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Про виконання Програми 
економічного і соціального розвитку  
міста за січень-вересень 2019 року 
 

Відповідно до статті 27 Закону України "Про місцеве самоврядування в 
Україні", заслухавши та обговоривши звіт про виконання Програми 
економічного і соціального розвитку міста за січень-вересень 2019 року, 
виконком міської ради ВИРІШИВ: 

1. Звіт про виконання Програми економічного і соціального розвитку міста 
за січень-вересень 2019  року взяти до відома та внести на розгляд сесії міської 
ради (додається). 

2. З метою виконання Програми економічного і соціального розвитку міста 
на 2019 рік виконавчим органам міської ради до кінця поточного року 
забезпечити: 

2.1. Департаменту міського господарства: 
- планове надходження до бюджету розвитку коштів від відчуження майна, 

що перебуває у комунальній власності міста, та продажу земельних ділянок під 
власними об’єктами нерухомого майна; 

- контроль за використанням  об’єктів комунальної власності і землі,  
своєчасної та в повному обсязі проплати за їх оренду до бюджету міста; 

- повну і своєчасну поточну оплату за використані енергоносії та погашення 
підприємствами житлово-комунального господарства наявної заборгованості; 

- своєчасне і якісне освоєння коштів, виділених із міського бюджету і 
передбачених на ремонт доріг, реконструкцію та відновлення аварійних 
об'єктів житлово-комунального господарства.  

2.2. Управлінню капітального будівництва: 
− своєчасне освоєння коштів, виділених із міського бюджету і 

передбачених на будівництво, реконструкцію та капітальний ремонт об’єктів 
комунального призначення,  підготовку проєктно-кошторисної документації. 

 
 



2.3. Департаменту праці та соціального захисту населення : 
- вжиття заходів щодо зменшення заборгованості із виплати заробітної 

плати на підприємствах та організаціях міста; 
- соціальний захист малозабезпечених громадян міста шляхом надання 

субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг. 
2.4. Управлінню економічного розвитку міста:  
- щомісячний моніторинг виробничо-господарської діяльності 

промислових підприємств основного кола; 
- подальший систематичний моніторинг рівня роздрібних цін на споживчі 

товари першої необхідності на підприємствах торгівлі та ринках міста; 
-  контроль за роботою об'єктів торгівлі та сфери послуг. 
2.5. Департаменту фінансів та бюджетної політики: 
- контроль за своєчасним фінансуванням асигнувань на проведення поточних 

розрахунків за енергоносії, що споживаються бюджетними установами міста, не 
допускаючи заборгованості; 

- фінансування у межах бюджетних призначень цільових програм та  об’єктів, 
передбачених Програмою економічного і соціального розвитку м.Ужгород на 
2019 рік. 

2.6. Управлінням: освіти; охорони здоров’я; у справах культури, молоді та 
спорту; департаменту праці та соціального захисту населення: 

- своєчасне та у повному обсязі проведення розрахунків за енергоносії та 
послуги зв’язку; 

- освоєння коштів, виділених на реалізацію цільових програм. 
2.7. Відділу  транспорту, державних закупівель  та зв’язку: 
- постійний контроль за cуб’єктами підприємницької діяльності, які 

здійснюють діяльність у сфері транспортних пасажирських перевезень на 
міських автобусних маршрутах;   

- удосконалення маршрутної мережі, визначення й уточнення 
пасажиропотоків з метою покращення якості надання послуг із перевезення 
пасажирів; 

- вільний доступ суб'єктів підприємницької діяльності та фізичних осіб до 
участі  у процедурах закупівлі товарів, робіт  та послуг за державні кошти; 

- раціональне та ефективне використання бюджетних коштів шляхом 
застосування процедури придбання товарів та послуг у системі електронних 
державних закупівель ProZorro.  

3. Рекомендувати начальнику управління у м.Ужгороді ГУ ДФС у 
Закарпатській області активізувати роботу щодо максимального погашення 
податкового боргу, вживати заходів адміністративного впливу до керівників 
підприємств і організацій, незалежно від форм власності, які працюють 
збитково, порушують  фінансово-господарську дисципліну та мають 
заборгованість по зобов’язаннях до міського бюджету. 

4. Рекомендувати начальнику Головного управління Пенсійного фонду 
України в Закарпатській області активізувати роботу щодо виконання завдань із 
надходження коштів до Пенсійного фонду для своєчасного фінансування  
витрат на виплату пенсій. 



5. Управлінню програмного та комп’ютерного забезпечення  
оприлюднити на офіційному сайті міської ради звіт про виконання  
Програми економічного і соціального розвитку міста за січень-вересень 
2019  року. 

6. Контроль за виконанням рішення покласти на заступників міського 
голови відповідно до  функціональних повноважень. 

 
 
 
Міський голова                                                                             Богдан АНДРІЇВ 
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Звіт про виконання Програми економічного і соціального розвитку 
міста за січень-вересень 2019 року 

 
  Аналізуючи результати основних показників економічного і соціального 

розвитку міста за січень - вересень 2019 року слід зауважити, що в багатьох 
сферах розвитку міста відбулися позитивні зрушення відносно початку року  та 
відповідного періоду минулого року.  

На особливому контролі у керівництва міста стояли питання наповнення 
бюджетів, розбудови інфраструктури міста, залучення інвестицій та розвитку 
туризму, що в свою чергу дало поштовх до створення позитивної динаміки у 
багатьох сферах діяльності міста. 

Промисловість. Упродовж січня - вересня 2019 року промисловими 
підприємствами міста реалізовано промислової продукції на суму - 4498,6 
млн.грн. (2018-4416,6млн.грн.), що становить 27,3 відсотка від 
загальнообласного показника. 

 
Динаміка обсягу реалізації промислової продукції м.Ужгорода  

за  2016-2019 р.р. (млн.грн.)  

 
У загальному обсязі реалізованої промислової продукції: добувна та 

переробна промисловість складає в межах - 40,0 відс., енергія - 39,4 відс., 
11,2відс. - інвестиційні товари та  9,4відс. - займають товари проміжного 
споживання. 

Близько третини замовлень в промисловому секторі припадає на 
іноземних партнерів з якими укладені відповідні договора. Так, в основному це 
замовлення, пов’язані з переробкою давальницької сировини. За таких умов 
працюють товариства з обмеженою відповідальністю: „Гроклін-Карпати”, 
„Фава-Технікс”, „Унгвайер”, акціонерні товариства: „Ужгородська швейна 
фабрика” більшість з цих підприємств працюють на експорт товарів.  

Пріоритетними галузями промисловості і на далі залишаються: хімічна, 
машинобудування, виробництво електроенергії, газу та води, легка, оброблення 
відходів, харчова та виробництво меблів. 

Транспорт. Підприємствами транспорту у січні - серпні 2019 року 
перевезено 333,4 тис.т.вантажів, що становить 115,4 відс. від обсягу 
відповідного періоду минулого року. Вантажооборот підприємств транспорту 
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становив 316252,0тис.ткм, що на 1,4 відс більше відповідного періоду 2018 
року. 

Послугами  пасажирського транспорту  у січні -серпні поточного року 
скористалися 9849,4 тис. пасажирів і виконано пасажирооборот в обсязі 
164216,1 тис.пас.км., що становило відповідно 110,5 відс. та 126,1 відс. від 
обсягів січня-серпня 2018 року. 

Для перевезення пасажирів у м.Ужгороді затверджена автобусна 
маршрутна мережа з 25 маршрутів. Перевезення пасажирів на міських 
автобусних маршрутах загального користування здійснюють 6 автомобільних 
перевізників з 156 автобусами. 

Впродовж 2019 року особлива увага приділялась сталому функціонуванню 
системи пасажирських перевезень, здійснювалися заходи, спрямовані на 
оптимізацію мережі автобусних маршрутів, забезпечення належної якості 
обслуговування пасажирів на міських маршрутах загального користування, 
посилення контролю за якістю пасажирських перевезень, а саме: 

- придбано наступних 10 сучасних комфортабельних низькопідлогових 
автобусів “Електрон” із загальною пасажиромісткістю понад 100 місць кожен, 
які пристосовані для перевезення осіб з інвалідністю та інших маломобільних 
груп населення, інвалідів з вадами зору, слуху та з ураженням опорно-рухового 
апарату, а також із встановленими зовнішніми звуковими інформаторами 
номера і кінцевих зупинок маршруту, текстовими та звуковими системами у 
салоні для оголошення зупинок, і які розпочнуть курсувати на маршрутах міста 
восени поточного року. Питання покращення організації міського автобусного 
сполучення вирішується по мірі збільшення кількості комунального 
транспорту, що дає змогу замінити застарілі автобуси на більш нові та 
комфортабельні і покращує надання послуг з перевезення пасажирів загалом;  
 - проводилась робота з перевізниками, які обслуговують міські автобусні 
маршрути з метою придбання ними автобусів більшої пасажиромісткості. 
 - проводилась подальша робота по удосконаленню GPS-моніторингу 
маршрутів, що дає можливість відслідковувати рух автобусів у реальному часі; 
 - на офіційному сайті міської ради в повному обсязі функціонує розділ 
„Громадський транспорт” в якому кожен громадянин може дізнатися про 
реальне місцезнаходження, прибуття на необхідну зупинку кожного автобуса 
на будь-якому маршруті, що дає можливість завчасно планувати свої поїздки; 
 - у місті також функціонує мобільний додаток DozoR City, дані про рух 
транспорту надходять в онлайн режимі через систему навігації GPS; 
 - в повному обсязі забезпечено безкоштовний проїзд пільгових категорій 
громадян; 
 - проводились організаційні роботи для встановлення нових сучасних 
автобусних зупинок за рахунок інвесторів та за кошти міського бюджету; 
 - підготовлено та прийнято рішення виконавчого комітету “Про 
забезпечення організації пасажирських перевезень на окремих міських 
автобусних маршрутах загального користування” та проведено черговий 
конкурс на визначення автомобільних перевізників для обслуговування  
міських автобусних маршрутах загального користування; 
 - комунальне підприємство “Ужгородський муніципальний транспорт” 
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Ужгородської міської ради визнано переможцем конкурсу на маршрутах          
№ 18 “гіпермаркет “Епіцентр” - “УжНУ” (через пл. Шандора Петефі,                         
пл. Корятовича) та № 20 “пл. мкрн. “Доманинці” - Речовий ринок, через  
пл.Корятовича”; 

- відповідно до рішення виконавчого комітету “Про обстеження 
пасажиропотоків на міських автобусних маршрутах загального користування” 
проведено відвідне обстеження детальним аналізом даних. 
 - проводилась організаційна робота щодо запровадження автоматизованої 
системи обліку оплати проїзду в місті Ужгород; 

 - проводилась робота із розроблення інформаційних панелей 
графіків руху автобусів на міських маршрутах для встановлення на автобусних 
зупинках та із запровадження мобільного додатку з інформацією розкладу руху 
на міських автобусних маршрутах в розрізі по автобусних зупинках. 

Державні закупівлі. відповідно до Закону України „Про публічні 
закупівлі” за 9 місяців 2019 року розпорядниками бюджетних коштів ( в тому 
числі головними розпорядниками коштів), комунальними закладами, 
установами та підприємствами  Ужгородської міської ради проведено в системі 
публічних закупівель ProZorro 1047 закупівель товарів, робіт і послуг за 
бюджетні кошти та кошти підприємств на загальну суму 350883,9 тис.грн., з 
яких конкурентними процедурами (відкриті торги та допорогові процедури) 
проведено 228 закупівель на загальну суму 251273,1 тис.грн. При проведені 
конкурентних процедур закупівель зекономлено 22843,2 тис.грн., що становить 
– 9,1 відсотка. 

При здійсненні держзакупівель члени тендерних комітетів Ужгородської 
міської ради дотримуються визначених Законом України «Про публічні 
закупівлі» принципів добросовісної конкуренції серед учасників, максимальної 
економії та ефективності використання бюджетних коштів, відкритості та 
прозорості на всіх стадіях закупівель, недискримінації учасників, об’єктивної та 
неупередженої оцінки тендерних пропозицій, запобігання корупційним діям і 
зловживанням. 

З метою реалізації механізму ефективного розпорядження бюджетними 
коштами та забезпечення відповідного фахового рівня осіб, відповідальних за 
організацію та проведення публічних електронних закупівель, члени тендерних 
комітетів періодично проходять навчання та підвищення кваліфікації з питань 
державних закупівель  та практичних аспектів застосування Закону України 
«Про публічні закупівлі» при роботі на електронних площадках в системі 
публічних закупівель ProZorro. 

Зовнішньоекономічна діяльність. Найбільш активну участь у 
міжнародному інвестиційному співробітництві приймали - Австрія, 
Німеччина, Угорщина, Чехія, Кіпр, Франція, Словаччина, Італія. 

 Зовнішньоторговельний оборот товарами та послугами в місті Ужгород 
за 6 місяців 2019 склав 153,4 млн. дол США. Обсяг експорту зовнішньої 
торгівлі товарами та послугами за 6 місяців 2019 становить 83,2 млн. 
дол.США, імпорту – 70,2 млн. дол. США. Процентне співвідношення до 
загального обсягу експорту на території області становить 19,0 відс., а 
імпорту – 11,0 відсотка. Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі товарами та 
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послугами становило 13,2млн.дол.США. 
Туризм. Туристична галузь набуває все більшого значення для розвитку 

економіки та соціальної сфери міста. Ужгород має всі передумови для 
інтенсивного розвитку внутрішнього та зовнішнього туризму: особливості 
географічного положення та рельєфу, сприятливий клімат, багатство флори і 
фауни, історико-культурний та туристично - рекреаційний потенціал, достатні 
людські ресурси, розвинуту мережу транспортного сполучення, можливість 
авіасполучення.  

На території міста Ужгорода  розвинена мережа туристично - рекреаційних та 
готельних закладів, яка нараховує  близько 50 закладів розміщення – готелі, 
мотелі, хостели та готельно-туристичні комплекси. Загальний номерний фонд 
відповідних закладів розміщення міста дає можливість одночасно поселити понад 
2,0 тис. осіб. У місті здійснюють діяльність 5 туристичних операторів та близько 
40 туристичних агенцій. 

До основних найпопулярніших туристичних місць в місті Ужгороді можна 
віднести: Ужгородський замок, Закарпатський краєзнавчий музей, Музей народної 
архітектури та побуту, Кафедральний греко-католицький собор, площа 
«Театральна», вулиця «Корзо», провулок «Гірчичне Зерно», «Липова Алея», 
площа «Народна». 

Аналіз  надходжень до місцевого бюджету від туристичного збору за останні 5 
років  вказує на зростання надходжень, що дає можливість використання саме цих 
коштів на розвиток туристичної сфери обласного центру.  

До прикладу, за останніми  показниками з надходження туристичного збору за 
січень-серпень 2019 року становить 843,0 тис. грн., що вже на даний момент 
перевищує суму надходжень за 2018 рік (471,5 тис.грн.) 

З метою популяризації розвитку туризму в місті діє  Програма розвитку 
туризму та формування позитивного  інвестиційного іміджу міста Ужгород на 
2018-2022 роки. 

Разом з тим, для  презентації туристичного потенціалу та популяризації 
міста Ужгород: 

- розроблено та видано туристичний путівник Ужгородом, в якому зібрана 
інформація про пам’ятки архітектури, музеї, фестивалі, унікальні та історичні 
місця, а також заклади проживання та харчування із зазначенням всіх 
необхідних даних для туристів; 

-для жінок та матерів загиблих в АТО організовано екскурсійний тур по 
місту Ужгород та замках Закарпаття; 

-в рамках проведення фестивалю «Сакура фест» організовано для всіх 
бажаючих безкоштовну екскурсію по місту; 

- прийнято участь у засіданні круглого столу «Туристичні ініціативи 
українських міст» (м.Київ), на якому Ужгородську міську раду було відзначено 
подякою за розвиток туристичної індустрії. 

Протягом 2019 року туристичний потенціал міста представлено  на 25 
Міжнародній виставці 2019 UITT: «Україна-Подорожі та туризм», XVIII 
Міжнародній туристичній виставці-ярмарку «Турєвроцентр-Закарпаття 2019». 

Міжнародне співробітництво та грантова діяльність. Розвиток 
міжнародного співробітництва м.Ужгорода у 2019 році характеризується 
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тенденцією щодо активізації та розширення. Так, з початку 2019 року місто 
Ужгород відвідали 45 іноземних делегацій, представників дипломатичного 
корпусу іноземних держав, представників міжнародних організацій та місій. 
 З метою посилення позитивного іміджу міста та країни, як надійного та 
перспективного партнера на міжнародній арені, Ужгородська міська влада 
докладає чимало зусиль для розширення партнерських відносин та співпраці. 
Тому не менш важливою складовою є підтримка існуючих та налагодження 
нових партнерських відносин з містами-побратима м. Ужгород, яких на 
сьогоднішній день налічується 22.  

З деякими містами, такими як м. Сомбатхей (Угорщина), м. Дармштадт 
(Німеччина) та м. Кошице (Словаччина) співпраця триває понад 20 років. 

Така співпраця з містами-побратимами відбувається у всіх сферах 
суспільно-політичного, соціально-економічного, культурно-мистецького життя 
мешканців з урахуванням потреб та побажань міських громад. 

Станом на сьогодні, у місті реалізовується 5 грантових проєктів у 
партнерстві з містами-побратимами з Словаччини (м. Кошице) та Польщі (м. 
Кросно) у рамках СОП «Україна-Польща-Білорусь» ЄІС 2014-2020 та ЄІС 
Угорщина-Словакія-Румунія-Україна 2014-2020. 

Ще 4 проєкти, спрямовані на покращення соціальної інфраструктури, 
забезпечення громадської безпеки мешканців, промоції культурної спадщини 
міста та екологічної сталості перебувають на етапі укладання грантових 
контрактів і до кінця 2019 року очікується початок реалізації та фінансування. 

Важливою ініціативою м.Ужгород та міської влади стало приєднання до 
Асоціації органів місцевого самоврядування «Єврорегіон Карпати-Україна». 

Під час офіційних візитів до міст-побратимів та візитів іноземних 
делегацій до м. Ужгорода відбувається обговорення нових ідей співпраці та 
партнерських ініціатив, що у найближчому майбутньому стануть успішними 
проєктами.  

Так нещодавно у м. Ужгород відбулась зустріч з представниками уряду 
Словацької Республіки, які з ознайомчим візитом завітали до обласного центру 
Закарпаття. Під час зустрічі було обговорені можливості співпраці між 
словацькими та українськими муніципалітетами, організації проєктів, 
спрямованих на більш активне залучення громадськості. Учасники зустрічі 
домовилися про впровадження наступного року першого спільного проєкту у 
цій сфері – передачі досвіду реалізації громадського бюджету у словацьких 
школах для шкіл Ужгорода. 

Офіційна делегація з китайського міста-побратима Сіньчжоу у серпні 
зустрілася з керівництвом Ужгорода. Китайська сторона дуже зацікавлена в 
налагодженні економічного співробітництва. Представників м. Ужгород 
запрошено на міжнародну конференцію в їхньому місті у жовтні 2019 року. 
Зокрема, там же планується і підписання ще одного документа – Угоди про 
співпрацю Ужгорода та Сіньчжоу. На жовтень 2019 року запланований візит 
офіційної делегації міста Ужгород до м. Сіньчжоу для участі у міжнародній 
науково-практичній конференції з питань посилення економічної ролі 
муніципалітетів як суб’єктів господарювання у світовій економіці. 

Підприємництво. Однією з важливих цілей в економічному розвитку 
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м.Ужгорода є розвиток малого підприємництва. 
Переважна більшість суб’єктів малого підприємництва задіяна у сфері 

торгівлі та побутового обслуговування населення. В даній сфері (магазини, 
кафе, салони краси, ремонт одягу та ін.) майже на 85 відсотків формується за 
рахунок приватних підприємців-фізичних осіб, які є найбільшим джерелом 
надходжень до бюджету міста.  

Ужгород є важливим соціально-економічним центром області та 
ділової активності, характеризується сформованою та наявною базовою 
бізнес-інфраструктурою, що забезпечує потребу суб’єктів господарської 
діяльності міста у фінансово-кредитних, страхових, юридичних, 
маркетингових, інформаційно-аналітичних та інших необхідних послугах.   

Найбільш розвиненими  сферами міської економіки є промисловість, 
торгівля та громадське харчування. Вони забезпечені належною 
інфраструктурою та мають ринки збуту в країни і за її межами.  

На сьогоднішній день спостерігається негативна тенденція, щодо 
чисельності суб’єктів підприємницької діяльності у м.Ужгороді. Станом на 
01.10.2019р. на обліку в ДПІ м.Ужгорода перебуває 15376 суб’єктів 
підприємницької діяльності, що на 1447 суб’єктів менше ніж за аналогічний 
період 2018 року.  

Разом з тим, надходження до міського бюджету з податку доходів 
фізичних осіб за 9 місяців 2019р. становили 565,185 млн.грн., що порівняно з 
аналогічним періодом минулого року зросли на 100,8 млн.гривень. 

Господарський комплекс Ужгорода складається з виробничого 
(промисловість, будівництво та лісове  господарство) та невиробничого (інші 
види економічної діяльності) секторів; сектора малого підприємництва (малі 
підприємства та підприємці-фізичні особи). 

Слід відмітити, що запорукою подальшого розвитку підприємництва 
та місцевого бізнесу м. Ужгорода є відновлення обсягів діяльності 
провідних середніх підприємств, нарощування виробничих потужностей 
представників малого бізнесу, збільшення чисельності суб’єктів, зайнятості 
та обсягів виробництва і реалізації продукції в галузях реального сектору 
економіки міста, а також у видах економічної діяльності, що мають 
потенціал розвитку (готельно-ресторанний бізнес, туризм і рекреація, 
транспорт та логістика, споживчі та бізнес-послуги). 

З метою оперативного вирішення актуальних проблем суб’єктів 
підприємництва в м. Ужгороді функціонує Центр надання адміністративних 
послуг. На сьогодні органами місцевої та виконавчої влади надається 264 видів 
адміністративних послуг як жителям м.Ужгорода, так і Закарпатської області, із 
них 28 можна отримати онлайн. Найпоширенішими серед них є послуги з 
питань реєстрації/зняття з реєстрації місця проживання, державна реєстрація 
юридичних та фізичних осіб-підприємців, реєстрація речових прав на нерухоме 
майно, реєстрація декларацій щодо початку та завершення будівельних робіт, 
видача документів дозвільного характеру, витягів з державного земельного 
кадастру. 

Станом на 01.10.2019 року в ужгородському Центрі надання 
адміністративних послуг прийняли 24 тисячі 537 документів на отримання 
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адмінпослуг, видали за цей період – 24 тисячі 472 документи. 
У вересні, зокрема, до ЦНАПу надійшов 2681 документ про надання 

адміністративних послуг, надано 2755. У тому числі – 391 адмінпослугу у сфері 
реєстрації бізнесу, 535 адміністративних послуг державної реєстрації речових 
прав на нерухоме майно. 

У ЦНАП працює послуга – “Мобільний адміністратор”, яка надається 
людям, що за станом здоров’я не можуть його відвідати особисто. 

Для прискорення обслуговування громадян і запобігання можливим 
конфліктним ситуаціям в ЦНАП працює електронна черга, інформаційний 
термінал та СМС-інформування заявників щодо результатів  розгляду поданих 
ними справ.  Ведеться електронний архів справ, здійснюється касове 
обслуговування заявників у приміщенні ЦНАП через POS-термінали. 

Заявники мають можливість подачі заяв щодо надання адміністративних 
послуг в онлайн режимі, для надання яких використовується власний Інтернет 
портал http://cnap.rada-uzhgorod.gov.ua/. 

Надходження до бюджету. До бюджету м. Ужгород за січень-вересень 
2019 року надійшло доходів (з трансфертами) на суму 1 139 314,1тис.грн. або 
101,3відс. від уточненого планового показника 1 124 621,1 тис. гривень. 

В звітному періоді надходження до бюджету міста у порівнянні з 
відповідним періодом 2018 року збільшились на 62 620,2 тис. грн. або на 
5,8відс., збільшення відбулось за рахунок зростання розміру ставок місцевих 
податків та рівня мінімальної заробітної плати. 

Обсяг надходжень загального фонду бюджету міста (без врахування 
трансфертів) в звітному періоді становив 703 153,8 тис. грн, або 101,9  відс. 
уточненого планового показника 689 741,2 тис. гривень. 

Податок на доходи фізичних осіб у звітному періоді залишився базовим 
джерелом наповнення загального фонду бюджету міста (64,2 відс.). Фактичні 
надходження його склали 451 274,8 тис. грн. або 101,7 відс. планового обсягу 
443 651,5 тис. грн. (+7 623,3 тис. грн.). 

Також, значну частину поступлень податків та зборів загального фонду 
бюджету міста, а саме 25,4 відс., склали місцеві податки і збори. Фактичний 
обсяг їх надходжень до бюджету міста в звітному періоді становив 
178540,6тис.грн., або 101,6відс., що на 2 795,8 тис. грн. більше запланованого 
обсягу в сумі 175 744,8 тис. гривень. 

Надходження спеціального фонду бюджету міста (без трансфертів) в 
звітному періоді збільшились на 9 630,4 тис. грн., в порівнянні з 9 місяцями 
2018 року внаслідок зростання власних надходжень бюджетних установ та 
коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту. 

Видатки загального фонду бюджету міста за січень – вересень 2019 року  
виконано в сумі 940 478,2 тис. грн. при плані 1 056 316,7 тис.грн. або                
на 89,0 відсотка.  

Фактичні видатки за січень-вересень 2019 року по спеціальному фонду 
міського бюджету  на придбання обладнання та предметів довгострокового 
користування, по виконаних роботах по будівництву, реконструкції та 
капітальному ремонту об’єктів соціально-культурної сфери, житлово-
комунального господарства та інших об’єктів комунальної власності міста 

http://cnap.rada-uzhgorod.gov.ua/
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склали  122 567,0 тис.грн., при плані на звітній період 177 712,7 тис.грн. 
(68,97відс), в т.ч. за рахунок субвенцій з інших бюджетів фактичні видатки 
склали в сумі 15 903,2 тис. грн., при плані 23 524,1 тис. грн. (67,6відс.). 

Житлово-комунальне господарство. В Ужгороді станом на 01.10.2019р. 
нараховується 1127 багатоповерхових будинків, з яких на балансі департаменту 
міського господарства міської ради знаходяться 600  житлових будинків, які 
обслуговують управителі, призначені за результатами проведеного конкурсу 
відповідно до Закону України "Про особливості здійснення права власності у 
багатоквартирному будинку" (ТОВ "Наш Добробут", ТОВ "Хаус Менеджмент 
Групп", ТОВ Управління житлом", ТОВ "Житло-Сервіс", ТОВ "ЖРЕР № 8", ПП 
"УжБудСервіс"). Відповідно до заяв в поточному році списано із комунального 
балансу 8 багатоквартирних будинків. Загалом списано 183 житлові будинки, в 
яких створено ОСББ.  Знято із комунального балансу 8 малоквартирних будинків.  
У 10 житлових будинках мешканці обрали управителів самостійно, не створюючи 
ОСББ. У 60 житлових будинках діють ЖБК, у 15 – будинкові комітети.  За 9 місяців 
поточного року створено 22 нових  об'єднань. 

Загальна площа багатоквартирних житлових будинків становить 
2174,1тис.кв.м. Управителі обслуговують 773,0 тис.кв.м, що становить 35,6відс. 
загальної площі житлового фонду, ОСББ -  1031,5 тис.кв.м (47,4 відс.), ЖБК та 
БК -  245,6 тис.кв.м (11,3 відс.). 

У 2019 році  Програмою капітального ремонту житлового фонду у 
м.Ужгород передбачено провести капітальний ремонт 20 покрівель житлових 
будинків, у 5-х ж/б – водопровідно-каналізаційні мережі, 3-х електрощитових 
загальною кошторисною вартістю 7,1 млн.грн, з яких бюджетні кошти 
становитимуть 5,7 млн.грн, співфінансування мешканців – 1,4 млн.грн. За 9 
місяців поточного року із бюджету міста профінансовано робіт на суму 4,3 
млн.грн. Виконано капітальний ремонт 12 покрівель, у 3 будинках 
електрощитові, у 2-х водопровідно-каналізаційні мережі.  

По Програмі виготовлення технічної документації на багатоквартирні 
будинки, квартири у м. Ужгороді на 2018-2022 роки протягом 9 місяців 2019 
року виготовлено технічну документацію на 9 багатоквартирних житлових 
будинків ОСББ на загальну вартість 100,0 тис.гривень. 

Пенсійне забезпечення. В місті здійснюється комплекс заходів, 
спрямованих на забезпечення стабільного фінансування та своєчасної виплати 
пенсій, подальшого реформування пенсійної системи, покращення якості 
обслуговування громадян.  

Упродовж 9 місяців 2019 року до бюджету по м.Ужгороду та 
Ужгородському району надійшло 5819,2 тис.грн. Планові показники по 
надходженню коштів виконано на 102,9 відс. (при плані 5655,8 тис.грн.). За 
додатковими ставками при плані 18903,0 тис.грн., надійшло 36350,1 тис.грн. 
або 192,3 відс. планового показника. 

Забезпечено своєчасну і в повному обсязі виплату пенсій 42,3 тис. 
пенсіонерів. Загальний обсяг видатків за 10 місяців на пенсійні виплати 
становив 1042,6 млн.гривень. 

Станом на 01.10.2019 року заборгованість зі страхових внесках складає 
1560,3 тис.гривень. В порівнянні до початку 2019 року заборгованість 
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збільшилась на 35,8 тис.гривень. Боргують до Пенсійного фонду по місту 95 
платників (41 юридична осіб та 54 фізичних осіб.)  

Для зменшення недоїмки по страхових внесках спеціалістами управлінням 
Пенсійного фонду України Закарпатської області проводиться відповідна 
претензійно-позовна робота передбачена чинним законодавством. Щомісячно 
формуються та надсилаються вимоги боржникам, проводяться планові та 
позапланові перевірки, подаються матеріали в прокуратуру. 

Соціальний захист та стан ринку праці.  Протягом 2019 року 
Ужгородським міським центром зайнятості  працевлаштовані 1810 особи в т.ч. 
оперативно до набуття статусу безробітного 1421 осіб. У зв’язку з підвищенням 
результативності роботи щодо оперативного працевлаштування громадян, 
кількість зареєстрованих  безробітних станом на 1 жовтня 2019 року становить 
393.   У звітному періоді чисельність громадян, що перебували на обліку 2664 
осіб з них мали статус безробітного 1059 особа, значна частка  74,7% 
(791особа) мали вищу освіту, 13% (138 осіб) – професійно-технічну освіту, 
12,3% (129 осіб) – повну та базову загальну середню освіту. 

За професійними групами, серед зареєстрованих безробітних переважають 
законодавці, державні службовці, керівники; працівники сфери торгівлі та 
послуг, робітники з обслуговування, експлуатації устаткування та машин. 

Протягом поточного року 444 роботодавців, співпрацювали з центрами 
зайнятості що на 2% більше в порівнянні з відповідним періодом минулого 
року. Роботодавцями до служби зайнятості було заявлено 2762 вакансії для 
укомплектування вільних робочих місць (вакантних посад) що на 278 одиниць 
(11,2%) більше у порівнянні з минулим періодом, рівень укомплектування 
вільних робочих місць та вакансій складає 61відсоток. 

Для більш оперативного працевлаштування осіб які звернулися  до центру 
зайнятості у пошуках роботи у центру зайнятості міститься  інформація щодо   
пропозицій роботи, отриманих з інших джерел. Також  на сайтах work.ua, 
robota.ua рекрутером було розміщено 182 пропозиції роботи від 99 
роботодавців, проведено 1062 співбесіди з шукачами роботи із них 603 
направлені на співбесіду до роботодавця в результаті працевлаштовані 62 
шукача роботи методом рекрутенгу. 

Станом на 01.10.2019 року в Ужгородському міському центрі зайнятості  
налічується 634 актуальних вакансії, на 13,2% більше у порівнянні з минулим 
роком, та 60 пропозиції роботи за контрактом на військову службу. 

Середній розмір заробітної плати у вакансіях становить 7638 грн., у 
порівнянні з відповідним періодом минулого року збільшився на 999 гривень. 

 За сприянням центру зайнятості на нові робочі місця з компенсацією 
роботодавцю витрат в розмірі єдиного внеску на загальнообов’язкове державне 
соціальне страхування працевлаштовані 16 осіб в т.ч. в  працевлаштовані 6 осіб, 
які мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню, 10 осіб 
працевлаштовані на нові робочі місця суб’єктами малого підприємництва в 
пріоритетних видах економічної діяльності. 

Завдяки тісній співпраці з місцевою владою та роботодавцями  забезпечено 
тимчасову зайнятість 13 осіб, з них  13 безробітних в т.ч. в громадських роботах 
9 осіб в інших роботах тимчасового характеру 4 осіб. 
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Для забезпечення професійно-кваліфікаційного рівня шукачів роботи 
вимогам роботодавців, у 2019 році за сприяння Ужгородського міського центру  
зайнятості 88 безробітних проходили професійне навчання, 2 особи проходили 
навчання в центрах професійно-технічної освіти державної служби зайнятості.  

З метою активізації працевлаштування велика увага приділяється 
проведенню індивідуальної інформаційно-роз´яснювальної роботи з 
роботодавцями.  Протягом 9 місяців проведено 75 семінарів за участю 619 
роботодавців. 

На базі Ужгородського міського центру зайнятості діє Центр розвитку 
підприємництва, якій створений з метою задоволення потреб суб’єктів малого 
підприємництва. Фахівцями центру зайнятості надано 64 консультацій з питань 
організації та впровадження підприємницької діяльності. Протягом січня-
вересня 2019 року було проведено 9 семінарів „ Як розпочати власну справу”, в 
яких прийняло участь 94 особи . Всього протягом  січня-вересня 2019 року 
отримали одноразово виплату допомоги по безробіттю для започаткування 
власної справи 18 осіб, з яких молодь віком до 35 років склала 10 осіб. 

Протягом звітного періоду фахівцями Ужгородського МЦЗ проводилась 
профорієнтаційна робота серед молоді міста де вони ознайомлювались з 
розмаїттям професій, потребами ринку праці, основними кроками правильного 
вибору професії, тощо. З початку року було проведено 213 профінформаційних 
та 140 профконсультаційних групових заходів в яких взяло участь 4288 осіб  та 
36 роботодавців. 

Реалізація державної політики у сфері соціального захисту 
населення. За рахунок міського бюджету за 9 місяців 2019 року надано 
грошової допомоги 920 малозабезпеченим громадянам на суму 1244784грн. ( в 
тому числі 30 членам сімей загиблих учасників АТО 123,0 тис. грн. на покриття 
додаткових витрат на житлово-комунальні послуги, 45 учасникам бойових дій з 
числа учасників АТО надано матеріальну допомогу на суму 90,0 тис. грн. 
Також 29 членам загиблих учасників АТО з числа мешканців м. Ужгород було 
надано матеріально допомогу на загальну суму 132,0 тис. грн. ). 

Забезпечено санаторно-курортними путівками : 
10 осіб з інвалідністю внаслідок війни за рахунок міського бюджету на суму 
75920,00 грн., 5 осіб з інвалідністю внаслідок війни наданих Міністерства 
соціальної політики України,12 осіб з інвалідністю - Фонду інвалідів на суму 
116770,00,00 ( з них 3 на супровід 18390,00 грн.), 25 осіб до Виноградівського 
відділення ОЦКР. 

Виплачено компенсації на бензин та транспортне обслуговування -121 
особі з інвалідністю на суму 48161,22 гривень. 

Забезпечено інвалідними візками 16 осіб з інвалідністю. Видано 
направлення для забезпечення технічними засобами реабілітації 1028 особам. 

Видано направлень на ВТЕК для забезпечення автотранспортом та 
електричним візком 18 особам.  

Про 1058 мешканців міста внесена відповідна інформація (ІПР) до 
Центрального банку даних з проблем інвалідності (ЦБІ) щодо забезпечення 
технічними та іншими засобами реабілітації, надання матеріальної допомоги. 

До Дня міста на соціально-побутові умови надана грошова допомога 29 
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членам сім’ї загиблих учасників АТО на суму 78000,00 гривень.  
Щомісячно надається адресна допомога членам сімей загиблих учасників 

АТО- мешканців м. Ужгород, яким надано відповідний статус, на покриття 
додаткових витрат на житлово-комунальні послуги на 26 особи 132000,00 грн. 

За цей період було придбано житло учаснику бойових дій ВПО: 
1107016,70 грн. держ. кошти (2983,30грн. власні).  

За І-ІІІ квартали укладено договори з автошколами на проходження курсів 
водіїв 13 учасників бойових дій з числа учасників АТО на суму 58130,00 грн.  

Направлено за заявами 5 громадян в психологічний інтернат, 7 осіб в 
Виноградівський будинок інтернат.  

Продовжується робота спеціалістами відділу стосовно співпраці 
департаменту з ветеранськими, громадськими, релігійними організаціями, 
благодійними фондами, бізнесовими структурами щодо надання соціально 
незахищеним громадянам міста різних видів натуральної, матеріальної та 
грошової допомоги.   

Спеціалістами відділу персоніфікованого обліку отримувачів пільг, 
гарантій та компенсацій за І-ІІІ квартали 2019 року до Єдиного державного 
автоматизованого реєстру включено: 18988 особу, в т. ч. ветеранів війни – 2427, 
дітей війни – 5736, ветеранів військової служби та органів внутрішніх справ – 
975, реабілітованих громадян –10, постраждалих від аварії на ЧАЕС –672, 
ветеранів праці – 5276, делегатів Першого з’їзду Народних Комітетів 
Закарпатської України та почесних громадян міста –19, працівники цивільного 
захисту –17, багатодітні сім’ї –518, діти з багатодітних сімей –1901, інші. Знято 
з реєстрації  у зв’язку із смертю 557 осіб. 

За особистим зверненням призначені пільги на ЖКП з урахуванням 
середньомісячного сукупного доходу сім’ї – 228 особам, всього з урахуванням 
доходу призначено пільги 1751 особі.  

Нараховано за відповідний період 2019 року на ЖКП 19407,3тис.грн. пільг, 
в т. ч. ветеранам війни — 12226,6тис.грн.; дітям війни — 980,4тис.грн., 
ветеранам військової служби – 3493,3тис.грн., постраждалим від аварії на 
ЧАЕС – 960,3тис.грн.,  багатодітним – 1746,7тис.грн. 

Всього профінансовано за І-ІІІ квартали 2019 року – 18886,0 тис. грн.( в 
т.ч. заборгованість за минулий рік – 2696,4 тис.грн.) В т.ч. на ЖКП –
18882,1тис.грн. 

Почесним громадянам міста та делегатам Першого з’їзду Народних 
Комітетів Закарпатської України надано пільг на ЖКП  на 151,9тис.грн. 

Забезпечено соціальними стипендіями 290 студентів вищих навчальних 
закладів на загальну суму 3634,1тис.грн. 

Забезпечено готівкою  на придбання твердого палива 3 осіб на 
3,9тис.гривень. 

Разом з тим, за І-ІІІ квартали 2019 року призначено 6089 адресних 
соціальних допомог. 

Проведено перевірки 911 особових справ одержувачів державної 
соціальної допомоги  малозабезпеченим сім’ям, допомоги на дітей одиноким 
матерям, яка призначається з урахуванням доходу сім’ї, субсидії для 
відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання 
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скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива та 
компенсації додаткових витрат на оплату комунальних послуг в умовах 
підвищення цін і тарифів на послуги, виплат внутрішньо переміщеним особам. 

Охорона здоров'я. Позитивним моментом в охороні здоров’я міста є 
процес перетворення всіх міських лікувально-профілактичних закладів у 
комунальні некомерційні заклади. 

Усе населення міста обслуговується спеціалістами КНП «Ужгородський 
міський Центр первинної медико-санітарної допомоги». Станом на 01.10.2019р. 
у місті працюють 9 амбулаторій сімейної медицини, в яких працює 75 лікарів 
ЗПСМ і 71 медична сестра. 

Станом на 01.10.19 року профінансовано заклади охорони здоров'я на 91 
відс. (план – 169039,8 тис.грн., профінансовано – 152563,3 тис.грн.). 

Фінансування програм за січень-вересень 2019 року становило: 
туберкульоза – 95,0 відс., цукрового діабета – 93,0 відс., онкології – 74,0 відс., 
нефрологія та гемодіаліз – 63,0 відс., орфанні захворювання – 82,0 відсотка. 

Залучено позабюджетних коштів на суму 6 326, 5 тис. грн., що становить 
на 1 мешканця – 56,27 грн., обласний показник — 27,92 грн. Витрати 
бюджетних коштів на 1-го мешканця становлять - 1663,61 грн., обласний 
показник - 904,40 гривень. 

Багато основних показників діяльності галузі охорони здоров’я міста 
залишаються на одному рівні, але деякі з них потребують покращення. 

Загальна смертність у порівнянні за аналогічний період 2018 року 
збільшилась і становить 8,05 проти 7,7 у 2018 році.  

Рівень народжуваності у  місті у порівнянні з аналогічним періодом 
минулого року знизився і становить 6,8‰ проти 7,5‰  у 2018 році За останні 
роки відмічається формування від’ємного показника приросту населення -1,24 
(за 9 місяців 2018 – 0,2). 

Аналізуючи роботу протитуберкульозної служби міста протягом 9 місяців 
2019 року слід відмітити деяке погіршення показників, які характеризують 
роботу лікарів-фтизіатрів та лікарів ЗПСМ. 

Знижується з року у рік показник обсягу охоплення населення 
флюорографічними оглядами і показник профілактичного огляду з метою 
виявлення туберкульозу. Так показник профілактичного огляду становить 279,9 
проти 282,8 у 2018 році і 304,6 у 2017 році і 361,9 за 9 місяців 2016 року. 

Покращився показник охоплення новонароджених вакцинацією БЦЖ з   
75,4 у 2017 році до 82,1 у 2018 році і 99,87 у 2019 році. Показник проведення 
раннього виявлення туберкульозу серед дітей шляхом туберкулінодіагностики 
зменшився з 272,5 до 203,4. 

Показник смертності від туберкульозу за 9 місяців 2019 року залишається 
на одному рівні з показником 2018 року і становить 5,30 

Значною проблемою залишаються онкологічні захворювання в місті. 
Дорічна летальність серед первинно виявлених онкохворих залишається на 
одному рівні з попереднім роком 33,9 (33,9 у 2018 році).  

Освіта. У місті Ужгороді створено оптимальну мережу дошкільних та 
загальноосвітніх навчальних закладів. На сьогоднішній день у місті функціонує 
51 навчальний заклад в т.ч. 24 дошкільні навчальні заклади та 27 
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загальноосвітніх навчальних закладів в яких 2018-2019 н.р. функціонувало 554 
класи з наповнюваністю 16277 учнів, що на 9 класів і 409 учнів більше, ніж 
минулого навчального року. 

Проводиться систематична робота із забезпечення права дітей з 
особливими освітніми потребами на здобуття дошкільної та загальної освіти, 
про що свідчить щорічне збільшення кількісті інклюзивних класів. Так у 
2018/2019 навчальному році у закладах освіти функціонувало 17 інклюзивних 
класів, в яких навчалось 26 учнів з особливими освітніми потребами. Станом на 
1 жовтня 2019 року у ЗЗСО міста відкрито 27 інклюзивних класів, в яких освіту 
здобувають 40 учнів з особливими освітніми потребами. 

У місті створено та функціонує Комунальна установа «Інклюзивно- 
ресурсний центр №1 Ужгородської міської ради», в якому працюють спеціальні 
педагоги: вчителі – дефектологи, вчителі – логопеди, практичні психологи та 
вчитель лікувальної фізкультури. Упродовж 2019 року фахівцями КУ «ІРЦ№1» 

У зв’язку зі збільшенням контингенту учнів, щороку збільшується і 
кількість груп продовженого дня. Так, у 2018 - 2019 навчальному році – 137 
груп,  а у 2019-2020 н.р-139 груп продовженого дня. Всі навчальні заклади 
міста працюють в одну зміну. 

Випускниками 2018/2019 року було  2075 учнів, у тому числі випускників 
11- х класів - 724 учнів та 1351 випускник 9-х класів. 

За індивідуальною формою  у 2017-2018 н. р. навчалося  - 68 учнів. 
З метою виявлення та розвитку обдарованих учнів, формування стійкого 

інтересу до профільного поглибленого вивчення базових та фахових дисциплін, 
прищеплення навичок дослідницької роботи, підвищення рівня знань 
учнівської молоді у січні-березні 2019 року учні закладів освіти міста брали 
участь у ІІІ-ІV етапах етап Всеукраїнських учнівських олімпіад. На ІІІ етапі 62 
учні посіли призові місця. У ІV етапі брали участь 22 учнів, із них перемогу 
отримали 9. 

У 2018-2019 рр. у закладах  міста працювали 17 осередків Ужгородської 
філії Закарпатської МАН. На потреби Малої академії наук було передбачено 
145 годин. У секціях МАН працювали 500 учнів. Усі переможці ІV етапу 
олімпіад  та ІІІ етапу МАН отримали грошову винагороду у розмірі 10 500 грн.  

Відповідно до рішення виконкому Ужгородської міської ради від 
15.05.20199 року №174 «Про організацію відпочинку та оздоровлення дітей і 
підлітків влітку 2019 року» за кошти міського бюджету на базі 7-ми 
загальноосвітніх закладів міста було організовано табори відпочинку з денним 
перебуванням в одну зміну 14 днів. Всього відпочинком було забезпечено 930 
дітей. 

Також в літній період 2019 року було організовано на базі класичної 
гімназії, лінгвістичної гімназії ім. Т.Г.Шевченка, СЗОШ І ст. №1з поглибленим 
вивченням англійської мови, СЗОШ І-ІІІ ст. №2 з поглибленим вивченням 
окремих предметів, СШ І-ІІІ ст. №3 з поглибленим вивченням англійської мови, 
СШ І-ІІІ ст. №5 з поглибленим вивченням іноземних мов, ЗОШ І-ІІІ ст. №7, 
ЗОШ І-ІІІ ст. №10 ім. Дойко Габора, БПЛ «Інтелект» - ЗОШ І-ІІІ ст. №12, ЗОШ 
І-ІІІ ст. №15, ЗОШ І-ІІІ ст. №16, ЗО, ЗОШ І-ІІІ ст. №20 – ліцей «Лідер» роботу 
літніх мовних шкіл.  
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У місті функціонують три заклади професійної (професійно-технічної) 
освіти: Ужгородське вище професійне училище торгівлі і технологій 
харчування, Ужгородське вище комерційне училище Київського національного 
торгівельно-економічного університету, Державний навчальний заклад 
«Ужгородський центр професійно-технічної освіти». Відповідно до мережі, у 
професіфйно-технічних навчальних закладах м.Ужгорода у 2019 році 
навчається 1085 учнів. 

Загалом, у закладах освіти  працює 1320 педагогів закладів загальної 
середньої освіти та 506 вихователів закладів дошкільної освіти. 

Культура. Мережа закладів культури міста складає: 2 дитячі мистецькі 
школи (Ужгородська дитяча музична школа № 1 ім. П.І.Чайковського та 
Ужгородська дитяча школа мистецтв), централізована бібліотечна система 
міста, міський центр дозвілля – будинок культури. Відповідно до Закону 
України «Про культуру» відділом культури та установами культури міста 
докладались зусилля для реалізації державної політики у галузі культури щодо 
збереження культурного потенціалу міста, всебічного задоволення культурно-
мистецьких та інформаційних потреб населення. 

Протягом звітного періоду відділом культури проведено усі планові 
заходи до державних та місцевих свят. Організовувалися урочистості, 
концерти аматорських та професійних колективів, учнів шкіл естетичного 
виховання міста, виставки учнів та викладачів образотворчого відділення 
дитячої школи мистецтв, літературні години, тематичні вечори у бібліотечних 
установах тощо. 

Крім планових заходів відділом культури взято участь у організації та 
проведені різних музичних та хореографічних фестивалів та конкурсів. 
Надано допомогу у організації та проведенні Міжнародного хіп-хоп 
чемпіонату «Get 2 Groove», взято участь у організації та проведенні концерту, 
виставки «Земплінське раллі автоветеранів» (Міхаловце – Ужгород), 
танцювальному шоу «Степ Африка» за участю колективу з Америки 
StepAfrika,  участь в організації та проведені ІІ міжнародного театрального 
фестивалю моно вистав «Монологи над Ужем» тощо. 

Учні та викладачі Ужгородської дитячої школи мистецтв взяли участь у 
численних обласних, всеукраїнських та міжнародних фестивалях-конкурсах. 

Вихованці та викладачі Ужгородської дитячої музичної школи № 1 
ім.П.І. Чайковського взяли участь у спільному концерті у м. Велке Капушани 
(Словаччина). 

Фізична культура і спорт, підтримка сім’ї та молоді. Основна 
діяльність протягом звітного періоду була спрямована на реалізацію державної 
політики з питань соціального захисту дітей, запобігання та подолання дитячої 
бездоглядності та безпритульності, забезпечення дотримання вимог 
законодавства щодо усиновлення дітей, встановлення опіки, влаштування в 
прийомні сім’ї, позбавлення батьківського піклування тощо.  

Найбільш ефективним заходами попередження дитячої бездоглядності, 
профілактики негативних проявів в дитячому середовищі є проведення 
профілактичних рейдів. Так протягом січня-жовтня 2019 року проведено 9 
оперативно-профілактичних відпрацювань місць скупчення дітей і молоді з 
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метою виявлення бездоглядних дітей та дітей, що займаються жебракуванням. 
Результатом спільних рейдів в м.Ужгороді стало виявлення 10 випадків 
адміністративних правопорушень. Затримано 16 дітей за жебракування, 
притягнено: 13 дорослих до адміністративної  відповідальності за ст.184 КУпАП; 
1 дорослого за статтею 156 КУпАП.  

Протягом  січня-жовтня 2018 року оформлено 5 актів про дітей, покинутих, 
залишених в пологовому будинку (наразі всі вони влаштовані в державний 
заклад для дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування). 

Також проводилась відповідна робота в сім'ях де батьки або особи, що їх 
замінюють ухиляються від виконання батьківських обов'язків. Зокрема, до 
Ужгородського ВП ГУНП України в Закарпатській області підготовлено та 
направлено матеріали про притягнення до адміністративної відповідальності 
батьків за ст.184 КУпАП щодо ухилення від виховання та розвитку дітей. До 
Ужгородського міськрайонного суду направлено 1 позовну заяву щодо 
позбавлення батьків батьківських прав.  

Станом на 01.10.2019 року  на обліку перебуває 163 дитини,  із них під 
опікою, піклуванням виховується 104 дітей, 9 дітей зазначеної  категорії 
влаштовані  у прийомні сім’ї, 14 – в дитячі будинки сімейного типу, 26 – 
виховується в закладах системи МОЗ, МОН та Міністерства соціальної 
політики, 5 дітей – навчається та перебувають на повному державному 
утриманні в ПТУ, 5 дітей влаштовано в інші заклади з цілодобовим 
утриманням. 

Підтримка сім’ї, дітей та молоді. Основна діяльність протягом звітного 
періоду була спрямована на реалізацію державної політики з питань соціального 
захисту дітей, запобігання та подолання дитячої бездоглядності та 
безпритульності, забезпечення дотримання вимог законодавства щодо 
усиновлення дітей, встановлення опіки, влаштування в прийомні сім’ї, 
позбавлення батьківського піклування тощо.  

Найбільш ефективним заходами попередження дитячої бездоглядності, 
профілактики негативних проявів в дитячому середовищі є проведення 
профілактичних рейдів. Так протягом січня-жовтня 2019 року проведено 9 
оперативно-профілактичних відпрацювань місць скупчення дітей і молоді з 
метою виявлення бездоглядних дітей та дітей, що займаються жебракуванням. 
Результатом спільних рейдів в м.Ужгороді стало виявлення 10 випадків 
адміністративних правопорушень. Затримано 16 дітей за жебракування, 
притягнено: 13 дорослих до адміністративної  відповідальності за ст.184 КУпАП; 
1 дорослого за статтею 156 КУпАП.  

Протягом  січня-жовтня 2018 року оформлено 5 актів про дітей, покинутих, 
залишених в пологовому будинку (наразі всі вони влаштовані в державний 
заклад для дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування). 

Також проводилась відповідна робота в сім'ях де батьки або особи, що їх 
замінюють ухиляються від виконання батьківських обов'язків. Зокрема, до 
Ужгородського ВП ГУНП України в Закарпатській області підготовлено та 
направлено матеріали про притягнення до адміністративної відповідальності 
батьків за ст.184 КУпАП щодо ухилення від виховання та розвитку дітей. До 
Ужгородського міськрайонного суду направлено 1 позовну заяву щодо 
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позбавлення батьків батьківських прав.  
Станом на 01.10.2019 року  на обліку перебуває 163 дитини,  із них під 

опікою, піклуванням виховується 104 дітей, 9 дітей зазначеної  категорії 
влаштовані  у прийомні сім’ї, 14 – в дитячі будинки сімейного типу, 26 – 
виховується в закладах системи МОЗ, МОН та Міністерства соціальної 
політики, 5 дітей – навчається та перебувають на повному державному 
утриманні в ПТУ, 5 дітей влаштовано в інші заклади з цілодобовим 
утриманням. 

У 2019 році взято на облік  дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 
піклування 17 малолітніх та 5 неповнолітніх. З них: 14 дітей - влаштовано під 
опіку та піклування, 8 – влаштовано до закладів для дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського піклування. 

Знято з обліку 18 дітей, з яких 17 – по причині досягнення ними 
повноліття, а 1 – у зв’язку з усиновленням. 

Протягом звітного періоду влаштовано до сімейних форм виховання 21 
дитину, з яких 9 – взято під опіку, над 8 – встановлено піклування (троє з них 
вже були під піклуванням і змінили піклувальника у зв’язку зі смертю 
попереднього піклувальника), 2 – влаштовано до дитячого будинку сімейного 
типу, 1 – усиновлено. 

У 2019 році усиновлено 1 дитину-сироту та дитину, позбавлену 
батьківського піклування. На обліку перебуває 10 кандидатів в усиновителі.  

У місті функціонує 2 прийомні сім'ї, в яких виховується 3 дитини 
вищезазначеної категорії, та 1 дитячий будинок сімейного типу в якому 
виховується 2-є дитини-сироти. 

Спеціалістами служби у справах дітей ведеться та постійно коригується 
облік нерухомого майна дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 
піклування, які перебувають на обліку в службі. Вживаються заходи щодо 
встановлення опіки над нерухомим майном дітей-сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування та збереження їх права на користування житлом. 

 
Показники виконання робіт по головних розпорядниках бюджетних 

коштів за січень-вересень 2019 року 
Управлінням капітального будівництва за рахунок всіх джерел 

фінансування за січень-вересень 2019 року виконано робіт по будівництву, 
реконструкції та капітальному ремонту соціально-культурних і комунальних 
об’єктів на загальну суму 14359,6 тис. грн., або 62,2 відс. річних бюджетних 
призначень. Заплановані бюджетні призначення у сумі 23082,9 тис. грн. 
забезпечують потребу в коштах лише на 5,9 відс., що складає 209945,43 тис. 
грн. Одночасно кошти субвенції обласного бюджету у сумі 2000,0 тис. грн. 
освоєно на 100,0 відсотка.  

Завершені роботи по реконструкції даху ДНЗ №30 по вул.Шевченка,42 та 
капітальному ремонту благоустрою території стадіону "Автомобіліст" по вул. 
Капушанській, приймального відділення ЦМКЛ по вул. Грибоєдова, першого 
поверху МДКЛ по вул. Бращайків, покрівлі блоку 2 Головного корпусу 
(лабораторії) ЦМКЛ по вул. Грибоєдова, приміщень будівлі центру первинної-
медико-санітарної допомоги по вул. Грибоєдова, 20В, травмпункту ЦМКЛ по 
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вул. Грибоєдова, капітальному ремонту благоустрою території із влаштуванням 
додаткового входу в будівлю ЗОШ I-III ступенів №6 ім. В.С.Гренджі-Донського 
по вул. Польова,22, внутрішньої системи каналізації і водопостачання будівлі 
НВК “Ужгородський економічний ліцей, ЗОШ I-II ст.” по пл. Ш.Петефі, 15, 
фасаду (заміна вікон) ДНЗ №16 по вул. Айвазовського, капітальному ремонту 
фасаду будівлі Лінгвістичної гімназії ім. Т. Г. Шевченка по наб. Незалежності, 
приміщення молодіжного центру "Пластова домівка" по вул. 8 Березня 46А 
(проект громадського бюджету) (додаток 2). 

На реалізацію заходів 69-ти цільових міських Програм у 2019 року 
потребу в коштах у сумі 606410,917 тис. грн. забезпечено бюджетними 
призначеннями на 48,4 відсотка (293680,033 тис. грн.).  

За звітний період фактично профінансовано коштів у сумі 191370,133 тис. 
грн., що склало 65,2 відс. бюджетних призначень, в тому числі по головних 
розпорядниках виконання наступне:  
- Управління містобудування та архітектури – 414,975 тис. грн. (40,7 відс.); 
- Виконавчий комітет Ужгородської міськради – 2904,484 тис. грн. (58,8відс.); 
- Ужгородська міська рада – 118,300 тис. грн. (40,7 відс.); 
- Управління економічного розвитку міста – 403,000 тис. грн. (56,4 відс.); 
- Департамент міського господарства – 154191,522 тис. грн. (63,4 відс.);  
- Управління освіти – 157,500 тис. грн. (100,0 відс.); 
- Управління у справах культури, спорту, сім'ї та молоді – 1674,100 тис. грн. 
(70,5 відс.); 
- Управління охорони здоров'я – 11515,752 тис. грн. (56,8 відс.); 
- Департамент праці та соціального захисту населення – 19303,600 тис. грн. 
(96,2 відс.); 
- Управління міжнародного співробітництва та інновацій – 686,900 тис. грн. 
(84,6 відсотка) (додаток 3). 

На будівництво в освітніх закладах (класичній гімназії по вул.8 Березня, 
загальноосвітній школі I-III ст. №12 по вул. Заньковецької, Ужгородській 
спеціалізованій ЗОШ №2 по вул. Підгірна) спортивних майданчиків для міні-
футболу зі штучним покриттям виділено з міського бюджету, як кошти спів- 
фінансування до державної програми "Будівництво футбольних полів зі штучним 
покриттям в регіонах України", 1833,153 тис. грн. освоєння яких склало 69,0 
відс.(1264,7 тис. грн.) (додаток 4).  

Всього на будівництво, реконструкцію, капітальний ремонт об'єктів 
соціально-культурної сфери, інших об'єктів комунальної власності та на 
реалізацію цільових міських Програм на 2019 рік передбачено та планово 
уточнено бюджетних призначень на загальну суму 318596,086 тис. грн., 
виконання склало 206994,445 тис. грн. або 64,9 відсотка. 

Більш детальний аналіз виконання робіт по об’єктах, цільових міських 
програмах та по коштах надано в додатках №№ 2, 3, 4. 



                                                                                                                                      Додаток 2  
П О К А З Н И К И 

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

№ 
за/п Назва об'єкта 

Річний обсяг фінансування, тис. грн. Січень-вересень 2019року Відсотки : 

передбачено  
Програмою 

уточнено 
Програмою  

згідно уточненого 
кошторису (пла-
ну використання 

коштів) 

вико-
нання, 

тис. грн. 

в т.ч.джерела фінан 
сування, тис. грн. 

(стовп.5  
до 

стовп.4) 

(стовп.6 
до 

стовп.5) міський 
бюджет 

інші 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 

I. Об'єкти культури 24700,0 25846,672 3152,0 1582,801 1582,801 - 12,2 50,2 
1. 

 
 
 

Реставрація пам'ятки архітектури та містобудування 
національного значення кінця XVI ст. (ох.№167)-садибний 
будинок у Радванці (мур.) будівлі по вул. Дендеші, 8 в м. 
Ужгороді 

5000,0 5000,0 200,0 4,860 4,860 - 4,0 2,4 

2. 
 

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

3. 
 

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

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

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

6. 
 

Капітальний ремонт благоустрою території стадіону 
"Автомобіліст" по вул.Капушанській  1500,0 1800,0 1590,0 1577,94

1 1577,941 - 88,3 99,2 

7. Реконструкція східної трибуни стадіону "Авангард" 3500,0 3500,0 - - - - - - 
8. 

 
 
 

Комплекс будівель під спортивно-реабілітаційний центр 
інвалідів з ураженням опорно-рухового апарату та 
інвалідів-учасників антитерористичної операції по 
вул.Ф.Тихого, 13 б, у м. Ужгороді – реконструкція 

7000,0 7000,0 515,328 - - - 7,4 - 

9. 
 

Капітальний ремонт системи опалення Ужгородської місь-
кої централізованої бібліотеки-філії №6 по вул.Гагаріна, 98 900,0 900,0 - - - - - - 

10. 
 

Капітальний ремонт даху Ужгородської міської цент-
ралізованої бібліотеки-філії №6 по вул.Гагаріна, 99 1500,0 1500,0 - - - - - - 

11. 
 

Реконструкція легкоатлетичного ядра стадіону «Авангард» 
в м.Ужгород - 446,672 446,672 - - - 100,0 - 

12. 
 

Капітальний ремонт благоустрою території стадіону 
"Авангард" - 100,0 100,0 - - - 100,0 - 

13. 
 

Реконструкція зовнішнього освітлення території стадіону 
"Автомобіліст" по вул. Капушанській - 300,0 300,0 - - - - - 



№ 
за/п Назва об'єкта 

Річний обсяг фінансування, тис. грн. Січень-вересень 2019року Відсотки : 
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Програмою 

уточнено 
Програмою  

згідно уточненого 
кошторису (пла-
ну використання 

коштів) 

вико-
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в т.ч.джерела фінан 
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стовп.4) 

(стовп.6 
до 

стовп.5) міський 
бюджет 

інші 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 

II. Об'єкти охорони здоров'я 60445,1 61917,0 3058,9 2416,60
1 2416,601 - 4,9 79,0 

1. 
 

Реконструкція підпірних стін головного корпусу 
Ужгородської ЦМКЛ по вул.Грибоєдова 10000,0 10000,0 - - - - - - 

2. 
 

Капітальний ремонт кардіологічного відділення ЦМКЛ по 
вул. Грибоєдова 4500,0 4500,0 50,0 - - - 1,1 - 

3. 
 

Капітальний ремонт фізіотерапевтичного відділення 
ЦМКЛ  2800,0 2800,0 - - - - - - 

4. 
 

Капітальний ремонт фасаду поліклініки МДКЛ по вул. 
Боженка, 2 із заміною вікон (роботи з термомодернізації) 2900,0 2900,0 - - - - - - 

5. 
 

Капітальний ремонт огорожі території ЦМКЛ по вул. 
Грибоєдова 700,0 700,0 - - - - - - 

6. 
 

Капітальний ремонт фасаду стаціонару МДКЛ по вул. 
Бращайків,6 2500,0 2500,0 50,0 - - - 2,0 - 

7. 
 

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

8. 
 

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

9. 
 

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

10. 
 

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

11. 
 

Капітальний ремонт приймального відділення ЦМКЛ по 
вул.Грибоєдова  287,0 330,0 330,0 220,844 220,844 - 100,0 66,9 

12. 
 

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

13. 
 

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

14. 
 

Капітальний ремонт благоустрою території пологового 
будинку по вул. Грибоєдова 1390,6 1390,6 - - - - - - 

15. 
 

Капітальний ремонт будівлі жіночої консультації №1 по 
вул. Другетів 1100,0 1100,0 - - - - - - 

16. Капітальний ремонт покрівлі будівлі пологового будинку по 1180,0 1180,0 - - - - - - 
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до 

стовп.4) 

(стовп.6 
до 

стовп.5) міський 
бюджет 

інші 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 

 вул. Грибоєдова,20Б 
17. 
 
 

Капітальний ремонт фасаду будівлі головного корпусу 
центру первинної медико-санітарної допомоги по вул. 
Грибоєдова, 20В 

3500,0 3500,0 - - - - - - 

18. 
 

Реконструкція даху під мансардні приміщення будівлі 
МДКЛ по вул. Боженка,2 1500,0 1500,0 - - - - - - 

19. Реконструкція лікарняного ліфта Головного корпусу ЦМКЛ 1200,0 1200,0 - - - - - - 
20. 
 

Капітальний ремонт будівлі психоневрологічного диспан-
серного відділення міської поліклініки по вул.Сільвая,17 637,0 637,0 400,0 239,389 239,389 - 62,8 59,8 

21. 
 
 

Капітальний ремонт амбулаторії ЗПСМ №8, №9 та 
головного корпусу центру первинної медико-санітарної 
допомоги по вул. Грибоєдова, 20В 

273,0 273,0 250,0 195,176 195,176 - 91,6 78,1 

22. 
 

Капітальний ремонт зовнішніх мереж водопостачання 
лікарні до Головного корпусу 200,0 - - - - - - - 

23. 
 

Капітальний ремонт зовнішнього електропостачання 
будівлі ЦМКЛ по вул.Грибоєдова  250,0 250,0 - - - - - - 

24. 
 

Капітальний ремонт покрівлі блоку 2 Головного корпусу 
(лабораторії) ЦМКЛ по вул.Грибоєдова  550,0 858,9 858,9 848,627 848,627 - 100,0 98,8 

25. 
 

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

26. 
 

Капітальний ремонт приміщень будівлі центру первинної-
медико-санітарної допомоги по вул. Грибоєдова, 20В - 300,0 300,0 299,899 299,899 - 100,0 99,9 

27. 
 

Капітальний ремонт першого поверху МДКЛ по 
вул.Бращайків  - 320,0 320,0 310,750 310,750 - 100,0 97,1 

28. Капітальний ремонт травмпункту ЦМКЛ по 
вул.Грибоєдова  - 300,0 300,0 290,548 290,548 - 100,0 96,8 

29. Капітальний ремонт відділення судинної неврології ЦМКЛ 
по вул. Грибоєдова - 100,0 200,0 11,368 11,368 - 200,0 5,7 

30. Капітальний ремонт дитячого майданчика МДКЛ по вул. 
Бращайків - 300,0 - - - - - - 

III. Об'єкти освіти 142180,2 147336,5 9963,0 5169,639 5169,639 - 6,8 51,9 
1. Будівництво міні-котельні для ЗОШ №7 по вул. Дворжака 1000,0 1000,0 100,0 7,819 7,819 - 10,0 7,8 
2. Реконструкція будівлі під початкові класи ЗОШ I ст. №13 500,0 500,0 - - - - - - 
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(виготовлення проектно-кошторисної документації) 
3. Реконструкція даху СНВК «Ялинка» по вул. Нахімова 2200,0 2200,0 - - - - - - 
4. Реконструкція будівлі ЗОШ I-III ст. №19 по 

вул.Заньковецької  10000,0 10000,0 - - - - - - 

5. Реконструкція будівлі ДНЗ №30 по вул. Шевченка  10000,0 10000,0 - - - - - - 
6. Реконструкція будівлі ЗОШ №12 по вул. Заньковецької  8000,0 8000,0 - - - - - - 
7. Реконструкція будівлі ЗОШ №8 по вул. Ак. Корольова,4 8000,0 8000,0 - - - - - - 
8. Реконструкція даху НВК “Престиж” по вул.Джамбула  3400,0 3400,0 - - - - - - 
9. Реконструкція даху НВК “Первоцвіт” по вул.Ак.Корольова  3400,0 3400,0 - - - - - - 

10. Реконструкція покрівлі БПЛ «Інтелект»  2000,0 2000,0 - - - - - - 
11. Реконструкція даху будівлі ДНЗ №18 по вул.Айвазовського,5  2600,0 2600,0 - - - - - - 
12. Реконструкція даху ДНЗ №15 Л. Українки, 8  1500,0 1500,0 - - - - - - 
13. Будівництво зовнішньої водопровідної мережі та 

каналізації ДНЗ №43  1500,0 1500,0 - - - - - - 

14. Реконструкція будівлі ЗОШ №20 ліцей «Лідер» під потреби 
маломобільних груп населення по вул.Сільвая,3 1500,0 1500,0 100,0 - - - 6,7 - 

15. Будівництво баскетбольного поля УЗОШ I-III ст. №19 по 
вул. Заньковецької, 66 (проект громадського бюджету) 677,0 750,0 500,0 - - - 66,7 - 

16. Спортивний майданчик для міні- футболу зі штучним 
покриттям в класичній гімназії по вул. 8 Березня м. Ужго-
род-будівництво (співфінансування до держбюджету) 

779,0 - - - - - - - 

17. Спортивний майданчик для міні- футболу зі штучним 
покриттям в Ужгородській спеціалізованій ЗОШ №2 по вул. 
Підгірній м. Ужгород-будівництво (співфінансування до 
держбюджету) 

779,0 - - - - - - - 

18. Будівництво міні-котельні для ДНЗ №21 "Ластовічка" по 
вул. Тлехаса 720,0 920,0 920,0 379,499 379,499 - 100,0 41,2 

19. Спортивний майданчик для міні- футболу зі штучним 
покриттям в загальноосвітній школі I-III ст. №12 по 
вул.Заньковецької м. Ужгород-будівництво 

275,0 - - - - - - - 

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

21. Будівництво спортивної зали для ЗОШ №16 по 10000,0 10000,0 - - - - - - 
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вул.Жатковича 
22. Капітальний ремонт будівлі ДНЗ №26 по пр. Свободи  1500,0 1500,0 - - - - - - 
23. Капітальний ремонт харчоблоку ДНЗ№7 по вул.Волошина,46  600,0 600,0 - - - - - - 
24. Капітальний ремонт будівлі ДНЗ №40 по вул. Волошина  500,0 500,0 - - - - - - 
25. Капітальний ремонт будівлі ДНЗ №1 по вул. М.Вовчка,1 1500,0 1500,0 - - - - - - 
26. Капітальний ремонт будівлі ДНЗ №21 “Ластовічка” по 

вул.Заньковецької, 87а  800,0 800,0 - - - - - - 

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

28. Капітальний ремонт фасаду будівлі ДНЗ 31 по 
вул.Докучаєва 1300,0 1300,0 - - - - - - 

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

30. Капітальний ремонт зовнішньої та внутрішньої 
каналізаційної мережі будівлі ДНЗ №28 по вул. Добролюбава  1560,0 1560,0 - - - - - - 

31. Капітальний ремонт спортивного майданчика 
Ужгородської спеціалізованої школи І-ІІІ ст.№5, корпус 
№2, з поглибленим вивченням іноземних мов по пл.Петефі,36 
(проект громадського бюджету) 

480,2 480,2 - - - - - - 

32. Капітальний ремонт фасаду НВК "Ужгородський 
економічний ліцей, ЗОШ I-II ст." по пл. Ш.Петефі 1500,0 1500,0 30,0 - - - 2,0 - 

33. Капітальний ремонт благоустрою території 
спеціалізованої ЗОШ №3 I-III ст. по наб.Незалежності 1500,0 1500,0 - - - - - - 

34. Капітальний ремонт будівлі НВК "Гармонія" по вул. 
Доманинській  2300,0 2300,0 - - - - - - 

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

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

37. Капітальний ремонт приміщень будівлі Ужгородської 
спеціалізованої школи І-ІІІ ст.№5 з поглибленим вивченням 
іноземних мов по наб.Київська,16 

500,0 500,0 - - - - - - 
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38. Капітальний ремонт фасаду будівлі Ужгородської 
спеціалізованої школи І-ІІІ ст.№5 з поглибленим вивченням 
іноземних мов по наб.Київська,17 

3150,0 3150,0 - - - - - - 

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

40. Капітальний ремонт басейну  класичної гімназії по вул. 8-го 
Березня 6000,0 6000,0 1150,0 178,648 178,648 - 19,2 15,5 

41. Капітальний ремонт благоустрою території ЗОШ №20 
ліцею "Лідер" 1390,0 1390,0 - - - - - - 

42. Капітальний ремонт благоустрою території Ужгородської 
спеціалізо-ваної ЗОШ №2 по вул. Підгірна  2500,0 2500,0 - - - - - - 

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

44. Капітальний ремонт благоустрою території Лінгвістичної 
гімназії ім. Т. Г. Шевченка 950,0 1500,0 1100,0 1099,382 1099,382 - 73,3 99,9 

45. Капітальний ремонт будівлі НВК "Веселка" 5100,0 5100,0 - - - - - - 
46. Капітальний ремонт покрівлі будівлі початкової ЗОШ №7 

по вул. Дворжака, 54б  1550,0 1550,0 - - - - - - 

47. Капітальний ремонт покрівлі басейну ЗОШ №20 ліцею 
"Лідер" 980,0 980,0 - - - - - - 

48. Реконструкція зовнішньої системи теплової мережі ЗОШ 
№6 I-III ст. по вул.Польова  1600,0 1600,0 50,0 49,093 49,093 - 3,1 98,2 

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

50. Капітальний ремонт ігрових майданчиків ДНЗ №36 по 
вул.Бачинського (проект громадського бюджету) 152,7 160,0 - - - - - - 

51. Капітальний ремонт приміщення молодіжного центру 
"Пластова домівка" по вул.8Березня 46А (проект 
громадського бюджету) 

271,0 280,0 280,0 265,073 265,073 - 100,0 94,7 

52. Реконструкція спортивного майданчика НВК "Гармонія" 
вул. Доманинська, 263 в м.Ужгороді  570,0 650,0 650,0 - - - 100,0 - 

53. Капітальний ремонт санвузлів Лінгвістичної гімназії 
ім.Т.Г.Шевченка 100,0 - - - - - - - 
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54. Капітальний ремонт карнизу покрівлі будівлі 
"Ужгородської спеціалізованої школи I-III ст №5 із 
поглибленим вивченням іноземних мов" по пл.Ш.Петефі,36 

100,0 - - - - - - - 

56. Капітальний ремонт фасаду будівлі Лінгвістичної гімназії 
ім. Т. Г. Шевченка по наб. Незалежності 1150,0 1150,0 1150,0 1131,241 1131,241 - 100,0 98,4 

57. Капітальний ремонт покрівлі будівлі “Інклюзивно-ресурсний 
центр №1” по вул. 8-го Березня, 46 А 150,0 - - - - - - - 

59. Реконструкція даху ДНЗ №30 по вул.Шевченка,42 500,0 500,0 310,0 302,564 302,564 - 62,0 97,6 
60. Капітальний ремонт благоустрою території із 

влаштуванням додаткового входу в будівлю ЗОШ I-III 
ступенів №6 ім.В.С. Гренджі-Донського по вул.Польова,22  

300,0 300,0 300,0 255,158 255,158 - 100,0 85,0 

61. Капітальний ремонт фасаду (заміна вікон) ДНЗ №16 по вул. 
Айвазовського 360,0 360,0 360,0 324,247 324,247 - 100,0 90,1 

62. Капітальний ремонт будівлі ЗОШ I-III ст. №7 по вул. 
Дворжака 900,0 900,0 870,0 614,092 614,092 - 96,7 70,6 

63. Капітальний ремонт внутрішньої системи каналізації і 
водопостачання будівлі НВК “Ужгородський економічний 
ліцей, ЗОШ I-II ст.” по пл. Ш.Петефі, 15 

300,0 300,0 300,0 299,975 299,975 - 100,0 99,9 

64. Капітальний ремонт фасаду будівлі ЗОШ №12 по 
вул.Заньковецькій (та виготовлення проектно-кошторисної 
документації) 

50,0 1050,0 50,0 37,384 37,384 - 4,8 74,8 

65. Капітальний ремонт будівлі Ужгородської спеціалізованої 
школи I-III ст №3 з поглибленим вивченням англійської мови 
по наб.Незалежності,19 

1932,0 1932,0 - - - - - - 

66. Реконструкція спортивної зали Ужгородської спеціалізо-
ваної школи I-III ст №3 з поглибленим вивченням англійської 
мови по наб.Незалежності,19 (виготовлення проектно-
кошторисної документації) 

75,0 75,0 - - - - - - 

67. Капітальний ремонт благоустрою території Ужгородської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. № 9 по пл.Ш.Петефі,15 3102,1 3102,1 - - - - - - 

68. Спортивний майданчик для міні- футболу зі штучним 
покриттям в Ужгородській загальноосвітньої школі І-ІІІ 
ст. № 9 по пл.Ш.Петефі,16 м. Ужгород-будівництво   

1600,0 1600,0 50,0 2,776 2,776 - 3,1 5,5 

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

"Інтелект"-ЗОШ І-ІІІ ст. №11 по наб.Православна,26 1500,0 1500,0 - - - - - - 

71. Капітальний ремонт спортзалу Ужгородської загально-
освітньої школи І-ІІІ ст. №15по вул.Заньковецької, 13/а 1578,2 1578,2 - - - - - - 

72. Капітальний ремонт будівлі спеціалізованого навчально-
виховного комплексу "Загальноосвітня школа І ступеня – 
дошкільний навчальний заклад" з поглибленим вивченням 
англійської мови "Пролісок" по пр.Свободи,41 

400,0 400,0 - - - - - - 

73. Капітальний ремонт приміщення класу з улаштуванням 
санвузла СШ І-ІІІ ст.№5 з поглибленим вивченням іноземних 
мов за адресою Київська набережна,16, м.Ужгород 

500,0 500,0 - - - - - - 

74. Будівництво тенісного корту в ЗОШ I-IIIст. №20 – ліцею 
"Лідер" по вул. Сільвая (проект громадського бюджету) 499,0 499,0 - - - - - - 

75. Спортивний майданчик для міні-фут-болу зі штучним 
покриттям для ЗОШ №20 ліцею «Лідер» по вул. Сільвая 
м.Ужгород –– будівництво (виготовлення проектно-
кошторисної документації) 

- 50,0 50,0 4,761 4,761 - 100,0 9,5 

76. Капітальний ремонт покрівлі будівлі ДНЗ №8 «Дзвіночок» - 800,0 300,0 8,344 8,344 - 37,5 2,8 
77. Спортивний майданчик для міні-футболу зі штучним 

покриттям в Ужгородській загальноосвітній школі І-ІІІ ст. 
№16 по вул. Жатковича м. Ужгород–будівництво 
(виготовлення проектно-кошторисної документації) 

- 50,0 50,0 5,555 5,555 - 100,0 11,1 

78. Будівництво міні-котельні для ЗОШ №6 по вул. Одеській               
(в т. ч. виготовлення проектно-кошторисної документації) - 1600,0 100,0 7,465 7,465 - 6,25 7,5 

79. Будівництво міні-котельні для ДНЗ №26 по пр. Свободи            
(в т. ч. виготовлення проектно-кошторисної документації) - 1500,0 100,0 6,223 6,223 - 6,7 6,2 

80. Капітальний ремонт будівлі ДНЗ №43 по вул. Дендеші              
(в т. ч. виготовлення проектно-кошторисної документації) - 550,0 473,0 190,340 190,340 - 86,0 40,2 

81. Будівництво ДНЗ на 250 місць по вул. І. Франка 
(виготовлення проектно-кошторисної документації)  - 600,0 500,0 - - - 83,3 - 

82. Капітальний ремонт огорожі закладу дошкільної освіти 
№29"Дивосвіт" загального розвитку по вул.Грушевського, 
61 А (виготовлення проектно-кошторисної документації) 

- 70,0 70,0 - - - 100,0 - 
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83. Капітальний ремонт огорожі в УЗОШ I-III ст. №12 по вул. 
Заньковецької, 17/а (виготовлення проектно-кошторисної 
документації)  

- 50,0 - - - - - - 

84. Капітальний ремонт огорожі та благоустрою території 
ЗДО №31 "Перлинка" загального розвитку по вул. Докучає-
ва,8 (виготовлення проектно-кошторисної документації 

- 50,0 - - - - - - 

85. Капітальний ремонт харчоблоку ЗОШ №6 по вул. Польова 
(виготовлення проектно-кошторисної документації) - 50,0 - - - - - - 

86. Капітальний ремонт санвузлів УЗОШ I-III ст. №19 по 
вул.Заньковецькій, 66 - 50,0 50,0 - - - 100,0 - 

IV. Об'єкти комунального господарства 131675,123 134031,123 6909,0 5190,571 3190,571 2000,0 5,1 75,1 
1. Капітальний ремонт коридорів адмінбудівлі по пл. 

Поштовій, 3 1490,0 1541,0 500,0 - - - 32,4 - 

2. Капітальний ремонт будівлі по вул. Кармелюка, 7  850,0 850,0 - - - - - - 
3. Капітальний ремонт водопровідної мережі  D-100 мм по 

вул. Дарвіна    1100,0 1100,0 - - - - - - 

4. Капітальний ремонт водопровідної мережі D-150 мм по 
вул.128-ої окремої гірсько-піхотної бригади (Єрмака)  1100,0 1100,0 - - - - - - 

5. Реконструкція хлораторних НФС-1, НФС-2, НФС-3 6600,0 6600,0 - - - - - - 
6. Реконструкція водопровідної мережі по вул. Добрянського  720,0 720,0 - - - - - - 
7. Реконструкція водогону D-500 мм від ПНС по вул. Тихій 

"Кальварія" до вул.Собранецької  5700,0 5700,0 - - - - - - 

8. Реконструкція водопровідної мережі по вул. Челюскінців від 
вул. Грушевського до вул.Ак.Корольова  550,0 550,0 - - - - - - 

9. Реконструкція підземного водозабору "Минай" с. Холмок 
Ужгородського району 5000,0 5000,0 - - - - - - 

10. Реконструкція напірного каналізацій-ного колектора 
2х500мм від КНС-6 до вул.Капушанської 5000,0 5000,0 - - - - - - 

11. Реконструкція КНС-5 по вул. Краснодонців  2500,0 2500,0 22,0 21,993  - 0,9 99,9 
12. Реконструкція напірного колектора від КНС-3 до вул. 

Бородіна 1000,0 1000,0 - - - - - - 

13. Реконструкція водопровідної мережі D-100 мм по вул. 
С.Разіна 1500,0 1500,0 200,0 - - - 13,3 - 
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бюджет 

інші 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 

14. Реконструкція огорожі насосної станції  "Кальварія" 2600,0 2600,0 - - - - - - 
15. Реконструкція огорожі території  НФС-1, НФС-2, НФС-3 1500,0 1500,0 - - - - - - 
16. Реконструкція КНС-2 по вул. Анкудінова 12000,0 12000,0 - - - - - - 
17. Реконструкція каналізаційного колектора по вул. Будителів 

до КНС-2 8500,0 8500,0 - - - - - - 

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

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

20. Реконструкція водогону  D-500мм  по вул. Тельмана  4550,0 4550,0 - - - - - - 
21. Реконструкція водогону по вул. Гагаріна  3000,0 3000,0 - - - - - - 
22. Будівництво нової лінії каналізаційних очисних споруд 

потужністю 50 тис. м³/на добу, м.Ужгород 30000,0 30000,0 329,0 - - - 1,1 - 

23. Будівництво водовідведення побутових стоків в мікрорайоні 
«Горяни»  5000,0 5000,0 - - - - - - 

24. Будівництво каналізаційної мережі по вул. Козацька 700,0 700,0 - - - - - - 
25. Будівництво каналізаційної мережі по вул. Богатирська 700,0 700,0 - - - - - - 
26. Будівництво каналізаційної мережі по вул. Донська 665,123 665,123 - - - - - - 
27. Будівництво напірної каналізаційної мережі із 

влаштуванням КНС від вул.Спортивна до вул. Українська 1250,0 1250,0 - - - - - - 

28. Будівництво водовідведення побутових стоків в м-ні 
«Дравці»  5000,0 5000,0 148,0 - - - 3,0 - 

29. Будівництво водовідведення поверхневих вод з вулиць 
Тельмана, Шишкіна, Єрмака, С.Разіна, 9-січня  4000,0 4000,0 - - - - - - 

30. Будівництво відведення побутових стоків з вулиці Дендеші 3000,0 3000,0 - - - - - - 
31. Будівництво відведення побутових стоків з вулиці Шишкіна 1500,0 1500,0 50,0 32,959 32,959 - 3,3 65,9 
32. Рекультивація території існуючого сміттєзвалища в с. 

Барвінок Ужгородського району II-га черга – будівництво 5000,0 6000,0 4000,0 4000,0 2000,0 2000,0
* 66,7 100,0 

33. Будівництво каналізаційної мережі по вул. Радванська 790,0 790,0 - - - - - - 
34. Капітальний ремонт системи опалення Ужгородського 

міського територіального центру соціального 
обслуговування по вул.Потушняка, 10б (Благоєва, 10б) 

350,0 - - - - - - - 

35. Реконструкція притулку з тимчасового утримання 1500,0 1500,0 100,0 - - - 6,7 - 
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бюджет 
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безпритульних тварин м.Ужгород по вул.Загорська 
36. Облаштування частини території існуючого кладовища 

"Барвінок" в с.Барвінок Ужгородського району-будівництво   360,0 360,0 360,0 281,624  - 100,0 78,2 

37. Реконструкція ділянки міського водопроводу по вул. 
Собранецька в м.Ужгород (в т. ч. виготовлення проектно-
кошторисної документації) 

- 
630,0 575,0 530,0   91,3 92,2 

38. Реконструкція каналізаційної мережі по вул. Собранецька 
(виготовлення проектно-кошторисної документації) 

- 100,0 - - - - - - 

39. Капітальний ремонт приміщень першого поверху будівлі по 
пл. Жупанатська, 3Б  - 500,0 250,0 34,308  - 50,0 13,7 

40. Будівництво зовнішнього електропостачання 
електроустановок "Винних Льохів" по вул. Ф.Ракоці, 2 - 30,0 30,0 - - - 100,0 - 

41. Реконструкція водогону D-325 мм по вул.Шумній від вул. 
Другетів до прохідної ФМК та по вул.Анкудінова від ФМК до 
транспортного мосту  

- 45,0 45,0 - - - 100,0 - 

42. Будівництво каналізаційної мережі по вул.Буковинській 
(виготовлення проектно-кошторисної документації) - 50,0 - - - - - - 

43. Капітальний ремонт благоустрою території будівлі по вул.8 
Березня, 46В - 300,0 300,0 289,687  - 100,0 96,6 

V. Об'єкти благоустрою 20623,3 20623,3 - - - - - - 
1. Будівництво велодоріжок із нанесенням відповідної 

розмітки по вул. Легоцького  2500,0 2500,0 - - - - - - 

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

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

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

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

6. Будівництво велосипедної доріжки вул.Корзо-
наб.Незалежності м.Ужгород 1191,4 1191,4 - - - - - - 
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7. Будівництво велосипедної доріжки Боздошський парк 
(підвісний міст)-Слов'янська Набережна в м.Ужгород 1498,5 1498,5 - - - - - - 

8. Будівництво велосипедної доріжки наб.Незалежності 
(автомобільний міст) -Боздошський парк (підвісний міст) в 
м.Ужгород 

1495,0 1495,0 - - -  - - 

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

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

11. Будівництво велосипедної доріжки Б.Хмельницького до 
пішохідного мосту (Київська набережна) в м.Ужгород 1276,4 1276,4 - - - - - - 

12. Будівництво велосипедної доріжки міст по вул.Анкудінова 
(Православна набережна) вул.Ольбрахта в м.Ужгород 874,4 874,4 - - - - - - 

13. Будівництво велосипедної доріжки пішохідний міст до 
транспортного моста по вул.Анкудінова (Православна 
набережна) в м.Ужгород 

553,8 553,8 - - - - - - 

14. Будівництво баскетбольного майдан-чика на прибудинковій 
території по вул. 8 березня буд.17,19,21 та вул. 
Грушевського буд.55,57 (проект громадського бюджету) 

794,4 794,4 - - - - - - 

15. Будівництво баскетбольного майдан-чика на прибудинковій 
території по вул. Бестужева буд.4, вул. Заньковець-кої 
буд.77 та вул. Легоцького буд.21,23 (проект громадського 
бюджету) 

346,2 346,2 - - - - - - 

16. Будівництво баскетбольного майдан-чика на прибудинковій 
території по вул. Руданського буд.5, вул. Благоєва буд.8-12 
та вул. Оноківська буд.8-14 (проект громадського 
бюджету) 

346,2 346,2 - - - - - - 

 Разом : 379623,723 389754,595 23082,900 14359,612 12359,612 2000,0 5,9 62,2 
* субвенція з обласного бюджету 



Додаток3  
П О К А З Н И К И 

виконання цільових міських Програм у 2019 році за рахунок коштів бюджету м. Ужгорода  
та субвенції з державного, обласного бюджетів 

 
 

№ 
за/п 

 
Найменування цільової міської Програми,  
головний розпорядник бюджетних коштів 

Річний обсяг фінансування, тис. грн. Фактично
профінан-
совано за 

січень-
вересень, 
тис. грн. 

Відсотки: 
затверджено 
Програмою 
на 2019 рік 

затвердже-
но Прог-
рамою з 

урахуван-
ням змін   

згідно уточ-
неного кош-

торису (плану 
використання 

коштів)  

 
(стовп. 5 

до 
стовп. 4) 

 
(стовп. 6 

до 
стовп. 5) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

I. Управління містобудування та архітектури 7979,000 7979,000 1020,000 414,975 12,8 40,7 

1. Програма комплексного забезпечення містобудівною документацією міста Ужгород 7979,000 7979,000 1020,000 414,975 12,8 40,7 

II. Виконавчий комітет 33477,670 34387,653 4937,431 2904,484 14,3 58,8 

1. Програма мобілізаційної підготовки в місті Ужгород на 2019-2020 роки                             
(для службового користування) 

- - 60,000 31,969 - 53,3 

2. Програма створення та накопичення міського матеріального резерву та 
промислових засобів індивідуального захисту органів дихання для непрацюючого 
населення м. Ужгорода на 2017-2021 роки 

7476,670 7476,670 100,000 - 1,3 - 

3. Програма розвитку земельних відносин у м. Ужгород на 2017-2019 роки 700,000 2693,000 874,116 - 32,4 - 
4. Програма підтримки управління патрульної поліції в Закарпатській області 

Департаменту патрульної поліції на 2018-2020 роки 
500,000 500,000 105,000 105,000 21,0 100,0 

5. Програма розвитку транскордонного співробітництва та підтримки імплементації 
проектів міжнародної технічної допомоги в м. Ужгород на 2018-2022 роки 

1120,000 57,133 57,133 57,133 100,0 100,0 

6. Програма розвитку архівної справи в місті Ужгород на 2016-2020рр 100,000 70,000 - - - - 
7. Програма забезпечення молоді, учасників АТО та внутрішньо переміщених осіб 

житлом у м. Ужгороді на 2018-2022 роки 
5600,000 5600,000 235,182 235,182 4,2 100,0 

8. Програма сприяння виконанню рішень судів та інших виконавчих документів на 
2018 – 2022 роки 

- 9,850 - - - - 

9. Комплексна Програма профілактики та протидії злочинності в місті Ужгород на 
2017-2020 роки 

950,000 950,000 - - - - 

10. Програма "Безпечне місто Ужгород" на 2019-2022 роки 2606,000 2606,000 2606,000 1575,400 100,0 60,4 
11. Програма підтримки підрозділів УСБУ в Закарпатській області на 2018-2020 роки 3560,000 3560,000 300,000 300,000 8,4 100,0 
12. Програма співпраці Ужгородської міської ради та управління Державної 

казначейської служби України у м. Ужгороді Закарпатської області в сфері 
казначейського обслуговування бюджетних коштів на 2018-2020 роки 

200,000 200,000 - - - - 
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13. Програма підтримки I державного пожежно-рятувального загону УДСНС України 

у Закарпатській області на 2019 рік 
600,000 600,000 200,000 200,000 33,3 100,0 

14. Програма інформатизації діяльності Ужгородської міської ради та її виконавчих 
органів на 2019 рік 

6465,000 6465,000 50,000 49,800 0,8 99,6 

15. Програма надання шефської допомоги військовим частинам розташованим на 
території міста на 2019-2020 роки 

300,000 300,000 - - - - 

16. Програма надання матеріально-технічної допомоги Чопському прикордонному 
загону на 2019-2020 роки 

200,000 200,000 - - - - 

17. Програма підтримки Аварійно-рятувального загону спеціалізованого призначення 
УДСНС України у Закарпатській області на 2019 рік 

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

18. Програма матеріально-технічного забезпечення підрозділів територіальної 
оборони на 2019-2020 роки (для службового користування) 

- - - - - - 

19. Програма покращення матеріально-технічного забезпечення ГУНП в 
Закарпатській області, у тому числі поліпшення житлових умов працівників 
поліції на території міста Ужгород на 2019 рік 

1800,000 1800,000 300,000 300,000 16,7 100,0 

20. Програма розвитку житлового фонду соціального призначення та житлових 
об'єктів, які використовуються для забезпечення діяльності дитячих будинків 
сімейного типу у місті Ужгород на 2019-2022 роки: 

700,000 700,000 - - - - 

21. Програма підтримки Державної установи "Закарпатська установа виконання 
покарань (№9)" на 2019 рік 

500,000 500,000 - - - - 

III. Ужгородська міська рада - 384,649 290,700 118,300 75,6 40,7 
1. Програма сприяння виконанню рішень судів та інших виконавчих документів на 

2018 – 2022 роки  
- 384,649 290,700 118,300 75,6 40,7 

IV. Управління економічного розвитку міста 2350,000 2440,000 715,000 403,000 29,3 56,4 

1. Програма розвитку туризму та формування позитивного інвестиційного іміджу 
м.Ужгород на 2018-2022 роки 

1095,000 1185,000 600,000 378,000 50,6 63,0 

2. Програма підтримки та партнерства між Ужгородською міською радою та 
суб'єктами малого і середнього бізнесу на 2018-2019 роки 

1000,000 1000,000 - - - - 

3. Програма енергозбереження та енергоефективності міста Ужгород на 2018-2022 
роки 

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

4. Програма з розробки плану реалізації Стратегії розвитку міста "Ужгород-2030" на 165,000 165,000 65,000 - 39,4 - 
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2019-2021рр. 

V. Департамент міського господарства 300394,906 473388,251 243032,435 154191,522 51,3 63,4 

1. Програма підготовки до продажу земельних ділянок на 2018-2020 роки 199,000 597,000 796,000 589,360 133,3 74,0 
2. Програма реконструкції та капітального ремонту мережі зовнішнього освітлення 

міста Ужгород на 2017-2020 роки  
16575,0 34835,000 17802,025 2939,804 51,1 16,5 

3. Програма фінансової підтримки комунальних підприємств м. Ужгорода на 2018-2020 роки 53988,000 114351,10
2 

43941,102 43841,102 38,4 99,7 

4. Програма капітального ремонту житлового фонду у м. Ужгород на 2018-2022 роки 16800,000 16800,000 5230,234 4285,832 31,1 81,9 
5. Програма охорони навколишнього природного середовища міста Ужгород на 2018-

2022 роки 
1156,500 1554,800 1256,882 818,335 80,8 65,1 

6. Комплексна Програма відновлення історичного центру м. Ужгорода на 2017-2020 
роки 

114200,000 114200,000 1345,577 324,565 1,2 24,1 

7. Програма благоустрою міста Ужгород на 2018-2022 роки 86136,500 180201,540 165559,790 96564,427 91,9 58,3 
8. Програма виготовлення технічної документації на багатоквартирні будинки, 

квартири у м. Ужгород на 2018-2022 роки 
750,000 750,000 100,000 100,000 13,3 100,0 

9. Програма відшкодування частини кредитів, отриманих ОСББ, ЖБК на 
впровадження заходів з енергозбереження, капітального ремонту та реконструкції 
багатоквартирних будинків у м. Ужгород на 2018-2022 роки («Теплий дім») 

2000,000 2000,000 1900,000 1713,440 95,0 90,2 

10. Програма розвитку земельних відносин у м. Ужгород на 2017-2019 роки 199,00 199,000 199,000 199,000 100,0 100,0 
11. Програма сприяння виконанню рішень судів та інших виконавчих документів на 

2018 – 2022 роки  
917,450 917,450 917,450 917,450 100,0 100,0 

12. Програма будівництва, реконструкції та капітального ремонту дитячих та 
спортивних майданчиків у м. Ужгород на 2017-2021 роки 

2942,056 1455,259 818,175 - 56,2 - 

13. Програма відшкодування відсотків за кредитами, залученими населенням на 
впровадження енергозберігаючих заходів у м. Ужгород на 2018-2022 роки 

500,000 500,000 - - - - 

14. Програма утримання та фінансової підтримки спортивних споруд КП "Стадіон 
"Авангард" на 2018-2020 роки 

1727,400 2723,100 2717,200 1817,107 99,8 66,9 

15. Програма встановлення автономного електричного опалення у м. Ужгород на 
2019 рік 

900,000 900,000 100,000 - 11,1 - 

16. Програма приватизації об'єктів комунальної власності на 2019-2020 роки 199,000 199,000 199,000 81,100 100,0 40,7 
17. Програма розвитку житлового фонду соціального призначення та житлових 1205,000 1205,000 150,000 - 12,4 - 



 
№ 

за/п 

 
Найменування цільової міської Програми,  
головний розпорядник бюджетних коштів 

Річний обсяг фінансування, тис. грн. Фактично
профінан-
совано за 

січень-
вересень, 
тис. грн. 

Відсотки: 
затверджено 
Програмою 
на 2019 рік 

затвердже-
но Прог-
рамою з 

урахуван-
ням змін   

згідно уточ-
неного кош-

торису (плану 
використання 

коштів)  

 
(стовп. 5 

до 
стовп. 4) 

 
(стовп. 6 

до 
стовп. 5) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
об'єктів, які використовуються для забезпечення діяльності дитячих будинків 
сімейного типу у місті Ужгород на 2019-2022 роки 

VI. Управління освіти 3252,000 3252,000 157,500 157,500 4,8 100,0 
1. Програма підтримки обдарованої учнівської молоді та учнівського врядування 

м.Ужгорода на 2016-2020 роки 
200,000 200,000 157,500 157,500 78,7 100,0 

2. Програма "Безпека навчальних закладів міста на 2017-2019 роки" 1902,000 1902,000 - - - - 
3. Програма енергозбереження та енергоефективності міста Ужгород на 2018-2022 

роки 
250,000 250,000 - - - - 

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

VII. Управління у справах культури, спорту, сім'ї та молоді 3915,000 4015,000 2375,000 1674,100 59,1 70,5 

1. Програма відзначення в місті Ужгород державних та місцевих свят, історичних 
подій, знаменних і пам’ятних дат та інших заходів на 2018-2020 роки 

1200,000 1200,000 1200,000 1115,500 100,0 92,9 

2. Програма розвитку фізичної культури та спорту, фінансової підтримки кращих 
спортсменів та команд, покращення матеріально-технічної спортивної бази в м. 
Ужгород на 2019-2021 роки 

1255,000 1255,000 590,000 262,700 47,0 44,5 

3. Міська Програма сімейної, молодіжної, демографічної, ґендерної політики, 
попередження насильства в сім'ї та протидії торгівлі людьми на 2016-2020 роки 

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

4. Програма відпочинку та оздоровлення дітей на 2017-2019 роки 205,000 205,000 - - - - 
5. Програма розвитку Ужгородського міського центру дозвілля – будинку культури 

на 2017-2019 роки 
150,000 150,000 - - - - 

6. Програма навчання плаванню дітей і розвитку водних видів спорту в м. Ужгород 
на 2019-2021 роки 

600,000 600,000 275,000 152,100 45,8 55,3 

7. Програма "Молодь міста Ужгород" на 2019-2021 роки 310,000 310,000 308,000 141,800 99,3 46,0 
8. Програма інвентаризації та паспортизації об'єктів культурної спадщини 

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

VIII. Управління охорони здоров'я 20158,600 20482,300 20271,700 11515,752 99,0 56,8 

1. Міська Програма "Розвиток нефрологічної та гемодіалізної служби на 2018-2022 
роки" 

3693,400 3693,400 2693,400 1267,110 72,9 47,0 

2. Програма медичного забезпечення ветеранів, інвалідів Великої Вітчизняної війни 
та учасників бойових дій на 2018-2022 роки 

1027,500 1027,500 1227,500 757,880 119,5 61,7 

3. Міська цільова соціальна Програма протидії захворюванню на туберкульоз на 863,500 863,500 863,500 613,558 100,0 71,0 



 
№ 

за/п 

 
Найменування цільової міської Програми,  
головний розпорядник бюджетних коштів 

Річний обсяг фінансування, тис. грн. Фактично
профінан-
совано за 

січень-
вересень, 
тис. грн. 

Відсотки: 
затверджено 
Програмою 
на 2019 рік 

затвердже-
но Прог-
рамою з 

урахуван-
ням змін   

згідно уточ-
неного кош-

торису (плану 
використання 

коштів)  

 
(стовп. 5 

до 
стовп. 4) 

 
(стовп. 6 

до 
стовп. 5) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
2018-2022 роки 

4. Міська Програма «Цукровий та нецукровий діабет» на 2018-2022 роки 5661,600 5661,600 8752,300 6050,138 154,6 69,1 
5. Міська Програма боротьби з онкологічними захворюваннями на 2018-2022 роки 2731,300 3000,000 3000,000 1716,717 100,0 57,2 
6. Програма забезпечення мешканців м. Ужгород, які страждають на рідкісні 

(орфанні) захворювання, лікарськими засобами на 2016–2020 роки 
553,200 553,200 365,000 226,816 66,0 62,1 

7. Програма “Репродуктивне здоров’я населення м. Ужгород на період до 2020 року” 330,000 330,000 270,000 227,100 81,8 84,1 
8. Програма зміцнення матеріально-технічної бази міського центру первинної 

медико-санітарної допомоги на 2016-2020 роки 
700,000 700,000 250,000 17,880 35,7 7,1 

9. Програма забезпечення мешканців м. Ужгород імплантами для надання медичної 
допомоги хворим із ураженням органів опори та руху на 2018-2022 роки 

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

10. Програма протиепідемічних заходів та боротьби з інфекційними хворобами у м. 
Ужгород на 2018-2022 роки 

1100,000 1100,000 1100,000 300,504 100,0 27,3 

11. Програма безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів у разі 
амбулаторного лікування пільгової категорії населення м. Ужгород на 2019-2020 
роки 

350,000 350,000 350,000 186,649 100,0 53,3 

12. Програма зайнятості населення на період до 2020 року - 55,000 - - - - 
13. Програма "Розвиток паліативної та хоспісної допомоги у м.Ужгород на 2019-2023 

роки" 
2148,100 2148,100 400,000 151,400 18,6 37,8 

IX. Департамент праці та соціального захисту населення 38209,000 39632,400 20068,400 19303,600 50,6 96,2 

1. Програма фінансування видатків на житлово- комунальні послуги Почесним громадянам м. 
Ужгород на 2019 рік 

300,000 300,000 300,000 152,000 100,0 50,7 

2. Програма підтримки діяльності інститутів громадського суспільства міста соціального 
спрямування на 2019 рік 

200,000 200,000 180,000 131,000 90,0 72,8 

3. Програма діяльності медико-соціального реабілітаційного центру “Дорога життя” на 2019 
рік  

1900,000 2300,000 2300,000 1826,000 100,0 79,4 

4. Програма додаткових гарантій соціального захисту громадян на 2019 рік 3144,000 3144,000 1950,000 1920,000 62,0 98,5 
5. Програма фінансування видатків на компенсаційні виплати за пільговий проїзд 

автомобільним транспортом на міських автобусних маршрутах загального 
користування у м. Ужгород на 2019 рік 

32000,000 32000,000 14365,100 14365,100 44,9 100,0 

6. Програма сприяння виконанню рішень судів та інших виконавчих документів на 
2018 – 2022 роки  

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



 
№ 

за/п 

 
Найменування цільової міської Програми,  
головний розпорядник бюджетних коштів 

Річний обсяг фінансування, тис. грн. Фактично
профінан-
совано за 

січень-
вересень, 
тис. грн. 

Відсотки: 
затверджено 
Програмою 
на 2019 рік 

затвердже-
но Прог-
рамою з 

урахуван-
ням змін   

згідно уточ-
неного кош-

торису (плану 
використання 

коштів)  

 
(стовп. 5 

до 
стовп. 4) 

 
(стовп. 6 

до 
стовп. 5) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
7. Програма зайнятості населення на період до 2020 року - 125,000 50,000 20,000 40,0 40,0 
8. Програма відпочинку та оздоровлення дітей на 2017-2019 роки - 205,000 204,900 196,100 99,9 95,7 
9. Міська Програма сімейної, ґендерної політики, запобігання та протидію 

домашньому насильству і торгівлі людьми на 2019-2020 роки 
665,000 665,000 25,000 - 3,7 - 

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

1. Програма будівництва, реконструкції та капітального ремонту дитячих та 
спортивних майданчиків у м. Ужгород на 2017-2021 роки 

6000,000 7486,797 - - - - 

2. Програма з облаштування внутрішніх вбиралень у закладах освіти м. Ужгорода на 
2019-2020 роки 

11900,000 11900,000 - - - - 

XI. Управління міжнародного співробітництва та інновацій 1062,867 1062,867 811,867 686,900 76,4 84,6 

1. Програма розвитку транскордонного співробітництва та підтримки імплементації 
проектів міжнародної технічної допомоги в м. Ужгород на 2018-2022 роки 

1062,867 1062,867 811,867 686,900 76,4 84,6 

 Всього: 428699,043 
 

606410,917 293680,033 191370,133 48,4 65,2 

 



Додаток 4 
 

П О К А З Н И К И 
виконання робіт по закладах освіти на 2019 рік 

 

 

№ 
за/п Назва об'єкта 

Річний обсяг фінансування, тис. грн. Січень-вересень 2019року  Відсотки: 

передбачено  
Програмою 

уточнено 
Програмою  

згідно уточненого 
кошторису (пла-
ну використання 

коштів) 

вико-
нання, 

тис. грн. 

в т.ч.джерела фінан 
сування, тис. грн. 

(стовп.5  
до 

стовп.4) 

(стовп.6 
до 

стовп.5) міський 
бюджет інші 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 

1. 
 
 

Спортивний майданчик для міні-футболу зі штучним 
покриттям в класичній гімназії по вул. 8 Березня 
м.Ужгород-будівництво  

- 806,118 806,118 442,200 442,200 - 100,0 54,8 

2. 
 
 

Спортивний майданчик для міні-футболу зі штучним 
покриттям в загальноосвітній школі I-III ст. №12 по 
вул. Заньковецької м.Ужгород-будівництво  

- 775,000 775,000 570,500 570,500 - 100,0 73,6 

3. 
 
 

Спортивний майданчик для міні-футболу зі штучним 
покриттям в Ужгородській спеціалізованій ЗОШ №2 
по вул.Підгірній м. Ужгород - будівництво  

- 252,035 252,035 252,000 252,000 - 100,0 99,9 

 Всього : - 1833,153 1833,153 1264,700 1264,700 - 100,0 69,0 
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