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Звіт про роботу департаменту  

міського господарства Ужгородської  

міської ради за 2020 рік  

 

 

Відповідно до статей 52, 75 Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні», Регламенту виконавчого комітету та виконавчих органів 

Ужгородської міської ради, заслухавши звіт про роботу департаменту міського 

господарства за 2020 рік, виконком міської ради ВИРІШИВ:  

 

1. Звіт про роботу департаменту міського господарства Ужгородської 

міської ради за 2020 рік взяти до відома (додається).  

2. Звіт оприлюднити на сайті міської ради.  

3. Контроль за виконанням рішення залишаю за собою.  

 

 

 

Міський голова             Богдан АНДРІЇВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Звіт про роботу 

департаменту міського господарства Ужгородської міської ради 

за 2020 рік 

 

Відповідно до затвердженого Положення,  департамент виступає: 

–  орендодавцем  цілісних майнових комплексів  підприємств,  їх 

структурних підрозділів і нерухомого майна  (будівель, споруд, нежитлових 

приміщень), що перебувають  у власності міста,  проводить  конкурси  та 

аукціони на   придбання права оренди нерухомого  майна, укладає угоди щодо 

оцінки вартості орендованого майна; 

–  розпорядником бюджетних асигнувань на утримання, реконструкцію, 

поточний та капітальний ремонт об’єктів благоустрою та житлово-

комунального господарства; 

–  координація діяльності комунальних підприємств, установ та 

організацій. 

Працівниками департаменту міського господарства за 2020 рік 

опрацьовано наступну кількість документів: 

1) вхідної документації:   

 - 994 од. від юридичних осіб; 

 - 1187 од. звернень громадян; 

 - інформаційних запитів – 61 од; 

 - депутатських запитів/звернень – 62 од; 

2) напрацьовано вихідних документів – 1824 од: 

3) підготовлено нормативно-розпорядчих документів (рішення сесії/ 

виконкому, розпоряджень міського голови)  - 734 од; 

 

Юридичним відділом департаменту міського господарства Ужгородської 

міської ради проводиться претензійно-позовна робота, яка полягає у підготовці 

та розгляді претензій, підготовці позовів, відзивів на позови, інших 

процесуальних документів, представництві інтересів департаменту міського 

господарства Ужгородської міської ради, виконавчого комітету Ужгородської 

міської ради та Ужгородської міської ради під час судового розгляду справ, 

підготовці та поданні апеляційних та касаційних скарг, отриманні рішень судів 

та виконавчих листів, а також здійсненні контролю за примусовим виконанням 

рішень. 

За звітній період юридичним відділом департаменту міського 

господарства Ужгородської міської ради було проведено наступну роботу. 

Претензійно-позовна робота. Впродовж 2020 року було підготовлено та 

подано 53 позовні заяви до суду. Вказані справи, виходячи з предмету позову, 

поділяються на наступні категорії: 

- 40 позовних заяв про стягнення заборгованості по орендній платі за 

земельні ділянки та нежитлові приміщення комунальної власності, а також 

конструктивні елементи благоустрою на загальну суму 5 152 702,89 грн.; 



- 6 позовних заяв про стягнення збитків, завданих використанням 

земельних ділянок без правовстановлюючих документів, на загальну суму 921 

910,76 грн.; 

- 2 позовні заяви про визнання укладеними договорів оренди земельних 

ділянок, додаткових угод до них; 

- 3 позовні заяви про відшкодування збитків, завданих внаслідок 

пошкодження об’єктів благоустрою на загальну суму 134 424,00 грн; 

- 1 позовна заява про зобов’язання повернути за актом приймання-

передачі об’єкт оренди; 

- 1 позовна заява про стягнення неустойки та пені на загальну суму 103 

953,20 грн. 

Загальна сума коштів, про стягнення яких було заявлено позови у 2020 

році, становить 6 619 448,87 грн. 

У 2020 році, за наслідками розгляду позовних заяв поданих у 2018-2020 

роках, судами прийнято 28 рішень на користь Ужгородської міської ради та 

департаменту міського господарства у справах про стягнення коштів на 

загальну суму 3 940 162,73 грн та визнано 5 додаткових угод до договорів 

оренди укладеними. 

Поряд з тим, після відкриття провадження у справах, на стадії 

підготовчого провадження, відповідачами (боржниками) було добровільно 

сплачено заборгованість по орендній платі на суму 1 510 785,74 грн у зв’язку з 

цим, провадження по 12-ти судових справах було закрито. 

Також, за поточний період 2020 року, було направлено до органів 

державної виконавчої служби на примусове виконання рішення суду щодо 

стягнення заборгованості, які набрали законної сили, на загальну суму 4 504 

237,68 грн. 

При цьому, за вказаний період органами державної виконавчої служби 

стягнуто в примусовому порядку до місцевого бюджету суму коштів у розмірі 

695685,32 грн. Постійно здійснюється контроль за примусовим виконанням 

рішень цими органами. 

Окрім цього, у звітний період судами задоволено 2 позовні заяви подані у 

2019 році департаментом міського господарства до Західного офісу Державної 

аудиторської служби в особі Управління Західного офісу Держаудитслужби в 

Закарпатській області про визнання протиправними та скасування висновків 

про результати моніторингу публічних закупівель, а також позовну заяву 

подану в інтересах Ужгородської міської ради до ДП “СІ ПІ ЕМ Білдінг” про 

зобов’язання передати у комунальну власність територіальної громади м. 

Ужгород за актом приймання-передачі позамайданчикову каналізаційну 

мережу d=500 мм від існуючого колодязя підвідного колектора КНС — 1 у 

районі вул. Радіщева, по Слов’янській набережній до місця підключення 

внутрішньомайданчикових мереж, загальною довжиною — 426 м/п. 

Працівниками департаменту міського господарства також відстояно у 

суді позицію Ужгородської міської ради у справі № 907/358/20 за позовом 

заступника керівника Ужгородської місцевої прокуратури до Ужгородської 

міської ради та Громадської організації “Закарпатське обласне товариство 



ромів “Романі Чгіб (ромська мова)” про скасування рішення Ужгородської 

міської ради про безоплатну передачу та витребування нерухомого майна у 

власність територіальної громади. 

Так, рішенням Господарського суду Закарпатської області від 

24.11.2020р. у задоволенні позову заступника керівника Ужгородської місцевої 

прокуратури відмовлено повністю. 

В ході проведення претензійно-позовної роботи, у провадженні 

працівників юридичного відділу департаменту міського господарства 

знаходиться 151 судових справ. При цьому, у 75 судових справах провадження 

відкрито за позовом департаменту міського господарства. 

Слід також зазначити, що працівниками департаменту міського 

господарства впродовж 2020 року подано до вищестоящих судових інстанцій 8 

апеляційних скарг та 3 касаційні скарги, а також здійснюється представництво 

інтересів департаменту у 12 справах, що перебувають на стадії апеляційного 

оскарження та 5 справ, що перебувають на розгляді Верховного суду. 

У зв’язку із частими випадками вандалізму, а саме умисного знищення 

або пошкодження об’єктів благоустрою та їх крадіжок, працівниками 

департаменту міського господарства направляються до правоохоронних органів 

заяви про вчинення злочинів, а також здійснюється представництво інтересів 

департаменту міського господарства у кримінальних провадження, які 

зареєстровані за результатами розгляду таких заяв. 

У 2020 року юридичним відділом спільно з відділами департаменту в 

порядку, визначеному Законом України «Про доступ до публічної інформації», 

опрацьовано 298 запитів на публічну інформацію. 

Також, юридичним відділом за 2020 р. було здійснено перевірку 

відповідності нормам чинного законодавства та погоджено 280 наказів 

директора департаменту міського господарства. 

На виконання наказу 07.11.2019 № 203-19 Національного агентства 

України з питань державної служби, юридичним відділом були приведені у 

відповідність до затвердженої типової форми посадові інструкції всіх 

працівників департаменту міського господарства.  

У межах наданої компетенції постійно здійснюється розгляд листів, 

скарг, заяв органів державної влади, місцевого самоврядування, 

правоохоронних органів, об'єднань громадян, підприємств, установ, 

організацій, а також скарг, заяв, звернень окремих громадян та підготовка 

відповідних відповідей за наслідками їх розгляду. 

Окрім цього, відповідно до графіку роботи громадської приймальні з 

надання безоплатної первинної допомоги при міській раді, постійно надається 

безоплатна первинна правова допомога особам, які перебувають під 

юрисдикцією України з приводу роз’яснення норм діючого законодавства у тих 

чи інших сферах їхнього застосування. 

  

Відділом закупівель та регулювання економічної діяльності організовано 

роботу з проведення конкурсних торгів та переговорних процедур, розроблення 

тендерної документації, забезпечення оприлюднення в системі Prozorro.  



Зокрема, за період січень-грудень 2020 року: 

- організовано проведення конкурсних торгів та переговорних процедур 

(в тому числі розробка та ведення тендерної документації, забезпечення 

оприлюднення в системі Prozorro) — 36 відкритих торгів та 69 спрощених 

закупівель; 

- опубліковано 240 звітів про договір про закупівлю, укладений без 

використання електронної системи закупівель 

Всього у 2020 році укладено 368 договорів. 

Проводиться щоквартальний аналіз виконання договорів в розрізі КПКВК 

та КЕКВ. 

Титульні списки на проведення капітального та поточного ремонту, 

будівництва, реконструкції та благоустрою і зведений перелік укладених 

договорів щомісяця публікуються у форматі відкритих даних на 

DATA.GOV.UA. 

Відділом закупівель та регулювання економічної діяльності ведеться 

постійна робота з реєстрації та зберігання проєктно-кошторисної документації, 

підготовки наказів на її затвердження. 

У сфері комунальних підприємств, відділом ведеться робота по: 

- підготовці проєктів рішення сесії щодо створення та ліквідації 

комунальних підприємств (у 2020 році створено 1 комунальне підприємство); 

- підготовка установчих документів (зокрема затвердження та внесення 

змін до статутів комунальних підприємств - 8); 

- зведення основних фінансових показників комунальних підприємств 

відповідно до поданих звітів (4 аналізи протягом року); 

- публікація фінансових звітів на порталі відкритих даних 

DATA.GOV.UA; 

- проведення щоквартальних перевірок фінансової діяльності 

комунальних підприємств (у 2020 році проведено 3 перевірки); 

- перевірка фінансових планів, наказів про облікову політику 

комунальних підприємств; 

- ведеться кадрова робота з керівниками комунальних підприємств, а саме 

укладання контрактів та додаткових угод до них (16), розпорядження на 

прийняття, звільнення, відрядження та відпустку керівників КП, накази на 

преміювання; 

- контроль за використанням бюджетних коштів та проведення публічних 

закупівель комунальними підприємствами. 

Подано 1 повідомлення про державну допомогу суб’єктам 

господарювання до Антимонопольного комітету. 

Складено 22 щомісячних та 6 щоквартальних звітів та ведеться 

підготовка річної статистичної звітності у сфері діяльності житлово-

комунального господарства. 

Ведеться кадрова робота працівників технічного нагляду департаменту 

міського господарства, а саме: ведення особової справи, розрахунки штатного 

розпису, накази на призначення, звільнення, відпустку, відрядження та інше. 



Відділом закупівель та регулювання економічної діяльності проводиться 

робота з формування бюджетних запитів на наступний бюджетний період 

(зокрема на 2020 рік було підготовано 7 бюджетних запитів, на 2021 рік 

підготовано 9 бюджетних запитів). Протягом року при внесенні змін до 

бюджету міста ведеться підготовка кошторисів (12) та довідок про зміни до них 

(67), планів асигнувань, паспортів бюджетних програм (48 паспортів). За 

результатами проведеної роботи за рік готуються звіти про виконання 

паспортів бюджетних програм (14) та оцінка ефективності бюджетних програм 

(14). 

Узагальнена інформація та пропозицій щодо внесення змін до цільових 

міських програм та бюджету міста протягом року подаються відділом на 

розгляд депутатських комісій. 

До діяльності відділу також належить розробка міських цільових програм 

(2 програми у 2020 році), підготовка проєктів та рішень сесії міської ради (18), 

проєктів та рішень виконавчого комітету (8), розпоряджень міського голови 

(46) та наказів директора департаменту. 

 

№ 

з /п 

Найменування цільової 

міської Програми  

Річний обсяг фінансування (в 

тому числі по заходах), тис. 

грн. 

Фактич

но 

профіна

нсовано 

за 2020 

рік  

(в тому 

числі по 

заходах)

,  

тис. 

грн. 

затвердж

ено 

Програм

ою на 

2020 рік 

затвердж

ено 

Програм

ою з 

урахуван

ням змін 

згідно 

уточнено

го 

коштори

су (плану 

використ

ання 

коштів) 

1 2 3 4 5 6 

1 

Програма фінансової 

підтримки комунальних 

підприємств міста 

Ужгород на 2018-2022 

роки 

83192,6 89709,6 62079,2 62079,2 

2 

Програма відшкодування 

частини кредитів, 

отриманих ОСББ, ЖБК на 

впровадження заходів з 

енергозбереження, 

капітального ремонту та 

реконструкції 

багатоквартирних 

будинків у м. Ужгород на 

2000 2000 1825 1824,2 



2018-2022 роки ("Теплий 

дім") 

3 

Програма виготовлення 

технічної документації на 

багатоквартирні будинки, 

квартири у м. Ужгород на 

2018-2022 роки  

750 750 248 248 

4 

Програма відшкодування 

відсотків за кредитами, 

залученими населенням на 

впровадження 

енергозберігаючих заходів 

у м. Ужгород на 2018-2022 

роки 

500 500 0 0 

5 

Програма капітального 

ремонту житлового фонду 

у м. Ужгород на 2018-2022 

роки 

21000 16800 13048,2 11499,1 

6 

Програма приватизації 

об'єктів комунальної 

власності на 2019 -2020 

роки 

199 349 229 228,9 

7 

Програма підготовки до 

формування земельних 

ділянок та визначення їх 

як об'єктів цивільних прав 

на 2020-2022 роки 

5199 5398 199 150,7 

8 

Програма  інформатизації 

діяльності Ужгородської 

міської ради та її 

виконавчих органів на 

2020-2022 роки 

80,5 80,5 65,5 65,5 

9 

Програма розвитку 

житлового фонду 

соціального призначення 

та житлових об'єктів, які 

використовуються для 

забезпечення діяльності 

дитячих будинків 

сімейного типу у місті 

1805 1105 243,9 197,9 



Ужгород на  2019-2022 

роки 

10 

Програма сприяння 

виконанню рішень судів та 

інших виконавчих 

документів на 2018-2022 

роки 

    

11 

Програми благоустрою 

міста Ужгород на 2018-

2022 роки 

111977,4 186622,1 146340,7 134213 

12 

Програми реконструкції та 

капітального ремонту 

системи зовнішнього 

освітлення міста Ужгород 

на 2017-2020 роки   

15311,7 15311,7 13739,2 13483,8 

13 

Програма утримання та 

фінансової підтримки 

спортивних споруд КП 

"Стадіон "Авангард" 

1537,4 3545,7 2039 2038,7 

14 

Програма підготовки до 

продажу земельних 

ділянок на 2018-2020 роки 

199 398 398 210 

15 

Комплексна Програма 

відновлення історичного 

центру м. Ужгород на 

2017- 2020 роки 

3000 3000 0 0 

16 

Програма охорони 

навколишнього 

природного середовища на  

2018-2022 роки  

1366,6 1366,6 1366,6 1250,2 

17 

Програма розвитку та 

удосконалення цивільного 

захисту у м.жгород на 

2020-2024 роки 

2607 2607 0 0 

18 

Програма організації 

суспільно корисних робіт 

для порушників, на яких 

судом накладено 

адміністративне стягнення 

у вигляді виконання 

суспільно корисних робіт 

у місті Ужгород на 2020-

2022 роки 

165,8 165,8 100 25,9 

  Всього 250891 329709 241921,3 227515,1 



 

 

Управління майном міста: 

Одним із основних завдань департаменту міського господарства є 

здійснення раціонального управління об’єктами комунальної власності, в т. ч. 

забезпечення контролю за умовами виконання договорів оренди об’єктів 

нерухомого майна (в т. ч. конструктивних елементів благоустрою), земельних 

ділянок, тимчасового користування місцями для розміщення об’єктів 

зовнішньої реклами, а також за виконанням умов договорів купівлі – продажу 

об’єктів нерухомості та земельних ділянок. Крім того - підготовлення проєктів 

рішень щодо надання дозволу на розміщення збірно-розбірних гаражів, 

переоформлення правовстановлюючих документів на їх встановлення, надання 

згоди на переведення об’єктів житлового фонду у нежитловий; дозволів на 

розміщення об’єктів зовнішньої реклами; демонтажу ТС, МАФ та рекламних 

площин, що розміщенні на території міста без відповідних дозвільних 

документів.  

Загалом за 2020 рік до міського бюджету від продажу об’єктів 

комунальної власності надійшло:  

- відчуження майна – 3320,3 тис. грн. (без ПДВ);  

- відчуження земель – 15223,6 тис. грн.  

Варто зазначити, що у 2020 році департаментом проведено 3 аукціони з 

продажу земельних ділянок загальною вартістю 1906,41 тис. грн.; 1 на право 

оренди землі.  

У вказаний період до місцевого бюджету також акумульовано орендні 

платежі:  

- оренда земельних ділянок – 25027,92 тис. грн.;  

- оренди об’єктів нерухомого майна – 4101,53 тис. грн.;  

- плата за тимчасове використання місць для розміщення об’єктів 

зовнішньої реклами – 1339,23 тис. грн.  

Однак, враховуючи економічну ситуацію, що склалась у країні 

обумовлену спадом ділової активності, запровадження карантинних обмежень, 

та зменшення рівня платоспроможності спостерігається тенденція до 

зменшення попиту на викуп земельних ділянок, а також щодо належного 

оформлення правовстановлюючих документів на право користування землею 

(зменшення кількості заяв про передачу земельних ділянок в оренду); щодо 

об’єктів нерухомого майна комунальної власності слід зазначити про 

зменшення їх кількості, у зв’язку із викупом останніх у попередні періоди, а 

відтак має місце зменшення відповідних находжень у порівнянні з аналогічним 

періодом 2019 року: 

- зменшення надходжень від продажу землі – 6144,42 тис. грн. (30,35 %);  

- зменшення надходжень від продажу об’єктів нерухомого майна – 991,78 

тис. грн (22,67 %);  

- зменшення надходжень від орендної плати за землю – 1085,88 тис. грн. 

(4,16 %);  



- зменшення надходжень від оренди об’єктів нерухомого майна – 944,02 

тис. грн. (18,71 %);  

- зменшення надходжень від плати за тимчасове використання місць для 

розміщення об’єктів зовнішньої реклами – 207,44 тис. грн. (13,41 %).  

Зокрема, впродовж 2020 року викуплено 41 земельну ділянку загальною 

площею 6,9350 га, що на 30 земельних ділянок менше (площа зменшилась на 

1,499 га) ніж в аналогічний період 2019 року. Крім того, 11.12.2019 року 

рішенням виконкому № 460 запроваджено мораторій на видачу нових дозволів 

на розміщення засобів зовнішньої реклами. Також впродовж 2020 року відділом 

розроблено 6 проєктів рішень виконавчого комітету про демонтаж 20 ТС, МАФ 

та інших елементів благоустрою, що розміщенні на землях комунальної 

власності без відповідних дозвільних документів та/або з порушенням 

процедури їх встановлення. Щодо надання дозволів на встановлення збірно-

розбірних гаражів, переоформлення титульних прав на останні спостерігається 

тенденція до зростання кількості звернень у 2020 року, зокрема надійшло 230 

заяв, що на 44 звернення більше аналогічного періоду 2019 року.  

 

Працівниками відділу обліку, розподілу та приватизації житла 

департаменту міського господарства у відповідності  до  затверджених  

посадових інструкцій  та покладених   основних   завдань  за  2020 рік 

підготовлено  31 проєкт рішень, які розглядалися  на  засіданнях  громадської   

комісії   по   житлових  питаннях   та виконкому. 

Згідно прийнятих рішень: 

-   виданий 1 ордер на квартиру особі  з  інвалідністю  ІІ групи з числа 

учасників бойових дій на території інших держав; 

- видано 3 службових ордер;        

-   укладено 25 договорів житлового найму; 

-   прийнято на квартирний облік – 39 сімей  (в тому числі 23 сім’ї для 

одержання довготермінового пільгового кредиту через Закарпатське 

регіональне управління ДСФУ «Державний фонд сприяння молодіжному 

житловому будівництву»); 

-         виключено зі списків квартирного обліку  – 57 сімей; 

-         відмовлено в прийнятті на квартирний облік – 2 сім’ям; 

-         затверджено  рішення про прийняття на квартирний  облік за 

місцем проходження служби – 1. 

Проводиться  співпраця з головами  будинкових  комітетів  та  

мешканцями 

гуртожитків прийнятих у комунальну власність (вул. Одеська, 12,                           

вул. Загорська, 26,  вул. Олександра  Бородіна, 14,    вул. Гвардійська,  15/1,  

вул. Івана Франка,  58 «а», пр. Свободи, 42,  вул. Івана Лобачевського, 41)    з   

питань   передачі   у власність шляхом  приватизації  займаних  ними  житлових 

приміщень.   

Працівниками відділу ведеться постійна робота по перереєстрації  

громадян, які перебувають на квартирному та кооперативному  обліку  за  

місцем  проживання.  



Станом   на   01.01.2021  на  квартирному   обліку   громадян,   

потребуючих поліпшення  житлових  умов  у  виконавчому  комітеті  міської 

ради  перебуває  1182 сім’ї. В тому числі осіб, які згідно законодавства,  

користуються  позачерговим правом одержання житла – 161,  першочерговим – 

377.    На кооперативному обліку осіб, бажаючих вступити в члени житлово-

будівельних кооперативів перебуває - 291. 

У  відповідності  до  пункту 25  Правил обліку громадян,   які      

потребують  поліпшення  житлових  умов  та  надання  їм  житлових 

приміщень  (зі  змінами та доповненнями) з 1 жовтня по 31 грудня проводиться 

щорічна  перереєстрація громадян,  які  потребують  поліпшення  житлових 

умов.  Працівниками  відділу обліку, розподілу та приватизації житла було 

направлено 417 листів - нагадувань громадянам   про   необхідність   

поновлення   ними   облікових   даних,    також проводили    спілкування    в  

телефонному   режимі,    враховуючи    карантинні обмеження. 

  

Продовжується робота    по     ознайомленню     черговиків з прийнятими  

Державними  програмами по сприянню молодіжному житловому  

будівництву,    здешевленню вартості іпотечних кредитів для забезпечення 

доступним житлом громадян, забезпеченню  житлом  учасників бойових  дій  в  

зоні АТО та родин внутрішньо – переміщених громадян. 

Прийнято участь у засіданнях комісій по призначенню грошової 

компенсації за неотримане житло згідно постанов уряду: 

-         інвалідам І-ІІ груп війн та сім’ям загиблих; 

- дітям – сиротам та дітям, позбавленим  батьківського   

піклування, особам з їх числа; 

-         внутрішньо-переміщеним особам з числа  учасників  бойових  дій  в 

зоні АТО. 

Підготовлено  та  видано   довідок   про  перебування  (неперебування)  на 

квартирному   обліку  при  міськвиконкомі  та  використання  (невикористання) 

права на безоплатну приватизацію державного житлового фонду – 476.             

         Передано  у  власність    шляхом   приватизації    46  квартир  та  

житлових   приміщень у гуртожитках. 

        Видано 50 свідоцтв про право власності на житло. 

 

Управління житлово-комунального господарства: 

Працівниками управління житлово-комунального господарства 

розроблено 9 цільових програм, для забезпечення життєдіяльності міста, 

належного утримання/ремонту об’єктів житлового фонду та благоустрою.  

Здійснено двохсот комісійних обстежень об’єктів міського благоустрою 

та близько  сотні обстежень об’єктів житлового фонду.  

За 2020 рік надано: 

- 82 планових дозволів на проведення робіт з порушення цілісності 

благоустрою; 

- 333 аварійних дозволів на проведення робіт з порушення цілісності 

благоустрою; 



- 52 довідки про відсутність теплового лічильника для отримання «теплих 

кредитів»; 

- 114 довідки на під захоронення у могили похованих родини 

- 42  технічних умов на благоустрій прилеглої території та відведення 

поверхневих стоків; 

- 265 актів обстежень зелених насаджень, на предмет  визначення їх 

технічного стану. 

Здійснювались заходи щодо створення ефективного власника в 

багатоквартирному будинку в особі ОСББ. Cтаном на 01.01.2021 року у місті 

створено 422 ОСББ у 441 багатоквартирному будинку, в т.ч. в поточному році 

створено 16 ОСББ. 

Проведено обстеження комунальних будинків, в яких створено ОСББ із 

складанням актів списання цих будинків з комунального балансу та подальшим 

затвердженням вказаних актів рішеннями виконавчих комітетів. 

Проведено 5 засідань ради голів ОСББ та 1 збори голів ОСББ (з питань 

пожежної безпеки, утримання житлового фонду, прибудинкової території, 

укладання угод з постачальниками послуг з водо-, електро- та газопостачання). 

Одночасно проводиться постійний контроль за утриманням об’єктів 

міського благоустрою. Для належного утримання міста, працівниками відділу 

благоустрою сформовано технічні завдання на проведення закупівель послуг  з 

прибирання міста, утримання зелених насаджень та інших об’єктів міського 

благоустрою. Відділом технічного нагляду здійснюється контроль за 

проведенням робіт з капітального ремонту та реконструкції об’єктів, що 

перебувають на комунальному балансі а поточному ремонту міських шляхів.  

В ході реалізації заходів Програми благоустрою міста на 2018-2022 роки, 

виконано наступні роботи капітального та поточного характеру, здійснено 

утримання міських шляхів головних транспортних розв’язок міста, зокрема: 

капітальний ремонт об’єктів міського благоустрою, розпочато роботи з ремонту 

вул. Тиводара Легоцького – в частини влаштування тротуарів та велосипедних 

доріжок та тротуарів по Слов'янській наб., виконано в повному обсязі 

розроблених проєктно-кошторисних документацій роботи з капітального 

ремонту на загальну суму 31315,1 тис. грн, виконано капітальний ремонт 

внутрішньо квартальних територій на загальну суму 14741,984 тис.грн., 

проведено капітальний ремонт зеленої зони на пл. Шандора Петефі на загальну 

суму 4047,5 тис. грн. та капітальний ремонт зелених насаджень в межах наб. 

Незалежності – 260,3 тис. грн, відремонтовано 9 зупинок громадського 

транспорту на загальну суму 913,2 тис. грн, виготовлено проєктно-кошторисну 

документацію на проведення капітального ремонту вул. Богомольця, Василя 

Верещагіна, Романа Шухевича, вул. Миколи Лелекача та інших. По 

транспортній інфраструктури відремонтовано 12 світлофорних об’єктів, 

замінено та встановлено 219 дорожніх знаків та інші роботи. Загалом на 

утриманні міста за 2020 рік профінансовано видатків 73 253,165 тис.грн., на 

роботи капітального ремонту - 59 349,802 тис.гривень.  

В ході реалізації Програми реконструкції та капітального ремонту 

системи зовнішнього освітлення міста Ужгород на 2017-2020 роки виконано 



капітальний ремонт зовнішнього освітлення внутрішньоквартальних територій 

по вул.8-го Березня, 30, вул. Минайській, 6-14 та капітальний ремонт 

зовнішнього освітлення вул. Донської, Тисянської, Антонія Дворжака та пров. 

Тисянського. Разом з тим, у 2020 році забезпечено проведення реконструкції 

системи вуличного освітлення міста Ужгорода II черга по програмі 

Револьверного фінансування «Енергозбереження» (за рахунок залучення 

кредиту від міжнародної Північної Екологічної Фінансової Корпорації 

(НЕФКО).  

По Програмі охорони навколишнього природного середовища на 2018- 

2022 роки проведено дератизацію місць загального користування, оброблення 

майданчики збору ТПВ, парки та ухили річки. Уж загальною площею бл. 9 га. 

Забезпечено утримання в належному стані зелених насаджень та утримання в 

належному стані територій в межах об’єктів природно-заповідного фонду 

місцевого значення «парк Боздоський» та «парк Підзамковий», відновлення і 

підтримання сприятливого гідрологічного режиму, очищення водовідвідного 

каналу в межах об’єктів природно-заповідного фонду місцевого значення «парк 

Боздоський». Загалом по програмі профінансовано видатків в сумі 1 

249,899тис.гривень. 

З метою забезпечення виконання Програми відшкодування частини 

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

капітального ремонту, реконструкції багатоквартирних будинків у м. Ужгород 

на 2018-2022 роки («Теплий дім») за 2020 рік згідно поданих банківських 

реєстрів департаментом міського господарства було відшкодовано 40% тіла 23 

кредитів, оформлених ОСББ по Програмі "Теплий дім" на суму 

1824,2тис.гривень. 

Капітальний ремонт житлового фонду здійснюється за фінансової 

підтримки міської ради (житлові будинки, які обслуговують управителі, а 

також житлові будинки ОСББ, ЖБК). По Програмі капітального ремонту 

житлового фонду у м. Ужгород на 2018- 2022 роки у 2020 році виконано роботи 

по капітальному ремонту покрівель 24 житлових будинків, у 10 будинках – 

водопровідно-каналізаційні мережі, у 6-ти електрощитові та електромережі. Із 

бюджету міста на реалізацію Програми було спрямовано 11499,1 тис.грн. 

Враховуючи зазначене, департамент міського господарства виконує усі 

делеговані йому повноваження.  

 

 

 

Директор департаменту                     Володимир БАБИДОРИЧ 

 

 


