
ЗВІТ ПРО ВИКОРИСТАННЯ 
БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ

Управління містобудування та архітектури



Програмакомплексного забезпеченнямістобудівною
документацієюмістаУжгород

Передбачено коштів 
заходами програми

Передбачено 
бюджетом міста 
1009,8 тис. грн.
та використано  коштів

7979,0 тис. грн
1009,8тис. грн



Аналіз забезпеченості програми коштами 
порівняно з потребою на 2019 рік

7979,0

1009,8

Передбачено бюджетом міста на 2019
рік

(потреба коштів забезпечена лише на 13%)

Потреба згідно Програми тис. 
грн.
Фактично виділено  тис. грн.



Детальний план території, обмеженої площею Кирила і 
Мефодія, вулицями Минайською, 8 Березня (до № 19), ЗОШ № 

12 та № 15 та вулицею Заньковецької.

Вартістьпослугпо 
виготовленнюдетального 
плану території в ході
проведенняпроцедури
відкритихторгівсклала264,5 
тис. грн.



Детальний план території в районі урочища 
«Парцели» за межами міста Ужгород

на території Баранинської сільської ради.

Вартістьпослугпо виготовленню
детального плану території в ході
проведенняпроцедуривідкритих
торгівсклала198,0 тис. грн.



Внесення змін у Генеральний план міста Ужгород
План існуючого використання території

Вартість  
внесення 
змін у 
генеральний
план міста згідно
переговорної
процедури 
склала
497,3 тис. грн



Програма Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), 
селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

\

0
500

1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
4500

4260,0

927,1

67 259,8
2,3

44,9 1,7 13,9

Кількість працівників згідно штатного розпису управління складає 14 чол., 
фактична чисельність за 2019 рік склала 11 чол.

Сума використаних коштів – 5576,8 тис. грн.

Зарплата- 4260,0 тис. грн.
Нарахування на зарплату - 927,1 тис. грн. 
Оплата послуг (поточний ремонт приміщень , публікація 
оголошень - 259,8 тис. грн.
Відрядні - 2,3 тис. грн.
Оплата комунальних послуг - 44,9 тис. грн.
Навчання  - 1,7 тис. грн.



Кількість послуг наданих управлінням у 
2019 році
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Внесок управління містобудування та архітектури у 
наповнення бюджету м. Ужгорода пайова участь у розвитку і 
створенні інженерно-транспортної та соціальної 
інфраструктури міста
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зараховано 
мережами -

2088,0 тис. грн.

9938 9316,5

12516,8

68 61 64

Сплачено до бюджету  тис. грн.
Кількість договорів
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