 693,400 693,400 100,0 100,0 

7. Програма зайнятості населення на період до 2020 року: 230,000 125,000 50,000 49,288 40,0 98,6 

 Фінансування громадських робіт 230,000 125,000 50,000 49,288 40,0 98,6 

8. Програма відпочинку та оздоровлення дітей на 2017-2019 роки - 205,000 196,100 196,100 95,7 100,0 

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

потребують особливої соціальної уваги та підтримки 

- 200,000 191,100 191,100 95,5 100,0 
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 Здійснювати обстеження дитячих закладів оздоровлення та відпочинку щодо стану 

підготовки до проведення літніх оздоровчих кампаній, проводити в установленому 

порядку перевірки дотримання норм проживання та харчування у дитячих закладах 

- 5,000 5,000 5,000 100,0 100,0 

9. Міська Програма сімейної, ґендерної політики, запобігання та протидію 

домашньому насильству і торгівлі людьми на 2019-2020 роки 

665,000 665,000 54,100 54,047 8,1 99,9 

Х. Управління капітального будівництва 
17900,000 19386,797 - - - - 

1. Програма будівництва, реконструкції та капітального ремонту дитячих 

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

6000,000 7486,797 - - - - 

 Будівництво 2-х дитячих та 3-х спортивних майданчиків 6000,000 6000,000 - - - - 

 Створення мережі баскетбольних майданчиків у м. Ужгород (1 етап) (за 
проектами "Бюджету громадської ініціативи м.Ужгород на 2019 рік"), 

Адреса: 

- 1486,797 - - - - 

 Двір будинків по вул. 8 березня буд.17,19,21 та вул. Михайла Грушевського,55,57  - 794,358 - - - - 

 Двір будинків по вул. Олексія Бестужева-Рюмена,4; вул. Марії Заньковецької,77 та 

вул. Тиводора Легоцького,21,23  

- 346,2195 - - - - 

 Двір будинків по вул. Степана Руданського,5; вул. Федора Потушняка,8-12 та вул. 

Оноківська,8-14  

- 346,2195 - - - - 

2. Програма з облаштування внутрішніх вбиралень у закладах освіти м. 

Ужгорода на 2019-2020 роки 

11900,000 11900,000 - - - - 

 Облаштування внутрішніх вбиралень у закладах загальної середньої 

освіти: 

6900,000 6900,000 - - - - 

 Ужгородська спеціалізована загальноосвітня школа I-III ст. №2 з поглибленим 

вивченням окремих предметів (вул.Підгірна, 43) 

700,000 700,000 - - - - 

 Ужгородська спеціалізована школа I-III ст. №3 з поглибленим вивченням англійської 

мови (наб.Незалежності, 19) 

450,000 450,000 - - - - 

 Ужгородська спеціалізована школа I-III ст. №5 з поглибленим вивченням іноземних 

мов (наб. Київська, 16) 

350,000 350,000 - - - - 

 Ужгородська загальноосвітня школа I-III ст. №6 ім. В.С. Гренджі-Донського 

(вул.Польова,22) 

450,000 450,000 - - - - 

 Ужгородська загальноосвітня школа I-III ступенів №7 (вул.Антоніна Дворжака, 41) 450,000 450,000 - - - - 

 Ужгородська загальноосвітня школа I-III ступенів №7 (вул.Антоніна Дворжака, 54б) 100,000 100,000 - - - - 

 Ужгородська загальноосвітня школа I-III ст. №8 (вул.Академіка Корольова, 4) 100,000 100,000 - - - - 

 БПЛ "Інтелект"- ЗОШ I-III ст. №11 (наб.Православна, 25) 700,000 700,000 - - - - 

- Ужгородська загальноосвітня школа I-III ст. №12 (вул.Марії Заньковецької, 17а) 450,000 450,000 - - - - 



 

№ 

за/п 

 

Найменування цільової міської Програми (зміст заходів, назва об'єктів),  

головний розпорядник бюджетних коштів 

Річний обсяг фінансування, тис. грн. Фактично 

профінансо-

вано за січень-

грудень, 

тис. грн. 

Відсотки: 

затверджено 

Програмою 

на 2019 рік 

затверджено

Програмою 

з урахуван-

ням змін 

згідно уточненого 

кошторису (плану 

використання 

коштів) 

(стовп. 5 

до 

стовп. 4) 

(стовп. 6 

до 

стовп. 5) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Ужгородська гімназія №14 (вул.Клименка Тімірязєва,12) 250,000 250,000 - - - - 

 Навчально-виховний комплекс "Гармонія" (вул.Доманинська, 263) 700,000 700,000 - - - - 

 Ужгородська спеціалізована школа I-III ст. №19 (вул.Марії Заньковецької, 66) 1000,000 1000,000 - - - - 

 Лінгвістична гімназія ім. Т.Г.Шевченка (наб.Незалежності, 4) 100,000 100,000 - - - - 

 Навчально-виховний комплекс "Певоцвіт" (вул.Академіка Корольова, 2) 200,000 200,000 - - - - 

 Спеціалізований навчально-виховний комплекс "Загальноосвітня школа I ступеня – 

дошкільний заклад" з поглибленим вивченням англійської мови "Пролісок" (просп. 

Свободи,41) 

200,000 200,000 - - - - 

 Навчально-виховний комплекс "Ялинка" (вул.Адмірала Нахімова,3) 700,000 700,000 - - - - 

 Облаштування внутрішніх вбиралень у закладах дошкільної освіти: 5000,000 5000,000 - - - - 

 Заклад дошкільної освіти №1 загального розвитку (вул.Марка  Вовчка, 47а) 450,000 450,000 - - - - 

 Заклад дошкільної освіти №2комбінованого типу (пров.Приютський,1) 100,000 100,000 - - - - 

 Заклад дошкільної освіти №7 "Віночок" загального розвитку (вул.Августина 

Волошина, 46) 

100,000 100,000 - - - - 

 Заклад дошкільної освіти №8 "Дзвіночок" загального розвитку (вул.Михайла 

Грушевського, 29а) 

700,000 700,000 - - - - 

 Заклад дошкільної освіти №12 загального розвитку (вул. Мора Йокаї, 9) 100,000 100,000 - - - - 

 Заклад дошкільної освіти №18 санаторного типу (вул.Івана Айвазовського, 5) 100,000 100,000 - - - - 

 Заклад дошкільної освіти №19 загального розвитку (вул. Вільмоша Ковача, 22) 100,000 100,000 - - - - 

 Заклад дошкільної освіти №20 комбінованого типу (вул. Вільмоша Ковача, 23) 600,000 600,000 - - - - 

 Заклад дошкільної освіти №21 "Ластовічка" (вул. Марії Заньковецької, 87а) 700,000 700,000 - - - - 

 Заклад дошкільної освіти №26 загального розвитку (просп. свободи,59) 700,000 700,000 - - - - 

 Заклад дошкільної освіти №28 загального розвитку (вул. Миколи Добролюбова, 4а) 100,000 100,000 - - - - 

 Заклад дошкільної освіти №30 загального розвитку (вул. Тараса Шевченка, 42) 500,000 500,000 - - - - 

 Заклад дошкільної освіти №31 "Перлинка" загального розвитку (вул. Василя 

Докучаєва, 8) 

100,000 100,000 - - - - 

 Заклад дошкільної освіти №36 загального розвитку (вул. Андрія Бачинського, 27) 100,000 100,000 - - - - 

 Заклад дошкільної освіти №40 загального розвитку (вул. Августина Волошина, 36) 400,000 400,000 - - - - 

 Заклад дошкільної освіти №43 загального розвитку (вул. Іштвана Дендеші, 166) 100,000 100,000 - - - - 

 Заклад дошкільної освіти №42 "Джерельце" загального розвитку (вул. Тиводара 

Легоцького, 19а)  

50,000 50,000 - - - - 

XI. Управління міжнародного співробітництва та інновацій 
1062,867 1062,867 766,867 761,301 72,1 99,3 

1. Програма розвитку транскордонного співробітництва та підтримки 

імплементації проектів міжнародної технічної допомоги в м. Ужгород на 

1062,867 1062,867 766,867 761,301 72,1 99,3 
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2018-2022 роки: 

 Організація і проведення конференцій, форумів, семінарів, круглих столів та 
тренінгів з питань розвитку транскордонного співробітництва в місті 

70,000 70,000 24,600 24,034 35,1 97,7 

 Придбання та виготовлення сувенірної, промоційно- інформаційної продукції з 

символікою міста 

42,867 42,867 42,867 42,867 100,0 100,0 

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

 Підготовка та подання заявок на конкурси проектів в галузі транскордонного 

співробітництва з фінансуванням за рахунок джерел міжнародної технічної 

допомоги. 

100,000 

 

100,000 - - - - 

 Проведення міжнародних зустрічей міського голови та керівництва міста пов’язаних 

з прийомом іноземних делегацій різного рівня 

200,000 200,000 200,000 200,000 100,0 100,0 

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

сфері зовнішньоекономічних та транскордонних відносин в Україні та за кордоном (в 
тому числі транспортні витрати), відзначення Дня міста 

210,000 210,000 210,000 210,000 100,0 100,0 

 Організація участі міжнародних офіційних делегацій різного рівня міст побратимів 

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

спортивних і культурно- масових заходах 

90,000 90,000 90,000 90,000 100,0 100,0 

 Співфінансування заходів в рамках проектів міжнародної технічної допомоги 300,000 100,600 - - - - 

 Забезпечення фінансової підтримки ініціативам та проектам громадянського 

суспільства, спрямованим на розвиток м. Ужгород, в т.ч.: 

- 199,400 199,400 194,400 100,0 97,5 

 - Громадська організація "Благодійний Фонд розвитку транскордонного 

співробітництва та спеціальних економічних зон" 

- 67,400 67,400 62,400 100,0 92,6 

 - Комунальна установа Ужгородської міської ради "Агенція розвитку Ужгорода" - 132,000 132,000 132,000 100,0 100,0 

 Всього: 428515,260 493627,756 312765,211 282694,919 63,4 90,4 

 

На виконання заходів 69-и цільових міських Програм потребу в коштах в сумі 493627,8 тис. грн. забезпечено бюджетними 

призначеннями на 63,4 відсотка (312765,2 тис. грн.). Всього освоєно коштів у сумі 282694,9 тис. грн., що склало 90,4 відс. 

бюджетних призначень, в тому числі по головних розпорядниках виконання наступне:  

- Управління містобудування та архітектури – 1009,8 тис. грн., 100,0 відс.;  

- Виконавчий комітет Ужгородської міської ради – 3987,8 тис. грн., 89,6 відс.;  

- Ужгородська міська рада – 140,5 тис. грн., 48,3 відс.;  

- Управління економічного розвитку міста – 477,4 тис. грн., 84,5 відс.;  



- Департамент міського господарства – 231063,0 тис. грн., 88,8 відс.;  

- Управління освіти – 188,3 тис. грн., 95,3 відс.;  

- Управління у справах культури, молоді та спорту – 2251,6 тис. грн., 94,8 відс.;  

- Управління охорони здоров'я – 20253,8 тис. грн., 99,8 відс.;  

- Департамент праці та соціального захисту населення – 22561,4 тис. грн., 99,9 відс.;  

- Управління міжнародного співробітництва та інновацій – 761,3 тис. грн., 99,3 відсотка. 

 

 

Заступник начальника управління економічного розвитку міста,                                                                                                                

начальник відділу зовнішньоекономічних зв'язків, інвестицій та туризму                                                                 Василь ЦАП 
 

Валентина Гулько 614255 
 


