
          

            Додаток 2  

до Програми економічного і соціального розвитку міста на 2020 рік 
(затверджено рішенням ХLII сесії міської ради VII скликання 12 грудня 2019 року №1798       

"Про Програму економічного і соціального розвитку м. Ужгорода на 2020 рік" та внесено зміни 

рішенням ХLIV сесії міської ради VII скликання 13 лютого 2020 року №1892 і рішенням ХLVIII 

сесії міської ради VII скликання 04 червня 2020 року №1964 "Про зміни до Програми 

економічного і соціального розвитку м.Ужгорода на 2020 рік") 
 

П О К А З Н И К И 

будівництва, реконструкції та капітального ремонту соціально-культурних та комунальних об'єктів на 2020 рік 
 

 

№ 

за/п 

Найменування об'єкта 

Роки 

будівницт-

ва 

Кошторисна 

вартість 

об'єкта  

(тис. грн.) 

Залишкова 

кошторисна 

вартість 

(тис. грн.) 

Передбачений 

на 2020 рік 

обсяг фінансу-

вання за раху-

нок коштів 

міського бюдже-

ту (тис. грн.) 

I. Об'єкти культури    32 103,5 

1.1. Капітальний ремонт бібліотеки №5 по вул. Дендеші 2020 1 500,0 1 500,0 1 500,0 

1.2. Капітальний ремонт благоустрою території стадіону "Авангард" 2019-2020 1 500,0 1 500,0 1 400,0 

1.3. Капітальний ремонт будівель музичної школи ім. П.І.Чайковського по вул. Волошина 2020-2021 1 500,0 1 500,0 500,0 

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

вул.Гагаріна 

2020 

 

1 500,0 1 500,0 1 500,0 

1.5. Капітальний ремонт дитячої бібліотеки по вул. Б. Хмельницького 2020-2021 1 500,0 1 500,0 800,0 

1.6. Капітальний ремонт огорожі та благоустрою території стадіону "Автомобіліст" по вул. 

Капушанській 

2020-2021 

 

1 500,0 1 500,0 1 300,0 

1.7. Капітальний ремонт системи опалення Ужгородської дитячої школи мистецтв по пл.Ш.Петефі 2020 800,0 800,0 800,0 

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

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

у м. Ужгороді— реконструкція 

2016-2025 

 

 

36 056,544 16 239,596 5 093,5 

1.9. Реконструкція східної трибуни стадіону "Авангард" 2020-2022 45 000,0 45 000,0 15 000,0 

1.10. Реставрація пам'ятки архітектури та містобудування національного значення кінця ХVI ст. (ох. 

№167) - Садибний будинок у Радванці (мур.) на вул. Дендеші, 8 в м. Ужгороді 

2016-2021 

 

8 498,753 8 393,335 4 090,0 

1.11. Реконструкція зовнішнього освітлення території стадіону "Авангард" по вул. І.Франка 2020 120,0 120,0 120,0 

II. Об'єкти освіти    123656,939 

2.1. Будівництво закладу дошкільної освіти загальною місткістю 250 місць по вул. Загорська, 51 

м.Ужгород (виготовлення проектно-кошторисної документації) 

2019-2020 

 

850,0 600,0 600,0 

2.2. Будівництво дренажної каналізації для будівлі ЗОШ №20 ліцею "Лідер" по вул. Сільвая 2020 800,0 800,0 800,0 



 

№ 

за/п 

Найменування об'єкта 

Роки 

будівницт-

ва 

Кошторисна 

вартість 

об'єкта  

(тис. грн.) 

Залишкова 

кошторисна 

вартість 

(тис. грн.) 

Передбачений 

на 2020 рік 

обсяг фінансу-

вання за раху-

нок коштів 

міського бюдже-

ту (тис. грн.) 

2.3. Будівництво зовнішньої водопровідної мережі та каналізації ДНЗ №43 2020-2021 1 560,0 1 560,0 100,0 

2.4. Реконструкція міні-котельні для ДНЗ №26 по пр. Свободи 2019-2020 1 500,0 1 400,0 1 400,0 

2.5. Будівництво міні-котельні для ЗОШ №6 по вул. Одеській 2019-2021 2 000,0 1 848,7 600,0 

2.6. Реконструкція міні-котельні для ЗОШ №7 по вул. Дворжака 2019-2021 1 000,0 820,2 500,0 

2.7. Будівництво тенісного корту в ЗОШ I-IIIст. №20 – ліцею "Лідер" по вул. Сільвая (проєкт 
бюджету громадської ініціативи) 

2020 
 

499,0 499,0 499,0 

2.8. Капітальний ремонт басейну ЗОШ №8 по вул. Ак. Корольова 2020-2021 6 500,0 6 500,0 3 250,0 

2.9. Капітальний ремонт благоустрою території Ужгородської спеціалізованої ЗОШ №2 по 

вул.Підгірній 

2020 

 

3 200,0 3 150,0 3 150,0 

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

наб.Православна,26 

2020 

 

1 500,0 1 500,0 1 500,0 

2.11. Капітальний ремонт благоустрою території ДНЗ №28 по вул. Добролюбова 2018-2020 1 465,982 1 400,0 1 400,0 

2.12. Капітальний ремонт благоустрою території ЗОШ І-ІІІ ст. №15 по вул. Заньковецькій 2020 1 500,0 1 500,0 1 500,0 

2.13. Капітальний ремонт благоустрою території УЗОШ І-ІІІ ст. № 9 по пл.Ш.Петефі,15 2020 1 500,0 1 500,0 500,0 

2.14. Капітальний ремонт будівлі ДНЗ №18 по вул. Айвазовського,5 2020-2021 1 007,917 1 007,898 921,5 

2.15. Капітальний ремонт будівлі ДНЗ №21 “Ластовічка” по вул. Заньковецької, 87а 2020 1 464,94 1 464,9 1 464,9 

2.16. Капітальний ремонт будівлі ДНЗ №43 по вул. Дендеші 2019-2020 1 173,0 1 173,0 700,0 

2.17. Капітальний ремонт будівлі ЗДО №20 по вул. Вілмоша Ковача 2020 1 560,0 1 560,0 1 560,0 

2.18. Капітальний ремонт будівлі ЗДО №26 по пр. Свободи 2019-2020 1 562,65 1 540,24 1 540,24 

2.19. Капітальний ремонт будівлі ДНЗ №40 по вул. Волошина 2019-2020 1 235,0 1 175,13 1 175,13 

2.20. Капітальний ремонт будівлі ЗОШ I-III ст. №19 по вул. Заньковецької 2020 1 500,0 1 500,0 1 500,0 

2.21. Капітальний ремонт будівлі НВК "Гармонія" по вул. Доманинській 2019-2020 2 335,13 2 287,48 2 287,48 

2.22. Капітальний ремонт зовнішньої та внутрішньої каналізаційної мережі будівлі ДНЗ №28 по 
вул. Добролюбова 

2019-2020 1465,982 800,0 850,0 

2.23. Капітальний ремонт ігрових майданчиків ДНЗ №36 по вул. Бачинського (проєкт бюджету 

громадської ініціативи) 

2020 298,621 298,621 300,0 

2.24. Капітальний ремонт огорожі закладу дошкільної освіти №29 "Дивосвіт" загального розвитку 
по вул. Грушевського, 61 А 

2019-2021 
 

1447,934 1413,5 300,0 

2.25. Капітальний ремонт огорожі Ужгородської гімназії №13 по вул. Дендеші, 23 2020 1 578,2 1 578,2 1 578,2 

2.26. Капітальний ремонт покрівлі басейну ЗОШ №20 ліцею "Лідер" 2020 980,0 980,0 980,0 

2.27. Капітальний ремонт покрівлі будівлі ДНЗ №8 «Дзвіночок» 2019-2020 1 471,099 400,0 400,0 

2.28. Капітальний ремонт покрівлі будівлі ЗОШ І-ІІІ ст. №7 по вул. Дворжака 2020 500,0 500,0 500,0 

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

поглибленим вивченням іноземних мов по наб.Київська,16 

2020 

 

1 000,0 1 000,0 1 000,0 
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2.30. Капітальний ремонт приміщень ЗОШ І-ІІ ступенів №13 по вул. Дендеші,23 2020 1 500,0 1 500,0 1 500,0 

2.31. Капітальний ремонт санвузлів БПЛ «Інтелект» – ЗОШ І-ІІІ ст. № 11 (наб. Православна, 25) 2020 1 450,0 1 450,0 1 450,0 

2.32. Капітальний ремонт санвузлів Закладу дошкільної освіти № 1 загального розвитку (вул.Марка 

Вовчка, 47а) 

2020 

 

700,0 700,0 700,0 

2.33. Капітальний ремонт санвузлів Закладу дошкільної освіти № 12 загального розвитку (вул.Мора 
Йокаї, 9) 

2020 
 

400,0 400,0 400,0 

2.34. Капітальний ремонт санвузлів Закладу дошкільної освіти № 18 санаторного типу (вул. Івана 

Айвазовського, 5) 

2020 

 

350,0 350,0 350,0 

2.35. Капітальний ремонт санвузлів Закладу дошкільної освіти № 19 загального розвитку 
(вул.Вілмоша Ковача, 22) 

2020 
 

400,0 400,0 400,0 

2.36. Капітальний ремонт санвузлів Закладу дошкільної освіти № 2 комбінованого типу 

(пров.Приютський, 1) 

2020 

 

400,0 400,0 400,0 

2.37. Капітальний ремонт санвузлів Закладу дошкільної освіти № 20 комбінованого типу 

(вул.Вілмоша Ковача, 23) 

2020 

 

1 000,0 1 000,0 1 000,0 

2.38. Капітальний ремонт санвузлів Закладу дошкільної освіти № 21 «Ластовічка» (вул. Марії 

Заньковецької, 87а) 

2020 

 

1 200,0 1 200,0 1 200,0 

2.39. Капітальний ремонт санвузлів Закладу дошкільної освіти № 26 загального розвитку 

(просп.Свободи, 59) 

2020 

 

1 200,0 1 200,0 1 200,0 

2.40. Капітальний ремонт санвузлів Закладу дошкільної освіти № 28 загального розвитку 

(вул.Миколи Добролюбова, 4а) 

2020 

 

200,0 200,0 200,0 

2.41. Капітальний ремонт санвузлів Закладу дошкільної освіти № 30 загального розвитку 

(вул.Тараса Шевченка, 42) 

2020 

 

1 000,0 1 000,0 1 000,0 

2.42. Капітальний ремонт санвузлів Закладу дошкільної освіти № 31 «Перлинка» загального 

розвитку (вул.Василя Докучаєва, 8) 

2020 

 

350,0 350,0 350,0 

2.43. Капітальний ремонт санвузлів Закладу дошкільної освіти № 36 загального розвитку 

(вул.Андрія Бачинського, 27) 

2020 

 

500,0 500,0 500,0 

2.44. Капітальний ремонт санвузлів Закладу дошкільної освіти № 40 загального розвитку 

(вул.Августина Волошина, 36) 

2020 

 

400,0 400,0 400,0 

2.45. Капітальний ремонт санвузлів Закладу дошкільної освіти № 43 загального розвитку 

(вул.Іштвана Дендеші, 166) 

2020 

 

350,0 350,0 350,0 

2.46. Капітальний ремонт санвузлів Закладу дошкільної освіти № 7 «Віночок» загального розвитку 

(вул. Августина Волошина, 46) 

2020 

 

350,0 350,0 350,0 

2.47. Капітальний ремонт санвузлів Закладу дошкільної освіти № 8 «Дзвіночок» загального 

розвитку (вул. Михайла Грушевського, 29а) 

2020 

 

1 200,0 1 200,0 1 200,0 
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2.48. Капітальний ремонт санвузлів Закладу дошкільної освіти №42 "Джерельце" загального 

розвитку (вул. Легоцького, 19) 

2020 

 

300,0 300,0 300,0 

2.49. Капітальний ремонт санвузлів Лінгвістичної гімназії ім. Т. Г. Шевченка (наб. Незалежності, 4) 2020 693,318 693,318 400,0 

2.50. Капітальний ремонт санвузлів Навчально-виховний комплекс «Ялинка» (вул. Адмірала 
Нахімова,3) 

2020 
 

1 450,0 1 450,0 1 450,0 

2.51. Капітальний ремонт санвузлів Навчально-виховного комплексу «Гармонія» 

(вул.Доманинська,263) 

2020 

 

1 450,0 1 450,0 1 450,0 

2.52. Капітальний ремонт санвузлів Навчально-виховного комплексу «Первоцвіт» (вул. Академіка 
Корольова, 2) 

2020 
 

700,0 500,0 700,0 

2.53. Капітальний ремонт санвузлів Спеціалізованого навчально-виховного комплексу 

«Загальноосвітня школа І ступеня – дошкільний навчальний заклад» з поглибленим 

вивченням англійської мови «Пролісок» (просп. Свободи, 41) 

2020 

 

 

700,0 500,0 700,0 

2.54. Капітальний ремонт санвузлів Ужгородської гімназії № 14 (вул. Климента Тімірязєва, 12) 2020 250,0 250,0 250,0 

2.55. Капітальний ремонт санвузлів Ужгородської загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. № 6 ім. В.С. 

Гренджі-Донського (вул. Польова, 22) 

2020 

 

950,0 950,0 950,0 

2.56. Капітальний ремонт санвузлів Ужгородської загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. № 8 
(вул.Академіка Корольова, 4) 

2020 
 

350,0 350,0 350,0 

2.57. Капітальний ремонт санвузлів Ужгородської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 12 (вул. 

Марії Заньковецької, 17а) 

2020 

 

950,0 950,0 950,0 

2.58. Капітальний ремонт санвузлів УЗОШ І-ІІІ ст. №19 по вул. Заньковецької, 66 2019-2021 1 080,0 1 080,0 1050,0 

2.59. Капітальний ремонт санвузлів Ужгородської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 7 

(вул.Антоніна Дворжака, 41) 

2020 

 

950,0 950,0 950,0 

2.60. Капітальний ремонт санвузлів Ужгородської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 7 

(вул.Антоніна Дворжака, 54б) 

2020 

 

200,0 200,0 200,0 

2.61. Капітальний ремонт санвузлів Ужгородської спеціалізованої загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. 

№ 2 з поглибленим вивченням окремих предметів (вул. Підгірна, 43) 

2020 

 

1 200,0 1 200,0 1 200,0 

2.62. Капітальний ремонт санвузлів Ужгородської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 3 з 

поглибленим вивченням англійської мови (наб. Незалежності, 19) 

2020 

 

750,0 750,0 750,0 

2.63. Капітальний ремонт санвузлів будівлі Ужгородської спеціалізованої школи №5 з поглибленим 

вивченням іноземних мов по наб. Київська,16  

2020-2021 

 

1 200,0 

 

1 200,0 550,0 

2.64. Капітальний ремонт системи опалення будівлі ЗОШ № 3 І-ІІІ ст. по наб. Незалежності 2018-2020 1 649,424 1 649,424 1 600,0 

2.65. Капітальний ремонт спортзалу Ужгородської загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. №15 по 
вул.Заньковецької, 13/а 

2019-2020 
 

1 578,2 1 578,2 1 578,2 

2.66. Капітальний ремонт спортивного майданчика Ужгородської спеціалізованої школи І-ІІІ ст.№5, 2020 1043,837 1000,0 500,0 
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корпус №2, з поглибленим вивченням іноземних мов по пл.Петефі,36 (проєкт бюджету 

громадської ініціативи) 

 

 

2.67. Капітальний ремонт фасаду будівлі ДНЗ 31 по вул. Докучаєва 2020 1 330,0 1 330,0 1 330,0 

2.68. Капітальний ремонт фасаду будівлі ЗОШ №12 по вул. Заньковецькій 2019-2020 1 318,985 1 318,98 1 268,98 

2.69. Капітальний ремонт фасаду будівлі Ужгородської спеціалізованої школи І-ІІІ ст.№5 з 
поглибленим вивченням іноземних мов по наб.Київська,17 

2019-2020 
 

3 150,25 3 078,62 3 078,62 

2.70. Капітальний ремонт харчоблоку ДНЗ № 7 по вул. Волошина, 46 2016-2020 1290,078 1225,0 840,0 

2.71. Капітальний ремонт харчового блоку ЗДО №30 по вул. Шевченка, 42 2020 1 500,0 1 500,0 1 500,0 

2.72. Реконструкція будівлі ДНЗ №30 по вул. Шевченка 2016-2022 16 397,238 16 085,6 5 361,8 

2.73. Реконструкція будівлі ЗОШ I-III ст. №19 по вул. Заньковецької 2016-2022 29 444,788 29 444,764 9 815,0 

2.74. Реконструкція будівлі ЗОШ №12 по вул. Заньковецької 2016-2022 15 587,387 15 490,0 5 195,0 

2.75. Реконструкція будівлі ЗОШ №20 ліцей "Лідер" під потреби маломобільних груп населення по 

вул. Сільвая,3 

2016-2020 

 

1 600,0 1 600,0 1 500,0 

2.76. Реконструкція будівлі ЗОШ №8 по вул. Ак. Корольова,4 2016-2022 15 589,789 15 530,7 5 195,0 

2.77. Реконструкція будівлі під початкові класи ЗОШ I ст. №13 2020-2022 5 250,0 5 250,0 1 750,0 

2.78. Реконструкція даху будівлі ДНЗ №18 по вул.Айвазовського,5 2020-2021 2 600,0 2 600,0 100,0 

2.79. Реконструкція даху ДНЗ №15 по вул. Л. Українки, 8 2020 2 500,0 2 500,0 2 500,0 

2.80. Реконструкція даху НВК “Престиж” по вул. Джамбула 2019-2020 3 420,539 3 333,0 3 333,0 

2.81. Реконструкція даху СНВК «Ялинка» по вул. Нахімова 2016-2020 2 220,578 2 169,8 2 169,8 

2.82. Реконструкція зовнішньої системи теплової мережі ЗОШ №6 І-ІІІ ст. по вул. Польова 2019-2021 1 500,0 1 450,9 1 000,0 

2.83. Спортивний майданчик для міні-футболу зі штучним покриттям в Ужгородській 

загальноосвітній школі І-ІІІ ст. №16 по вул. Жатковича м. Ужгород –– будівництво 

2019-2020 

 

2 400,0 2 400,0 2 350,0 

2.84. Спортивний майданчик для міні-футболу зі штучним покриттям в Ужгородській 

загальноосвітній школі І-ІІІ ст. №9 по пл. Ш. Петефі м. Ужгород –– будівництво 

2019-2020 

 

2 400,0 2 400,0 2 350,0 

2.85. Спортивний майданчик для міні-футболу зі штучним покриттям для ЗОШ №20 ліцею «Лідер» 

по вул. Сільвая м. Ужгород –– будівництво 

2019-2020 

 

2 400,0 2 400,0 2 350,0 

2.86. Капітальний ремонт басейну класичної гімназії по вул. 8-го Березня 2019-2020 21893,523 10946,0 6050,0 

2.87. Капітальний ремонт благоустрою території ЗОШ №20 ліцею "Лідер" 2018-2021 1 500,0 1 500,0 500,0 

2.88. Капітальний ремонт території та ігрових майданчиків закладу дошкільної освіти №7 по вул. 

Волошина  

2020 1 200,0 1 200,0 1 200,0 

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

бюджету громадської ініціативи) 

2017-2020 

 

942,659 

 

250,0 250,0 

2.90. Будівництво міні-котельні для ДНЗ №21 "Ластовічка" по вул. Тлехаса 2018-2020 1 612,865 250,0 250,0 

2.91. Реконструкція спортивного майданчика НВК "Гармонія" вул. Доманинська, 263 в м.Ужгороді  2017-2020 1167,802 170,0 170,0 
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2.92. Будівництво мультифункціонального майданчика для занять ігровими видами спорту в 

загальноосвітній школі I-III ст. №6 імені В.С.Гренджі-Донського по вул. Польовій в м. 

Ужгород 

2019-2020 

 

 

2177,197 

 

 

535,0 435,089 

2.93. Будівництво мультифункціонального майданчика для занять ігровими видами спорту в 
спеціалізованому навчально-виховному комплексі з поглибленим вивченням англійської мови 

"Пролісок" по пр. Свободи,41 

2020-2021 
 

 

2000,0 
 

 

1200,0 50,0 

2.94. Капітальний ремонт благоустрою території та головного входу будівлі УЗОШ №19 I-III ст. по 

вул. Заньковецької, 66 
2020 700,0 700,0 30,0 

2.95. Капітальний ремонт опалення будівлі ЗОШ I-III ст. №19 по вул.Заньковецької, 66 2020-2021 1 500,0 1 500,0 50,0 

III. Об'єкти охорони здоров'я    68 912,31 

3.1. Капітальний ремонт благоустрою території МДКЛ по вул. Бращайків, 6 2019-2021 950,0 902,3 500,0 

3.2. Капітальний ремонт благоустрою території пологового будинку по вул. Грибоєдова 2018-2020 1 430,55 1 430,52 1 390,6 

3.3. Капітальний ремонт благоустрою території ЦМКЛ по вул. Грибоєдова, 20 2020 2 680,0 2 680,0 2 680,0 

3.4. Капітальний ремонт будівлі жіночої консультації №1 по вул. Другетів 2017-2020 1 105,8 1 066,7 1 066,7 

3.5. Капітальний ремонт будівлі пологового будинку по вул. Грибоєдова, 20 Б 2020 5 000,0 5 000,0 5 000,0 

3.6. Капітальний ремонт будівлі та приміщень сімейної амбулаторії №3 по вул.П.Комуни,2 2020-2021 8 400,0 8 400,0 4 200,0 

3.7. Капітальний ремонт будівлі та приміщень сімейної амбулаторії №8 по вул.Грибоєдова,20В 2020-2021 7 300,0 7 300,0 3 650,0 

3.8. Капітальний ремонт кардіологічного відділення ЦМКЛ по вул. Грибоєдова 2016-2021 3 058,6 3 015,0 1 000,0 

3.9. Капітальний ремонт огорожі території ЦМКЛ по вул. Грибоєдова 2016-2020 1 455,689 455,76 455,76 

3.10. Капітальний ремонт покрівлі будівлі пологового будинку по вул. Грибоєдова,20Б 2020 1 180,0 1 180,0 1 180,0 

3.11. Капітальний ремонт фасаду будівлі МДКЛ по вул. Ракоці, 3-5 2020 500,0 500,0 500,0 

3.12. Капітальний ремонт фасаду поліклініки МДКЛ по вул. Боженка, 2 із заміною вікон  2018-2020 2 975,24 2 975,147 2 933,9 

3.13. Капітальний ремонт фасаду стаціонару МДКЛ по вул. Бращайків,6 2019-2020 2 550,0 2 550,0 2 500,0 

3.14. Капітальний ремонт фізіотерапевтичного відділення ЦМКЛ 2016-2020 2 827,4 2 785,9 2 785,9 

3.15. Капітальний ремонт центрального входу Головного корпусу ЦМКЛ по вул. Грибоєдова 2018-2020 1 751,904 1 751,903 1 701,95 

3.16. Реконструкція даху під мансардні приміщення будівлі МДКЛ по вул. Боженка,2 2017-2020 1 640,158 1 500,7 1 500,7 

3.17. Реконструкція лікарняного ліфта Головного корпусу ЦМКЛ 2020 1 500,0 1 500,0 1 500,0 

3.18. Реконструкція підпірних стін головного корпусу Ужгородської ЦМКЛ по вул. Грибоєдова 2016-2021 66 333,524 65 673,5 32 836,8 

3.19. Капітальний ремонт внутрішньої системи водопостачання та каналізації будівлі ЦМКЛ по вул. 

Грибоєдова 

2020-2021 

 

1 500,0 1 500,0 500,0 

3.20. Капітальний ремонт реанімаційного відділення та сходової клітини МДКЛ по вул.Бращайків 2020 300,0 300,0 300,0 

3.21. Капітальний ремонт будівлі реабілітаційного відділення МДКЛ по вул. Ракоці, 3-5 2020-2021 3 800,0 3 800,0 100,0 

3.22. Капітальний ремонт коридору та приміщень судинної неврології ЦМКЛ по вул. Грибоєдова 2020 530,0 530,0 130,0 

3.23. Будівництво підвищувально-насосної станції та системи оповіщення і пожежної сигналізації 2020-2021 1 225,0 1 225,0 500,0 
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для будівлі КНП "Ужгородський міський пологовий будинок" по вул. Грибоєдова  

IV. Об'єкти комунального господарства    249627,045 

4.1. Будівництво відведення побутових стоків з вулиці Дендеші 2019-2021 5 000,0 5 000,0 500,0 

4.2. Будівництво водовідведення побутових стоків в мікрорайоні «Горяни» 2017-2022 12 392,1 12 304,69 4 000,0 

4.3. Будівництво водовідведення побутових стоків в мікрорайоні «Дравці» 2017-2022 25 500,0 25 430,0 10 000,0 

4.4. Будівництво водовідведення побутових стоків з вулиці Шишкіна 2019-2020 713,4 713,4 663,4 

4.5. Будівництво водовідведення поверхневих вод з вулиць Тельмана, Шишкіна, Єрмака, С.Разіна, 

9-січня 

2019-2022 

 

10 500,0 10 499,999 3 000,0 

4.6. Будівництво каналізаційної мережі по вул. Богатирська 2020 700,0 700,0 700,0 

4.7. Будівництво каналізаційної мережі по вул. Буковинській 2020 1 500,0 1 500,0 1 500,0 

4.8. Будівництво каналізаційної мережі по вул. Донська 2020 665,123 615,1 615,1 

4.9. Будівництво каналізаційної мережі по вул. Кармелюка 2020 1 500,0 1 500,0 1 500,0 

4.10. Будівництво каналізаційної мережі по вул. Північна 2020-2021 1 500,0 1 500,0 750,0 

4.11. Будівництво каналізаційної мережі по вул. Радванська 2018-2020 792,68 743,2 743,2 

4.12. Будівництво каналізаційної мережі по вул. Сливова 2020-2021 1 500,0 1 500,0 750,0 

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

вул.Українська 

2018-2020 

 

1 349,552 1 349,539 1 266,2 

4.14. Будівництво нової лінії каналізаційних очисних споруд потужністю 50 тис. м³/на добу, 

м.Ужгород 
2019-2025 

453 241,0 453 241,0 121 236,345 

4.15. Капітальний ремонт будівлі по вул. Кармелюка, 7 2018-2020 906,87 871,0 871,0 

4.16. Капітальний ремонт водопровідної мережі по вул. Оноківській 2020 1 000,0 1 000,0 1 000,0 

4.17. Капітальний ремонт коридорів адмінбудівлі по пл. Поштовій,3 2018-2021 2 050,0 2 049,656 1 500,0 

4.18. Капітальний ремонт приміщень першого поверху будівлі по пл. Жупанатська 3Б 2019-2020 1 131,21 1 131,21 881,21 

4.19. Реконструкція водогону D-500мм  по вул. Тельмана 2020-2021 4 550,0 4 550,0 2 275,0 

4.20. Реконструкція водопровідної мережі D-100 мм по вул. С.Разіна 2018-2020 1 750,0 1 715,96 1 481,92 

4.21. Реконструкція водопровідної мережі D-300мм по вул. Декабристів 2020 4 500,0 4 500,0 4 500,0 

4.22. Реконструкція водопровідної мережі D-300мм по вул. Джамбула 2020 5 100,0 5 100,0 5 100,0 

4.23. Реконструкція водопровідної мережі по вул. Добрянського 2017-2021 1 227,902 1 201,67 1 201,67 

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

вул.Ак.Корольова 

2017-2020 

 

1 177,41 1 156,5 1 156,5 

4.25. Реконструкція ділянки міського водопроводу по вул. Собранецькій в м. Ужгород 2019-2021 21 200,825 21 200,8 10 315,0 

4.26. Реконструкція каналізаційного колектора по вул. Тельмана 2018-2020 2 022,2 1 500,007 1 350,6 

4.27. Реконструкція каналізаційної мережі по вул. Собранецька 2020-2021 20 000,0 20 000,0 10 000,0 

4.28. Реконструкція КНС-5 по вул. Краснодонців 2019-2021 9 036,0 9 036,0 4 493,0 
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4.29. Реконструкція напірного колектора від КНС-3 до вул. Бородіна 2020 2 150,0 2 150,0 2 150,0 

4.30. Реконструкція огорожі насосної станції "Кальварія" 2017-2020 2 663,641 2 663,594 2 618,4 

4.31. Реконструкція огорожі території НФС-1, НФС-2, НФС-3 2020 1 500,0 1 500,0 1 500,0 

4.32. Реконструкція підвищувальної насосної станції по вул. Собранецькій 2020-2021 3 000,0 3 000,0 1 500,0 

4.33. Реконструкція підземного водозабору "Минай" с. Холмок Ужгородського району 2020-2022 42 447,433 36 286,849 12 100,0 

4.34. Реконструкція притулку з тимчасового утримання безпритульних тварин в м. Ужгород по вул. 

Загорській 

2019-2021 

 

1 500,0 1 394,0 1000,0 

4.35. Реконструкція хлораторних НФС-1, НФС-2, НФС-3 2015-2022 6 625,015 6 625,0 2 000,0 

4.36. Рекультивація території існуючого сміттєзвалища в с. Барвінок Ужгородського району II-га 
черга- будівництво 

2017-2021 
 

31 014,88 27 619,565 11 350,0 

4.37. Реконструкція водогону по вул. Гагаріна 2019-2021 9 251,188 9 251,188 3 500,0 

4.38. Реконструкція водопровідної мережі по вул. Східна 2020 700,0 700,0 650,0 

4.39. Капітальний ремонт приміщень під соціальну майстерню в будівлі по вул. 8-го Березня 46А 
(проєкт бюджету громадської ініціативи) 

2020 
 

318,5 318,5 318,5 

4.40. Реконструкція водопровідної мережі по вул. Капушанській від вул. Грушевського до пр. 

Свободи  

2020-2021 19100,649 19100,649 8 000,0 

4.41. Реконструкція водопровідної мережі Ø100-150 мм по вул. Лермонтова-Польова  2020 600,0 600,0 600,0 

4.42. Реконструкція каналізаційної мережі Ø300-400 мм по вул. Лермонтова-Польова 2020 1 200,0 1 200,0 1 200,0 

4.43. Капітальний ремонт сходових кліток та приміщень малої зали засідань адмінбудівлі по пл. 

Поштовій,3 

2020-2021 2047,870 2000,0 1110,0 

4.44. Реконструкція водопровідної мережі D-200 мм по вул. Грибоєдова 2020 6 500,0 6 500,0 280,0 

4.45. Капітальний ремонт коридору та кабінетів четвертого поверху будівлі по пл.Поштовій, 3 2020-2021 1 200,0 1 200,0 50,0 

4.46. Будівництво водопровідної та каналізаційної мережі по вул. Кар'єрний Тупик в мікрорайоні 

"Радванка" 
2020-2021 1 250,0 1 250,0 650,0 

4.47. Реконструкція водопровідної та каналізаційної мережі по вул. Лучкая 2020-2021 950,0 950,0 550,0 

4.48. Будівництво будівлі "Кімнати матері та дитини" в парку "Боздош" 2020-2021 2 500,0 2 500,0 1 500,0 

4.49. Будівництво будівлі "Кімнати матері та дитини" в парку "Підзамок" 2020-2022 2 500,0 2 500,0 500,0 

4.50. Будівництво будівлі "Кімнати матері та дитини" по Наб.Незалежності 2020-2021 2 500,0 2 500,0 1 000,0 

4.51. Будівництво автотранспортної бази для КП "Ужгородський муніципальний транспорт" 

Ужгородської міської ради по вул. Загорська 
2020-2021 7 000,0 7 000,0 1 000,0 

4.52. Будівництво автотранспортної бази для КП "Водоканал" по вул. Загорська 2020-2022 7 000,0 7 000,0 1 000,0 

4.53. Будівництво санвузла на розворотній площадці по вул. Баб"яка 2020 300,0 300,0 50,0 

4.54. Будівництво каналізаційної насосної станції по вул. Запорізькій 2020-2021 3500,0 3500,0 100,0 

V. Об'єкти благоустрою    21933,048 



 

№ 

за/п 

Найменування об'єкта 

Роки 

будівницт-

ва 

Кошторисна 

вартість 

об'єкта  

(тис. грн.) 

Залишкова 

кошторисна 

вартість 

(тис. грн.) 

Передбачений 

на 2020 рік 

обсяг фінансу-

вання за раху-

нок коштів 

міського бюдже-

ту (тис. грн.) 

5.1. Будівництво велодоріжок із нанесенням відповідної розмітки по вул. 8 Березня 2018-2020 2 200,0 2 200,0 2 200,0 

5.2. Будівництво велодоріжок із нанесенням відповідної розмітки по вул. Грушевського 2018-2020 1 500,0 850,0 850,0 

5.3. Будівництво велодоріжок із нанесенням відповідної розмітки по вул. Легоцького 2018-2020 2 500,0 2 470,0 2 470,0 

5.4. Будівництво велодоріжок із нанесенням відповідної розмітки по вул. Минайській 2018-2020 2 500,0 2 470,0 2 470,0 

5.5. Будівництво велосипедної доріжки Б.Хмельницького до пішохідного мосту (Київська 
набережна) в м.Ужгород 

2018-2020 
 

1 276,4 1 253,8 1 253,8 

5.6. Будівництво велосипедної доріжки Б. Хмельницького-вул. Драгоманова в м. Ужгород 2018-2020 1 491,0 1 480,0 1 480,0 

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

Набережна в м. Ужгород 

2018-2020 

 

1 498,5 1 475,9 1 475,9 

5.8. Будівництво велосипедної доріжки вул. Ольбрахта-вул. Волошина-вул. Корзо м. Ужгород 2018-2020 1 498,6 1 476,0 1 476,0 

5.9. Будівництво велосипедної доріжки вул. Корзо-наб. Незалежності м. Ужгород 2018-2020 1 191,4 1 168,8 1 168,8 

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

вул.Ольбрахта в м. Ужгород 

2018-2020 

 

874,4 858,3 858,3 

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

(підвісний міст) в м. Ужгород 

2018-2020 

 

1 495,0 1 472,4 1 472,4 

5.12. Будівництво велосипедної доріжки пішохідний міст до транспортного моста по 

вул.Анкудінова (Православна набережна) в м. Ужгород 

2018-2020 

 

553,8 531,2 531,2 

5.13. Будівництво велосипедної доріжки Слов'янська Набережна-вул. Драгоманова в м. Ужгород 2018-2020 1 257,4 1 234,8 1 234,8 

5.14. Будівництво баскетбольного майданчика на прибудинковій території по вул. 8 березня 

буд.17,19,21 та вул. Грушевського буд.55,57 (проєкт бюджету громадської ініціативи) 
2020-2021 

1 500,0 1 500,0 200,0 

5.15. Будівництво баскетбольного майданчика на прибудинковій території по вул. Бестужева буд.4, 
вул. Заньковецької буд.77 та вул. Легоцького буд.21,23 (проєкт бюджету громадської 

ініціативи) 

2020-2021 
 

 

740,892 740,892 392,548 

5.16. Будівництво баскетбольного майданчика на прибудинковій території по вул. Руданського 

буд.5, вул. Благоєва буд.8-12 та вул. Оноківська буд.8-14 (проєкт бюджету громадської 
ініціативи) 

2020-2021 

 
 

800,0 800,0 200,0 

5.17. Будівництво скейт-майданчику на пл.Б. Хмельницького (проєкт бюджету громадської 

ініціативи) 

2020 

 

1 499,3 1 499,3 1 499,3 

5.18. Будівництво розворотного майданчика по вул. Капушанська м. Ужгород 2020-2021 1 671,224 1 671,224 700,0 

 Разом :    496232,842 

 

Секретар ради                                                                                               Андріана СУШКО



                            Додаток 3                                                   

до Програми економічного і соціального розвитку 

міста на 2020 рік  
(затверджено рішенням ХLII сесії міської ради VII скликання 12 грудня 2019 року №1798 "Про 

Програму економічного і соціального розвитку м. Ужгорода на 2020 рік" та внесено зміни 

рішенням ХLIV сесії міської ради VII скликання 13 лютого 2020 року №1892 і рішенням ХLVIII 

сесії міської ради VII скликання 04 червня 2020 року №1964 "Про зміни до Програми 

економічного і соціального розвитку м.Ужгорода на 2020 рік") 

 

Перелік цільових міських програм,  

які передбачаються реалізовувати у 2020 році  
 

№ 
за/п 

Назва програми 

 

Дата 

затвердження 

та орган, що 

затвердив 

Основні завдання програми Виконавці 

1. Програма "Ужгород - 

місто, доступне для всіх" 
на 2020-2024 роки 

рішення 

ХХХVIII сесії 

міської ради 

VII скликання 

25.07.19№1650 

Створення умов для безперешкод-

ного доступу осіб з інвалідністю та 

інших маломобільних груп насе-

лення до об'єктів інфраструктури 

міста, в т.ч. до місць праці та 

відпочинку, загального користу-

вання, лікувально-реабілітаційних, 

спортивних, культурно-видовищних 

центрів, зупинок громадського 

транспорту тощо, а також до інших 

видів соціального сервісу та 

соціальних послуг 

Департамент пра-

ці та соціального 
захисту населен-

ня Ужгородської 

міської ради, 

департамент місь-
кого господарст-

ва, управління 

містобудування та 
архітектури, 

управління дер-

жавного архітек-
турно-будівель-

ного контролю 

2. Програма мобілізаційної 

підготовки м. Ужгород 

на 2020 рік 

рішення ХLI 

сесії міської 

ради VII 

скликання 

14.11.19 №1718 

Підвищення якості мобіліза-

ційної підготовки та рівня 

мобілізаційної готовності місь-

кої ради, її виконавчого комітету 

, підприємств, установ та 

організацій міста-виконавців 

мобілізаційних завдань 

Виконавчий 

комітет, відділ 

оборонної та 

мобілізаційної 

роботи 

Ужгородської 

міської ради 

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 резерву матеріально-

технічного засобів на 

забезпечення заходів із 

запобігання та ліквідації 

надзвичайних ситуацій та їх 

наслідків 

Відділ цивіль-

ного захисту 

населення 

виконавчого 

комітету 

Ужгородської 

міської ради, 

управління 

економічного 

розвитку міста 

Ужгородської 

міської ради 

4. Програма розвитку 

земельних відносин та 

охорони земель у                   

м. Ужгород на 2020-2022 

роки 

рішення ХLI 

сесії міської 

ради VII 

скликання 

14.11.19 №1732 

Інвентаризація земель міста 

(проведення завершальних 

етапів); оновлення нормативної 

грошової оцінки земель міста 

Ужгорода; підготовка проекту 

встановлення (зміни) меж міста 

Відділ 

землекористу-

вання, 

виконавчий 

комітет 

Ужгородської 



№ 
за/п 

Назва програми 

 

Дата 

затвердження 

та орган, що 

затвердив 

Основні завдання програми Виконавці 

Ужгород з урахуванням 

містобудівної документації 

міської ради 

5. Програма підтримки 

управління патрульної 

поліції в Закарпатській 

області Департаменту 

патрульної поліції на 

2018-2020 роки 

рішення XXX         

сесії міської 

ради                  

VII скликання 

2018 №1322 

Покращення матеріально-

технічної бази управління 

патрульної поліції в Закар-

патській 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, 

фінансова підтримка ініціатив та 

проектів інститутів 

громадянського суспільства 

Управління 

міжнародного 

співробітництва 

та інновації 

Ужгородської 

міської ради, 

інститути 

громадянського 

суспільства 

7. Програма підтримки 

Державної установи 

"Закарпатська установа 

виконання покарань 

(№9)" на 2020 рік 

рішення ХLIV 

сесії міської 

ради                               

VII скликання 

13.02.20№1880  

Вирішення проблемних питань 

матеріально-технічного 

забезпечення ДУ "Закарпатська 

установа виконання покарань 

(№9) 

Державна уста-

нова "Закар-

патська уста-

нова виконання 

покарань (№9)"; 

Виконавчий 

комітет 

Ужгородської 

міської ради 

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 



№ 
за/п 

Назва програми 

 

Дата 

затвердження 

та орган, що 

затвердив 

Основні завдання програми Виконавці 

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 

Виконавчий 

комітет, управління 

правового забезпе-

чення, департамент 

міського госпо-
дарства, управління 

капітального будів-

ництва, управління 

освіти, департамент 

праці та соціально-

го захисту населен-

ня, управління 

охорони здоров’я, 

департамент фінан-

сів та бюджетної 

політики, управлін-
ня у справах 

культури, молоді та 

спорту Ужгород-

ської міської ради, 

Ужгородська міська 

рада 

10. Комплексна Програма 

профілактики та протидії 

злочинності в місті 

Ужгород на 2017-2020 

роки 

рішення Х сесії 

міської ради 

VII скликання 

від 26.01.17               

№550 

Забезпечення ефективної реалі-

зації 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 

Ужгородський 

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         

Забезпечення реалізації 

державної політики у сфері 

боротьби з тероризмом шляхом 

здійснення комплексу заходів, 

Управління СБУ 

в Закарпатській 

області; 

виконавчий 



№ 
за/п 

Назва програми 

 

Дата 

затвердження 

та орган, що 

затвердив 

Основні завдання програми Виконавці 

15.05.18№1109 спрямованих на виявлення та 

усунення причин і умов, що 

можуть призвести до проявів 

тероризму, забезпечення при 

цьому захисту прав і свобод 

людини 

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 конкурентоспро-

можного інвестиційного 

продукту, залучення іноземних 

інвестицій, підвищення рівня 

підготовки інвестиційних 

проектів відповідно до вимог 

міжнародних інвестиційних 

фондів та компаній 

Управління 

економічного 

розвитку міста 

Ужгородської 

міської ради 

14. Програма розвитку 

житлового фонду 

соціального призна-

чення та житлових 

об'єктів, які 

використовуються для 

забезпечення діяльності 

дитячих будинків 

сімейного типу у місті 

Ужгород на 2019-2022 

роки 

рішення 

ХХХVIII сесії 

міської ради 

VII скликання 

25.07.19№1643 

Визначення напрямів розвитку 

фонду соціального житла для 

категорій осіб/сімей, які пере-

бувають на соціальному 

квартирному обліку, а також 

забезпечення його утримання у 

належному технічному стані за 

кошти державного, місцевого 

бюджетів та інших джерел 

фінансування не заборонених 

законодавством; 

Забезпечення осіб/сімей, які 

перебувають на соціальному 

квартирному обліку впорядко-

ваним соціальним житлом та 

забезпечення функціонування 

дитячих будинків сімейного типу 

Виконком 

Ужгородської 

міської ради, 

департамент 

міського 

господарства 

Ужгородської 

міської ради, 

Ужгородський 

міський центр 

соціальних 

служб для сім'ї, 

дітей та молоді 

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 енергоме-

неджменту в місті; 

проведення та участь у заходах з 

популяризації та впровадження 

енергозбереження та 

енергоефективності 

Управління 

економічного 

розвитку міста, 

управління 

освіти 

Ужгородської 

міської ради 

16. Програма підготовки до 

продажу земельних 

ділянок на 2018-2020 

рішення XVII 

сесії міської 

ради VII 

Своєчасність замовлення та 

виготовлення звітів про 

експертну грошову оцінку 

Департамент 

міського 

господарства 



№ 
за/п 

Назва програми 

 

Дата 

затвердження 

та орган, що 

затвердив 

Основні завдання програми Виконавці 

роки  скликання 

09.11.17 № 798 

земельних ділянок щодо яких 

Ужгородською міською радою 

прийнято рішення про надання 

дозволу на проведення такої 

оцінки, з урахуванням кількості 

звернень зацікавлених осіб 

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 реконструкції та 

капітального ремонту мережі 

зовнішнього освітлення міста в 

межах вулиць та внутрішньоквар-

тальних територіях міста, заміна 

кабельних мереж та встановлення 

енергоефективних світильників 

Департамент 

міського 

господарства 

Ужгородської 

міської ради 

18. Програма фінансової 

підтримки комунальних 

підприємств міста Ужгород 

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 

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 унікаль-

ного історичного містобудівного 

комплексу міста, розвиток 

соціальної і туристичної 

інфраструктури  

Департамент 

міського 

господарства            

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-технічному 

стані території міста та 

покращення технічного та 

естетичного стану; проведення 

капітальних ремонтів та 

реконструкції об'єктів міського 

господарства 

Департамент 

міського 

господарства 

Ужгородської 

міської ради 



№ 
за/п 

Назва програми 

 

Дата 

затвердження 

та орган, що 

затвердив 

Основні завдання програми Виконавці 

23. Програма протиепідеміч-

них 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 необхідни-ми 

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 міста 

КНП 

"Центральна 

міська клінічна 

лікарня" 

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 багато-

квартирні будинки ОСББ, 

особам, уповноваженим спів-

власниками та управителям при 

списанні будинків з 

комунального балансу, виго-

товлення технічних паспортів на 

квартири, які не приватизовані, з 

метою реалізації прав власності 

на них міською радою  

Департамент 

міського 

господарства 

Ужгородської 

міської ради 

25. Програма відшкодуван-

ня частини кредитів, 

отриманих ОСББ, ЖБК 

на впровадження захо-

дів з енергозбереження, 

капітального ремонту та 

реконструкції багато-

квартирних будинків у м. 

Ужгород на 2018-2022 

роки («Теплий дім») 

рішення ХVII 

сесії міської 

ради VII 

скликання 

09.11.17 №803 

Відшкодування з бюджету міста 

частини кредитних коштів, 

залучених ОСББ, ЖБК на 

впровадження заходів з 

енергозбереження, капітального 

ремонту та реконструкції 

багатоквартирних будинків, 

забезпечення комфортних умов 

проживання мешканців та 

підвищення енергоефективності 

багатоквартирних будинків 

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 казна-

чейського обслуговуван-

ня 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 

Упорядкування зон санітарної 

охорони джерел питного 

водозабезпечення; реконструкція 

КП"Водоканал 

міста Ужгород", 

управління 



№ 
за/п 

Назва програми 

 

Дата 

затвердження 

та орган, що 

затвердив 

Основні завдання програми Виконавці 

скликання                

21.09.12 №628 

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 

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 

29. Міська Програма 

сімейної, ґендерної 

політики, запобігання та 

протидію домашньому 

насильству і торгівлі 

людьми на 2019-2020 

роки  

рішення 

ХХХVI сесії 

міської ради 

VII скликання 

30.05.19 №1539 
 

Реалізація сімейної, демографічної та 

ґендерної політики, спрямованої на 

утвердження в суспільстві соціальної 

справедливості та ґендерної рівності; 

підтримку сімей, забезпечення рівних 

прав та можливостей жінок і 

чоловіків, їх повновартісної участі у 

розбудові громадянського 

суспільства, подолання такого 

негативного явища у суспільстві як 

насильство в сім'ї та торгівля людьми 

Департамент 

праці та 

соціального 

захисту 

населення 

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 

Поліпшення лікування пацієнтів 

із захворюваннями суглобами, 

поліпшення якості та 

ефективності надання медико-

санітарної допомоги при 

пошкодженнях опорно-рухового 

апарату 

КНП 

"Центральна 

міська клінічна 

лікарня 

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 

Управління у 

справах 
культури, молоді 

та спорту 

32. Програма утримання та 

фінансової підтримки 

рішення ХХIII 

сесії міської 

Забезпечення розвитку відпо-

відно до сучасних вимог  

Департамент 

міського 



№ 
за/п 

Назва програми 

 

Дата 

затвердження 

та орган, що 

затвердив 

Основні завдання програми Виконавці 

спортивних споруд КП 

"Стадіон "Авангард" на 

2018-2020 роки 

ради VII 

скликання         

15.05.18№1068 

інфраструктури стадіону, 

розвиток та надання 

можливостей для занять 

фізичною культурою та спортом 

на території міста 

господарства 

Ужгородської 

міської ради, КП 

"Стадіон 

"Авангард" 

33. Програма розвитку 

фізичної культури та 

спорту, фінансової 

підтримки кращих 

спортсменів та команд, 

покращення матеріаль-

но-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 проход-

ження реабілітації, покращення 

матеріально-технічної бази для 

занять фізичною культурою та 

спортом 

Управління у 

справах 
культури, молоді 

та спорту 

34. Програма інвентаризації 

та паспортизації об'єктів 

культурної спадщини 

м.Ужгород на 2019-2021 

роки 

рішення 

ХХХVI сесії 

міської ради 

VII скликання 

30.05.19№1534 

Реалізація державної політики у 

сфері охорони культурної 

спадщини, виготовлення облі-

кової документації (паспорти, 

облікові картки) об'єктів куль-

турної спадщини кварталу 

"Малий Галагов", інвентаризація 

об'єктів культурної спадщини 

Управління у 

справах 

культури, 

молоді та спорту 

35. Програма відпочинку та 

оздоровлення дітей на 

2020-2022 роки 

рішення ХLI 

сесії міської 

ради VII 

скликання 

14.11.19 №1727 

Забезпечення соціального 

захисту дітей через створення 

сприятливих умов для їх 

оздоровлення та змістовного 

відпочинку 

Відділ сім'ї, 

гендерної 

політики та 

соціально-

трудових 

відносин 

департаменту 

праці та 

соціального 

захисту 

населення 

36. Програма "Молодь міста 

Ужгород" на 2019-2021 

роки 

рішення ХХХV 

сесії міської 

ради VII 

скликання 

28.03.19№1484 

Створення сприятливих умов для 

розвитку і самореалізації 

української молоді, формування 

її громадянської позиції та 

національно-патріотичної сві-

домості, повноцінної участі 

молодих людей у розбудові 

громадянського суспільства  

Управління у 

справах 

культури, 

молоді та спорту 

37. Програма навчання 

плаванню дітей і 

рішення ХХVI 

сесії міської 

Створення відповідних умов для 

відновлення та покращення 

Управління у 

справах 



№ 
за/п 

Назва програми 

 

Дата 

затвердження 

та орган, що 

затвердив 

Основні завдання програми Виконавці 

розвитку водних видів 

спорту в м.Ужгород на 

2019-2021 роки 

ради                  

VII скликання 

28.08.18 №1190 

системи початкового навчання 

плаванню школярів міста, 

розвиток водних видів спорту 

культури, молоді 

та спорту 

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, молоді 

та спорту; 

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 

КНП "Ужго-

родська міська 

поліклініка" 

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)  

КНП "Ужго-

родська міська 

поліклініка" 

Ужгородської 

міської ради 

42. Міська цільова соціальна 

Програма протидії 

захворюванню на 

рішення ХVII 

сесії міської 

ради VII 

Систематичний скринінг груп 

підвищеного ризику щодо 

захворювання на туберкульоз, 

КНП "Ужго-

родська міська 

дитяча клінічна 



№ 
за/п 

Назва програми 

 

Дата 

затвердження 

та орган, що 

затвердив 

Основні завдання програми Виконавці 

туберкульоз на 2018-

2022 роки 
скликання 

09.11.17 №793 

рання діагностика усіх форм 

туберкульозу, використання 

швидких тестів, профілактичне 

лікування осіб із груп 

підвищеного ризику 

лікарня" 

Ужгородської 

міської ради; 

КНП "Ужго-

родська міська 

поліклініка" 

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  

КНП "Ужго-

родська міська 

дитяча клінічна 

лікарня" 

Ужгородської 

міської ради, 

КНП "Ужго-

родська міська 

поліклініка" 

Ужгородської 

міської ради 

44. Міська Програма 

боротьби з 

онкологічними 

захворюваннями на 

2018-2022 роки 

рішення ХVII 

сесії міської 

ради VII 

скликання 

09.11.17 №796 

Підвищення ефективності 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 

КНП "Ужго-

родський 

міський центр 

первинної 

медико-

санітарної 

допомоги", КНП 

"Ужгородська 

міська 

поліклініка" 

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 

КНП "Ужго-

родський 

міський центр 

первинної 

медико-санітар-

ної допомоги", 

КНП "Ужго-

родська міська 

поліклініка" 

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 

КНП "Ужго-

родський 

міський 

пологовий 

будинок" 

Ужгородської 

міської ради 



№ 
за/п 

Назва програми 

 

Дата 

затвердження 

та орган, що 

затвердив 

Основні завдання програми Виконавці 

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 

КНП "Ужго-

родський 

міський центр 

первинної 

медико-

санітарної 

допомоги" 

48. Програма фінансування 

видатків на житлово- 

комунальні послуги 

Почесним громадянам            

м. Ужгород на 2020 рік 

рішення ХLI 

сесії міської 

ради VII 

скликання 

14.11.19 №1730 

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 

49. Програма підтримки 

діяльності інститутів 

громадянського суспільства 

міста соціального 

спрямування на 2020 рік  

рішення ХLI 

сесії міської 

ради VII 

скликання 

14.11.19 №1729 

Створення сприятливих умов для 

забезпечення діяльності 

інститутів громадянського сус-

пільства соціального спряму-

вання у місті та надання громаді 

міста саме тих соціальних послуг, 

яких вона потребує 

Департамент 

праці та 

соціального 

захисту 

населення 

50. Програма діяльності 

медико-соціального 

реабілітаційного центру 

“Дорога життя” на 2020 рік 

рішення ХLI 

сесії міської 

ради VII 

скликання 

14.11.19 №1728 

Фінансова підтримка медико-

соціальної та психолого-

педагогічної реабілітації осіб з 

вадами фізичного та розумового 

розвитку 

Департамент 

праці та 

соціального 

захисту 

населення, 

Медико-

соціальний 

реабілітаційний 

центр "Дорога 

життя" 

51. Програма додаткових 

гарантій соціального 

захисту громадян на 2020-

2022 роки 

рішення ХLI 

сесії міської 

ради VII 

скликання 

14.11.19 №1726 

Надання адресної матеріальної 

допомоги та інших послуг 

громадянам, які потребують 

соціальної підтримки 

Департамент 

праці та 

соціального 

захисту 

населення 

52. Програма фінансування 

видатків на компенса-

ційні виплати за пільго-

вий проїзд автомобіль-

ним транспортом на 

міських автобусних 

маршрутах загального 

користування у м. 

Ужгород на 2020 рік 

рішення ХLI 

сесії міської 

ради VII 

скликання 

14.11.19 №1731 

Забезпечення реалізації прав 

окремих категорій громадян на 

пільговий проїзд автомобільним 

транспортом на міських 

автобусних маршрутах загаль-

ного користування 

Департамент 

праці та 

соціального 

захисту 

населення 



№ 
за/п 

Назва програми 

 

Дата 

затвердження 

та орган, що 

затвердив 

Основні завдання програми Виконавці 

53. Програма відшкодуван-

ня відсотків за кредита-

ми, залученими насе-

ленням на впроваджен-

ня енергозберігаючих 

заходів у м. Ужгороді на 

2018-2022 роки 

рішення ХIХ 

сесії міської 

ради VII 

скликання         

08.02.18 №957 

Запровадження механізму ви-

користання коштів, передбаче-

них у міському бюджеті, на 

часткове відшкодування від-

сотків за кредитами населенню у 

кредитно-фінансових уста-новах 

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, забезпе-

чення зайнятості громадян, 

розширення можливостей 

реалізації права громадян на 

гідну працю 

Департамент 

праці та соці-

ального захисту 

населення, 

Ужгородський 

міський центр 

зайнятості, 

управління 

охорони 

здоров'я 

55. Програма з облаштуван-

ня внутрішніх вбиралень 

у закладах освіти м. 

Ужгорода на 2019-2020 

роки 

рішення 

ХХХVIII сесії 

міської ради 

VII скликання 

11.07.19 №1601 

Приведення приміщень у відпо-

відність до санітарно-технічних 

вимог; створення комфортних умов 

для навчання (в т.ч. дітей з 

особливими освітніми потребами) та 

роботи у закладах освіти 

Управління 

капітального 

будівництва 

56. Програма інформатизації 

діяльності Ужгородської 

міської ради та її 

виконавчих органів на 

2020-2021 роки 

рішення ХLII 

сесії міської 

ради VII 

скликання 

12.12.19 №1804 

Забезпечення громадян та 

суспільства своєчасною, 

достовірною та повною 

інформацією на основі широкого 

використання інформаційних 

технологій 

Виконавчий 

комітет 

Ужгородської 

міської ради, 

управління 

програмного та 

комп'ютерного 

забезпечення 

57. Програма надання 

шефської допомоги 

військовим частинам 

розташованим на 

території міста на 2019-

2020 роки 

рішення 

ХХХIV сесії 

міської ради                               

VII скликання 

28.02.19 №1431 

Активізація шефської роботи; 

надання матеріально-технічної 

допомоги військовим частинам, 

розташованим на території міста 

Виконавчий 

комітет Ужго-

родської міської 

ради, військова 

частина А 1778, 

4-й батальйон 

військової час-

тини 3002"У" та 

інші військові 

формування 

58. Програма надання 

матеріально-технічної 

допомоги Чопському 

прикордонному загону 

на 2019-2020 роки 

рішення 

ХХХIV сесії 

міської ради                               

VII скликання 

28.02.19 №1432 

Покращення існуючої 

інфраструктури відділів 

прикордонної служби та пунктів 

пропуску через державний 

кордон 

Виконавчий 

комітет 

Ужгородської 

міської ради, 

Чопський 

прикордонний 

загін 



№ 
за/п 

Назва програми 

 

Дата 

затвердження 

та орган, що 

затвердив 

Основні завдання програми Виконавці 

59. Програма безоплатного 

та пільгового відпуску 

лікарських засобів у разі 

амбулаторного лікування 

пільгової категорії 

населення м.Ужгород на 

2019-2020 роки 

рішення 

ХХХIV сесії 

міської ради                               

VII скликання 

28.02.19 №1436 

Забезпечення безоплатного або 

пільгового відпуску лікарських 

засобів за рецептами лікарів у 

разі амбулаторного лікування 

пільгової категорії населення та 

за категоріями захворювань 

шляхом відшкодування їх 

вартості за рецептами лікарів 

Управління охо-

рони здоров'я, 
КНП "Ужго-

родський центр 
первинної 

медико-санітар-

ної допомоги", 
КНП "Ужго-

родська міська 

поліклініка" 

Ужгородської 

міської ради 

60. Програма підготовки до 

формування земельних 

ділянок та визначення їх  

як об’єктів цивільних 

прав на 2020 – 2022 роки 

рішення ХLI 

сесії міської 

ради VII 

скликання 

14.11.19 №1739 

Своєчасність замовлення та 

виготовлення звітів про 

експертну грошову оцінку 

земельних ділянок, 

землевпорядної документації, 

оплати послуг виконавця 

земельних торгів, розвиток 

інфраструктури міста 

Департамент 

міського 

господарства 

Ужгородської 

міської ради 

61. Програма приватизації 

об'єктів комунальної 

власності на 2019-2020 

роки 

рішення 

ХХХIV сесії 

міської ради                               

VII скликання 

28.02.19 №1457 

Розроблення технічної доку-

ментації, звітів з належної 

експертної оцінки об'єктів 

приватизації, публікації в засобах 

масової інформації, витрати 

пов'язані з проведенням аукціонів  

Департамент 

міського 

господарства 

Ужгородської 

міської ради 

62. Програма забезпечення 

безпеки громадян 

шляхом виправлення 

засуджених та 

запобігання вчиненню 

ними повторних 

злочинів в місті Ужгород 

на 2019-2021 роки 

рішення ХLI 

сесії міської 

ради VII 

скликання 

14.11.19 №1720 

Забезпечення ефективної 

реалізації державної політики у 

сфері пробації шляхом 

розроблення та здійснення 

комплексу заходів, спрямованих 

на усунення причин та умов 

вчинення суб'єктами пробації 

повторних кримінальних 

правопорушень  

Ужгородський 

МВР філії ДУ 

"Центр проба-

ції" в Закарпа-

тській області; 

Виконавчий 

комітет 

Ужгородської 

міської ради 

63. Програма матеріально-

технічного забезпечення 

підрозділів 

територіальної оборони 

на 2019-2020 роки 

рішення ХХХV 

сесії міської 

ради VII 

скликання 

28.03.19 №1485 

- Виконавчий 

комітет Ужго-

родської міської 

ради, Ужго-

родський об'єд-

наний міський 

військовий 

комісаріат 

64. Програма "Розвиток 

паліативної та хоспісної 

допомоги у м.Ужгород 

на 2019-2023 роки" 

рішення 

ХХХVI сесії 

міської ради 

VII скликання 

30.05.19 №1583 

Удосконалення та подальший 

розвиток системи паліативної 

допомоги у місті задля забезпечення 

максимально можливої якості життя 

людини з невиліковною хворобою і 

обмеженим прогнозом життя 

КНП"Ужгородсь

кий міський 

центр первинної 

медико-

санітарної 

допомоги" 

65. Програма з розробки рішення ХХХV Розробка та впровадження плану Управління 



№ 
за/п 

Назва програми 

 

Дата 

затвердження 

та орган, що 

затвердив 

Основні завдання програми Виконавці 

плану реалізації 

Стратегії розвитку міста 

"Ужгород-2030" на 2019-

2021рр. 

сесії міської 

ради VII 

скликання 

18.04.19 №1523 

реалізації Стратегії розвитку 

міста "Ужгород-2030" що дасть 

можливість упродовж наступного 

12-річного періоду вивести місто 

у число найрозвинутіших і 

конкуренто-спроможних, 

комфортних та безпечних 

обласних центрів України 

економічного 

розвитку міста 

Ужгородської 

міської ради 

66. Програма фінансової 

підтримки закладів 

первинного, вторинного 

рівня медичної допомоги 

та їх розвиток у місті 

Ужгород на 2020-2023 

роки 

рішення ХLI 

сесії міської 

ради VII 

скликання 

14.11.19 №1733 

Забезпечення стабільної діяльності  

КНП, як комунальних некомерцій-

них підприємств охорони здоров'я 

міста Ужгород та створення умов для 

ефективного функціонування 

закладів первинного та вторинного 

рівня надання медичної допомоги 

Управління охо-

рони здоров'я 
Ужгородської 

міської ради, 

КНП"Центральна 

міська клінічна 
лікарня" Ужго-

родської міської 

ради, КНП "Ужго-
родська міська 

дитяча клінічна 

лікарня" Ужго-
родської міської 

ради, КНП "Ужго-

родський міський 

пологовий буди-
нок" Ужгородсь-

кої міської ради, 

КНП "Ужгородсь-
ка міська полік-

лініка" Ужго-

родської міської 

ради, КНП "Ужго-
родський міський 

центр первинної 

медико-санітарної 
допомоги" 

67. Програма підтримки 

військовослужбовців 

військової служби за 

контрактом, які укладуть 

контракт у 2020 році, та 

членів їх сімей 

рішення ХLI 

сесії міської 

ради VII 

скликання 

14.11.19 №1719 

Матеріально-фінансове заохо-

чення громадян, які виявили 

бажання проходити військову 

службу за контрактом у 

Збройних Силах України у 2020 

році 

Департамент 

праці та 

соціального 

захисту насе-

лення , Ужго-

родський об'єд-

наний міський 

військовий 

комісаріат, 

відділ оборон-

ної та мобіліза-

ційної роботи 

68. 

  

Програма підтримки 

управління стратегічних 

розслідувань в Закар-

патській області Депар-

таменту стратегічних 

розслідувань НП 

України на 2020 рік 

рішення ХLII 

сесії міської 

ради                               

VII скликання 

24.12.19 №1828 

Покращення матеріально-

технічної бази управління 

стратегічних розслідувань в 

Закарпатській області 

Департаменту стратегічних 

розслідувань НП України 

Державна уста-

нова "Центр 

обслуговування 

підрозділів 

Національної 

поліції України", 

виконавчий 



№ 
за/п 

Назва програми 

 

Дата 

затвердження 

та орган, що 

затвердив 

Основні завдання програми Виконавці 

комітет 

Ужгородської 

міської ради 

69. Програма надання 

матеріально-технічної 

допомоги 1 державному 

пожежно-рятувальному 

загону Управління 

ДСНС України у 

Закарпатській області на 

2020 рік 

рішення ХLIV 

сесії міської 

ради                               

VII скликання 

13.02.20 №1879 

Забезпечення матеріально - 

технічними засобами 1 ДПРЗ 

Управління; проведення робіт та 

вжиття заходів запобігання НС, 

захист населення і територій від 

них;  невідкладне реагування на 

НС, гасіння пожеж, проведення 

пошукових, пожежно-

рятувальних та інших 

невідкладних робіт; локалізація 

зон шкідливих і небезпечних 

факторів, що виникають під час 

аварій та катастроф 

1ДПРЗ Управ-

ління ДСНС 

України у 

Закарпатській 

області, 

Виконавчий 

комітет 

Ужгородської 

міської ради 

70. Програма розвитку та 

удосконалення 

цивільного захисту у м. 

Ужгород на 2020-2024 

роки 

рішення ХLIV 

сесії міської 

ради                               

VII скликання 

13.02.20№ 1881 

Забезпечення державної політики 

щодо запобігання та ліквідації 

надзвичайних ситуацій техноген-

ного та природного характеру й 
окремих їх наслідків, проведення 

пошукових аварійно-рятувальних та 

інших невідкладних робіт 
відповідно до вимог Кодексу 

цивільного захисту України, 

вирішення комплексу завдань щодо 
розв’язання проблем захисту 

суспільства, національного 

надбання і довкілля від 

надзвичайних ситуацій та подій 
техногенного і природного 

характеру, визначення шляхів 

вдосконалення системи забезпе-
чення техногенної і природної 

безпеки в місті Ужгород та 

організаційних засад її функціо-
нування, зміцнення технічної і 

ресурсної бази, створення 

безпечних умов для відпочинку 

населення міста, недопущення 
загибелі під час надзвичайних 

ситуацій та подій, що дозволить у 

повному обсязі виконати завдання, 
пов’язані з рятуванням людей та 

збереженням довкілля 

Відділ цивільного 

захисту населення, 

департамент місь-

кого господарства, 
управління: 

освіти; охорони 

здоров'я; у справах 
культури, молоді 

та спорту; 

муніципальної 
варти; Управління 

ДСНС України у 

Закарпатській 

області 

71. Міська Програма 

забезпечення житлом 

ветеранів війни в 

Афганістані та членів 

їх сімей на 2020-2024 

роки  

рішення ХLIV 

сесії міської 

ради                               

VII скликання 

13.02.20№ 1884  

Реалізація заходів, спрямованих 

на покращення житлово-

побутових умов та рівня 

життєзабезпечення ветеранів 

війни в Афганістані – жителів м. 

Ужгород 

Департамент 

соціального 
захисту населення 

облдержадміністра

ції, Департамент 
соціального 

захисту населення 

Ужгородської 

міської ради 



№ 
за/п 

Назва програми 

 

Дата 

затвердження 

та орган, що 

затвердив 

Основні завдання програми Виконавці 

72. Програма управління 

місцевим боргом 

бюджету міста 

Ужгород на 2020 рік 

Наказ 

департаменту 

фінансів та 

бюджетної 

політики 

Ужгородської 

міської ради 

27.12.19 №67 

Ефективне управління фінан-

совими ресурсами міського 

бюджету для попередження 

фінансового ризику та своє-

часного і повного виконання 

Ужгородською міською радою 

та її виконавчими органами 

зобов'язань за місцевим боргом 

Департамент 

фінансів та 

бюджетної 

політики 

Ужгородської 

міської ради 

 

 

 

Секретар ради                                                                     Андріана СУШКО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 4 

 до Програми економічного і соціального розвитку міста на 2020 рік  

 
(внесено зміни рішенням ХLVIII сесії міської ради VII скликання 04 червня 2020 року №1964 

"Про зміни до Програми економічного і соціального розвитку м. Ужгорода на 2020 рік") 

 

 

П О К А З Н И К И 

виконання робіт по закладах освіти на 2020 рік 

 
 

№ 

за/п 
Найменування об'єкта 

Роки будівницт-

ва 

Кошторисна 

вартість 

об'єкта  

(тис. грн.) 

Залишкова 

кошторисна 

вартість 

(тис. грн.) 

Передбачений на 

2020 рік обсяг 

фінансування за 

рахунок коштів 

міського бюджету 

(тис. грн.) 

1 2 3 4 5 6 

1. Спортивний майданчик для міні-футболу зі штучним покриттям в 

Ужгородській спеціалізованій ЗОШ №2 по вул.Підгірній,43 м. Ужгород - 

будівництво  

2019-2020 1614,294 328,681 328,681 

 
Всього :    328,681 

 

 

Секретар ради                                                                                                               Андріана СУШКО 


