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Звіт про виконання Програми економічного і соціального 
розвитку м.Ужгород за  2020 рік. 

 
Аналіз результатів основних показників економічного і соціального 

розвитку міста у 2020 році, свідчить, що  не зважаючи на складну економічну 
ситуацію в країні, в багатьох сферах розвитку міста відбулися позитивні 
зрушення відносно початку року  так і відповідного до періоду минулого року. 
Разом з тим, все ще залишаються негативні показники які уповільнюють 
соціально-економічний розвиток міста.  

Промисловість.  Обсяг реалізації промислової продукції (товарів, 
послуг) за 2020р. склав 6367,9 млн.грн, що складає 26,4 відс. в 
загальнопромисловому обсязі області. 

Обсяг реалізації промислової продукції на одну особу по обласному 
центру за 2020р. склав 55273,1 грн, при 19202,3 грн. – по промисловості 
області. 

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

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

Інвестиційна та зовнішньоекономічна діяльність. Рушійним чинником 
соціально-економічного розвитку міста Ужгород є інвестиційна діяльність. В 
Ужгороді успішно працюють підприємства, створені за рахунок інвестування 
коштів відомих світових фірм. У місті працюють 148 підприємств з іноземними 
інвестиціями.  

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

Обсяг експорту зовнішньої торгівлі товарами за січень–листопад 2020р. 
становив 89,8 млн.дол. США, імпорту – 107,0 млн.дол. Порівняно з січнем–
листопадом 2019 року обсяги експорту товарів зменшено на 13,8відс., імпорту – 
на 10,9відсотка. Негативне сальдо зовнішньої торгівлі товарами становило 
17,2млн.дол.США. 

Всього за межі країни експортується близько 350 груп товарів, що 
вироблені на території міста в межах - 3 мільярдів гривень щороку.  

Разом з тим, з метою залучення інвестицій, в місті діє “Програма розвитку 
туризму та формування позитивного інвестиційного іміджу м.Ужгород на 2018-
2022 роки” в рамках якої проводиться розробка та реалізація інвестиційних 
проектів. Також  на офіційному сайті міської ради постійно оновлюється  
інвестиційний паспорт міста. 

Туризм. Туристична галузь набуває все більшого значення для розвитку 



  

економіки 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 біля 45 закладів 
розміщення – готелі, мотелі, хостели та готельно-туристичні комплекси. 
Загальний номерний фонд, а це біля 900 номерів відповідних закладів 
розміщення міста дає можливість одночасно поселити близько 2,5тис.осіб. 
У місті здійснюють діяльність 9 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». 

Спалах пандемії негативно відзначився на туристичній галузі міста. 
До прикладу, за останніми  показниками з надходження туристичного 
збору за 2020 рік,  сума  становила – 649,1 тис. грн.  проти відповідного 
періоду 2019 року – 1376,9 тис. гривень.   

З метою популяризації в місті розвитку туризму Ужгородською 
міською радою реалізується “Програма розвитку туризму та формування 
позитивного  інвестиційного іміджу міста Ужгород на 2018-2022 роки”. В 
рамках виконання Програми  здійснювалися наступні заходи: 

- проведено конкурс на кращий туристичний логотип та гасло міста та 
видано його  Бренд-бук; 

- виготовлено та  встановлено конструкцію «Я люблю Ужгород» до 
«Дня міста»; 

- проведені зустрічі із екскурсоводами та фахівцями туристичної 
галузі щодо розвитку туризму міста, за результатами яких розпочато збір 
даних щодо переліку екскурсоводів м.Ужгорода для розміщення на сайті 
міської ради, та інші. 

Міжнародне співробітництво та грантова діяльність. З початку 
2020 року місто Ужгород відвідали 10 іноземних делегацій, представників 
дипломатичного корпусу іноземних держав, представників міжнародних 
організацій та місій. 

Міська влада та управління докладають чимало зусиль для 
розширення партнерських відносин та співпраці. Тому, не менш 
важливою складовою у діяльності управління є підтримка існуючих та 
налагодження нових партнерських відносин з містами-побратима 
м.Ужгород, яких на кінець 2020 року  налічувалося 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. 

Переведення такої співпраці у практичну площину здійснюється за 
рахунок впровадження спільних ініціатив та проєктів, реалізація яких стає 
можливою за рахунок залучення міжнародної технічної допомоги, 
використання фінансових інструментів та програм співпраці 
Європейського Союзу, фондів окремих європейських країн та грантових 
коштів. 

Поширення вірусної інфекції SARS-CoV-2, запровадження 
карантинних обмежень спричинило затримку у впроваджені ряду 
міжнародних заходів, зокрема скасування міжнародних зустрічей з 
партнерами та їх перенесення на 2021 рік. Взаємодія з іноземними 
партнерами була переведена в он-лайн формат з використанням сучасних 
засобів комунікації. Загалом було проведено понад 70 он-лайн зустрічей. 

На кінець 2020 року у місті реалізовувалося 10 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 3 проєкти, спрямовані на покращення соціальної інфраструктури, 
забезпечення громадської безпеки мешканців, промоції культурної 
спадщини міста та екологічної сталості перебувають на етапі укладання 
грантових контрактів. 

Підприємництво.  Ужгород це місто малого і середнього бізнесу, саме 
він створює дохідну частину бюджету. У свої діяльності міська влада, 
керується злагодженим механізмом роботи між  бізнесом та громадськістю, 
побудований на принципах партнерства та прозорості. 

Переважна більшість суб’єктів малого підприємництва задіяна у сфері 
торгівлі та побутового обслуговування населення. 85 відсотків даної сфери 
формується за рахунок приватних підприємців-фізичних осіб, які є 
найбільшим джерелом надходжень до бюджету міста.  У порівнянні з 2019 
роком надходження податку на доходи фізичних осіб у звітному періоді 
збільшились на 12,4відс. або на 77,4 млн. грн. 

Найбільш розвиненими  сферами міської економіки є торгівля та 
громадське харчування. Вони забезпечені належною інфраструктурою та 
мають ринки збуту в країни і за її межами. Так, мережа роздрібної торгівлі 
товарами народного споживання в місті налічує 2120 суб'єктів 
господарювання в т.ч 41 підприємств ресторанного господарства та 14 
ринків, на яких реалізують різні групи товарів.  

 З метою розвитку та підтримки підприємництва  в місті розроблена та 
діє “Програма підтримки підприємництва м. Ужгород на 2020-2022 роки” 
основною метою якої  є усунення, у межах компетенції органу місцевого 
самоврядування, перешкод, що стримують подальший розвиток 
підприємництва, вирішення питання зайнятості, легалізації робочих місць, 
максимально можливе залучення до підприємницької діяльності соціально 



  

незахищених категорій населення, створення умов для формування 
заможного середнього класу. В рамках Програми за  2020 рік організовано 
роботу консультативної підтримки підприємництва шляхом створення 
«Гарячої лінії підтримки підприємництва» також були проведені святкові 
заходи з нагоди Дня підприємця. 

З метою системної підтримки підприємців Ужгорода, яким украй 
складно вести діяльність у зв’язку з карантинними обмеженнями через 
поширення коронавірусу, міська рада приймала рішення щодо звільнення 
підприємців І та ІІ групи  платників від сплати місцевих податків в т.ч і 
від сплати земельного податку та за оренду комунального майна. 

Надання адміністративних послуг.  З метою оперативного вирішення 
актуальних питань дозвільного характеру  в Ужгородській міській раді 
працює Центр надання адміністративних послуг, яким на сьогоднішній 
день надається 230 видів адміністративних послуг як жителям 
м.Ужгорода, так і Закарпатської області.  

Протягом 2020 року надано понад 47 тисяч  адміністративних послуг. 
Загальна штатна чисельність ЦНАП складає 16 осіб. В середньому за 
місяць адміністраторами надається 3 930 адмінпослуг. 

У 2020 році адміністратори отримали доступ до Єдиного порталу 
державних послуг Дія – послуги "Е-Малятко". Проведено роботу та 
оптимізовано надання адміністративних послуг по Закарпатській області з 
наближенням їх надання через ЦНАПи районів безпосередньо до 
заявників, а саме за їх місцезнаходженням та місцем проживання. 

Працює електронна черга, інформаційний термінал, СМС-
інформування заявників щодо результатів  розгляду поданих ними справ 
та касове обслуговування заявників через POS-термінали, ведеться 
електронний архів справ. 

У 2020 році збільшено до 30 кількість онлайн-послуг.  Заявники 
можуть подати заяви на отримання адміністративних послуг в онлайн-
режимі, для надання яких використовується портал http://cnap.rada-
uzhgorod.gov.ua/ 

Система надання адмінпослуг інтегрована до Єдиного державного 
порталу адміністративних послуг. 

У зв'язку із карантином та для прискорення обслуговування громадян 
і запобігання можливим конфліктним ситуаціям працює попередній, у т.ч. 
онлайн-запис на прийом.  

Транспорт.  Транспортний комплекс є важливою складовою у структурі 
економіки міста. В основному він забезпечує потребу міста у перевезеннях 
вантажів та пасажирів.  

Згідно статистичних даних за 2020р. підприємствами автомобільного 
транспорту міста перевезено 560,8 тис.т вантажів, що на 3,9відс. більше, ніж у 
2019році. Вантажообіг підприємств автомобільного транспорту становив 
383,7млн.ткм, або 80,2відс. від обсягу 2019року. 

Послугами пасажирського автомобільного транспорту у 2020 році. 



  

скористалися 6,8 млн. пасажирів, що на 54,5% менше, ніж у 2019році. 
Автомобільний пасажирообіг зменшився на 51,1% і склав 128,0 млн.пас.км. 

 Новими комунальними автобусами великої пасажиромісткості 
«Електрон» забезпечено перевезення пасажирів на маршрутах № 18 
«гіпермаркет «Епіцентр» - «УжНУ» (через пл. Шандора Петефі,  
пл.Корятовича), № 20 «мкр-н «Доманинці» - Речовий ринок, через 
пл.Корятовича»,  № 24 „мкрн. “Дравці” - УжНУ” (через вокзали, „Новий 
район”). Це дало змогу забезпечити перевезення пасажирів без подвійної 
оплати та пересадок між густонаселеними та віддаленими районами міста. 

 Маршрут №20 «пл. Корятовича - Речовий ринок» продовжено до 
мікрорайону «Доманинці». Таким чином сучасним комфортабельним 
громадським транспортом забезпечено ще один мікрорайон міста, жителі 
можуть здійснювати поїздки між будь-якими зупинками 20 маршруту. 
Відповідно до звернень громадян здійснено процедурні питання щодо 
збільшення кількості автобусів на маршруті №20 з трьох до чотирьох та 
зменшення інтервалів між рейсами, проведено відповідний конкурс. 

Відповідно до Стратегії розвитку міста «Ужгород-2030» спільно з 
комунальним підприємством “Ужгородський муніципальний транспорт” 
Ужгородської міської ради підготовлено проект «Створення системи міського 
електричного транспорту в м. Ужгород» з метою долучення до програми 
кредитування за рахунок залучення фінансових ресурсів Європейського 
інвестиційного банку для здійснення закупівлі 5 електробусів та станції 
живлення. 

Разом з тим, на всіх міських автобусних маршрутах забезпечено 
безоплатне перевезення всіх пільгових категорій громадян без будь-яких 
обмежень по кількості поїздок, як окремого пасажира так і по кількості 
пільговиків в автобусах, періодом доби тощо; 

Також, забезпечено: - перевезення школярів зі знижкою у дві гривні у 
навчальний період;  

 - функціонування системи GPS-моніторингу, яка у режимі online 
інформує пасажирів про рух громадського транспорту; 

 -  функціонування чотирьох “розумних” зупинок (“універмаг “Україна”, 
“пл.Кирила і Мефодія (Собор)”, “магазин “Електрон”, “пл. Корятовича”), які 
інтегровані у систему GPS-моніторингу. 

 - проводилась  робота з перевізниками, які обслуговують міські автобусні 
маршрути з метою придбання ними автобусів більшої пасажиромісткості; 

Крім того, проводилась робота у рамках робочої групи, яка забезпечує 
координацію дій із планування та розробки заходів для проєкту Плану сталої 
міської мобільності, що реалізується у межах проєкту «SUMCITYNET: міста за 
покращення доступності і кліматично-сталу міську мобільність» за спів 
фінансування Європейського Союзу. Партнером проєкту є Громадська 
організація «Агентство сприяння сталому розвитку Карпатського регіону 
«ФОРЗА». 

План сталої міської мобільності це стратегічний документ, який визначає 
транспортну політику міста на багато років і дає відповідь на питання: як 
оптимізувати місто для того, аби переміщення мешканців в ньому були 
ефективними з точки зору часу, комфорту, вартості, сприяли здоров’ю та 



  

спричиняли як найменший негативний вплив на довкілля; 
Відповідно до нормативно-правових актів щодо етапів послаблення 

протиепідемічних заходів, на території міста Ужгород пасажирські перевезення  
на міських автобусних маршрутах загального користування здійснювались за 
умови перевезення пасажирів у межах кількості місць для сидіння, 
передбаченої технічною характеристикою транспортного засобу або визначеної 
в реєстраційних документах на цей транспортний засіб. З перевізниками 
проводилась регулярна роз’яснювальна робота щодо неухильного дотримання 
рекомендацій щодо організації протиепідемічних заходів при наданні послуг з 
перевезення пасажирів на період карантину у зв’язку з поширенням корона 
вірусної хвороби (COVID-19). 

Містобудування та архітектура. Протягом 2020 року укладено 96 
договорів про пайову участь замовників у розвитку і створенні інженерно-
транспортної та соціальної інфраструктури міста та проведено оплат до 
цільового фонду міста в сумі 16686,7 тис.грн., зараховано мережами – 
2164,3 тис.гривень.  

Так, у 2020 році надано 42 паспорти  відкритих літніх майданчиків (11 
припинено), продовжено 10 паспортів відкритих літніх майданчиків 
(відмовлено по 27 заявам), підготовлено 10 рішень виконавчого комітету. 

 Протягом звітного періоду надано 200 містобудівних умов та 
обмежень для проектування об’єктів будівництва (298 відмов), а саме: 

-для проектування об’єктів будівництва із забудовою земельної ділянки 
фізичними та юридичними особами – 72 (69 відмова); 

- внесення змін із забудовою земельної ділянки – 28 (відмов 8); 
- внесення змін без забудови земельної ділянки – 3 (відмов 3); 
- для проектування об’єктів реконструкції, реставрації – 97 (відмов 73). 
Надано будівельних паспортів забудови земельної ділянки – 243 

(відмов 145); 
Внесено зміни у будівельний паспорт забудови земельної ділянки – 9. 
Опрацьовано 661 заяву щодо надання висновків по погодженню 

проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок. 
Затверджено технічних паспортів вивісок у кількості 261 одиниць, 

повернуто на доопрацювання 138 заяв про оформлення технічних паспортів 
вивісок. Видано  довідок про присвоєння (зміну) поштової адреси – 411. 
Погоджено паспортів опорядження фасадів – 26. 

Проводиться робота щодо: створення та ведення містобудівного 
кадастру міста Ужгород на підставі державних норм та правил, 
виготовлення містобудівної документації (детальних планів території та 
подальша розробка внесення змін до генерального плану міста). Першими 
кроками реалізації даного напрямку буде придбання технічного комплексу 
та відповідного програмного забезпечення, навчання працівників, це  
потребує значних фінансових витрат та проведення процедури відкритих 
торгів для придбання програмного забезпечення. Але, враховуючи сучасні 
тенденції розвитку інформатизації суспільства та забезпечення прозорості 
та доступності інформації для суспільства, планується  створити 
загальноміський сервер бази геопросторових даних, єдиної цифрової 
топографічної основи, актуалізація й використання геопросторових ресурсів 



  

про майновий комплекс міста, створення єдиного порталу геопросторових 
даних міста Ужгород.  

Житлово-комунальне господарство. На сьогодні реформування житлово-
комунального господарства є одним із пріоритетних напрямків діяльності 
міської влади у житловому господарстві. 

 Станом на 01.01.2021 році на квартирному обліку громадян, 
потребуючих поліпшення житлових умов у виконавчому комітеті міської 
ради перебуває 1182 сім’ї, в т.ч. особи, які згідно законодавства, 
користуються позачерговим правом одержання житла. На кооперативному 
обліку осіб, бажаючих вступити в члени житлово – будівельних 
кооперативів перебуває 291 особа. 

Капітальний ремонт житлового фонду здійснюється за фінансової 
підтримки міської ради (житлові будинки, які обслуговують управителі, а 
також житлові будинки ОСББ, ЖБК).  

По Програмі капітального ремонту житлового фонду у м. Ужгород на 2018-
2022 роки у 2020 році виконано  роботи по капітальному ремонту покрівель  24 
житлових будинків, у 10 будинках – водопровідно-каналізаційні мережі, у 6-ти 
електрощитові та електромережі. Із бюджету міста на реалізацію Програми 
було спрямовано 11499,1 тис.грн. 

По Програмі виготовлення технічної документації на багатоквартирні 
будинки, квартири у м. Ужгороді на 2018-2022 роки у  2020 році виготовлено 
технічну документацію на 10 багатоквартирних житлових будинків ОСББ на 
загальну вартість 248,0 тис.грн. 

По Програмі 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 для житлового 
будинку сімейного типу по вул. Щедріна,29 придбаний газовий котел на суму 
29 тис. грн., виконані роботи з капітального ремонту огорожі на суму 152 тис. 
грн., оплачені комунальні послуги в сумі 62 тис. грн.  

Здійснювались заходи щодо створення ефективного власника в 
багатоквартирному будинку в особі ОСББ. Cтаном на 01.01.2021 року у місті 
створено 422 ОСББ у 441 багатоквартирному будинку, в т.ч. в поточному році   
створено  16 ОСББ. 

З метою забезпечення виконання Програми відшкодування частини 
кредитів, отриманих ОСББ, ЖБК на впровадження заходів з енергозбереження, 
капітального ремонту, реконструкції багатоквартирних будинків у м. Ужгород  
на 2018-2022 роки («Теплий дім») за 2020 рік згідно поданих банківських 
реєстрів департаментом міського господарства  було відшкодовано  40% тіла 23 
кредитів, оформлених ОСББ по Програмі "Теплий дім" на суму 
1824,2тис.гривень. 

В ході реалізації заходів Програми благоустрою міста на 2018-2022 роки, 
виконано наступні роботи капітального та поточного характеру, здійснено 
утримання міських шляхів головних транспортних розв’язок міста, зокрема: 
капітальний ремонт об’єктів міського благоустрою, розпочато роботи з ремонту 
вул. Тиводара Легоцького – в частини влаштування тротуарів та велосипедних 
доріжок та тротуарів по Слов'янській наб., виконано в повному обсязі 
розроблених проєктно-кошторисних документацій роботи з капітального 



  

ремонту на загальну суму 31315,1 тис. грн, виконано капітальний ремонт 
внутрішньо квартальних територій на загальну суму 14741,984 тис.грн., 
проведено капітальний ремонт зеленої зони на пл. Шандора Петефі на загальну 
суму 4047,5 тис. грн. та капітальний ремонт зелених насаджень в межах 
наб.Незалежності – 260,3 тис. грн, відремонтовано 9 зупинок громадського 
транспорту  на загальну суму 913,2 тис. грн, виготовлено проєктно-кошторисну 
документацію на проведення капітального ремонту вул. Богомольця, Василя 
Верещагіна, Романа Шухевича, вул. Миколи Лелекача та інших.  
    По транспортній інфраструктури відремонтовано 12 світлофорних об’єктів, 
замінено та встановлено  219 дорожніх знаків та інші роботи. 
    Загалом на утриманні міста за 2020 рік профінансовано видатків 73 253,165 
тис.грн., на роботи капітального ремонту - 59 349,802 тис.гривень. 
       В ході реалізації Програми реконструкції та капітального ремонту системи 
зовнішнього освітлення міста Ужгород на 2017-2020 роки виконано 
капітальний ремонт зовнішнього освітлення внутрішньоквартальних територій 
по вул.8-го Березня, 30, вул. Минайській, 6-14 та капітальний ремонт 
зовнішнього освітлення вул. Донської, Тисянської, Антонія Дворжака та 
пров.Тисянського.  

Разом з тим, у 2020 році забезпечено проведення реконструкції системи 
вуличного освітлення міста Ужгорода II черга по програмі Револьверного 
фінансування  «Енергозбереження» (за рахунок залучення кредиту від 
міжнародної Північної Екологічної Фінансової Корпорації (НЕФКО).  

По Програмі охорони навколишнього природного середовища на  2018-
2022 роки проведено дератизацію місць загального користування, оброблення 
майданчики збору ТПВ, парки та ухили річки. Уж загальною площею бл. 9 га. 
Забезпечено утримання в належному стані зелених насаджень та  утримання в 
належному стані територій в межах об’єктів природно-заповідного фонду 
місцевого значення «парк Боздоський» та «парк Підзамковий», відновлення і 
підтримання сприятливого гідрологічного режиму, очищення водовідвідного 
каналу в межах об’єктів природно-заповідного фонду місцевого значення «парк 
Боздоський». Загалом по програмі профінансовано видатків в сумі 1 
249,899тис.гривень. 

Надходження до бюджету  До бюджету міста в 2020 році зараховано 1 
377,8 млн. грн., з них 1 112,3 млн. грн. податків, зборів та інших обов’язкових 
платежів та 265,5 млн. грн. офіційних трансфертів.  

У звітному періоді  надходження бюджету міста у порівнянні з 2019 роком 
зменшились на 173,7 млн. грн. або на 11,2 %, за рахунок  скорочення обсягу 
офіційних трансфертів внаслідок впровадження чергового етапу медичної 
реформи та механізму надання субсидій населенню в грошовій формі. 

Податок на доходи фізичних осіб у звітному періоді залишився базовим 
джерелом наповнення бюджету міста. Фактичні надходження його склали 
701,8млн. грн. У порівнянні з 2019 роком надходження податку на доходи 
фізичних осіб  збільшились на 12,4% або на 77,4 млн. гривень. 

Також, значну частину поступлень бюджету міста склали місцеві податки 
та збори. Фактичний обсяг їх надходжень до бюджету міста в звітному періоді 
становив 241,7 млн. гривень. 

Обсяг акцизного податку (з вироблених, ввезених підакцизних товарів, 



  

роздрібної торгівлі) склав 70,7 млн. грн., що у порівнянні з 2019 роком більше 
на 3,6 млн.гривень. 

Видатки міського бюджету за 2020 рік склали 1 382,8 млн.грн., з них: 
видатки на утримання та здійснення повноважень бюджетних установ а також 
утримання  об’єктів благоустрою -  1 113,5 млн.грн.; видатки на розвиток в сумі   
269,3 млн.гривень. 

За рахунок перерозподілу показників видаткової частини бюджету, 
уточнення залишків коштів на початок року та субвенцій з державного та 
обласного бюджетів, по загальному фонду бюджету, проводились наступні 
зміни в розрізі галузей на загальну суму 29,4 млн. грн., а саме: 

- збільшено видатки на 57,0 млн. грн., зокрема на: державне управління - 
10,8 млн.грн.; охорону здоров’я  - 18,2 млн. грн., соціальний захист та соціальне 
забезпечення – 6,8 млн.грн., житлово-комунальне господарство – на 
13,5млн.грн., економічну діяльність (будівництво та регіональний розвиток, 
транспорт та транспортна інфраструктура, інші програми та заходи пов’язані з 
економічною діяльністю) – 7,1 млн.грн., міжбюджетні трансферти – 
0,6млн.гривень. 

- зменшено видатки на 27,6 млн. грн., зокрема на: освіту –  18,3 млн. грн., 
культура та мистецтво –  0,8 млн. грн., фізичну культуру і спорт –  0,4 млн. грн., 
інша діяльність – 8,1 млн.гривень. 

Пенсійне забезпечення Діяльність Ужгородського об’єднаного управління 
Пенсійного фонду України Закарпатської області за звітний період 
спрямовувалась на забезпечення стабільного фінансування та своєчасної 
виплати пенсій, подальшого реформування пенсійної системи, покращення 
якості обслуговування громадян. 

Упродовж 2020 року до бюджету Пенсійного фонду по м.Ужгороду 
надійшло 8191,0 тис. гривень.  Планові показники по надходженню коштів 
виконано на 120,3 відсотка. За додатковими ставками надійшло 41284,9 тис.грн. 
або 109,9 відс. планового показника. 

Забезпечено своєчасну і в повному обсязі виплату пенсій 43075  
пенсіонерам. Загальний обсяг видатків на пенсійні виплати становив 
1591,0млн.гривень. 

Станом на 01.01.2021 року заборгованість по м.Ужгород зі страхових 
внесках складає 1409,2 тис. гривень що в порівнянні до початку 2020 року  
зменшилась на 154,7 тис. гривень. Боргують до Пенсійного фонду по 
м.Ужгороду 86 платників (40 юридичних осіб та 46 фізичних осіб.). 

Зайнятість населення. Головна мета центру зайнятості – щоб кожен шукач 
роботи мав достойну роботу із гідною заробітною платою, а кожен 
роботодавець був забезпечений кваліфікованими кадрами, які працюють на 
розвиток нашого міста.  

Протягом 2020 року Ужгородським міським центром зайнятості надано 
послуги 5267 особам, працевлаштовано 1435 осіб в т.ч. оперативно до набуття 
статусу безробітного 650 осіб. Мали статус безробітного 2996 осіб, в т.ч. 
отримали статус безробітного протягом 2020 року 2533 особи. 

Станом на кінець 2020 року кількість зареєстрованих безробітних 
становила 1043 особи, в т.ч. значна частка з яких  64,5% (673 особи) мали вищу 
освіту, 20,0% (209 осіб) – професійно-технічну освіту, 14,9% (155 осіб) – повну 



  

та базову загальну середню освіту.  
Протягом поточного року 347 роботодавців, співпрацювали з центрам 

зайнятості. Попит на роботу був представлений 2096 вакансіями, в т.ч. на 
початок року 290 вакансій, 1806 заявлено протягом року для укомплектування 
вільних робочих місць (вакантних посад). Середній розмір заробітної плати у 
вакансіях становить 7193 гривень. 

За сприянням центру зайнятості на нові робочі місця з компенсацією 
роботодавцю витрат в розмірі єдиного внеску на загальнообов’язкове державне 
соціальне страхування працевлаштовані 5 осіб. Роботодавці протягом 2020 року 
отримували компенсацію витрат в розмірі єдиного внеску на 19 осіб. 

Для забезпечення професійно-кваліфікаційного рівня шукачів роботи 
вимогам роботодавців, у 2020 році за сприяння УМЦЗ  зайнятості 100 
безробітних проходили професійне навчання, 2 особи проходили навчання в 
ЦПТО державної служби зайнятості.  

 В центрі зайнятості діє Центр розвитку підприємництва,  фахівцями якого 
надано 65 консультацій з питань організації та впровадження підприємницької 
діяльності.  Протягом  2020 року  для осіб які хотіли започаткувати  власну 
справу та отримати одноразово виплату допомоги по безробіттю проводилися 
семінари „ Як розпочати власну справу”, таку допомогу  отримали 9 осіб, з яких 
молодь віком до 35 років склала 3 особи. 

Під час дії карантинних заходів щодо запобігання поширенню на території 
України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом 
SARS-CoV-2, спостерігається потужний ефект від застосовується «Електронних 
кабінетів», додатку «Дія» для роботодавців та безробітних щодо надання 
соціальних послуг, роз’яснень, консультацій службою зайнятості. 

З березня 2020 року, під час дії карантинних обмежень щодо запобігання 
поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, 
спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, спостерігається спад діяльності у всіх 
галузях. До Ужгородського міського центру зайнятості звернулось 272 
роботодавця, для отримання допомоги по частковому безробіттю відповідно до 
статті 47-1 Закону України « Про зайнятість населення» для понад 1640 
найманих працівників та понад 2000 фізичних осіб-підприємців. Виплачено 
25,3 млн.грн. допомоги по частковому безробіттю. 

Доходи населення та стан оплати праці. У ІІІ кварталі 2020р. 
середньомісячна заробітна плата штатного працівника у м.Ужгород становила 
11488 грн, що на 10,1% більше, ніж у середньому по області. Найвищий рівень 
заробітної плати по місту у працівників, зайнятих у фінансовій діяльності, 
державному управлінні, транспорті і зв’язку. 

Разом з тим, заборгованість із виплати заробітної плати станом на 
01.01.2021р. згідно моніторингових даних становила – 340,8 тис.гривень. 
Підприємством - боржником по виплаті заробітної плати на території 
м.Ужгорода є Закарпатська обласна рада професійних спілок.  

Для здійснення повноважень, передбачених частиною третьою статті 34 
Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" в Ужгородській 
міській раді створено відділ контролю за додержанням законодавства про 
працю. Відділ складається з трьох працівників, які здійснюють контрольні 
повноваження в частині проведення інспекційних відвідувань суб'єктів 



  

господарювання міста з питань своєчасної та у повному обсязі оплати праці, 
дотримання мінімальних державних гарантій в оплаті праці, оформлення 
трудових відносин відповідно до постанови  Кабінету Міністрів України № 823 
від 21 серпня 2019 року «Деякі питання здійснення державного нагляду та 
контролю за додержанням законодавства про працю». 
 Реалізація державної політики у сфері соціального захисту населення.   

Протягом 2020р. за рахунок міського бюджету: - надано грошової 
допомоги 1487 малозабезпеченим громадянам на суму 3338828,47 гривень; 

- забезпечено санаторно-курортними путівками 17 осіб з інвалідністю на 
суму 188122,00 грн., 24 учасника бойових дій на суму 276858,00 грн., 2 членів 
сімей загиблих. 

Крім того,  у 2020 році укладено 185 договорів на забезпечення 
технічними засобами реабілітації осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю  на 
суму 5091,3тис.грн.,  прийнято 15537 рішень про призначення державних 
соціальних допомог  на суму 179421,6 тис.грн.,  профінансовано пільг та 
житлових субсидій населенню на оплату житлово-комунальних послуг – 
33010,0 тис.грн, у т.ч. на тверде паливо та скраплений газ – 99,7тис.гривень.  

Перераховано кошти грошової компенсації за належні для отримання 
житлові приміщення на спеціальний рахунок 1 дитині – сироті у розмірі 
691875,0 грн. (постанова Кабінету Міністрів України від 15 листопада 2017 р. 
№ 877 ). 

Також надано згоду на перерахування коштів грошової компенсації на 
придбання житла 1 члену сім’ї загиблого учасника АТО відповідно до 
постанови Кабінету Міністрів України «Питання забезпечення житлом деяких 
категорій осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну 
цілісність України, а також членів їх сімей» № 719 від 19.10.2016р. (із змінами) 
за 824681,25грн. (державні кошти). 

Відділенням соціальної допомоги вдома Ужгородського міського 
територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних 
послуг) надано допомогу 212 особам, відділенням стаціонарного догляду для 
постійного та тимчасового проживання – 71 особам. 
 Охорона здоров'я. Станом на 01.01.2021 року заклади охорони здоров'я 
профінансовано на 99,5 відс. (план – 105400,1 тис.грн., профінансовано -
104823,3 тис.грн.) від плану за відповідний період. 

Фінансування програм за 2020 рік становило: профілактики туберкульоза – 
98,0 відс. (1100,6 тис.грн.), онкології – 100,0 відс. (3113,3 тис.грн.), нефрологія 
та гемодіаліз – 100 відс. (2 050,0 тис.грн.), медичного забезпечення інвалідів, 
ветеранів ВВВ та учасників АТО – 100,0 відс. (885,0 тис.грн.), репродуктивного 
здоров’я населення міста – 100,0 відс. (290,0 тис.грн.), по протиепідемічних 
заходів та боротьби з інфекційними хворобами – 99,5 відс. (1 094,4 тис.грн.), по 
забезпеченню мешканців м.Ужгород, які страждають на рідкісні (орфанні) 
захворювання, лікарськими засобами – на 100 відс. (410,0 тис.грн.), тощо. 

З метою покращення матеріально-технічної бази медичних закладів з 
міського бюджету виділено кошти у 2020 році: 

- КНП “Ужгородська міська дитяча клінічна лікарня” Ужгородської 
міської ради на суму 1885,2 тис.грн. (Апарати ШВЛ, кисневий концентратор, 
концентратори, авторефрактометр тощо); 



  

-  КНП “Центральна міська клінічна лікарня” Ужгородської міської ради на 
загальну суму 11 416,0 тис.грн. (кисневі генератори, аналізатори критичних 
станів, імуноферментний, флоуресцентний імунохроматографічний 
аналізатори, система ендоскопічної візуалізації, автоматичний та 
напівавтоматичний біохімічний аналізатор, устаткування для операційних 
блоків, медичні кисневі концентратори, генератор кисню тощо). 

-  КНП “Ужгородський міський пологовий будинок” Ужгородської міської 
ради на загальну суму 454,5 тис.грн. (кисневі концентратори, комплект 
обладнання для проведення досліджень методом ІФА). 

-  КНП “Ужгородська міська поліклініка” Ужгородської міської ради на 
загальну суму 702,0 тис.грн. (біохімічний та імуноферментний аналізатор,  
комп'ютери в комплекті). 

- КНП “Ужгородський міський центр первинної медико-санітарної 
допомоги” на загальну суму 99,3 тис.грн. (автоматичний насос шприцевий, 
ноутбук та багатофункціональний пристрій). 

Протягом 2020 року відмічалась як позитивна динаміка по багатьох 
основних показниках діяльності галузі охорони здоров’я міста так і негативна 
динаміка на яку вказують деякі інтегральні показники, які погіршились. 

Рівень народжуваності в місті в порівнянні з аналогічним періодом 2019 
року зріс з 8,73‰ до 9,93‰. За останні роки у місті відмічається від'ємний 
приріст населення (-1,63) у 2019 році (-1,76).  

Показник загальної смертності залишається дещо зріс і становить 11,57 
проти 10,48  у 2019 році.  

Знизився показник малюкової смертності, один із основних інтегральних 
показників з 9,89‰ до 7,50‰ та показник первинної інвалідності дитячого 
населення з 21,97 до 20,38.  

 Показник первинної інвалідності осіб працездатного віку становить 29,26 
проти 34,96 у 2019 році. 

 Значна увага у м.Ужгород приділяється питанням профілактики та 
лікування хворих на цукровий діабет. Кількість дорослого населення, яке хворіє 
на цукровий діабет і пройшло перереєстрацію становить 5017 осіб.  2784 
хворих отримують цукрознижуючі таблетовані препарати, 743 дорослих осіб та 
44 дітей отримують інсуліни. 

Кількість дорослого населення, яке хворіє на цукровий діабет і пройшло 
перереєстрацію становить 5017 осіб.  2784 хворих отримують цукрознижуючі 
таблетовані препарати, 743 дорослих осіб та 44 дітей отримують інсуліни. 

Показник охоплення новонароджених вакцинацією БЦЖ знаходиться на 
одному рівні 95,03 (93,04 у 2019 році). 

Показник рівня смертності від туберкульозу збільшується за останні роки з 
6,23 у 2018 та 7,94 у 2019 році до 9,71 у 2020 році. 

Значною проблемою у місті залишаються онкологічні захворювання. 
Протягом останніх років у місті зберігається високий рівень захворюваності на 
злоякісні новоутворення усіх локалізацій. Показник захворюваності становить 
266,5 (у 2019 році 359,1 на 100.000 нас. (356,6 у 2018 році). 

Показник дорічної летальності серед первинно виявлених онкохворих 
незначно зріс і становить 43,0 проти 34,68 у 2019 році і 30,23 у 2018 році.  
Показник смертності від онкологічних захворювань  у 2020 році він знизився і 



  

становить 182,6 проти 210,0 у 2019році.  Показник питомої ваги злоякісних 
новоутворень вперше виявлених у 4 стадії становить 30,33 проти 24,86 у 2019 
році. 

Усе населення міста обслуговується спеціалістами міського Центру 
первинної медико-санітарної допомоги. Станом на 01.01.2021р. у місті 
працюють 8 амбулаторій сімейної медицини, в яких працює 75 лікарів ЗПСМ і 
110 медичних сестер. 

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 
загальноосвітніх навчальних закладів, в яких  з 1 січня по 1 вересня 2020 року у 
ЗЗСО функціонувало 554 класи, в яких освіту здобували 16277 учні (середня 
наповнюваність класів – 29 учнів). 

У зв’язку зі збільшенням контингенту учнів, щороку збільшується і 
кількість груп подовженого дня. Відповідно до пункту 9 статті 12 Закону 
України «Про повну загальну середню освіту»  за письмовими зверненнями 
батьків у закладах освіти міста для учнів 1-4 класів функціонує 139 груп 
подовженого дня із загальною кількістю 4182 учнів.  

У 2019 - 2020 навчальному році у 59 класах освіту здобували 1771 
першокласник, а з 1 вересня 2020 року за парти сіли 1665 першокласників у 57 
класах. Навчання у 1-3класах НУШ реалізується за двома типовими освітніми 
програмами. 

Харчування учнів організовано у всіх закладах освіти міста. У 2 закладах 
(Гімназія №№ 13,14), у яких відсутні харчоблоки, організовано підведення їжі. 

Медичне обслуговування учасників освітнього процесу у закладах освіти 
міста забезпечують 19 лікарів та 72 медичні сестри: у ЗЗСО – 17 лікарів та 36 
медичних сестер, у ЗДО – 2 лікарі та 36 медичних сестер. В усіх школах 
функціонують добре оснащені медичні кабінети (крім гімназії № 13, 14). 

У навчальних закладах міста здобувають освіту 69 дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського піклування. Усі вони забезпечені безкоштовним 
харчуванням, застраховані від нещасних випадків НАСК «Оранта». 
Перераховано кошти для придбання одягу (в розмірі одна тисяча гривень 
кожному) 5 дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, які 
у 2020 році закінчили 11 клас. Перераховано на рахунки матеріальну допомогу 
по досягненню 18-річного віку у розмірі 1810 грн. 23 дітям-сиротам та дітям, 
позбавленим батьківського піклування. 

У школах міста працюють 16 осередків Ужгородської філії Закарпатської 
МАН. На потреби Малої академії наук передбачено 145 годин. У секціях МАН 
займаються 462 учні. 

Щороку учні закладів загальної середньої освіти м.Ужгород беруть участь 
у Всеукраїнських учнівських олімпіадах. У січні-лютому 2020 року на базі 
Закарпатського інституту післядипломної педагогічної освіти відбувся ІІІ етап 
олімпіад. У ньому брали участь 103 учні закладів загальної середньої освіти 
міста, де здобули 65 перемог. Порівняно з попереднім роком кількість 
учасників ІІІ етапу зменшилась, а кількість переможців збільшилась (минулого 
навчального року було 108 учасників і 62 переможці). 

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».    

Культура. Мережа закладів культури міста складає: 2 дитячі мистецькі 
школи, централізована бібліотечна система міста, міський центр дозвілля – 
будинок культури. 

Протягом 2020 року, з урахуванням рекомендацій протиепідемічних 
заходів, відділом культури проведено планові заходи до державних та 
місцевих свят. Організовувалися урочистості, презентації, онлайн-конкурси, 
учні мистецьких шкіл міста проводили арт-пленери, виставки учнів та 
викладачів образотворчого відділення дитячої школи мистецтв, літературні 
години, тематичні вечори у бібліотечних установах в онлайн та відео 
форматах тощо. 

Крім планових заходів відділом культури надано підтримку та взято 
участь у організації та проведенні літературно-мистецького фестивалю 
«ЧЕНДЕЙ-FEST», ювілейного концерту ССТ «Бліц», 35-річного ювілею 
народного фольклорно-етнографічного ансамблю «Ужгород». 

Проведено конкурс та визначено лауреатів міської премії імені Петра 
Скунця в галузі літератури і краєзнавства. Лауреатів нагороджено дипломом, 
почесним знаком та премією. 

Відповідно до Програми інвентаризації та паспортизації об’єктів 
культурної спадщини м.Ужгорода на 2019–2021 роки у 2020 році виготовлено 
облікову документацію на шість об’єктів пам’ятки містобудування місцевого 
значення «Комплекс історичної забудови ХХ століття».   

Фізична культура і спорт. У галузі спорту та фізичного виховання за 2020 
рік у м.Ужгород було проведено 71 спортивний захід різного ґатунку. Це 
чемпіонати та кубки України, Чемпіонати та кубки Закарпатської області, 
відкриті першості м. Ужгород та різноманітні турніри присвяченні визначним 
датам та пам'яті визначних жителів міста. На цих турнірах спортсмени 
змагалися в таких видах спорту: футбол, волейбол, баскетбол, футзал, 
велосипедний спорт, настільний теніс, легка атлетика, великий теніс, 
плавання, городковий спорт, мотокрос, пауерліфтинг, шахи, шашки та інші.  

Окрім участі у змаганнях, які проводилися на території м. Ужгород 
спортсмени міста прийняли участь у 12-турнірах, які проходили в інших 
областях та містах України (м. Київ, м.Рівне, м.Стрий, м.Запоріжжя, с.Коблево 
Миколаївської області, с.Святопетрівське Київської області, смт. Добротвір 
Львівської області).  

Проведено спартакіаду серед учнівської та студентської молоді ПТНЗ і 
ВУЗів І-ІІ рівнів акредитації. Також у м.Ужгород було проведено ряд 
спортивних заходів присвячених Дню Незалежності, Дню фізичної культури 
та спорту та Дню міста Ужгород. Ряд турнірів до Дня захисника України 
(шахи, шашки, футбол). 

Забезпечено участь команди міста у 2 турах чемпіонату України з 
баскетболу серед чоловічих команд, взято участь у організації і проведенні  
першості міста Ужгород з плавання, надано підтримку у проведенні 
чемпіонату України з більярдного спорту «Вільна піраміда», ХХVІ обласної 



  

спартакіади ветеранів фізичної культури та спорту. Організовано та проведено 
футбольний турнір «Кубок мера». 

Проведено ряд новорічно-різдвяних змагань з таких видів спорту, як 
плавання, шахи, шашки, дзюдо, теніс, баскетбол, футбол та інші. 

У рамках Програми розвитку фізичної культури та спорту, фінансової 
підтримки кращих спортсменів та команд, покращення матеріально-технічної 
спортивної бази в м.Ужгород на 2019-2021 роки у 2020 році було 
започатковано виплату 15 щомісячних стипендій Ужгородської міської ради 
кращим спортсменам м.Ужгород. Виплачена стипендія 15 чол. в сумі 
180,0тис.грн. та грошова винагорода кращим спортсменам м.Ужгород, 
переможцям та призерам змагань різних рівнів (75 чол.) та їх тренерам (19 
чол.) за підсумками 2020 року на загальну суму 133,5 тис. гривень. 

У 2020 році з метою підтримки молоді професійно-технічних та вищих 
навчальних закладів, мистецьких шкіл м.Ужгород вдруге проведено конкурс 
та визначено преміантів з числа обдарованої молоді міста. Премію вручено 
трьом переможцям.  

Підтримка сім’ї, дітей та молоді. Основна діяльність протягом 2020 року 
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 2020 року проведено 7 оперативно-
профілактичних відпрацювань місць скупчення дітей і молоді з метою виявлення 
бездоглядних дітей та дітей, що займаються жебракуванням. Результатом 
спільних рейдів в м.Ужгороді - затримано 5 дітей, які займались жебракування, 
притягнено: 2 дорослих до адміністративної  відповідальності за ст.184 КУпАП. 

Протягом звітного періоду оформлено 2 акти про дітей, покинутих, 
залишених в пологовому будинку, проведено всю необхідну роботу щодо їх 
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З метою систематичного контролю за вихованням та утриманням дітей в 
сім’ях, які опинилися в складних життєвих обставинах протягом року 
проводилися обстеження їх житлово-побутових умов. Сім'ям надані необхідні 
консультації та допомога. 

Також проводилась відповідна робота в сім'ях де батьки або особи, що їх 
замінюють ухиляються від виконання батьківських обов'язків. За наслідками 
проведеної роботи направлено 1 позовну заяву щодо відібрання дитини без 
позбавлення батьківських прав та 5 – щодо позбавлення батьків батьківських 
прав, відносно дітей, де батьки неналежно виконували або ж ухилялись від 
виконання батьківських обов’язків.  

Протягом 2020 року 14 дітей взято на облік, як таких, які опинилися в 
складних життєвих обставинах з яких 1 дитина зазнала психологічного 
насильства, решту дітей взято на облік по причині ухилення батьків від 
виконання батьківських обов’язків. Знято з даного обліку 13 дітей у зв’язку зі 
зникненням підстав перебування на обліку. На кінець 2020 року на даному 



  

обліку перебуває 16 дітей, з яких 1 дитина зазнали фізичного насильства, 1 
дитина зазнала психологічного насильства, 1 дитина – перемістилась з тимчасово 
окупованої території України, решта дітей перебувають на обліку по причині 
ухилення батьків від виконання ними батьківських обов’язків. 

Станом на 31.12.2020 року 146 дітей-сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування, із них під опікою, піклуванням виховується 94 дітей, в 
тому числі 3 з інвалідністю, 6 дітей зазначеної  категорії влаштовані  у прийомні 
сім’ї, 15 – в дитячі будинки сімейного типу, 31 – виховується в закладах з 
цілодобовим утриманням.  

У 2020 році взято на облік  дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 
піклування 17 дітей. З них: 6 дітей - влаштовано під опіку та піклування, 3 дітей 
влаштовано в ДБСТ, 4 дітей – усиновлено, 4 – влаштовано до закладів для дітей-
сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. 

Протягом звітного періоду влаштовано до сімейних форм виховання 23 
дітей, з яких 11 взято під опіку та піклування, 3 – влаштовано до дитячого 
будинку сімейного типу, 9 – усиновлено. 

У місті функціонує 2 прийомні сім'ї, в яких виховується 3 дитини 
вищезазначеної категорії, та 1 дитячий будинок сімейного типу в якому 
виховується 5-ть дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. 

Постійно забезпечується проведення комісії з питань захисту прав дитини. 
Організаційне забезпечення діяльності комісії здійснюється службою у справах 
дітей. В 2020 році проведено 22 засідання комісії з питань захисту прав дитини, 
на яких розглянуто 299 питань щодо соціального та правового захисту дітей, а 
саме: захист житлових та майнових прав дітей, доцільності позбавлення 
батьківських прав громадян, визначення днів та годин побачень з дитиною, 
визначення місця проживання дітей, та інші питання, що стосуються соціального 
захисту дітей. 

 

Показники виконання робіт по головних розпорядниках бюджетних 
коштів за 2020 рік 

Управлінням капітального будівництва виконано робіт по будівництву, 
реконструкції та капітальному ремонту соціально-культурних, комунальних 
об’єктів на загальну суму 49735,277 тис. грн. Бюджетні призначення у сумі 
50126,481 тис. грн., які лише на 9,9 відс. забезпечили необхідну потребу в 
коштах, освоєно на 99,2 відсотків. 

Завершені роботи по будівництву міні-котельні для ДНЗ №21 
"Ластовічка" по вул. Тлехаса, мультифункціонального майданчика для занять 
ігровими видами спорту в загальноосвітній школі I-III ст. №6 імені 
В.С.Гренджі-Донського по вул.Польовій, напірної каналізаційної мережі із 
влаштуванням КНС від вул.Спортивна до вул.Українська, велосипедної 
доріжки пл.Б.Хмельницького-вул.Драгоманова, реконструкції системи теплової 
мережі ЗОШ №6 I-III ст. по вул. Польова, спортивного майданчика НВК 
"Гармонія", притулку з тимчасового утримання безпритульних тварин 
м.Ужгород по вул. Загорській, водопровідної мережі Д-100мм по вул. С.Разіна 
та водопровідної мережі по вул. Східна, зовнішнього освітлення території 
стадіону "Авангард" по вул.І.Франка і капітальному ремонту огорожі та 
благоустрою території стадіону "Автомобіліст" по вул.Капушанській, арки 



  

головного входу стадіону "Авангард" по вул.І.Франка, зовнішньої та 
внутрішньої каналізаційної мережі будівлі ДНЗ №28 по вул.Добролюбова, 
харчоблоку ДНЗ №7 по вул.Волошина, будівлі ДНЗ №40 по вул. Волошина, 
санвузлів УЗОШ I-III ст. №19 по вул. Заньковецької,66, покрівлі будівель ДНЗ 
№8 "Дзвіночок" та ЗОШ №7, реанімаційного відділення та сходової клітки 
МДКЛ по вул.Бращайків, входу в будівлю ЗПСМ №6 із влаштуванням пандусу 
по вул.Боженка, 4, коридорів адмінбудівлі по пл.Поштовій,3.  

На стадії завершення будівництво каналізаційної мережі по вул.Донська, 
реконструкція водопровідної мережі по вул.Добрянського і по 
вул.Капушанській від вул.Грушевського до пр.Свободи та капітальні ремонти 
басейну класичної гімназії по вул.8-го Березня, благоустрою території МДКЛ 
по вул. Бращайків. 

За рахунок коштів міського та обласного бюджету проводилася 
рекультивація території існуючого сміттєзвалища в с. Барвінок Ужгородського 
району II-га черга – будівництво.  

По проєктах громадських ініціатив завершені роботи з капітального 
ремонту ігрових майданчиків ДНЗ №36 по вул. Бачинського, будівництва 
баскетбольного поля УЗОШ I-III ст. №19 по вул. Заньковецької, будівництва 
баскетбольного майданчика на прибудинковій території по вул. Бестужева 
буд.4, вул. Заньковецької буд.77 та вул. Легоцького буд.21,23 і виготовлено 
проєктно кошторисну документацію на будівництво скейт-майданчику на 
пл.Б.Хмельницького. 

Виготовлено проєктно-кошторисну документацію на будівництво 
мультифункціонального майданчика для занять ігровими видами спорту в 
СНВК "Пролісок" по пр.Свободи, закладу дошкільної освіти на 250 місць по 
вул.Загорська, 51, нової лінії каналізаційних очисних споруд потужністю 50 
тис. м³ на добу, каналізаційної мережі по вул.Радванська, каналізаційної 
насосної станції по вул.Загорська, розворотного майданчика по 
вул.Капушанська, автотранспортної бази для КП "Ужгородський 
муніципальний транспорт" Ужгородської міської ради та автотранспортної бази 
для КП "Водоканал", реконструкцію водопровідної мережі Д-200 мм по вул. 
Грибоєдова, капітальний ремонт будівель музичної школи ім. П.І.Чайковського 
по вул. Волошина, санвузлів будівлі Ужгородської спеціалізованої школи №5, 
благоустрою території та головного входу будівлі УЗОШ №19 I-III ст.по вул. 
Заньковецької, опалення будівлі ЗОШ I-III ст. №19 по вул. Заньковецької, 
коридору та приміщень відділення судинної неврології ЦМКЛ по вул. 
Грибоєдова, будівлі по вул. Дворжака, 49 і будівлі реабілітаційного відділення 
МДКЛ по вул.Ракоці,3-5, коридору та кабінетів четвертого поверху і сходових 
кліток та приміщень малої зали засідань адмінбудівлі по пл. Поштовій, 3 
(додаток 2). 
 Виконання заходів 75-и цільових міських Програм забезпечено 
бюджетними призначеннями на 49,8 відсотка, що склало 375810,5 тис. грн. при 
потребі 754824,5 тис. гривень.  
 Всього профінансовано 357290,9 тис. грн., або 95,1 відс. бюджетних 
призначень, в тому числі по головних розпорядниках виконання наступне:  
- Управління містобудування та архітектури – 10,7 тис. грн., 84,6 відс.; 
- Виконавчий комітет Ужгородської міської ради – 6130,6 тис. грн., 87,1 відс.; 



  

- Ужгородська міська рада – 758,9 тис. грн., 99,6 відс.; 
- Управління економічного розвитку міста – 660,7 тис. грн., 75,9 відс.; 
- Департамент міського господарства – 227515,1 тис. грн., 94,0 відс.;  
- Управління освіти – 1060,5 тис. грн., 97,3 відс.; 
- Управління у справах культури, молоді та спорту – 1366,5 тис. грн., 83,0 відс.; 
- Управління охорони здоров'я – 90632,1 тис. грн., 97,2 відс.; 
- Департамент соціальної політики – 28562,0 тис. грн., 99,9 відс.; 
- Управління капітального будівництва – 20,0 тис. грн., 100,0 відс.; 
- Управління міжнародного співробітництва та інновацій –  343,0 тис. грн., 87,0 
відс.; 
- Департамент фінансів та бюджетної політики – 97,6 тис. грн., 100,0 відс.; 
- Управління муніципальної варти – 133,1 тис. грн., 99,9 відсотка (додаток 3).  
 Таким чином, на будівництво і реконструкцію та капітальний ремонт 
соціально-культурних, комунальних об'єктів та реалізацію заходів цільових 
міських Програм у 2020 році виділені кошти у сумі 425936,9 тис. грн. освоєно 
на 95,6 відс.(407026,2 тис. гривень). 

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

 



                     Додаток 2  
 

П О К А З Н И К И 
будівництва, реконструкції та капітального ремонту соціально-культурних та комунальних об'єктів за 2020 рік 

 

№ 
за/п Назва об'єкта 

Річний обсяг фінансування, тис. грн. Обсяг ви-
конання             
за січень-
грудень, 
тис. грн. 

Відсотки : 

передбачено 
Програмою 

передбачено 
Програмою з 
врахуванням 

змін 

згідно уточнено-
го кошторису 

(плану використання 
коштів) 

 
(стовп.5 

до 
стовп.4) 

 
(стовп.6 

до 
стовп.5) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

I. Об'єкти культури 33 283,5 33 123,5 2 640,0 2 554,523 7,9 96,8 
1.1. Капітальний ремонт бібліотеки №5 по вул. Дендеші 1 500,0 1 500,0 - - - - 
1.2. Капітальний ремонт благоустрою території стадіону "Авангард" 1 400,0 1 400,0 - - - - 
1.3. Капітальний ремонт будівель музичної школи ім. П.І.Чайковського по вул. 

Волошина 
500,0 500,0 50,0 43,564 10,0 87,1 

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

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

1.5. Капітальний ремонт дитячої бібліотеки по вул. Б. Хмельницького 800,0 800,0 - - - - 
1.6. Капітальний ремонт огорожі та благоустрою території стадіону "Автомобіліст" по 

вул. Капушанській 
2 600,0 2 200,0 2 200,0 2 139,499 100,0 97,3 

1.7. Капітальний ремонт системи опалення Ужгородської дитячої школи мистецтв по 
пл.Ш.Петефі 

800,0 800,0 - - - - 

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

5 093,5 5 093,5 200,0 199,754 3,9 99,9 

1.9. Реконструкція східної трибуни стадіону "Авангард" 15 000,0 15 000,0 - - - - 
1.10. Реставрація пам'ятки архітектури та містобудування національного значення кінця 

ХVI ст. (ох. №167) – Садибний будинок у Радванці (мур.) на вул. Дендеші, 8 в м. 
Ужгороді 

4 090,0 4 090,0 - - - - 

1.11. Реконструкція зовнішнього освітлення території стадіону "Авангард" по вул. 
І.Франка 

- 120,0 120,0 119,536 100,0 99,6 

1.12. Капітальний ремонт покрівлі будівлі музичної школи ім. П.І.Чайковського по вул. 
Волошина 

- 50,0 - - - - 

1.13. Капітальний ремонт арки головного входу стаціонару "Авангард" по вул. І.Франка - 70,0 70,0 52,17 100,0 74,5 
II. Об'єкти освіти 145 821,65 130 420,626 18 957,632 18 

939,589 14,5 99,9 

2.1. Нове будівництво закладу дошкільної освіти загальною місткістю 250 місць по вул. 
Загорська, 51 м. Ужгород, 18 230,0 1431,0 1431,0 1430,137 100,0 99,9 

 в т.ч. виготовлення проектно-кошторисної документації - 1431,0 1431,0 1430,137 100,0 99,9 
2.2. Будівництво дренажної каналізації для будівлі ЗОШ №20 ліцею "Лідер" по вул. 800,0 800,0 - - - - 



№ 
за/п Назва об'єкта 

Річний обсяг фінансування, тис. грн. Обсяг ви-
конання             
за січень-
грудень, 
тис. грн. 

Відсотки : 

передбачено 
Програмою 

передбачено 
Програмою з 
врахуванням 

змін 

згідно уточнено-
го кошторису 

(плану використання 
коштів) 

 
(стовп.5 

до 
стовп.4) 

 
(стовп.6 

до 
стовп.5) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Сільвая 

2.3. Будівництво зовнішньої водопровідної мережі та каналізації ДНЗ №43 100,0 100,0 - - - - 
2.4. Реконструкція міні-котельні для ДНЗ №26 по пр. Свободи 1 400,0 1 400,0 - - - - 
2.5. Будівництво міні-котельні для ЗОШ №6 по вул. Одеській 1 400,0 600,0 - - - - 
2.6. Реконструкція міні-котельні для ЗОШ №7 по вул. Дворжака 950,0 19,506 19,506 19,44 0,0 99,7 
2.7. Будівництво тенісного корту в ЗОШ I-IIIст. №20 – ліцею "Лідер" по вул. Сільвая 

(проєкт бюджету громадської ініціативи) 
499,0 499,0 - - - - 

2.8. Капітальний ремонт басейну ЗОШ №8 по вул. Ак. Корольова 3 250,0 3 250,0 - - - - 
2.9. Капітальний ремонт благоустрою території Ужгородської спеціалізованої ЗОШ №2 

по вул.Підгірній 
3 150,0 3 150,0 - - - - 

2.10. Капітальний ремонт благоустрою території БПЛ "Інтелект" - ЗОШ І-ІІІ ст. №11 по 
наб.Православна,26 

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

2.11. Капітальний ремонт благоустрою території ДНЗ №28 по вул. Добролюбова 1 400,0 1 400,0 - - - - 
2.12. Капітальний ремонт благоустрою території ЗОШ І-ІІІ ст. №15 по вул. Заньковецькій 1 500,0 1 500,0 - - - - 
2.13. Капітальний ремонт благоустрою території УЗОШ І-ІІІ ст. № 9 по пл.Ш.Петефі,15 3102,1 500,0 - - - - 
2.14. Капітальний ремонт будівлі ДНЗ №18 по вул. Айвазовського,5 921,5 921,5 - - - - 
2.15. Капітальний ремонт будівлі ДНЗ №21 “Ластовічка” по вул. Заньковецької, 87а 1 464,9 1 464,9 - - - - 
2.16. Капітальний ремонт будівлі ДНЗ №43 по вул. Дендеші 700,0 700,0 - - - - 
2.17. Капітальний ремонт будівлі ЗДО №20 по вул. Вілмоша Ковача 1 560,0 1 560,0 - - - - 
2.18. Капітальний ремонт будівлі ЗДО №26 по пр. Свободи 1 540,24 1 540,24 - - - - 
2.19. Капітальний ремонт будівлі ДНЗ №40 по вул. Волошина 1 175,13 1 080,13 825,0 824,57

8 
76,4 99,9 

2.20. Капітальний ремонт будівлі ЗОШ I-III ст. №19 по вул. Заньковецької 1 500,0 1 500,0 - - - - 
2.21. Капітальний ремонт будівлі НВК "Гармонія" по вул. Доманинській 2 287,48 2 287,48 - - - - 
2.22. Капітальний ремонт зовнішньої та внутрішньої каналізаційної мережі будівлі ДНЗ 

№28 по вул. Добролюбова 
1550,0 836,0 836,0 835,729 100,0 99,9 

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

152,7 290,0 290,0 289,653 100,0 99,9 

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

1560,0 300,0 - - - - 

2.25. Капітальний ремонт огорожі Ужгородської гімназії №13 по вул. Дендеші, 23 1 578,2 1 578,2 - - - - 
2.26. Капітальний ремонт покрівлі басейну ЗОШ №20 ліцею "Лідер" 980,0 980,0 - - - - 
2.27. Капітальний ремонт покрівлі будівлі ДНЗ №8 «Дзвіночок» 1800,0 371,0 371,0 370,08 100,0 99,8 
2.28. Капітальний ремонт покрівлі будівлі ЗОШ І-ІІІ ст. №7 по вул. Дворжака 800,0 500,0 391,151 391,15 78,3 100,0 
2.29. Капітальний ремонт приміщень будівлі Ужгородської спеціалізованої школи І-ІІІ 1 000,0 1 000,0 - - - - 



№ 
за/п Назва об'єкта 

Річний обсяг фінансування, тис. грн. Обсяг ви-
конання             
за січень-
грудень, 
тис. грн. 

Відсотки : 

передбачено 
Програмою 

передбачено 
Програмою з 
врахуванням 

змін 

згідно уточнено-
го кошторису 

(плану використання 
коштів) 

 
(стовп.5 

до 
стовп.4) 

 
(стовп.6 

до 
стовп.5) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
ст.№5 з поглибленим вивченням іноземних мов по наб.Київська,16 

2.30. Капітальний ремонт приміщень ЗОШ І-ІІ ступенів №13 по вул. Дендеші,23 1 500,0 1 500,0 - - - - 
2.31. Капітальний ремонт санвузлів БПЛ «Інтелект» – ЗОШ І-ІІІ ст. № 11 (наб. 

Православна, 25) 
1 450,0 1 450,0 - - - - 

2.32. Капітальний ремонт санвузлів Закладу дошкільної освіти № 1 загального розвитку 
(вул.Марка Вовчка, 47а) 

700,0 700,0 - - - - 

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

400,0 400,0 - - - - 

2.34. Капітальний ремонт санвузлів Закладу дошкільної освіти № 18 санаторного типу 
(вул. Івана Айвазовського, 5) 

350,0 350,0 - - - - 

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

400,0 400,0 - - - - 

2.36. Капітальний ремонт санвузлів Закладу дошкільної освіти № 2 комбінованого типу 
(пров.Приютський, 1) 

400,0 400,0 - - - - 

2.37. Капітальний ремонт санвузлів Закладу дошкільної освіти № 20 комбінованого типу 
(вул.Вілмоша Ковача, 23) 

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

2.38. Капітальний ремонт санвузлів Закладу дошкільної освіти № 21 «Ластовічка» (вул. 
Марії Заньковецької, 87а) 

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

2.39. Капітальний ремонт санвузлів Закладу дошкільної освіти № 26 загального розвитку 
(просп.Свободи, 59) 

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

2.40. Капітальний ремонт санвузлів Закладу дошкільної освіти № 28 загального розвитку 
(вул.Миколи Добролюбова, 4а) 

200,0 200,0 - - - - 

2.41. Капітальний ремонт санвузлів Закладу дошкільної освіти № 30 загального розвитку 
(вул.Тараса Шевченка, 42) 

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

2.42. Капітальний ремонт санвузлів Закладу дошкільної освіти № 31 «Перлинка» 
загального розвитку (вул.Василя Докучаєва, 8) 

350,0 350,0 - - - - 

2.43. Капітальний ремонт санвузлів Закладу дошкільної освіти № 36 загального розвитку 
(вул.Андрія Бачинського, 27) 

500,0 500,0 - - - - 

2.44. Капітальний ремонт санвузлів Закладу дошкільної освіти № 40 загального розвитку 
(вул.Августина Волошина, 36) 

400,0 400,0 - - - - 

2.45. Капітальний ремонт санвузлів Закладу дошкільної освіти № 43 загального розвитку 
(вул.Іштвана Дендеші, 166) 

350,0 350,0 - - - - 

2.46. Капітальний ремонт санвузлів Закладу дошкільної освіти № 7 «Віночок» загального 
розвитку (вул. Августина Волошина, 46) 

350,0 350,0 - - - - 

2.47. Капітальний ремонт санвузлів Закладу дошкільної освіти № 8 «Дзвіночок» 1 200,0 1 200,0 - - - - 



№ 
за/п Назва об'єкта 

Річний обсяг фінансування, тис. грн. Обсяг ви-
конання             
за січень-
грудень, 
тис. грн. 

Відсотки : 

передбачено 
Програмою 

передбачено 
Програмою з 
врахуванням 

змін 

згідно уточнено-
го кошторису 

(плану використання 
коштів) 

 
(стовп.5 

до 
стовп.4) 

 
(стовп.6 

до 
стовп.5) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
загального розвитку (вул. Михайла Грушевського, 29а) 

2.48. Капітальний ремонт санвузлів Закладу дошкільної освіти №42 "Джерельце" 
загального розвитку (вул. Легоцького, 19) 

300,0 300,0 - - - - 

2.49. Капітальний ремонт санвузлів Лінгвістичної гімназії ім. Т. Г. Шевченка (наб. 
Незалежності, 4) 

400,0 400,0 - - - - 

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

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

2.51. Капітальний ремонт санвузлів Навчально-виховного комплексу «Гармонія» 
(вул.Доманинська,263) 

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

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

700,0 700,0 - - - - 

2.53. Капітальний ремонт санвузлів Спеціалізованого навчально-виховного комплексу 
«Загальноосвітня школа І ступеня – дошкільний навчальний заклад» з поглибленим 
вивченням англійської мови «Пролісок» (просп. Свободи, 41) 

700,0 700,0 - - - - 

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

250,0 250,0 - - - - 

2.55. Капітальний ремонт санвузлів Ужгородської загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. № 6 
ім. В.С. Гренджі-Донського (вул. Польова, 22) 

950,0 950,0 - - - - 

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

350,0 350,0 - - - - 

2.57. Капітальний ремонт санвузлів Ужгородської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 
№ 12 (вул. Марії Заньковецької, 17а) 

950,0 950,0 - - - - 

2.58. Капітальний ремонт санвузлів УЗОШ І-ІІІ ст. №19 по вул. Заньковецької, 66 1 700,0 990,0 990,0 989,877 100,0 99,9 
2.59. Капітальний ремонт санвузлів Ужгородської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

№ 7 (вул.Антоніна Дворжака, 41) 
950,0 950,0 - - - - 

2.60. Капітальний ремонт санвузлів Ужгородської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 
№ 7 (вул.Антоніна Дворжака, 54б) 

200,0 200,0 - - - - 

2.61. Капітальний ремонт санвузлів Ужгородської спеціалізованої загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ст. № 2 з поглибленим вивченням окремих предметів (вул. Підгірна, 43) 

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

2.62. Капітальний ремонт санвузлів Ужгородської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 
3 з поглибленим вивченням англійської мови (наб. Незалежності, 19) 

750,0 750,0 - - - - 

2.63. Капітальний ремонт санвузлів будівлі Ужгородської спеціалізованої школи №5 з 
поглибленим вивченням іноземних мов по наб. Київська,16  

600,0 550,0 45,0 44,415 8,2 98,7 

2.64. Капітальний ремонт системи опалення будівлі ЗОШ № 3 І-ІІІ ст. по наб. 
Незалежності 

1 600,0 1 600,0 - - - - 
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2.65. Капітальний ремонт спортзалу Ужгородської загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. №15 

по вул. Заньковецької, 13/а 
1 578,2 1 578,2 - - - - 

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

480,2 500,0 3,411 3,411 0,7 100,0 

2.67. Капітальний ремонт фасаду будівлі ДНЗ 31 по вул. Докучаєва 1 330,0 1 330,0 - - - - 
2.68. Капітальний ремонт фасаду будівлі ЗОШ №12 по вул. Заньковецькій 1 268,98 1 268,98 - - - - 
2.69. Капітальний ремонт фасаду будівлі Ужгородської спеціалізованої школи І-ІІІ ст.№5 

з поглибленим вивченням іноземних мов по наб.Київська,17 
3 078,62 3 078,62 - - - - 

2.70. Капітальний ремонт харчоблоку ДНЗ № 7 по вул. Волошина, 46 1200,0 868,0 868,0 867,44
1 

100,0 99,9 

2.71. Капітальний ремонт харчового блоку ЗДО №30 по вул. Шевченка, 42 1 500,0 1 500,0 - - - - 
2.72. Реконструкція будівлі ДНЗ №30 по вул. Шевченка 5 361,8 5 361,8 - - - - 
2.73. Реконструкція будівлі ЗОШ I-III ст. №19 по вул. Заньковецької 9 815,0 9 815,0 - - - - 
2.74. Реконструкція будівлі ЗОШ №12 по вул. Заньковецької 5 195,0 5 195,0 - - - - 
2.75. Реконструкція будівлі ЗОШ №20 ліцей "Лідер" під потреби маломобільних груп 

населення по вул. Сільвая,3 
1 500,0 1 500,0 - - - - 

2.76. Реконструкція будівлі ЗОШ №8 по вул. Ак. Корольова,4 5 195,0 5 195,0 - - - - 
2.77. Реконструкція будівлі під початкові класи ЗОШ I ст. №13 1 750,0 1 750,0 - - - - 
2.78. Реконструкція даху будівлі ДНЗ №18 по вул.Айвазовського,5 100,0 100,0 - - - - 
2.79. Реконструкція даху ДНЗ №15 по вул. Л. Українки, 8 2 500,0 2 500,0 - - - - 
2.80. Реконструкція даху НВК “Престиж” по вул. Джамбула 3 333,0 3 333,0 - - - - 
2.81. Реконструкція даху СНВК «Ялинка» по вул. Нахімова 2 169,8 2 169,8 - - - - 
2.82. Реконструкція зовнішньої системи теплової мережі ЗОШ №6 І-ІІІ ст. по вул. Польова 1 314,8 1 040,0 1 040,0 1 037,518 100,0 99,8 
2.83. Спортивний майданчик для міні-футболу зі штучним покриттям в Ужгородській 

загальноосвітній школі І-ІІІ ст. №16 по вул. Жатковича м. Ужгород –– будівництво 
2 350,0 2 350,0 - - - - 

2.84. Спортивний майданчик для міні-футболу зі штучним покриттям в Ужгородській 
загальноосвітній школі І-ІІІ ст. №9 по пл. Ш. Петефі м. Ужгород –– будівництво 

2 350,0 2 350,0 - - - - 

2.85. Спортивний майданчик для міні-футболу зі штучним покриттям для ЗОШ №20 
ліцею «Лідер» по вул. Сільвая м. Ужгород –– будівництво 

2 350,0 2 350,0 - - - - 

2.86. Капітальний ремонт басейну класичної гімназії по вул. 8-го Березня 4 300,0 10 192,181 10 192,181 10 188,639 100,0 99,9 
2.87. Капітальний ремонт благоустрою території ЗОШ №20 ліцею "Лідер" 500,0 500,0 500,0 499,51

2 
100,0 99,9 

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

- 1 200,0 - - - - 
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2.89. Будівництво баскетбольного поля УЗОШ I-III ст. №19 по вул. Заньковецької, 66 

(проєкт бюджету громадської ініціативи) 
- 177,0 177,0 176,768 100,0 99,9 

2.90. Будівництво міні-котельні для ДНЗ №21 "Ластовічка" по вул. Тлехаса - 250,0 159,294 159,293 63,7 100,0 
2.91. Реконструкція спортивного майданчика НВК "Гармонія" вул. Доманинська, 263 в 

м.Ужгороді  
- 70,0 70,0 65,58 100,0 93,7 

2.92. Будівництво мультифункціонального майданчика для занять ігровими видами 
спорту в загальноосвітній школі I-III ст. №6 імені В.С.Гренджі-Донського по вул. 
Польовій в м. Ужгород 

- 599,089 599,089 598,705 100,0 99,9 

2.93. Будівництво мультифункціонального майданчика для занять ігровими видами 
спорту в спеціалізованому навчально-виховному комплексі з поглибленим 
вивченням англійської мови "Пролісок" по пр. Свободи,41 

- 50,0 50,0 49,002 100,0 98,0 

2.94. Капітальний ремонт благоустрою території та головного входу будівлі УЗОШ №19 I-
III ст. по вул. Заньковецької, 66 - 50,0 50,0 49,096 100,0 98,2 

2.95. Капітальний ремонт опалення будівлі ЗОШ I-III ст. №19 по вул. Заньковецької, 66 - 50,0 50,0 49,565 100,0 99,1 
2.96. Реконструкція котельні будівлі ЗДО №39 "Журавлик" по вул. Пестеля, 20 - 450,0 - - - - 
2.97. Реконструкція зовнішнього освітлення території ЗОШ №12 та ЗОШ №15 по вул. 

Заньковецької - 850,0 - - - - 

2.98. Капітальний ремонт будівлі УЗОШ I-III ст. №7 по вул. Дворжака - 500,0 - - - - 
2.99. Капітальний ремонт будівлі УСЗОШ I-III ст. №2 по вул. Підгірна, 43 - 500,0 - - - - 
2.100 Капітальний ремонт покрівлі будівлі Лінгвістичної гімназії ім.Т.Г.Шевченка по наб. 

Незалежності,4 - 100,0 - - - - 

III. Об'єкти охорони здоров'я 71 735,41 69 983,31 2 601,0 2 564,159 3,7 98,6 
3.1. Капітальний ремонт благоустрою території МДКЛ по вул. Бращайків, 6 950,0 1 203,0 1 203,0 1 190,553 100,0 98,9 
3.2. Капітальний ремонт благоустрою території пологового будинку по вул. Грибоєдова 1 390,6 1 390,6 - - - - 
3.3. Капітальний ремонт благоустрою території ЦМКЛ по вул. Грибоєдова, 20 2 680,0 2 680,0 - - - - 
3.4. Капітальний ремонт будівлі жіночої консультації №1 по вул. Другетів 1 066,7 1 066,7 - - - - 
3.5. Капітальний ремонт будівлі пологового будинку по вул. Грибоєдова, 20 Б 5 000,0 5 000,0 - - - - 
3.6. Капітальний ремонт будівлі та приміщень сімейної амбулаторії №3 по 

вул.П.Комуни,2 
4 200,0 4 200,0 - - - - 

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

3 650,0 3 650,0 - - - - 

3.8. Капітальний ремонт кардіологічного відділення ЦМКЛ по вул. Грибоєдова 4 403,1 1 000,0 - -   
3.9. Капітальний ремонт огорожі території ЦМКЛ по вул. Грибоєдова 455,76 455,76 - - - - 

3.10. Капітальний ремонт покрівлі будівлі пологового будинку по вул. Грибоєдова,20Б 1 180,0 1 180,0 - - - - 
3.11. Капітальний ремонт фасаду будівлі МДКЛ по вул. Ракоці, 3-5 500,0 500,0 - - - - 
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3.12. Капітальний ремонт фасаду поліклініки МДКЛ по вул. Боженка, 2 із заміною вікон  2 933,9 2 933,9 - - - - 
3.13. Капітальний ремонт фасаду стаціонару МДКЛ по вул. Бращайків,6 2 500,0 2 500,0 - - - - 
3.14. Капітальний ремонт фізіотерапевтичного відділення ЦМКЛ 2 785,9 2 785,9 - - - - 
3.15. Капітальний ремонт центрального входу Головного корпусу ЦМКЛ по вул. 

Грибоєдова 
1 701,95 1 701,95 - - - - 

3.16. Реконструкція даху під мансардні приміщення будівлі МДКЛ по вул. Боженка,2 1 500,7 1 500,7 - - - - 
3.17. Реконструкція лікарняного ліфта Головного корпусу ЦМКЛ 1 500,0 1 500,0 - - - - 
3.18. Реконструкція підпірних стін головного корпусу Ужгородської ЦМКЛ по вул. 

Грибоєдова 
32 836,8 32 836,8 - - - - 

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

500,0 1 000,0 1 000,0 999,43
2 

100,0 99,9 

3.20. Капітальний ремонт реанімаційного відділення та сходової клітини МДКЛ по вул. 
Бращайків 

- 286,0 286,0 285,74
7 

100,0 99,9 

3.21. Капітальний ремонт будівлі реабілітаційного відділення МДКЛ по вул. Ракоці, 3-5 - 20,0 20,0 13,528 100,0 67,6 
3.22. Капітальний ремонт коридору та приміщень судинної неврології ЦМКЛ по вул. 

Грибоєдова - 52,0 52,0 41,803 100,0 80,4 

3.23. Будівництво підвищувально-насосної станції та системи оповіщення і пожежної 
сигналізації для будівлі КНП "Ужгородський міський пологовий будинок" по вул. 
Грибоєдова  

- 500,0 - - - - 

3.24. Капітальний ремонт входу в будівлю ЗПСМ №6 із влаштуванням пандусу по 
вул.Боженка, 4 

- 40,0 40,0 33,096 100,0 82,8 

IV. Об'єкти комунального господарства 233 018,545 252 480,074 23 170,549 22 
963,929 9,2 99,1 

4.1. Будівництво відведення побутових стоків з вулиці Дендеші 500,0 500,0 - - - - 
4.2. Будівництво водовідведення побутових стоків в мікрорайоні «Горяни» 4 000,0 4 000,0 - - - - 
4.3. Будівництво водовідведення побутових стоків в мікрорайоні «Дравці» 10 000,0 10 000,0 - - - - 
4.4. Будівництво водовідведення побутових стоків з вулиці Шишкіна 663,4 663,4 - - - - 
4.5. Будівництво водовідведення поверхневих вод з вулиць Тельмана, Шишкіна, Єрмака, 

С.Разіна, 9-січня 
3 000,0 3 000,0 - - - - 

4.6. Будівництво каналізаційної мережі по вул. Богатирська 700,0 700,0 - - - - 
4.7. Будівництво каналізаційної мережі по вул. Буковинській 1 500,0 1 500,0 - - - - 
4.8. Будівництво каналізаційної мережі по вул. Донська 615,1 780,0 780,0 768,37

7 
100,0 98,5 

4.9. Будівництво каналізаційної мережі по вул. Кармелюка 1 500,0 1 500,0 - - - - 
4.10. Будівництво каналізаційної мережі по вул. Північна 750,0 750,0 - - - - 
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4.11. Будівництво каналізаційної мережі по вул. Радванська 743,2 743,2 15,0 13,516 2,0 90,1 
4.12. Будівництво каналізаційної мережі по вул. Сливова 750,0 750,0 - - - - 
4.13. Будівництво напірної каналізаційної мережі із влаштуванням КНС від вул. 

Спортивна до вул.Українська 
1 266,2 1 266,2 1 200,0 1 

122,856 
94,8 93,6 

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

121 236,345 121 
236,345 

230,0 225,41
9 

0,2 98,0 

4.15. Капітальний ремонт будівлі по вул. Кармелюка, 7 871,0 871,0 - - - - 
4.16. Капітальний ремонт водопровідної мережі по вул. Оноківській 1 000,0 1 000,0 - - - - 
4.17. Капітальний ремонт коридорів адмінбудівлі по пл. Поштовій,3 1 500,0 1 295,0 1 295,0 1 292,004 100,0 99,8 
4.18. Капітальний ремонт приміщень першого поверху будівлі по пл. Жупанатська 3Б 881,21 881,21 - - - - 
4.19. Реконструкція водогону D-500мм  по вул. Тельмана 2 275,0 2 275,0 - - - - 
4.20. Реконструкція водопровідної мережі D-100 мм по вул. С.Разіна 1 481,92 255,049 255,049 254,94

8 
100,0 99,9 

4.21. Реконструкція водопровідної мережі D-300мм по вул. Декабристів 4 500,0 4 500,0 - - - - 
4.22. Реконструкція водопровідної мережі D-300мм по вул. Джамбула 5 100,0 5 100,0 - - - - 
4.23. Реконструкція водопровідної мережі по вул. Добрянського 1 201,67 1 211,67 1 210,0 1 186,471 99,9 98,0 
4.24. Реконструкція водопровідної мережі по вул. Челюскінців від вул. Грушевського до 

вул.Ак.Корольова 
1 156,5 1 156,5 - - - - 

4.25. Реконструкція ділянки міського водопроводу по вул. Собранецькій в м. Ужгород 10 315,0 10 315,0 - - - - 
4.26. Реконструкція каналізаційного колектора по вул. Тельмана 1 350,6 1 350,6 - - - - 
4.27. Реконструкція каналізаційної мережі по вул. Собранецька 10 000,0 10 000,0 - - - - 
4.28. Реконструкція КНС-5 по вул. Краснодонців 4 493,0 4 493,0 - - - - 
4.29. Реконструкція напірного колектора від КНС-3 до вул. Бородіна 2 150,0 2 150,0 - - - - 
4.30. Реконструкція огорожі насосної станції "Кальварія" 2 618,4 2 618,4 - - - - 
4.31. Реконструкція огорожі території НФС-1, НФС-2, НФС-3 1 500,0 1 500,0 - - - - 
4.32. Реконструкція підвищувальної насосної станції по вул. Собранецькій 1 500,0 1 500,0 - - - - 
4.33. Реконструкція підземного водозабору "Минай" с. Холмок Ужгородського району 12 100,0 12 100,0 - - - - 
4.34. Реконструкція притулку з тимчасового утримання безпритульних тварин в м. 

Ужгород по вул. Загорській 
1 000,0 1 460,0 1 460,0 1 459,308 0,0 99,9 

4.35. Реконструкція хлораторних НФС-1, НФС-2, НФС-3 2 000,0 2 000,0 - - - - 
4.36. Рекультивація території існуючого сміттєзвалища в с. Барвінок Ужгородського 

району II-га черга- будівництво, 
11 350,0 11 350,0 4 900,0 4 900,0 43,2 100,0 

 в т.ч. субвенція з обласного бюджету - 2 000,0 2 000,0 2 
000,0 

100,0 100,0 

4.37. Реконструкція водогону по вул. Гагаріна 1 600,0 3 500,0 - - - - 



№ 
за/п Назва об'єкта 

Річний обсяг фінансування, тис. грн. Обсяг ви-
конання             
за січень-
грудень, 
тис. грн. 

Відсотки : 

передбачено 
Програмою 

передбачено 
Програмою з 
врахуванням 

змін 

згідно уточнено-
го кошторису 

(плану використання 
коштів) 

 
(стовп.5 

до 
стовп.4) 

 
(стовп.6 

до 
стовп.5) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
4.38. Реконструкція водопровідної мережі по вул. Східна 350,0 880,0 880,0 878,26

1 
0,0 99,8 

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

- 318,5 - - - - 

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

- 10 350,0 10 350,0 10 348,995 100,0 100,0 

4.41. Реконструкція водопровідної мережі Ø100-150 мм по вул. Лермонтова-Польова  - 600,0 - - - - 
4.42. Реконструкція каналізаційної мережі Ø300-400 мм по вул. Лермонтова-Польова - 1 200,0 - - - - 
4.43. Капітальний ремонт сходових кліток та приміщень малої зали засідань адмінбудівлі 

по пл. Поштовій,3 
- 610,0 50,0 49,588 8,2 99,2 

4.44. Реконструкція водопровідної мережі D-200 мм по вул. Грибоєдова - 300,0 300,0 299,912 100,0 99,9 
4.45. Капітальний ремонт коридору та кабінетів четвертого поверху будівлі по 

пл.Поштовій, 3 
- 50,0 50,0 49,413 100,0 98,8 

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

- 650,0 - - - - 

4.47. Реконструкція водопровідної та каналізаційної мережі по вул. Лучкая - 550,0 - - - - 
4.48. Будівництво будівлі "Кімнати матері та дитини" в парку "Боздош" - 1 500,0 - - - - 
4.49. Будівництво будівлі "Кімнати матері та дитини" в парку "Підзамок" - 500,0 - - - - 
4.50. Будівництво будівлі "Кімнати матері та дитини" по Наб.Незалежності - 1 000,0 - - - - 
4.51. Будівництво автотранспортної бази для КП "Ужгородський муніципальний 

транспорт" Ужгородської міської ради по вул. Загорська 
- 1 000,0 20,0 10,42 2,0 52,1 

4.52. Будівництво автотранспортної бази для КП "Водоканал" по вул. Загорська - 1 000,0 10,5 10,42 1,0 99,2 
4.53. Будівництво санвузла на розворотній площадці по вул. Баб"яка - 50,0 50,0 - 100,0 - 
4.54. Будівництво каналізаційної насосної станції по вул. Запорізькій - 50,0 50,0 29,254 100,0 58,5 
4.55. Реконструкція ПНС з РЧВ "Кальварія" по вул. Тихій - 500,0 - - - - 
4.56. Реконструкція двох ліній водогону ДУ-200(250) мм від ПНС "Кальварія" до РЧВ 

"Студмістечко" 
- 300,0 - - 

 
- 
 

- 

4.57. Реконструкція водогону ДУ-200 мм від розподільчої камери в районі ДУ НПМЦ 
"Реабілітація" до перехрестя вул. Університетська-Докучаєва 

- 
 

300,0 
 

- - 
 

- 
 

- 

4.58. Капітальний ремонт будівлі по вул. Дворжака, 49 - 200,0 65,0 64,767 32,5 99,6 
4.59. Капітальний ремонт будівлі по вул. Мукачівська, 23 - 300,0 - - - - 
4.60.  Реконструкція водопровідної мережі по вул. Гагаріна 3500,0 - - - - - 

V. Об'єкти благоустрою 19 529,6 20 411,048 2 757,3 2 713,077 13,5 98,4 
5.1. Будівництво велодоріжок із нанесенням відповідної розмітки по вул. 8 Березня 2 200,0 2 200,0 - - - - 
5.2. Будівництво велодоріжок із нанесенням відповідної розмітки по вул. Грушевського 850,0 850,0 - - - - 
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за/п Назва об'єкта 

Річний обсяг фінансування, тис. грн. Обсяг ви-
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врахуванням 
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(плану використання 
коштів) 

 
(стовп.5 

до 
стовп.4) 

 
(стовп.6 

до 
стовп.5) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
5.3. Будівництво велодоріжок із нанесенням відповідної розмітки по вул. Легоцького 2 470,0 2 470,0 - - - - 
5.4. Будівництво велодоріжок із нанесенням відповідної розмітки по вул. Минайській 2 470,0 2 470,0 - - - - 
5.5. Будівництво велосипедної доріжки Б.Хмельницького до пішохідного мосту 

(Київська набережна) в м.Ужгород 
1 253,8 1 253,8 - - - - 

5.6. Будівництво велосипедної доріжки пл.Б. Хмельницького-вул. Драгоманова в м. 
Ужгород 

1 468,4 1 830,0 1 830,0 1 807,229 100,0 98,7 

5.7. Будівництво велосипедної доріжки Боздошський парк (підвісний міст) - Слов'янська 
Набережна в м. Ужгород 

1 475,9 1 475,9 - - - - 

5.8. Будівництво велосипедної доріжки вул. Ольбрахта-вул. Волошина-вул. Корзо м. 
Ужгород 

1 476,0 1 476,0 - - - - 

5.9. Будівництво велосипедної доріжки вул. Корзо-наб. Незалежності м. Ужгород 1 168,8 1 168,8 - - - - 
5.10. Будівництво велосипедної доріжки міст по вул. Анкудінова (Православна 

набережна) вул.Ольбрахта в м. Ужгород 
858,3 858,3 - - - - 

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

1 472,4 1 472,4 - - - - 

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

531,2 531,2 - - - - 

5.13. Будівництво велосипедної доріжки Слов'янська Набережна-вул. Драгоманова в м. 
Ужгород 

1 234,8 1 234,8 - - - - 

5.14. Будівництво баскетбольного майданчика на прибудинковій території по вул. 8 
березня буд.17,19,21 та вул. Грушевського буд.55,57 (проєкт бюджету громадської 
ініціативи) 

200,0 10,0 10,0 
 
 

7,452 100,0 74,6 

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

200,0 715,548 715,548 713,58
6 

100,0 99,7 

5.16. Будівництво баскетбольного майданчика на прибудинковій території по вул. 
Руданського буд.5, вул. Благоєва буд.8-12 та вул. Оноківська буд.8-14 (проєкт 
бюджету громадської ініціативи) 

200,0 200,0 7,452 7,452 3,7 100,0 

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

- 54,3 54,3 53,241 100,0 98,0 

5.18. Будівництво розворотного майданчика по вул. Капушанська м. Ужгород - 140,0 140,0 124,11
7 

100,0 88,7 

 Разом : 503 388,705 506 418,558 50 126,481 49 
735,277 9,9 99,2 

 



Додаток 3 
П О К А З Н И К И 

виконання цільових міських Програм у 2020 році за рахунок бюджетних коштів 
 

 
№ 

за/п 

 
Найменування цільової міської Програми (зміст заходів, назва об'єктів),  
головний розпорядник бюджетних коштів 

Річний обсяг фінансування, тис. грн. Фактично 
профінансо-

вано за січень-
грудень, 
тис.грн. 

Відсотки: 
затверджено 
Програмою 
на 2020 рік 

затверджено
Програмою 
з урахуван-

ням змін 

згідно уточненого 
кошторису (плану 

використання 
коштів)  

(стовп. 5 
до 

стовп. 4) 

(стовп. 6 
до 

стовп. 5) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

I. Управління містобудування та архітектури 4350,000 4350,000 12,670 10,723 0,3 84,6 

1. Програма інформатизації діяльності Ужгородської міської ради та її 
виконавчих органів на 2020 – 2022 роки: 

1950,000 1950,000 12,670 10,723 0,6 84,6 

 Технічне забезпечення інформатизації управління із впровадженням ліцензійного 
програмного забезпечення: 

442,000 442,000 6,990 6,990 1,6 100,0 

 Придбання нової оргтехніки (сервер для впровадження містобудівного кадастру та 
геопорталу, БФП кольоровий формат А3/А4, комп'ютери у зборі) 

350,000 350,000 6,990 6,990 2,0 100,0 

 Комп'ютеризація застарілої комп'ютерної техніки та придбання ліцензійного ПЗ  30,000 30,000 - - - - 
 Розбудова внутрішньої структурованої кабельної системи 62,000 62,000 - - - - 
 Організація та виконання робіт з технічного захисту інформації 600,000 600,000 - - - - 
 Обстеження об'єкта інформаційної діяльності 150,000 150,000 - - - - 
 Створення комплексної системи захисту інформації в автоматизованих системах 

Експертиза КСЗІ 
450,000 450,000 - - - - 

 Послуги з установки програмного забезпечення на Сервері замовника 16,000 16,000 - - - - 
 Передпроектне обстеження та інвентаризація даних управління 10,000 10,000 - - - - 
 Навчання по роботі з програмним забезпеченням в офісі замовника 6,000 6,000 - - - - 
 Придбання програмно-технічних комплексів для ведення містобудівного кадастру: 810,000 810,000 - - - - 
 Придбання підсистеми "Ведення векторного плану 1:500" 200,000 200,000 - - - - 
 Придбання підсистеми "Перевірка якості геопросторових даних" 210,000 210,000 - - - - 
 Обробка та приведення до формату каталогу МБК: растрових форматів GEOTIFF, 

векторних форматів DMF,SHP, DWG,XML,DOC,XLS 
200,000 200,000 - - - - 

 Придбання підсистеми "Геопортал містобудівного кадастру, ведення бази 
геопросторових даних об'єктів містобудівного кадастру" 

200,000 200,000 - - - - 

 Придбання ліцензійного ПЗ для "АСКОД" 12,000 12,000 - - - - 
 Ремонт, технічне обслуговування ПК, офісного, телекомунікаційного та 

аудіовізуального обладнання, а також супутні послуги 
10,000 10,000 - - - - 

 Послуги у сфері інформаційних технологій: консультативно-технічна підтримка за 
допомогою інтернет засобів (річна), підтримка встановленого програмного 
забезпечення, послуги мережі Інтернет 

60,000 60,000 5,680 3,733 9,5 65,7 

2. Програма комплексного забезпечення містобудівною документацією міста 2400,000 2400,000 - - - - 



 
№ 

за/п 

 
Найменування цільової міської Програми (зміст заходів, назва об'єктів),  
головний розпорядник бюджетних коштів 

Річний обсяг фінансування, тис. грн. Фактично 
профінансо-

вано за січень-
грудень, 
тис.грн. 
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затверджено
Програмою 
з урахуван-

ням змін 
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кошторису (плану 

використання 
коштів)  

(стовп. 5 
до 

стовп. 4) 

(стовп. 6 
до 

стовп. 5) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Ужгород на 2020-2022 роки:  

 Розробка детальних планів території та внесення змін до містобудівної документації 450,000 450,000 - - - - 
 Виготовлення топо-геодезичного знімання 200,000 200,000 - - - - 
 Експертиза містобудівної документації  200,000 200,000 - - - - 
 Проведення архітектурних конкурсів, виплата премій переможцям 120,000 120,000 - - - - 
 Виготовлення плану (внесення змін) до зонування території міста 650,000 650,000 - - - - 
 Актуалізація історико-архітектурного опорного плану міста 600,000 600,000 - - - - 
 Рецензування містобудівної документації 100,000 100,000 - - - - 
 Розміщення інформаційних оголошень у засобах масової інформації 80,000 80,000 - - - - 

II. Виконавчий комітет 34575,089 42924,958 7040,509 6130,620 16,4 87,1 

1. Програма мобілізаційної підготовки м. Ужгород на 2020 рік                         
(для службового користування) 

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

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 - - - - 

 Придбання матеріально-технічних засобів: 1442,770 1442,770 - - - - 
 Будівельні матеріали та засоби загальногосподарського призначення (цегла 

будівельна, покрівельні матеріали, бітум, руберойд, скло, мішки для піску, пісок, 
фундаментні блоки, піломатеріали та інше) 

971,000 971,000 - - - - 

 Пально-мастильні матеріали (бензин, дизельне паливо, мастила та інше) 20,000 20,000 - - - - 
 Засоби насосного обладнання (мотопомпи, насоси різної потужності та інше) 15,770 15,770 - - - - 
 Засоби забезпечення аварійно- рятувальних робіт (комплекти для проведення 

електро- та газозварювання, бензопили, рятувальні мотузки, канати та інше) 
18,000 18,000 - - - - 

 Продовольчі товари (хліб, консерви, масло вершкове, цукор, сіль, чай та інше) з 
розрахунку 1 000 осіб на 3 доби 

240,000 240,000 - - - - 

 Речове майно (намети, печі для обігріву, ліжка-розкладушки, спальні мішки, 
подушки, матраци, ковдри, простирадла, наволочки, та інше) з розрахунку на 200 
осіб 

132,000 132,000 - - - - 

 Засоби першої необхідності (свічки, сірники, засоби особистої гігієни, одноразовий 
посуд та інше) 

6,000 6,000 - - - - 

 Майно соціального характеру (робочі каски, рукавиці робочі, ліхтарики, захисні 
маски, респіратори, та інше) з розрахунку 1000 шт. 

40,000 40,000 - - - - 

 ЗІЗ ОД (фільтрувальний протигаз для захисту населення за типами залежно від 6024,900 6024,900 - - - - 
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небезпечних хімічних речовин або комплекти засобів захисту з аналогічними 
захисними властивостями) із розрахунку 16 205 шт. 

3. Програма розвитку земельних відносин та охорони земель у м. Ужгород 
на 2020-2023 роки: 

1600,000 1735,100 135,076 - 7,8 - 

 Інвентаризація земель міста (проведення завершальних етапів) 1600,000 1735,100 135,076 - 7,8 - 
4. Програма підтримки управління патрульної поліції в Закарпатській 

області Департаменту патрульної поліції на 2018-2020 роки: 
700,000 700,000 - - - - 

 Придбання оргтехніки, офісної техніки, відеокамери та обладнання і предметів 
довгострокового користування (котлів у комплекті та насосів до опалення у 
комплекті) 

200,000 200,000 - - - - 

 Друкована продукція 50,000 50,000 - - - - 
 Запасні частини до автомобілів, господарські товари 400,000 400,000 - - - - 
 Офісні меблі 50,000 50,000 - - - - 

5. Програма підтримки Державної установи "Закарпатська установа 
виконання покарань (№9)" на 2020 рік: 

500,000 500,000 - - - - 

 Проведення поточного ремонту та придбання сантехнічного обладнання в камерних 
приміщеннях по вул. Олександра Довженка, 8А в місті Ужгород 

500,000 500,000 - - - - 

6. Програма підтримки управління стратегічних розслідувань в 
Закарпатській області Департаменту стратегічних розслідувань НП 
України на 2020 рік: 

1493,419 1493,419 500,000 445,501 33,5 89,1 

 Проведення капітального ремонту заповнень прорізів (заміна вікон та дверей) 
адміністративної будівлі по вул.Можайського,3 в місті Ужгород 

1493,419 1493,419 500,000 445,501 33,5 89,1 

7. Програма забезпечення молоді, учасників АТО та внутрішньо 
переміщених осіб житлом у м. Ужгороді на 2018-2022 роки: 

7300,000 7300,000 255,433 230,433 3,5 90,2 

 Надання пільгових довготермінових кредитів молодим сім'ям та одиноким молодим 
громадянам на будівництво(реконструкцію) та придбання житла 

5400,000 5400,000 255,433 230,433 3,5 90,2 

 Надання безповоротної фінансової допомоги учасникам АТО (членам їх сімей) та 
ВПО для забезпечення доступним житлом 

1900,000 1900,000 - - - - 

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

- 0,769 - - - - 

 Видатки на організацію виконання судових рішень, постанов та виконавчих 
документів 

- 0,769 - - - - 
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9. Комплексна Програма профілактики та протидії злочинності в місті 
Ужгород на 2017-2020 роки: 

980,000 980,000 300,000 300,000 30,6 100,0 

 Покращення умов функціонування та обслуговування громадян на опорних пунктах 
поліції (придбання офісної та комп’ютерної техніки) 

250,000 - - - - - 

 Придбання паливно - мастильними матеріалами, оплата транспортних послуг, 
утримання транспортних засобів 

700,000 100,000 - - - - 

 Проведення поточного ремонту в кімнаті тимчасового тримання при черговій частині 
Ужгородського ВП ГУНП 

30,000 - - - - - 

 Придбання оргтехніки - 80,000 - - - - 
 Проведення поточного ремонту адмінбудівлі та службових приміщень 

Ужгородського ВП по вул. Гагаріна, 10А 
- 600,000 300,000 300,000 50,0 100,0 

 Облаштування спецмайданчика та благоустрій території Ужгородського ВП ГУНП 
по вул.Гагаріна,10А 

- 200,000 - - - - 

10. Програма "Безпечне місто Ужгород" на 2019-2022 роки: 2606,000 3886,000 2780,000 2692,234 71,5 96,8 

 Придбання обладнання (сервер розпізнавання номерів, камери тощо) 1900,000 1400,000 1140,960 1140,960 81,5 100,0 
 Закупівля програмного забезпечення та ліцензій на інтерактивну карту, 

розпізнавання облич та автомобільних номерних знаків 
- 1000,000 1000,000 889,000 100,0 88,9 

 Монтажні роботи по розбудові мережі, підключенню нових камер, підведенню 
електричної мережі, виготовлення ПКД, придбання матеріалів (кабель, зажими тощо)  

456,000 456,000 - - - - 

 Послуги по обслуговуванню відеокамер, поточний ремонт камер та інше 250,000 250,000 12,360 10,874 4,9 88,0 
 Придбання обладнання по громадському проекту "Безпечний та комфортний 

квартал" 
- 220,000 220,000 220,000 100,0 100,0 

 Послуги по встановленню камер, придбання матеріалів та інше по громадському 
проекту "Безпечний та комфортний квартал" 

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

 Придбання обладнання по громадському проекту "Інноваційна система відео нагляду 
для безпеки і громадського порядку історичної частини Галагов" 

- 330,200 330,200 330,200 100,0 100,0 

 Закупівля ліцензій по громадському проекту " Інноваційна система відео нагляду для 
безпеки і громадського порядку історичної частини Галагов" 

- 128,600 - - - - 

 Послуги по встановленню камер, придбання матеріалів та інше по громадському 
проекту "Інноваційна система відео нагляду для безпеки і громадського порядку 
історичної частини Галагов" 

- 21,200 21,200 21,200 100,0 100,0 

11. Програма підтримки підрозділів УСБУ в Закарпатській області на 
2018-2020 роки: 

3610,000 10110,000 800,000 800,000 7,9 100,0 

 Придбання обладнання та основних засобів: 3210,000 3210,000 - - - - 
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 - придбання автомобільного транспорту спеціального призначення 1000,000 1000,000 - - - - 
 - придбання комп'ютерної та оргтехніки, мережевого та телекомунікаційного 

обладнання, витратних матеріалів 
850,000 850,000 - - - - 

 - придбання спеціальної техніки, обладнання спеціального призначення 1300,000 1300,000 - - - - 
 - придбання спеціального одягу 60,000 60,000 - - - - 
 Придбання паливно-мастильних матеріалів 400,000 400,000 - - - - 
 Капітальний ремонт фасаду адміністративної будівлі по вул. Довженка, 3 - 6500,000 800,000 800,000 12,3 100,0 

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 1084,000 - - - - 

 Проведення поточного ремонту приміщення, придбання меблів 200,000 200,000 - - - - 
 Побудова локальної комп'ютерної мережі, монтаж охоронної та пожежної 

сигналізації, системи кондиціювання робочих та технологічних приміщень, послуги з 
перестановки телефонів 

- 484,000 - - - - 

 Придбання та виготовлення меблів, стелажів для архіву  400,000 - - - - 
 Придбання комп'ютерної техніки, обладнання - 200,000 - - - - 

13. Програма надання матеріально-технічної допомоги I державному 
пожежно-рятувального загону Управління ДСНС України у 
Закарпатській області на 2020 рік: 

800,000 800,000 - - - - 

 Придбання паливно-мастильних матеріалів 200,000 200,000 - - - - 
 Поточний ремонт покрівлі будівлі 1 ДПРЗ Управління 600,000 600,000 - - - - 

14. Програма інформатизації діяльності Ужгородської міської ради та її 
виконавчих органів на 2020 – 2022 роки: 

4915,000 4465,000 2190,000 1582,452 49,0 72,2 

 Технічне забезпечення інформатизації виконавчих органів міської ради із 
впровадженням ліцензійного програмного забезпечення: 

1500,000 1180,000 880,000 537,999 74,6 61,1 

 Придбання нової оргтехніки 1000,000 880,000 880,000 537,999 100,0 61,1 
 Модернізація застарілої комп'ютерної техніки та придбання ліцензійного ПЗ 300,000 200,000 - - - - 
 Розбудова внутрішньої структурованої кабельної системи 200,000 100,000 - - - - 
 Організація та виконання робіт з технічного захисту інформації 1500,000 1500,000 - - - - 
 Обстеження об'єкта інформаційної діяльності 300,000 300,000 - - - - 
 Створення комплексної системи захисту інформації в автоматизованих системах 

Експертиза КСЗІ 
1200,000 1200,000 - - - - 

 Впровадження елементів електронно-інформаційної системи "Електронне 475,000 235,000 - - - - 
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 Розширення єдиної автоматизованої системи електронного документообігу 
виконавчих органів та комунальних підприємств 

50,000 - - - - - 

 Розроблення та впровадження нових електронних сервісів 75,000 75,000 - - - - 
 Технічна підтримка програмного забезпечення та електронних сервісів, в т.ч.веб-

сайту міської ради 
410,0000 160,000 - - - - 

 Придбання програмно-технічних комплексів для оформлення та видачі паспортних 
документів, що підтверджують громадянство України 

910,000 830,000 830,000 599,772 100,0 72,3 

 Придбання робочих станцій з комплектом для зняття біометричних даних  700,000 830,000 830,000 599,772 100,0 72,3 
 Організація доступу до каналу конфіденційного зв'язку зі створенням комплексної 

системи захисту інформації 
210,000 - - - - - 

 Придбання ліцензійного ПЗ для "АСКОД Електронний архів" 320,000 320,000 80,000 45,000 25,0 56,2 
 Ремонт, технічне обслуговування ПК, офісного, телекомунікаційного та 

аудіовізуального обладнання, перезарядка картриджів, а також супутні послуги 
50,000 80,000 80,000 79,740 100,0 99,7 

 Послуги у сфері інформаційних технологій: консультування, розробка ПЗ, послуги 
мережі Інтернет 

100,000 320,000 320,000 319,941 100,0 99,8 

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

300,000 300,000 - - - - 

 Забезпечення військових формувань матеріально-технічними засобами 250,000 250,000 - - - - 
 Заходи щодо здійснення шефської допомоги 50,000 50,000 - - - - 

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

200,000 200,000 - - - - 

 Придбання будівельних матеріалів 100,000 100,000 - - - - 
 Придбання холодильного обладнання 50,000 50,000 - - - - 
 Придбання запасних частин до автомобілів 50,000 50,000 - - - - 

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

700,000 700,000 - - - - 

 Придбання соціального житла та житлових об'єктів, які будуть використовуватись 
для забезпечення діяльності дитячих будинків сімейного типу 

700,000 700,000 - - - - 

18. Програма забезпечення безпеки громадян шляхом виправлення 
засуджених та запобігання вчиненню ними повторних злочинів в місті 
Ужгород на 2019 – 2021 роки: 

205,000 205,000 - - - - 

 Проведення поточного ремонту будівлі та встановлення системи автономного 120,000 120,000 - - - - 
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 Придбання комплектів меблів 35,000 35,000 - - - - 
 Придбання оргтехніки 50,000 50,000 - - - - 

19. Програма правової освіти населення міст Ужгород на 2018-2022 роки  (без фінансування) - - - - 
20. Програма матеріально-технічного забезпечення підрозділів 

територіальної оборони на 2019-2020 роки 
 

(без додатків для СК) 
30,000 30,000 - 100,0 

21. Програма розвитку та удосконалення цивільного захисту у м. Ужгород 
на 2020 – 2024 роки: 

89,000 89,000 - - - - 

 Придбання засобів домедичної допомоги для Аварійно-рятувального загону 
спецпризначення УДСНС України у Закарпатській області 

89,000 89,000 - - - - 

22. Програма підтримки територіального управління Служби судової 
охорони у Закарпатській області на 2020-2021 роки: 

100,000 100,000 - - - - 

 Придбання комплектів меблів 30,000 30,000 - - - - 
 Придбання оргтехніки 70,000 70,000 - - - - 

23. Програма надання матеріально-технічної-технічної допомоги 
Аварійно-рятувальному загону спеціального призначення Управління 
ДСНС України у Закарпатській області на 2020 рік: 

800,0 800,0 - - - - 

 Придбання засобів домедичної допомоги 89,0 89,0 - - - - 
 Заміна вікон на метало пластикові в приміщеннях АРЗ СП УДСНС України у 

закарпатській області 
126,0 126,0 - - - - 

 Покращення умов проживання здобувачів освіти під час проходження навчання в 
навчальному закладі АРЗ СП УДСРС України у Закарпатській області 

585,0 585,0 - - - - 

III. Ужгородська міська рада 115,000 884,263 761,634 758,908 86,1 99,6 
1. Програма сприяння виконанню рішень судів та інших виконавчих 

документів на 2018 – 2022 роки: 
- 769,263 753,634 750,908 97,9 99,6 

 Видатки на організацію виконання судових рішень, постанов та виконавчих 
документів 

- 769,263 753,634 750,908 97,9 99,6 

2. Програма інформатизації діяльності Ужгородської міської ради та її 
виконавчих органів на 2020 – 2022 роки: 

115,000 115,000 8,000 8,000 6,9 100,0 

 Придбання нової оргтехніки 50,000 50,000 - - - - 
 Модернізація застарілої комп'ютерної техніки, ремонт, технічне обслуговування ПК, 

офісного, телекомунікаційного та аудіовізуального обладнання, а також супутні 
послуги 

15,000 15,000 8,000 8,000 53,3 100,0 

 Придбання пакетів програмного забезпечення 50,000 50,000 - - - - 
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IV. Управління економічного розвитку міста 2273,000 2733,000 870,000 660,698 31,8 75,9 

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

1045,000 1505,000 730,000 520,720 48,5 71,3 

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

175,000 100,000 30,000 - 30,0 - 

 Популяризація, промоція міста Ужгород на міжнародному рівні: 150,000 480,000 30,000 30,000 6,25 100,0 
 Формування позитивного туристичного іміджу та підвищення інвестиційної 

привабливості міста Ужгород: 
200,000 555,000 565,000 399,900 101,8 70,8 

 Проведення та участь у заходах з популяризації туристичного, інвестиційно-
економічного потенціалу міста Ужгород 

270,000 220,000 - - - - 

 Підготовка та реалізація інвестиційних проектів, що мають суттєвий вплив на 
соціально-економічне становище міста: 

250,000 150,000 105,000 90,820 70,0 86,5 

2. Програма інформатизації діяльності Ужгородської міської ради та її 
виконавчих органів на 2020-2022 роки: 

313,000 313,000 100,000 99,978 31,9 100,0 

 Пакети програмного забезпечення та інформаційні системи 45,000 95,000 80,000 79,978 84,2 100,0 
 Ремонт, технічне обслуговування персональних комп'ютерів, офісного, 

телекомунікаційного та аудіовізуального обладнання, а також супутні послуги 
43,000 43,000 - - - - 

 Послуги у сфері інформаційних технологій: консультування, послуги з розробки ПЗ, 
послуги мережі Інтернет 

15,000 15,000 - - - - 

 Комп'ютерне обладнання та приладдя 210,000 160,000 20,000 20,000 12,5 100,0 

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

90,000 90,000 - - - - 

 Забезпечення ефективного функціонування енергоменеджменту в місті: 15,000 15,000 - - - - 
 Консультаційні послуги з впровадження та звітування щодо реалізації плану дій 

сталого енергетичного розвитку міста Ужгород до 2030 року 
15,000 15,000 - - - - 

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

75,000 75,000 - - - - 

 Проведення Днів енергії в місті Ужгород 25,000 25,000 - - - - 
 Організація та участь у навчальних заходах, форумах, конференцій та інших заходах 

з енергозбереження та енергоефективності 
50,000 50,000 - - - - 

4. Програма з розробки плану реалізації Стратегії розвитку міста 
"Ужгород-2030" на 2019-2021рр.: 

35,000 35,000 - - - - 
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 Консультаційні послуги з впровадження та звітування плану реалізації Стратегії 20,000 20,000 - - - - 
 Участь у заходах з впровадження плану реалізації Стратегії (семінари, тренінги, 

наради) 
15,000 15,000 - - - - 

5. Програма підтримки підприємництва м. Ужгород на 2020-2022 роки: 790,000 790,000 40,000 40,000 5,1 100,0 
 Проведення засідань за круглим столом, нарад, семінарів, конференцій, форумів за 

участі фахівців органів виконавчої влади з підприємцями, керівниками підприємств, 
громадських об'єднань підприємців, адміністраторів ЦНАП 

30,000 30,000 - - - - 

 Забезпечення збірниками, бюлетенями, брошурами, експрес доповідями щодо 
соціально-економічного розвитку міста, тощо 

10,000 10,000 - - - - 

 Часткове відшкодування відсоткових ставок за кредитами банків для суб'єктів малого 
підприємництва 

500,000 500,000 - - - - 

 Організація засідань у форматі "круглих столів" щодо обговорення конкретних дій, 
формулювання запитів, розроблення та впровадження інновацій, що стосуються 
діяльності суб'єктів підприємництва 

20,000 20,000 - - - - 

 Промоційна підтримка місцевого виробника (створення, придбання і друк 
промоційних матеріалів) 

20,000 20,000 - - - - 

 Організація та проведення міських конкурсів: "Кращий підприємець", бізнес-планів 
та стартапів серед студентів м. Ужгород тощо 

40,000 40,000 - - - - 

 Залучення суб'єктів підприємницької діяльності до участі у днях міжнародних 
контактів, днях добросусідства та у міжнародних конференціях, бізнес-тренінгах, 
семінарах, а також участь у організації та проведенні бізнес-форумів, виставок, 
інвестиційних заходів тощо (оренда транспорту, обладнання, друк роздаткових 
матеріалів, витрати з організації виставкових заходів тощо) 

60,000 60,000 - - - - 

 Створення, виготовлення, друк та придбання збірників, видань, довідників, 
інформаційних і презентаційних ресурсів, матеріалів про підприємницьку діяльність 

80,000 80,000 20,000 20,000 25,0 100,0 

 Популяризація підприємницької діяльності у засобах масової інформації, зокрема 
шляхом публікації інформації про передовий досвід суб'єктів господарювання міста 
та України 

10,000 10,000 - - - - 

 Проведення святкових заходів із працівниками  торгівлі, ресторанного господарства, 
підприємцями та нагородження грамотами, пам'ятними подарунками. Висвітлення 
через ЗМІ питань про розвиток торгівлі, ресторанного господарства, розвитку 
підприємництва в місті, привітань з нагоди святкування Дня працівників торгівлі та 
Дня підприємця (виготовлення грамот, цінних подарунків, придбання квіткової 
продукції тощо) 

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

V. Департамент міського господарства  348511,385 332173,119 241921,329 227515,081 72,8 94,0 
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1. Програма підготовки до продажу земельних ділянок на 2018-2020 роки : 199,000 398,000 398,000 210,000 100,0 54,0 

 Розроблення звітів з експертної грошової оцінки земельних ділянок 199,000 398,000 398,000 210,000 100,0 54,0 

2. Програма реконструкції та капітального ремонту мережі зовнішнього 
освітлення міста Ужгород на 2017-2020 роки:  

26350,000 15311,749 
 

13739,176 13483,849 89,7 98,1 

 1. Капітальний ремонт мережі зовнішнього освітлення міських вулиць: 8850,000 509,329 509,329 416,994 100,0 81,9 
 - капітальний ремонт зовнішнього освітлення по пров. Тисянський - 70,000 70,000 70,000 100,0 100,0 
 - капітальний ремонт зовнішнього освітлення по вул. Тисянська - 80,000 80,000 80,000 100,0 100,0 
 - капітальний ремонт зовнішнього освітлення по вул. Антоніна Дворжака - 105,000 105,000 102,018 100,0 97,2 
 - капітальний ремонт зовнішнього освітлення по вул. Донська - 120,000 120,000 119,976 100,0 99,9 
 - капітальний ремонт зовнішнього освітлення по вул. Миколи Лелекача - 45,000 45,000 45,000 100,0 100,0 
 - капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення по вул.Урожайна - 89,329 89,329 - 100,0 - 
 2. Капітальний ремонт мережі зовнішнього освітлення внутрішньо квартальних 

територій: 
17500,000 313,000 313,000 161,752 100,0 51,7 

 - капітальний ремонт зовнішнього освітлення внутрішньо квартальної території                      
по вул. Минайській, 6-14 

- 107,000 107,000 105,998 100,0 99,1 

 - капітальний ремонт зовнішнього освітлення внутрішньо квартальної території                       
вул. 8 Березня, 30 

- 50,000 50,000 49,994 100,0 99,9 

 - капітальний ремонт зовнішнього освітлення внутрішньо квартальної території                      
по вул. Василя Комендаря,54 

- 3,000 3,000 2,880 100,0 96,0 

 - капітальний ремонт зовнішнього освітлення внутрішньо квартальної території                      
по вул. Василя Комендаря,78 

- 3,000 3,000 2,880 100,0 96,0 

 - капітальний ремонт зовнішнього освітлення внутрішньо квартальної території                      
по вул.Олександра Можайського, 9,9А 

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

 3. Забезпечення проведення реконструкції системи вуличного освітлення міста 
Ужгорода II черга по Програмі Револьверного фінансування "Енергозбереження" (за 
рахунок залучення кредиту від міжнародної Північної Екологічної Фінансової 
Корпорації (НЕФКО): 

- 14489,420 12916,847 12905,103 89,1 99,9 

 - реконструкція системи вуличного освітлення міста Ужгорода II черга - 14489,420 12916,847 12905,103 89,1 99,9 

3. Програма фінансової підтримки комунальних підприємств м. Ужгорода на 
2018-2020 роки: 

83192,629 89709,629 62079,200 62079,200 69,2 100,0 

 Підпрограма 1. Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання: 83192,629 83972,629 57321,700 57321,700 68,3 100,0 
 Забезпечення надання підтримки підприємствам водопровідно-каналізаційного 

господарства (Внески в статутний КП "Водоканал міста Ужгород") 16053,100 16053,100 5820,000 5820,000 36,2 100,0 
 Забезпечення функціонування підприємств побутового обслуговування, що входять 67139,529 67919,529 51501,700 51501,700 75,8 100,0 
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до комунальної власності (Внески у статутний фонд комунальних підприємств): 

 - КП "Комунальне шляхово-експлуатаційне підприємство" Ужгородської міської 
ради 

3605,870 3605,870 2300,000 2300,000 63,8 100,0 

 - КП "Ужгородський комбінат комунальних підприємств" Ужгородської міської 
ради 

2000,000 2000,000 650,000 650,000 32,5 100,0 

 - КП "Ужгородський муніципальний транспорт" Ужгородської міської ради 56000,000 56000,000 46966,700 46966,700 83,9 100,0 
 - КП "Парк культури та відпочинку "Під замком" Ужгородської міської ради 1700,000 1700,000 460,000 460,000 27,1 100,0 
 - КП "Комунальне автотранспортне підприємство-072801" Ужгородської міської 

ради 
3833,659 3833,659 975,000 975,000 25,4 100,0 

 - КП "Архітектурно-планувальне бюро" Ужгородської міської ради - 500,000 100,000 100,000 20,0 100,0 
 - КП "Акватік центр Уж" Ужгородської міської ради - 280,000 50,000 50,000 17,8 100,0 
 Підпрограма 1. Утримання та ефективна експлуатація об'єктів комунального господарства: - 5737,000 4757,500 4757,500 82,9 100,0 
 Забезпечення підтримки комунальних підприємств для здійснення статутної 

діяльності 
- 5737,000 4757,500 4757,500 82,9 100,0 

 КП "Водоканал міста Ужгород" - 4564,000 4063,00 4063,00 89,0 100,0 
 КП "КАТП-072801" Ужгородської міської ради - 694,500 694,500 694,500 100,0 100,0 
 КП "Архітектурно-планувальне бюро" Ужгородської міської ради - 409,100 - - - - 
 КП "Ужгородська міська друкарня" Ужгородської міської ради - 69,400 - - - - 

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

16800,000 16800,000 13048,214 11499,057 77,7 88,1 

 Капітальний ремонт покрівель багатоквартирних житлових будинків, що 
обслуговується управителями : 

3200,000 2800,000 1558,005 1441,939 55,6 92,5 

 в т.ч. першочергових: - 1558,005 1558,005 1441,939 100,0 92,5 
 вул. Адольфа Добрянського, 14 - 540,000 540,000 538,210 100,0 99,7 
 пр. Свободи, 43 - 698,806 698,806 693,646 100,0 99,3 
 вул. Романа Шухевича, 10А - 239,999 239,999 161,243 100,0 67,2 
 вул. Олексія Мересьєва,1 - 39,200 39,200 34,885 100,0 89,0 
 вул.Котляревського,4 - 40,000 40,000 13,955 100,0 34,9 
 Капітальний ремонт водопроводу та каналізації багатоквартирних житлових 

будинків, що обслуговуються управителями : 
1600,000 700,000 339,840 334,371 48,5 98,4 

 в т.ч. першочергових: - 339,840 339,840 334,371 100,0 98,4 
 вул.Собранецька, 124 - 239,840 239,840 234,831 100,0 97,9 
 вул. Адама Міцкевича, 5А - 100,000 100,000 99,540 100,0 99,5 
 Капітальний ремонт електрощитових, мереж електроосвітлення житлових будинків, 

що обслуговуються управителями 
400,000 400,000 59,000 - 14,7 - 
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 в т.ч. першочергових: - 59,000 59,000 - 100,0 - 
 вул.Минайська,25 - 59,000 59,000 - 100,0 - 
 Капітальний ремонт покрівель житлових будинків об'єднань співвласників 

багатоквартирних будинків (ОСББ), ЖБК : 
7200,000 8200,000 6902,071 6070,775 84,2 87,9 

 в т.ч. першочергових: - 7142,071 6902,071 6070,775 96,6 87,9 
 вул. Федора Тіхого,9 (ОСББ "Ф.Тіхого 9") - 400,000 400,000 399,242 100,0 99,8 
 вул. Михайла Грушевського,37 (ЖБК "Зірка") - 240,000 240,000 239,672 100,0 99,9 
 вул. Іштвана Сечені,35 (ОСББ "Сечені") - 240,000 240,000 240,000 100,0 100,0 
 вул. Володимирська, 82 (ОСББ "Володимирська 82") - 300,000 300,000 19,302 100,0 6,4 
 вул. Михайла Грушевського, 33 (ОСББ "Грушевського 33 - Уж") - 240,000 240,000 171,613 100,0 71,5 
 вул. Канальна, 27 (ОСББ «Канальна,27») - 540,000 540,000 538,252 100,0 99,7 
 вул. Насипна, 10 (ОСББ "Насипна10") - 620,836 620,836 447,687 100,0 72,1 
 вул.Капушанська,32 (ОСББ "Капушанська 32") - 480,000 480,000 478,294 100,0 99,6 
 вул. Романа Шухевича, 12А (ОСББ "Романа Шухевича 12А") - 200,000 200,000 199,725 100,0 99,9 
 пров. Приютський, 10 (ОСББ "Приютський") - 240,000 240,000 239,673 100,0 99,9 
 вул. Федора Потушняка, 9 (блок 1) (ОСББ "Самопоміч") - 238,880 238,880 235,601 100,0 98,6 
 вул. Минайська, 9 (ОСББ "Минайська 7,9) - 239,840 239,840 183,798 100,0 76,6 
 вул. Гвардійська, 15 (БК "Гвардійська15") - 240,000 240,000 240,000 100,0 100,0 
 вул. Степана Руданського, 5 (ОСББ"Шахта-Руданського, 5) - 741,155 741,155 578,200 100,0 78,0 
 вул. Миколаї Божук, 6 (ОСББ "М.Божук,6") - 360,800 360,800 360,313 100,0 99,9 
 вул. Адольфа Добрянського, 12(ОСББ "Вул.Добрянського,12") - 320,000 320,000 319,573 100,0 99,9 
 вул. Загорська, 15 (ОСББ "Загорська 15") - 350,000 350,000 348,606 100,0 99,6 
 вул. Василя Комендаря, 78 (ОСББ "В.Комендаря,78") - 236,560 236,560 197,259 100,0 83,4 
 вул. Марії Заньковецької, 3 (ОСББ "Заньковецької,3") - 300,000 300,000                                                                                                                                                                                                     298,022 100,0 99,3 
 вул. Тиводара Легоцького, 17 (ОСББ "Легоцького 17") - 10,000 10,000 7,105 100,0 71,0 
 вул. Підгірна, 28(ОСББ "Підгірна-28") - 120,000 120,000 118,849 100,0 99,0 
 вул. Українська,18 (БК"Беркут") - 190,000 190,000 161,241 100,0 84,9 
 вул. Модеста Мусоргського,3(БК "Енергетик") - 54,000 54,000 48,748 100,0 90,3 
 вул. Гвардійська, 15/1 (БК "Добробут-2016") - 240,000 - - - - 
 Капітальний ремонт водопроводу та каналізації житлових будинків ОСББ, ЖБК : 1200,000 1400,000 1311,000 1141,813 93,6 87,1 
 в т.ч. першочергових: - 1311,000 1311,000 1141,813 100,0 87,1 
 вул. Василя Сурікова, 44 (ОСББ "Сурікова,44") - 96,000 96,000 77,836 100,0 81,1 
 вул.ФедораДостоєвського, 20 (ОСББ "Достоєвського,20) - 240,000 240,000 240,000 100,0 100,0 
 вул.Адама Міцкевича, 2/16 (ОСББ "Міцкевича 2/16") - 120,000 120,000 119,849 100,0 99,9 
 вул. Минайська, 14 (ОСББ "Минайська,14") - 160,000 160,000 159,078 100,0 99,4 
 вул.Оноківська, 16 (ОСББ"Оноківська16") - 150,000 150,000 148,934 100,0 99,3 
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 вул.Вільмоша Ковача, 13 (ОСББ "Белінського 13") - 150,000 150,000 102,132 100,0 68,1 
 вул. Насипна, 10 (ОСББ "Насипна 10") - 300,000 300,000 222,274 100,0 74,1 
 вул.Вільмоша Ковача, 15 (ОСББ "Вільмаша Ковача 15") - 95,000 95,000 71,710 100,0 75,5 
 Капітальний ремонт електрощитових, мереж електроосвітлення житлових будинків 

ОСББ, ЖБК : 
800,000 700,000 682,829 575,678 97,6 84,3 

 в т.ч. першочергових: - 682,829 682,829 575,678 100,0 84,3 
 вул. Федоро Достоєвського, 2 (ЖБК «Луч») - 120,000 120,000 119,292 100,0 99,4 
 вул.Василя Сурікова, 44(ОСББ"Сурікова44") - 144,000 144,000 143,327 100,0 99,5 
 вул. Минайська, 8 (ОСББ"Минайська 8") - 239,840 239,840 146,689 100,0 61,2 
 вул.Івана Айвазовського, 18(ОСББ "Айвазовського 18") - 80,000 80,000 79,429 100,0 99,3 
 вул.Олександра Можайського,5 (ОСББ "Тис-Уж") - 98,989 98,989 86,941 100,0 87,8 
 Капітальний ремонт дашків житлових будинків ОСББ,ЖБК - 200,000 28,903 28,902 14,5 100,0 
 в т.ч.першочергових: - 28,903 28,903 28,902 100,0 100,0 
 вул. Івана Франка, 58 А (БК "Комунальник") - 28,903 28,903 28,902 100,0 100,0 
 Капітальний ремонт ліфтів багатоквартирних житлових будинків, які обслуговуються 

управителями 
1360,000 1500,000 1483,166 1355,386 98,9 91.4 

 в т.ч. першочергових: - 1483,166 1483,166 1355,386 100,0 91,4 
 вул. Тиводора Легоцького,18(2п.) - 40,000 40,000 39,401 100,0 98,5 
 вул. В'ячеслава Чорновола, 31(2п.) - 40,000 40,000 39,778 100,0 99,4 
 вул. Челюскінців, 4 (1,3п.) - 80,000 80,000 77,159 100,0 96,4 
 вул. Бориса Тлехаса,93 - 72,000 72,000 71,060 100,0 98,7 
 вул. Минайська, 25(3,4п.) - 104,000 104,000 100,749 100,0 96,9 
 вул. Михайла Грушевського, 62 - 125,000 125,000 123,379 100,0 98,7 
 вул. Адама Міцкевича, 5А(1,2) - 96,000 96,000 94,683 100,0 98,6 
 вул. Адмірала Нахімова, 1(1-3) - 120,000 120,000 116,460 100,0 97,0 
 вул. В'ячеслава Чорновола, 9 (1-3) - 144,000 144,000 143,884 100,0 99,9 
 вул. В'ячеслава Чорновола, 33 (1-3) - 96,000 96,000 20,359 100,0 21,2 
 вул. Тиводара Легоцького, 27(1,2п.) - 96,000 96,000 94,670 100,0 98,6 
 вул. Минайська,11 (1,2) - 96,000 96,000 94,660 100,0 98,6 
 вул.Бориса Тлехаса, 83 (1,2) - 96,000 96,000 92,382 100,0 96,2 
 вул. Минайська, 27 (2,4-7) - 152,000 152,000 139,839 100,0 92,0 
 вул. Тиводора Легоцького, 68(1) - 86,166 86,166 84,284 100,0 97,8 
 вул. Тиводора Легоцького,70 (1п.) - 40,000 40,000 37,839 100,0 94,6 
 Капітальний ремонт ліфтів житлових будинків ОСББ, ЖБК: 1040,000 900,000 683,400 550,193 75,9 80,5 
 в т.ч. першочергових: - 683,400 683,400 550,193 100,0 80,5 
 вул. Бориса Тлехаса, 81 (ОСББ "Тлехаса,81") - 9,000 9,000 8,131 100,0 90,4 
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 вул.Олександра Богомольця, 12, 2п (ЖБК "Север") - 56,000 56,000 56,000 100,0 100,0 
 вул. Минайська 8 (ОСББ "Минайська 8") - 40,800 40,800 40,800 100,0 100,0 
 вул. Марії Заньковецької, 3 (ОСББ "Заньковецької 3") - 144,000 144,000 135,868 100,0 94,3 
 вул. Марії Заньковецької, 7 (ОСББ "Заньковецької 7") - 112,000 112,000 111,719 100,0 99,7 
 вул. Минайська,6 (ЖБК "Молодіжний") - 13,600 13,600 8,131 100,0 59,8 
 вул. Тиводара Легоцького, 13 (ЖБК "Юність")(1-2) - 50,000 50,000 49,787 100,0 99,6 
 вул. Тиводара Легоцького, 17 (ОСББ "Легоцького 17") - 100,000 100,000 - 100,0 - 
 пр. Свободи, 46 (ОСББ "Проспект Свободи, 46") - 64,000 64,000 60,792 100,0 95,0 
 вул. Олександра Можайського,30(ОСББ "Можайського 30") - 64,000 64,000 63,765 100,0 99,6 
 вул. Марії Заньковецької, 9 (ОСББ "Єдині") - 30,000 30,000 - 100,0 - 

5. Програма охорони навколишнього природного середовища міста 
Ужгород на 2018-2022 роки: 

1366,600 1366,600 1366,600 1250,198 100,0 91,5 

 Забезпечення екологічно безпечного збирання ТПВ 138,000 138,000 138,000 138,000 100,0 100,0 
 Забезпечення утримання в належному стані зелених насаджень в межах об'єктів природно-

заповідного фонду місцевого значення "парк Боздоський" 
288,000 291,600 291,600 241,421 100,0 82,8 

 Забезпечення утримання в належному стані зелених насаджень в межах об'єктів природно-
заповідного фонду місцевого значення "парк Підзамковий" 

144,000 140,400 140,400 140,000 100,0 99,8 

 Забезпечення утримання в належному стані об'єктів природно-заповідного фонду місцевого 
значення "парк Боздоський" 

329,600 329,600 329,600 329,600 100,0 100,0 

 Забезпечення утримання в належному стані об'єктів природно-заповідного фонду місцевого 
значення "парк Підзамковий" 

169,000 169,000 169,000 166,463 100,0 98,5 

 Забезпечення відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму, очищення 
водовідвідного каналу в межах об'єктів природно-заповідного фонду місцевого значення "парк 
Боздоський" 

298,000 235,000 235,000 234,714 100,0 99,9 

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

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

 Забезпечення виготовлення проекту встановлення та виносу меж в натурі об'єкту ПЗФ 
"Партерний сквер" (сквери Св.Тетяни та Франтішека Крупки) 

- 38,000 38,000 - 100,0 - 

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

91540,000 3000,000 - - - - 

 Реконструкція мереж та об'єктів благоустрою історичної частини міста : 68000,000 2500,000 - - - - 
 - реконструкція інженерних мереж по пл. Ш.Петефі  - 2500,000 - - - - 
 Виготовлення проектно-кошторисної документації та проведення експертизи на 

реконструкцію об'єктів благоустрою 
- 500,000 - - - - 

 Капітальний ремонт фасадів 10140,000 - - - - - 
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 Капітальний ремонт покрівель 13400,000 - - - - - 

7. Програма благоустрою міста Ужгород на 2018-2022 роки: 111977,400 186435,070 146340,741 134212,965 78,5 91,7 

 I. Утримання об’єктів благоустрою:  111977,400 73526,887 73671,887 73263,165 100,2 99,4 
 Забезпечення утримання в належному стані міських доріг  34703,800 21051,000 21051,000 21000,424 100,0 99,7 
 Утримання в належному стані території міста (ліквідація несанкціонованих 

сміттєзвалищ)  
1916,500 2050,000 2050,000 2048,435 100,0 99,9 

 Збереження та утримання на належному рівні зелених зон міста  17528,300 12000,000 12187,000 12186,863 101,5 100,0 
 Забезпечення благоустрою кладовищ 2470,800 2670,800 2670,800 2464,236 100,0 92,3 
 Забезпечення функціонування системи вуличного освітлення (послуги з утримання 

системи вуличного освітлення)  
4225,000 2500,000 2500,000 2458,046 100,0 98,3 

 Забезпечення функціонування світлових об'єктів (послуги з утримання світлофорних 
об'єктів)  

1358,800 900,000 900,000 896,498 100,0 99,6 

 Забезпечення функціонування системи вуличного освітлення (Електрична енергія)  20280,000 9801,000 9801,000 9797,141 100,0 99,9 
 Утримання в належному стані об'єктів благоустрою (утримання малих 

архітектурних форм: монтаж та встановлення дерев'яних конструкцій)  
332,900 180,000 138,000 116,000 76,7 84,0 

 Забезпечення функціонування міських фонтанів  246,700 198,000 198,000 198,000 100,0 100,0 
 Забезпечення утримання в належному стані зони відпочинку, прибережної смуги  334,600 170,000 170,000 152,339 100,0 89,6 
 Забезпечення послуг по святковому оформленню міста (монтаж та встановлення 

дерев'яних конструкцій)  
336,300 199,000 199,000 199,000 100,0 100,0 

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

329,600 119,000 119,000 63,500 100,0 53,3 

 Забезпечення відлову безпритульних тварин 246,700 99,000 99,000 99,000 100,0 100,0 
 Забезпечення утримання об'єктів транспортної інфраструктури (нанесення 

горизонтальної розмітки)  
2469,400 1318,719 1318,719 1318,093 100,0 99,9 

 Забезпечення поточного ремонту об’єктів транспортної 
інфраструктури(світлофорних  об’єктів)  

319,900 199,000 199,000 197,245 100,0 99,1 

 Забезпечення поточного ремонту об’єктів транспортної інфраструктури (заміна 
дорожніх знаків)  

336,300 198,000 198,000 195,411 100,0 98,7 

 Забезпечення роботи мережі водовідведення вулиць  3568,300 355,000 355,000 354,998 100,0 100,0 
 Забезпечення поточного ремонту об’єктів транспортної інфраструктури (ремонт 

окремих елементів зливової каналізації)  
693,500 198,000 198,000 197,984 100,0 100,0 

 Поточний ремонт міських шляхів  20280,000 19020,568 19020,568 19020,567 100,0 100,0 
 Послуги у сфері поводження з радіоактивними, токсичними та небезпечними 

відходами 
- 199,800 199,800 199,800 100,0 100,0 

 Послуги зі встановлення спеціалізованих станцій для прибирання за собаками - 100,000 100,000 99,585 100,0 99,6 
 II.Капітальні видатки на об'єкти благоустрою - 111434,013 71194,684 60949,800 65,2 85,6 



 
№ 

за/п 

 
Найменування цільової міської Програми (зміст заходів, назва об'єктів),  
головний розпорядник бюджетних коштів 

Річний обсяг фінансування, тис. грн. Фактично 
профінансо-

вано за січень-
грудень, 
тис.грн. 

Відсотки: 
затверджено 
Програмою 
на 2020 рік 

затверджено
Програмою 
з урахуван-

ням змін 

згідно уточненого 
кошторису (плану 

використання 
коштів)  

(стовп. 5 
до 

стовп. 4) 

(стовп. 6 
до 

стовп. 5) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
 Капітальний ремонт міських шляхів: - 68576,509 41337,180 33956,336 60,3 82,1 
 вул. Тиводора Легоцького - 4096,48м.б. 

27000,0запоз 
4096,480 

- 
1878,760 100,0 45,9 

 вул. Олександра Богомольця - 200,000 200,000 178,569 100,0 89,3 
 вул. Івана Анкудінова - 12820,762 12820,762 12663,094 100,0 98,8 
 вул. Капушанська (від перехрестя пр.Свободи до перехрестя вул.Легоцького) - 6204,715 5965,386 5060,007 96,1 84,8 
 вул. Юрія Гагаріна - 1000,000 1000,000 93,463 100,0 9,3 
 покриття по пл. Ш.Петефі - 6974,000 6974,000 5021,406 100,0 72,0 
 розворотного майданчика по вул.Микола Бобяка - 1671,224 1671,224 1647,907 100,0 98,6 
 вул. Стародоманинська - 1362,346 1362,346 1362,345 100,0 100,0 
 вул. Миколи Лелекача - 300,617 300,617 - 100,0 - 
 вул. Василя Верещагіна - 200,000 200,000 143,709 100,0 71,8 
 вул. Романа Шухевича (Лавріщева) - 500,000 500,000 393,658 100,0 78,7 
 перехрестя вулиці Закарпатської-Загорської з влаштуванням світлофорного об'єкту - 1686,000 1686,000 1579,149 100,0 93,7 
 вул. Антонівська - 445,958 445,958 445,957 100,0 100,0 
 вул.Полонинська - 1914,407 1914,407 1491,369 100,0 77,9 
 під'їзна дорога до стадіону "Спартак" по вул. Електрозаводській 41-41 Б - 600,000м.б./ 

1600,000обл.б 
600,000м.б./ 

1600,000.обл.б. 
396,943м.б./ 

1600,000обл.б. 
100,0 90,8 

 Капітальний ремонт зупинок громадського транспорту - 1000,000 1000,000 913,210 100,0 91,3 
 Капітальний ремонт тротуарів : - 16872,675 3872,675 3845,924 22,9 99,3 
 наб. Словянська - 3611,058 

13000,0запозич 
3611,058 3584,308 100,0 99,2 

 вул. Митна - 261,617 261,617 261,616 100,0 100,0 
 Капітальний ремонт внутрішньоквартальних територій :  - 17824,511 17824,511 14741,984 100,0 82,9 
 пр. Свободи, 2 ("Шіснарик") - 500,000 500,000 498,562 100,0 99,7 
 вул. Оноківська, 14,16,18 - 1511,299 1511,299 1511,298 100,0 100,0 
 пр. Свободи, 40 - 1189,825 1189,825 785,355 100,0 66,0 
 вул.Тлехаса,93,95 - 995,544 995,544 875,446 100,0 87,9 
 вул. Перемоги, 163/2 - 349,522 349,522 349,522 100,0 100,0 
 вул.І.Франка,56А - 1141,682 1141,682 741,996 100,0 65,0 
 вул. Василя Комендаря,50 - 793,000 793,000 543,786 100,0 68,6 
 вул. Перемоги, 157 - 1168,298 1168,298 1061,103 100,0 90,9 
 вул. Капушанська,177 - 1224,474 1224,474 1048,643 100,0 85,5 
 вул. Капушанська, 149 - 1360,817 1360,817 1179,799 100,0 86,7 
 вул.8-го Березня, 26-28 - 2350,000 2350,000 2279,754 100,0 98,8 
 вул. Оноківська, 20, вул.Канальна,35, 33,31,29 - 340,000 340,000 64,555 100,0 20,0 
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до 
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 вул. Володимирська, 65 -  955,427 955,427 855,180 100,0 89,5 
 вул. Михайла Грушевського, 39А - 194,623 194,623 194,623 100,0 100,0 
 вул. Керченська, 7,7а - 1227,559 1227,559 531,566 100,0 43,3 
 вул. Капушанська, 155 - 1522,441 1522,441 1220,796 100,0 80,2 
 вул. Михайла Грушевського,27 - 1000,000 1000,000 1000,000 100,0 100,0 
 Капітальний ремонт зелених насаджень  - 260,318 260,318 260,318 100,0 100,0 
 наб. Незалежності - 260,318 260,318 260,318 100,0 100,0 
 Виготовлення проектно-кошторисної документації та проведення експертизи на 

капітальний ремонт об'єктів благоустрою  
- 1150,000 1150,0 1059,983 100,0 92,2 

 Виготовлення проектно-кошторисної документації та проведення експертизи на 
капітальний ремонт доріг та тротуарів 

- 1700,000 1700,0 708,454 100,0 41,7 

 Капітальний ремонт зеленої зони на пл. Петефі - 4050,000 4050,000 4047,455 100,0 99,9 
 III. Реконструкція об'єктів благоустрою (спортивних майданчиків) - 218,900 218,900 214,551 100,0 98,0 
 спортивного майданчику по вул. Можайського, 16 - 218,900 218,900 214,551 100,0 98,0 
 IV. Капітальний ремонт об'єктів благоустрою (спортивних майданчиків) - 1255,270 1255,270 1201,585 100,0 95,7 
 дитячого майданчика по вул.8-го Березня,30 - 495,470 495,470 487,183 100,0 98,3 
 дитячого майданчика по вул. Академіка Корольова, 5, 7 - 259,800                                                                                259,800 254,834 100,0 98,1 
 дитячого майданчика по вул. Лєрмонтова, 7а - 500,000 500,000 459,568 100,0 91,9 

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

750,000 750,000 248,000 247,999 33,1 100,0 

 Виготовлення технічних паспортів на багатоквартирні житлові будинки 700,000 700,000 248,000 247,999 33,1 100,0 
 Виготовлення технічних паспортів на неприватизовані квартири з метою реалізації за 

міською радою права власності на квартири 
50,000 50,000 - - - - 

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

2000,000 2000,000 1825,000 1824,206 91,2 99,9 

 Часткове відшкодування тіла кредиту за залученими у кредитно-фінансових 
установах кредитами, що надаються об'єднанням співвласників багатоквартирних 
будинків та житлово-будівельних кооперативам на впровадження енергозберігаючих 
заходів 

2000,000 2000,000 1825,000 1824,206 91,2 99,9 

10. Програма підготовки до формування земельних ділянок та визначення 
їх як об'єктів цивільних прав на 2020-2022 роки: 

5199,000 5398,000 199,000 150,655 3,7 75,7 
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 Заходи з формування земельних ділянок як об'єктів цивільних прав, в т.ч. 199,000 398,000 199,000 150,655 50,0 75,7 
 організації та підготовки земельних ділянок до продажу на аукціоні (розроблення 

землевпорядної документації, виготовлення звітів з експертної грошової оцінки 
землі, державної реєстрації речових прав на земельні ділянки, оплата послуг 
виконавця земельних торгів та ін. заходи) 

99,000 198,000 99,000 50,655 50,0 51,2 

 розроблення землевпорядної документації в інших цілях (з метою подальшої 
реєстрації права комунальної власності та інше) 

100,000 200,000 100,000 100,0 50,0 100,0 

 Організація заходів з придбання (викуп, обмін) земельних ділянок для суспільних 
потреб 

5000,000 5000,000 - - - - 

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

2942,056 2651,056 - - - - 

 Капітальний ремонт дитячого майданчика по вул. Івана Франка - 161,985 - - - - 
 Дитячі майданчики (за проектами "Бюджету громадської ініціативи м.Ужгород"):       
 облаштування дитячого майданчика по вул. Перемоги, 149 - 395,450 - - - - 
 реконструкція спортивного майданчика по вул. Можайського,16 - 309,000 - - - - 

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

500,000 500,000 - - - - 

 Відшкодування з бюджету міста частини відсоткової ставки за надані кредити на 
впровадження населенням заходів з енергозбереження 

500,000 500,000 - - - - 

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

1537,400 3545,715 2039,045 2038,661 57,5 99,9 

 Підпрограма 1.Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання       
 Забезпечення утримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд 

комунальної форми власності та забезпечення їх ефективного функціонування для 
проведення спортивних заходів  

1537,400 3545,715 2039,045 2038,661 57,5 99,9 

14. Програма приватизації об'єктів комунальної власності на 2019-2020 
роки: 

199,000 349,000 229,000 228,943 65,6 99,9 

 Розроблення технічної документації, звітів з належної експертної оцінки об'єктів 
приватизації, публікація в засобах масової інформації, витрати пов'язані з 
проведенням аукціонів 

199,000 349,000 229,000 228,943 65,6 99,9 

15. 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: 

1105,000 1105,000 243,853 197,900 22,1 81,1 
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 Поточний та капітальний ремонт житлових об'єктів: 700,000 700,000 151,553 106,226 21,6 70,1 
 - капітальний ремонт металевої огорожі навколо дитячого будинку сімейного типу 

по вул.Михайла Салтикова-Щедріна, 129 
- - 151,553 106,226 - 70,1 

 Оплата комунальних послуг (при потребі) 100,000 100,000 62,300 62,228 62,3 99,9 
 Облаштування житлових об'єктів необхідним обладнанням 290,000 290,000 30,000 29,446 10,3 98,1 
 Облаштування прибудинкових територій 5,000 5,000 - - - - 
 Оплата інших послуг, необхідних для утримання фонду соціального житла та 

будинків сімейного типу 
10,000 10,000 - - - - 

16. Програма інформатизації діяльності Ужгородської міської ради та її 
виконавчих органів на 2020 – 2022 роки: 

80,500 80,500 65,500 65,500 81,4 100,8 

 Впровадження елементів електронно-інформаційної системи "Електронне 
урядування": 

15,000 15,000 - - - - 

 Технічна підтримка програмного забезпечення та електронних сервісів 15,000 15,000 - - - - 
 Ремонт, технічне обслуговування ПК, офісного, телекомунікаційного та 

аудіовізуального обладнання, а також супутні послуги 
55,000 55,000 55,189 55,189 100,3 100,0 

 Послуги у сфері інформаційних технологій: консультування, розробка ПЗ, послуги 
мережі Інтернет 

10,500 10,500 10,311 10,311 98,2 100,0 

17. Програма розвитку та удосконалення цивільного захисту у м. Ужгород 
на 2020 – 2024 роки: 

2607,000 2607,000 - - - - 

 Оснащення небезпечних виробництв сучасними системами протипожежного 
захисту об'єктів КП "Водоканал м. Ужгорода" 

235,000 235,000 - - - - 

 Капітальний ремонт пожежних гідрантів 115 одиниць 360,000 360,000 - - - - 
 Придбання автономних джерел (генератори) 25,000 25,000 - - - - 
 Придбання насосно-відкачувального обладнання (мотопомпи) 45,000 45,000 - - - - 
 Капітальний ремонт захисних споруд, що перебувають у комунальній власності 

міста  
1305,000 1305,000 - - - - 

 Придбання матеріально-технічної бази (придбання ПММ, бензопил) для комунальних 
підприємств, що забезпечують життєдіяльність міста (КП "Водоканал 
м.Ужгорода", КП "КШЕП") 

72,000 72,000 - - - - 

 Придбання засобів захисту органів дихання для найбільшої працюючої зміни 
хлораторних КП "Водоканал" 20 шт. 

15,000 15,000 - - - - 

 Утилізація безхазяйних небезпечних відходів виявлених в межах міста  400,000 400,000 - - - - 
 Утилізація радіоактивних відходів виявлених в межах міста 50,000 50,000 - - - - 
 Реконструкція, технічна модернізація та ремонт місцевої системи центрального 

оповіщення. Розробка проєктно-кошторисної документації 
100,000 100,000 - - - - 

18. Програма організації суспільно корисних робіт для порушників, на 165,800 165,800 100,000 25,948 60,3 25,9 
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яких судом накладено адміністративне стягнення у вигляді виконання 
суспільно корисних робіт у місті Ужгород на 2020-2022 роки: 

 Нарахування плати порушнику за виконання суспільно-корисних робіт та 
перерахування коштів на відповідний рахунок органу державної виконавчої служби 
для погашення заборгованості зі сплати аліментів 

165,800 165,800 100,000 25,948 60,3 25,9 

VI. Управління освіти 12645,000 18445,000 1089,550 1060,500 5,9 97,3 

1. Програма підтримки обдарованої учнівської молоді та учнівського 
врядування м.Ужгорода на 2016-2020 роки: 

100,000 250,000 46,000 46,000 18,4 100,0 

 Виплата одноразової грошової винагороди учням переможцям IV етапу 
Всеукраїнських учнівських олімпіад, III етапу Всеукраїнського конкурсу - захисту 
науково-дослідницьких робіт Малої академії наук України та випускникам 
навчальних закладів, які отримали за підсумками ЗНО сертифікат з результатами 200 
балів. 
Витрати на оплату проїзду дітей до місць проведення заходів, які сприяють 
трудовому вихованню та вільному самовияву дитини, заходів оздоровчого, 
пізнавального, спортивного характеру, та у зворотному напрямку 

100,000 250,000 46,000 46,000 18,4 100,0 

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

250,000 250,000 - - - - 

 Забезпечення ефективного функціонування енергоменеджменту в місті:       
 Проведення енергетичного аудиту в бюджетних установах міста 250,00 250,000 - - - - 

3. Програма відпочинку та оздоровлення дітей на 2020-2022 роки : 1100,000 1100,000 - - - - 

 Організовувати роботу пришкільних таборів, таборів праці та відпочинку 1100,000 1100,000 - - - - 
4. Програма розвитку та удосконалення цивільного захисту у м.Ужгород 

на 2020 – 2024 роки: 
11195,000 11195,000 - - - - 

 Забезпечення протипожежних заходів в освітніх закладах міста 995,000 995,000 - - - - 
 Встановлення систем об'єктового внутрішнього оповіщення в освітніх закладах міста 10200,000 10200,000 - - - - 

5. Програма інформатизації діяльності Ужгородської міської ради та її 
виконавчих органів на 2020 – 2022 роки: 

- 5650,000 1043,550 1014,500 18,5 97,3 

 Придбання комп'ютерного обладнання, ремонт, технічне обслуговування ПК, оплата 
послуг у сфері інформаційних технологій 

- 5650,000 1043,550 1014,500 18,5 97,3 

VII. Управління у справах культури, молоді та спорту 4343,500 4343,500 1646,000 1366,500 37,9 83,0 



 
№ 

за/п 

 
Найменування цільової міської Програми (зміст заходів, назва об'єктів),  
головний розпорядник бюджетних коштів 

Річний обсяг фінансування, тис. грн. Фактично 
профінансо-

вано за січень-
грудень, 
тис.грн. 

Відсотки: 
затверджено 
Програмою 
на 2020 рік 

затверджено
Програмою 
з урахуван-

ням змін 

згідно уточненого 
кошторису (плану 

використання 
коштів)  

(стовп. 5 
до 

стовп. 4) 

(стовп. 6 
до 

стовп. 5) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

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

1250,000 1250,000 579,000 470,000 46,3 81,2 

 Відзначення державних свят, історичних подій, пам’ятних дат, визначних подій 
держави, які встановлені актами Президента України, Кабінету Міністрів України та 
ін. Організація та проведення загальноміських культурно-масових заходів – місцевих 
свят. Проведення круглих столів, нарад, конференцій, семінарів, тощо 

455,000 455,000 246,400 176,100 54,1 71,4 

 Організація та проведення ювілейних дат творчих колективів, видатних діячів 
культури, аматорів народної творчості, закладів культури, професійних свят, 
творчого звіту майстрів народної творчості та аматорів народного мистецтва. 
Організація та проведення пленерів, майстер-класів, виставок образотворчого та 
декоративно-прикладного мистецтва 

90,000 90,000 25,100 25,100 27,9 100,0 

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

85,000 85,000 27,900 23,100 32,8 82,8 

 Сприяння та надання допомоги національно-культурним товариствам у відзначенні 
подій, пам’ятних дат, свят, пов’язаних з їх історією 

20,000 20,000 9,300 4,800 46,5 51,6 

 Виготовлення друкованої продукції, афіш, запрошень, рекламних проспектів, біл-
бордів тощо для проведення культурно-мистецьких заходів 

140,000 140,000 100,100 90,200 71,5 90,1 

 Виготовлення та придбання нагородної та іншої атрибутики, реквізиту для 
проведення заходів 

100,000 100,000 18,100 18,100 18,1 100,0 

 Підтримка високого професійного мистецтва, творчих ініціатив молоді, творчих 
спілок, інших культурно-мистецьких організацій 

100,000 100,000 50,600 50,600 50,6 100,0 

 Заохочення сучасних прозаїків до написання творів, присвячених місту Ужгород, 
популяризація новітньої української літератури серед населення міста, відкриття 
нових талантів 

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

 Організація та проведення офіційних прийомів: забезпечення делегацій (запрошених 
гостей міста) транспортом, послугами екскурсоводів та перекладачів. Проживання та 
харчування. Озвучення офіційних прийомів. Виготовлення необхідної протокольної 
атрибутики та інформаційних матеріалів, придбання квіткової продукції, сувенірів 
пов’язаних із символікою, історією, економічним потенціалом, культурним 
надбанням міста тощо. Організація та проведення культурної програми тощо 

230,000 230,000 81,500 62,000 35,4 76,1 

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: 

1465,000 1465,000 632,600 537,500 43,2 85,0 

 Розвиток фізичної культури та спорту 430,000 250,000 129,600 71,000 51,8 54,8 



 
№ 

за/п 

 
Найменування цільової міської Програми (зміст заходів, назва об'єктів),  
головний розпорядник бюджетних коштів 

Річний обсяг фінансування, тис. грн. Фактично 
профінансо-

вано за січень-
грудень, 
тис.грн. 

Відсотки: 
затверджено 
Програмою 
на 2020 рік 

затверджено
Програмою 
з урахуван-

ням змін 

згідно уточненого 
кошторису (плану 

використання 
коштів)  

(стовп. 5 
до 

стовп. 4) 

(стовп. 6 
до 

стовп. 5) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
 Поповнення матеріально-технічної бази 25,000 25,000 6,900 6,900 27,6 100,0 
 Розвиток пріоритетних видів спорту (футбол, волейбол, баскетбол, боротьба дзюдо, 

бокс, фехтування, самбо, великий теніс, легка атлетика, футзал, шахи, кік-боксинг) 
840,000 840,000 146,100 146,100 17,4 100,0 

 Грошова винагорода спортсменів переможців, або призерів міських, обласних, 
державних і міжнародних змагань та їх тренерів 

170,000 170,000 170,000 133,500 100,0 78,5 

 Виплата стипендій кращим спортсменам м. Ужгород - 180,000 180,000 180,000 100,0 100,0 
3. Програма розвитку та удосконалення цивільного захисту у м.Ужгород 

на 2020 – 2024 роки: 
100,000 100,000 - - - - 

 Забезпечення протипожежних заходів в закладах культури та спорту міста 100,000 100,000 - - - - 

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

800,000 800,000 170,900 127,700 21,4 74,7 

 Відновлення системи початкового навчання плаванню школярів міста (визначення 
категорії дітей та навчальних закладів, які будуть навчатись початковому плаванню; 
розробка щорічного календарного плану та розкладу занять початкового плавання; 
створення умов (секцій) з навчання початковому плаванню дітей шкільного віку) 

200,000 200,000 20,900 9,100 10,4 43,5 

 Розвиток водних видів спорту(поповнення матеріально-технічної бази, забезпечення 
участі команд у всеукраїнських та міжнародних змаганнях та навчально-
тренувальних зборах, організація та проведення першостей, чемпіонатів та кубків 
міста, створення умов для роботи спортивних секцій з плавання та водного поло; 
організація груп здоров"я та прикладного плавання, створення умов для 
проходження реабілітації; підтримка ветеранського руху; організація та розвиток 
інфраструктури з водних видів спорту) 

600,000 600,000 150,000 118,600 25,0 79,1 

5. Програма "Молодь міста Ужгород" на 2019-2021 роки: 425,000 425,000 110,000 86,600 25,9 78,7 
 Проведення заходів (до Дня молоді, Дня студента, Дня Конституції, Дня 

незалежності України, Дня захисника України, Дня Соборності тощо) спрямованих 
на формування патріотичної свідомості та активної громадянської позиції молоді, 
виховання у молоді почуття особистої та національної гідності 

52,000 52,000 6,000 - 11,5 - 

 Проведення круглих столів, акцій, конкурсів, заходів до національних свят, 
молодіжних фестивалів, тощо 

8,000 8,000 3,700 3,700 46,2 100,0 

 Проведення акцій, ігор, конкурсів, засідань за круглим столом, дебатів, 
семінарів(тренінгів), конференцій, форумів, фестивалів, пленерів та здійснення 
інших заходів з метою підтримки ініціатив молоді 

30,000 30,000 4,300 4,300 14,3 100,0 

 Проведення заходів з метою підвищення рівня здоров'я молоді, безпечного способу 
життя та культури здоров'я серед молоді (створення літніх таборів для  молоді), 
проведення заходів до Дня здоров'я, Дня боротьби зі СНІДОМ, акцій з профілактики 

25,000 25,000 3,400 - 13,6 - 



 
№ 

за/п 

 
Найменування цільової міської Програми (зміст заходів, назва об'єктів),  
головний розпорядник бюджетних коштів 

Річний обсяг фінансування, тис. грн. Фактично 
профінансо-

вано за січень-
грудень, 
тис.грн. 

Відсотки: 
затверджено 
Програмою 
на 2020 рік 

затверджено
Програмою 
з урахуван-

ням змін 

згідно уточненого 
кошторису (плану 

використання 
коштів)  

(стовп. 5 
до 

стовп. 4) 

(стовп. 6 
до 

стовп. 5) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
шкідливих звичок, формування внутрішньої культури, взаємин у сім'ї та соціальному 
середовищі, забезпечення репродуктивного здоров'я молоді, популяризація серед 
молоді знань з безпеки життєдіяльності 

 Проведення міських акцій, семінарів, тренінгів з неформальної освіти та з метою 
підготовки молодіжних працівників (Youth Worker) із залученням державних 
службовців молодіжної сфери та представників громадських молодіжних організацій. 
Підтримка роботи тематичних наметових таборів, "літнього університету", 
молодіжних центрів тощо 

20,000 20,000 3,200 - 16,0 - 

 Проведення міських акцій, конкурсів, засідань за круглим столом, дебатів, 
семінарів(тренінгів), тощо з метою спрямування професійних інтересів молоді. 
Сприяння розвитку молодіжного підприємництва, самозайнятості, залучення молоді 
до волонтерської діяльності 

30,000 30,000 3,000 - 10,0 - 

 Організаційна та фінансова підтримка ініціатив інститутів громадянського 
суспільства, робота яких спрямована на розвиток молодіжної політики, формування 
здорового способу життя, патріотичне виховання молоді тощо 

35,000 35,000 10,800 10,800 30,9 100,0 

 Забезпечення участі представників громадських організацій, органів студентського 
самоврядування, обдарованих і талановитих дітей, молоді у міжнародних, 
всеукраїнських, обласних акціях, іграх, фестивалях, концертах, пленерах, конкурсах, 
семінарах, тренінгах, конференціях, форумах тощо 

15,000 15,000 2,800 - 18,7 - 

 Розроблення, видання, придбання інформаційних матеріалів та соціальної реклами з 
питань молодіжної політики 

20,000 20,000 4,500 - 22,5 - 

 Нагородження (виплата) премій Ужгородського міського голови для обдарованої 
молоді міста 

40,000 40,000 30,000 30,000 75,0 100,0 

 Проведення конкурсу молодіжних ініціатив відповідно до Положення затвердженого  
виконавчим комітетом Ужгородської міської ради 

150,000 150,000 38,300 37,800 25,5 98,7 

6. Програма інвентаризації та паспортизації об'єктів культурної спадщини 
м.Ужгород на 2019-2021 роки: 

195,000 195,000 100,000 95,500 51,3 95,5 

 Реалізація державної політики у сфері охорони культурної спадщини: 
 - виготовлення в першу чергу облікової документації (паспорти, облікові картки) 
об'єктів культурної спадщини кварталу "Малий Галагов"; 
- інвентаризація об'єктів культурної спадщини; 
 - створення та підтримка електронної бази даних для об'єктів культурної спадщини 
міста, в т.ч.: бібліографічні, архівні матеріали, фотографії об'єктів (фотоальбоми), 
тематичні каталоги; 
-  популяризація пам'яток культурної спадщини. 

195,000 195,000 100,000 95,500 51,3 95,5 
 

7. Програма інформатизації діяльності Ужгородської міської ради та її 
виконавчих органів на 2020 – 2022 роки: 

108,500 108,500 53,500 49,200 49,3 91,9 



 
№ 

за/п 

 
Найменування цільової міської Програми (зміст заходів, назва об'єктів),  
головний розпорядник бюджетних коштів 

Річний обсяг фінансування, тис. грн. Фактично 
профінансо-

вано за січень-
грудень, 
тис.грн. 

Відсотки: 
затверджено 
Програмою 
на 2020 рік 

затверджено
Програмою 
з урахуван-

ням змін 

згідно уточненого 
кошторису (плану 

використання 
коштів)  

(стовп. 5 
до 

стовп. 4) 

(стовп. 6 
до 

стовп. 5) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
 Придбання нової оргтехніки 55,000 55,000 - - - - 
 Модернізація застарілої комп'ютерної техніки та придбання ліцензійного ПЗ 37,500 37,500 37,500 37,500 100,0 100,0 
 Придбання ліцензійного ПЗ для "АСКОД Електронний архів! 10,000 10,000 10,000 9,900 100,0 99,0 
 Ремонт, технічне обслуговування ПК, офісного, телекомунікаційного та 

аудіовізуального обладнання, а також супутні послуги 
6,000 6,000 6,000 1,800 100,0 30,0 

VIII Управління охорони здоров'я 92993,100 286365,400 93236,271 90632,111 32,5 97,2 

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

4247,400 4247,400 2050,000 2050,000 48,3 100,0 

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

1130,200 1130,200 885,000 885,000 78,3 100,0 

 Здійснення безоплатного та пільгового забезпечення медикаментами 897,300 897,300 799,175 799,175 89,1 100,0 
 Забезпечення відшкодування за проведення безкоштовного зубного протезування 

пільговій категорії населення 
232,900 232,900 85,825 85,825 36,8 100,0 

3. Міська цільова соціальна Програма протидії захворюванню на 
туберкульоз на 2018-2022 роки 

993,000 1746,100 1123,556 1100,616 64,3 97,9 

4. Міська Програма «Цукровий та нецукровий діабет» на 2018-2022 роки 6518,600 11868,600 6518,600 4340,924 54,9 66,6 

5. Міська Програма боротьби з онкологічними захворюваннями на 2018-
2022 роки 

3140,900 3140,900 3115,000 3113,303 99,2 99,9 

6. Програма забезпечення мешканців м. Ужгород, які страждають на рід-
кісні (орфанні) захворювання, лікарськими засобами на 2016–2020 роки 

553,200 553,200 410,000 410,000 74,1 100,0 

7. Програма “Репродуктивне здоров’я населення м. Ужгород на період до 
2020 року”: 

290,000 290,000 290,000 290,000 100,0 100,0 

 Створення умов безпечного материнства, в т.ч.: 85,000 85,000 85,000 85,000 100,0 100,0 
 - забезпечення пологових стаціонарів препаратами для зупинки акушерських 

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

 - забезпечення акушерських стаціонарів одноразовими вакуум екстракторами 65,000 65,000 65,000 65,000 100,0 100,0 
 Знизити рівень захворюваності вагітних, роділь та породіл, в т.ч.: 55,000 55,000 55,000 55,000 - - 
 - забезпечення родопомічних стаціонарів ін'єкційними препаратами заліза для 5,000 5,000 5,000 5,000 - - 
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 - забезпечення родопомічних стаціонарів антибактеріальними засобами з метою 
попередження септичних ускладнень 

50,000 50,000 50,000 50,000 - - 

 Знизити рівень малюкової смертності, в т.ч.: 150,000 150,000 150,000 150,000 - - 
 - забезпечення родопомічних та неонатологічних стаціонарів обладнанням та 

розхідними матеріалами для перинатальної допомоги, в т.ч. умов для виходжування 
новонароджених з надзвичайно малою вагою 

20,000 20,000 20,000 20,000 - - 

 - забезпечення лікувальних закладів антирезусним імуноглобуліном для запобігання 
гемолімичній хворобі новонароджених  

10,000 10,000 10,000 10,000 - - 

 - забезпечення лікувальних закладів препаратами для лікування дихальних розладів 
новонароджених 

100,000 100,000 100,000 100,000 - - 

 - забезпечення неонатологічних та педіатричних відділень медичними препаратами 
для лікування новонароджених 

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

8. Програма зміцнення матеріально-технічної бази міського центру 
первинної медико-санітарної допомоги на 2016-2020 роки 

(без фінансування) - - - - 

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

1200,000 1200,000 49,900 49,148 4,1 98,5 

 Придбання ендопротезів суглобів: 1. Придбання ендопротезів кульшового суглобу 
цементної фіксації.2. Придбання кульшових суглобів без цементної фіксації.3. 
Придбання кульшових суглобів однополюсних та біполярних 

1200,000 1200,000 49,900 49,148 4,1 98,5 

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

1100,000 2342,200 1100,000 1094,373 46,9 99,5 

 Забезпечення бактеріальної лабораторії Комунальне некомерційне підприємство 
"Центральна міська клінічна лікарня" Ужгородської міської ради необхідними 
реактивами та поживними середовищами, хімічними елементами, сполуками, склом 
технічним, тарою пластмасовою та іншими  предметами та продуктами медичного 
призначення для проведення бактеріологічних досліджень та проведення діагностики 
інфекційних захворювань та забезпечення надання медичної допомоги інфекційним 
хворим 

1100,000 1100,000 600,000 599,999 54,5 100,0 

 Проведення безкоштовних профілактичних медичних оглядів працівникам 
бюджетної сфери 

- 1242,200 500,000 494,373 40,2 98,9 
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11. Програма безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів у разі 
амбулаторного лікування пільгової категорії населення м. Ужгород на 
2019-2020 роки: 

385,000 5662,000 3721,212 3721,212 65,7 100,0 

 Відшкодування вартості лікарських засобів за рецептами лікарів, у разі амбулаторного 
лікування пільгової категорії населення та з категоріями захворювань шляхом 
відшкодування їх вартості за рецептами лікарів 

385,000 5662,000 3721,212 3721,212 65,7 100,0 

12. Програма "Розвиток паліативної та хоспісної допомоги у м. Ужгород на 
2019-2023 роки": 

2470,300 2470,300 1091,100 942,596 44,2 86,4 

 Забезпечення фінансування існуючої виїзної бригади "Хоспіс вдома" для 
забезпечення максимально можливої якості життя людини 

2470,300 2470,300 1091,100 942,596 44,2 86,4 

13. Програма інформатизації діяльності Ужгородської міської ради та її 
виконавчих органів на 2020-2022 роки: 

115,000 115,000 36,616 36,616 31,8 100,0 

 Придбання нової оргтехніки 50,000 50,000 36,616 36,616 73,2 100,0 
 Модернізація застарілої комп'ютерної техніки, ремонт, технічне обслуговування ПК, 

офісного, телекомунікаційного та аудіовізуального обладнання, а також супутні 
послуги 

15,000 15,000 - - - - 

 Придбання пакетів програмного забезпечення  50,000 50,000 - - - - 
14. Програма фінансової підтримки закладів первинного, вторинного рівня 

медичної допомоги та їх розвиток у місті Ужгород на 2020-2023 роки 
60500,000 241250,000 71049,917 70840,687 29,4 99,7 

 Видатки на утримання медичних комунальних некомерційних підприємств 31700,000 111350,000 41509,867 41467,866 37,3 99,9 
 Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 20300,000 20300,000 13926,046 13769,432 68,6 98,9 
 Капітальні видатки (придбання обладнання і предметів довгострокового 

користування, капітальний ремонт, реконструкція) 
8500,000 109000,000 15614,004 15603,389 14,3 99.9 

 Страхування медичних працівників - 600,000 - -   
15. Програма розвитку та удосконалення цивільного захисту у м. Ужгород 

на 2020 – 2024 роки: 
5840,000 5840,000 - - - - 

 Забезпечення протипожежних заходів та встановлення систем об'єктового 
внутрішнього оповіщення в закладах охорони здоров'я міста 

5840,000 5840,000 - - - - 

16. Програма забезпечення роботи медичних комісій при Ужгородському 
об'єднаному міському військовому комісаріаті на 2020 – 2023 роки: 

4509,500 4509,500 1795,370 1757,636 39,8 97,9 

 Забезпечення функціонування роботи міської медичної комісії призову та приписки 
відповідно до вимог чинного законодавства України 

4509,500 4509,500 1795,370 1795,370 39,8 100,0 
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IX. Департамент соціальної політики 39597,300 41291,300 28587,468 28562,028 69,2 99,9 

1. Програма "Ужгород-місто, доступне для всіх" на 2020-2024 роки 1000,000 1000,000 - - - - 

2. Програма фінансування видатків на житлово- комунальні послуги Почесним 
громадянам м. Ужгород на 2020 рік 

300,000 300,000 250,000 246,370 83,3 98,5 

 Оплата видатків на житлово-комунальні послуги в межах соціальних стандартів і 
сфері житлово-комунального обслуговування  Почесним громадянам м. Ужгород та 
членам їх сімей, що проживають у місті Ужгород 

300,000 300,000 250,000 246,370 83,3 98,5 

3. Програма підтримки діяльності інститутів громадянського суспільства міста 
соціального спрямування на 2020 рік 

200,000 600,000 380,000 365,560 63,3 96,2 

 Підтримка інститутів громадянського суспільства міста Ужгород соціального спрямування 
за результатами конкурсу: 

200,000 600,000 380,000 365,560 63,3 96,2 

 Громадська організація "Моя Нова Сім'я" - - 30,000 30,000 - 100,0 
 ГО "Союз Чорнобиль України" - - 30,000 30,000 - 100,0 
 ВП Всеукраїнської організації інвалідів війни, збройних сил та учасників бойових дій - - 34,000 34,000 - 100,0 
 ВП ГО "Всеукраїнське товариство політичних в'язнів і репресованих"  - - 10,000 9,750 - 97,5 
 Ужгородська ТО "УТОГ" - - 45,600 45,600 - 100,0 
 Ужгородська ТПО "УТОС" - - 13,140 13,140 - 100,0 
 ГО "УМТ інвалідів праці та дитинства "Оптиміст" - - 40,000 40,000 - 100,0 
 Ужгородське міське товариство учасників афганської війни - - 26,780 26,300 - 98,2 
 Ужгородське МВ Всеукраїнського об'єднання ветеранів - - 10,000 10,000 - 100,0 
 Громадська організація "Ужгородська міська організація людей з інвалідністю по 

зору "Дивосвіт" 
- - 18,900 18,900 - 100,0 

 Ужгородська міська організація ветеранів - - 12,500 - - - 
 Закарпатський обласний осередок Української федерацій спорту інвалідів з 

ураженням опорно-рухового апарату 
- - 21,720 21,720 - 100,0 

 ГО "Товариство захисту осіб з інвалідністю "Надія" - - 21,150 21,150 - 100,0 
 БФ "Все можливо" - - 50,000 50,000 - 100,0 
 БФ "Карітас" - - 15,000 15,000 - 100,0 
 ДСЗН УМР - - 1,210 - - - 

4. Програма діяльності медико-соціального реабілітаційного центру “Дорога 
життя” на 2020 рік : 

3167,300 3167,300 2300,000 2299,200 72,6 99,9 
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 Фінансова підтримка медико-соціальної та психолого-педагогічної реабілітації осіб з вадами 

фізичного і розумового розвитку 
3167,300 3167,300 2300,000 2299,200 72,6 99,9 

5. Програма додаткових гарантій соціального захисту громадян на 2020-2022 
роки: 

3715,000 4914,000 4975,000 4968,780 101,2 99,9 

6. Програма інформатизації діяльності Ужгородської міської ради та її 
виконавчих органів на 2020 – 2022 роки: 

305,000 305,000 280,000 279,680 91,8 99,9 

7. Програма фінансування видатків на компенсаційні виплати за пільговий 
проїзд автомобільним транспортом на міських автобусних маршрутах 
загального користування у м. Ужгород на 2020 рік : 

25000,000 25000,000 19822,468 19822,468 79,3 100,0 

 Забезпечення реалізації прав окремих категорій громадян на пільговий проїзд 
автомобільним транспортом на міських автобусних маршрутах загального 
користування 

25000,000 25000,000 19822,468 19822,468 79,3 100,0 

8. Програма зайнятості населення на період до 2020 року: 270,000 165,000 - - - - 
 Фінансування громадських робіт 270,000 165,000 - - - - 

9. Програма відпочинку та оздоровлення дітей на 2020-2022 роки 485,000 485,000 - - - - 
 Придбання путівок до дитячих закладів оздоровлення та відпочинку для дітей, які 

потребують особливої соціальної уваги та підтримки 
460,000 460,000 - - - - 

 Забезпечення перевезення дітей до місць відпочинку/оздоровлення та у зворотному 
напрямку 

20,000 20,000 - - - - 

 Здійснювати обстеження дитячих закладів оздоровлення та відпочинку щодо стану 
підготовки до проведення літніх оздоровчих кампаній, проводити в установленому 
порядку перевірки дотримання норм проживання та харчування у дитячих закладах 

5,000 5,000 - - - - 

10. Міська Програма сімейної, ґендерної політики, запобігання та 
протидію домашньому насильству і торгівлі людьми на 2019-2020 роки 

1155,000 1355,000 50,000 49,970 3,7 99,9 

11. Програма підтримки військовослужбовців військової служби за 
контрактом, які укладуть контракт у 2020 році, та членів їх сімей 

1000,000 1000,000 530,000 530,000 53,0 100,0 

 Надання одноразової грошової допомоги особам, які зараховані з 01.01.2020 року на 
військову службу за контрактом до лав Збройних Сил України, або членів їх сімей 
(дружина, мати, батько) 

1000,000 1000,000 530,000 530,000 53,0 100,0 

12. Програма забезпечення житлом ветеранів війни в Афганістані та 
членів їх сімей на 2020-2021 роки 

3000,000 3000,000 - - - - 

 Забезпечення житлом ветеранів війни в Афганістані 500,000 500,000 - - - - 
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Х. Управління капітального будівництва 19253,400 19253,400 20,000 20,000 0,1 100,0 

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

7000,000 7000,000 - - - - 

 Будівництво 3-х дитячих та 4-х спортивних майданчиків 7000,000 7000,000 - - - - 
2. Програма з облаштування внутрішніх вбиралень у закладах освіти м. 

Ужгорода на 2019-2020 роки 
12200,000 12200,000 - - - - 

 Облаштування внутрішніх вбиралень у закладах загальної середньої освіти: 6900,000 6900,000 - - - - 
 Ужгородська спеціалізована загальноосвітня школа I-III ст. №2 з поглибленим 

вивченням окремих предметів (вул. Підгірна, 43) 
500,000 500,000 - - - - 

 Ужгородська спеціалізована школа I-III ст. №5 з поглибленим вивченням іноземних 
мов (наб. Київська, 16) 

250,000 250,000 - - - - 

 Ужгородська загальноосвітня школа I-III ст. №6 ім. В.С. Гренджі-Донського 
(вул.Польова,22) 

500,000 500,000 - - - - 

 Ужгородська загальноосвітня школа I-III ступенів №7 (вул. Антоніна Дворжака, 41) 500,000 500,000 - - - - 
 Ужгородська загальноосвітня школа I-III ступенів №7 (вул. Антоніна Дворжака, 

54б) 
100,000 100,000 - - - - 

 Ужгородська загальноосвітня школа I-III ст. №8 (вул. Академіка Корольова, 4) 250,000 250,000 - - - - 
 БПЛ "Інтелект"- ЗОШ I-III ст. №11 (наб. Православна, 25) 750,000 750,000 - - - - 
- Ужгородська загальноосвітня школа I-III ст. №12 (вул.Марії Заньковецької, 17а) 500,000 500,000 - - - - 
 Навчально-виховний комплекс "Гармонія" (вул. Доманинська, 263) 750,000 750,000 - - - - 
 Ужгородська спеціалізована школа I-III ст. №19 (вул. Марії Заньковецької, 66) 750,000 750,000 - - - - 
 Лінгвістична гімназія ім. Т.Г.Шевченка (наб.Незалежності, 4) 300,000 300,000 - - - - 
 Навчально-виховний комплекс "Певоцвіт" (вул. Академіка Корольова, 2) 500,000 500,000 - - - - 
 Спеціалізований навчально-виховний комплекс "Загальноосвітня школа I ступеня – 

дошкільний заклад" з поглибленим вивченням англійської мови "Пролісок" (просп. 
Свободи,41) 

500,000 500,000 - - - - 

 Навчально-виховний комплекс "Ялинка" (вул.Адмірала Нахімова,3) 750,000 750,000 - - - - 
 Облаштування внутрішніх вбиралень у закладах дошкільної освіти: 5300,000 5300,000 - - - - 
 Заклад дошкільної освіти №1 загального розвитку (вул.Марка  Вовчка, 47а) 250,000 250,000 - - - - 
 Заклад дошкільної освіти №2комбінованого типу (пров.Приютський,1) 300,000 300,000 - - - - 
 Заклад дошкільної освіти №7 "Віночок" загального розвитку (вул.Августина 

Волошина, 46) 
250,000 250,000 - - - - 

 Заклад дошкільної освіти №8 "Дзвіночок" загального розвитку (вул.Михайла 500,000 500,000 - - - - 
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 Заклад дошкільної освіти №12 загального розвитку (вул. Мора Йокаї, 9) 300,000 300,000 - - - - 
 Заклад дошкільної освіти №18 санаторного типу (вул.Івана Айвазовського, 5) 250,000 250,000 - - - - 
 Заклад дошкільної освіти №19 загального розвитку (вул. Вільмоша Ковача, 22) 300,000 300,000 - - - - 
 Заклад дошкільної освіти №20 комбінованого типу (вул. Вільмоша Ковача, 23) 400,000 400,000 - - - - 
 Заклад дошкільної освіти №21 "Ластовічка" (вул. Марії Заньковецької, 87а) 500,000 500,000 - - - - 
 Заклад дошкільної освіти №26 загального розвитку (просп. свободи,59) 500,000 500,000 - - - - 
 Заклад дошкільної освіти №28 загального розвитку (вул. Миколи Добролюбова, 4а) 100,000 100,000 - - - - 
 Заклад дошкільної освіти №30 загального розвитку (вул. Тараса Шевченка, 42) 500,000 500,000 - - - - 
 Заклад дошкільної освіти №31 "Перлинка" загального розвитку (вул. Василя 

Докучаєва, 8) 
250,000 250,000 - - - - 

 Заклад дошкільної освіти №36 загального розвитку (вул. Андрія Бачинського, 27) 400,000 400,000 - - - - 
 Заклад дошкільної освіти №43 загального розвитку (вул. Іштвана Дендеші, 166) 250,000 250,000 - - - - 
 Заклад дошкільної освіти №42 "Джерельце" загального розвитку (вул. Тиводара 

Легоцького, 19а)  
250,000 250,000 - - - - 

3. Програма інформатизації діяльності Ужгородської міської ради та її 
виконавчих органів на 2020 – 2022 роки: 

53,400 53,400 20,000 20,000 37,4 100,0 

 Придбання комп'ютерного обладнання та приладдя 12,8000 12,8000 - - - - 
 Ремонт, технічне обслуговування персональних комп'ютерів, офісного, 

телекомунікаційного та аудіовізуального обладнання, а також супутні послуги 
16,300 16,300 - - - - 

 Послуги у сфері інформаційних технологій: консультування, розробка програмного 
забезпечення, послуги мережі Інтернет 

24,300 24,300 20,000 20,000 82,3 100,0 

XI. Управління міжнародного співробітництва та інновацій 1312,100 1612,100 394,200 343,020 24,4 87,0 

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

1150,000 1450,000 383,000 331,820 26,4 86,6 

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

90,000 90,000 - - - - 

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

100,000 100,000 100,000 96,170 100,0 96,2 

 Виготовлення промоційних роликів та/або фільмів про місто 50,000 50,000 - - - - 
 Підготовка та подання заявок на конкурси проектів в галузі транскордонного 

співробітництва з фінансуванням за рахунок джерел міжнародної технічної 
допомоги. 

100,000 
 

100,000 - - - - 
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 Проведення міжнародних зустрічей міського голови та керівництва міста пов’язаних 

з прийомом іноземних делегацій різного рівня 
200,000 200,000 - - - - 

 Організація, проведення та участь у днях добросусідства, міжнародних заходах у 
сфері зовнішньоекономічних та транскордонних відносин в Україні та за кордоном (в 
тому числі транспортні витрати), відзначення Дня міста 

210,000 210,000 - - - - 

 Організація участі міжнародних офіційних делегацій різного рівня міст побратимів 
(партнерів) м. Ужгорода, закордонних гостей у міських фестивалях та інших 
спортивних і культурно- масових заходах 

100,000 100,000 - - -  

 Співфінансування заходів в рамках проектів міжнародної технічної допомоги 300,000 600,000 283,000 235,650 47,2 83,3 
2. Програма інформатизації діяльності Ужгородської міської ради та її 

виконавчих органів на 2020 – 2022 роки: 
162,100 162,100 11,200 11,200 6,9 100,0 

 Технічне забезпечення інформатизації управління із впровадженням ліцензійного 
програмного забезпечення (Придбання ліцензійного ПЗ, технічна підтримка, 
придбання нової оргтехніки) 

139,600 139,600 9,500 9,500 6,8 100,0 

 Впровадження елементів електронно-інформаційної системи (Придбання 
ліцензійного ПЗ"АСКОД") 

12,000 12,000 - - - - 

 Ремонт, технічне обслуговування ПК, офісного, телекомунікаційного та 
аудіовізуального обладнання, а також супутні послуги 

6,000 6,000 0,600 0,600 10,0 100,0 

 Послуги у сфері інформаційних технологій: консультування, розробка ПЗ, послуги 
мережі Інтернет 

4,500 4,500 1,100 1,100 24,4 100,0 

XII. Департамент фінансів та бюджетної політики 163,000 163,000 97,600 97,600 59,9 100,0 

1. Програма інформатизації діяльності Ужгородської міської ради та її 
виконавчих органів на 2020 – 2022 роки: 

163,000 163,000 97,600 97,600 59,9 100,0 

 Технічне забезпечення інформатизації виконавчих органів міської ради із 
впровадженням ліцензійного програмного забезпечення: 

85,000 85,000 38,100 38,100 44,9 100,0 

 Придбання нового обладнання, приладдя 85,000 85,000 30,100 30,100 35,4 100,0 
 Ремонт, технічне обслуговування ПК, офісного, телекомунікаційного та 

аудіовізуального обладнання, а також супутні послуги 
60,000 60,000 41,500 41,500 69,2 100,0 

 Послуги у сфері інформаційних технологій: консультування, послуги з розробки ПЗ, 
послуги мережі Інтернет 

18,000 18,000 18,000 18,000 100,0 100,0 

XIII Управління муніципальної варти 368,500 285,500 133,240 133,140 46,7 99,9 

1. Програма інформатизації діяльності Ужгородської міської ради та її 
виконавчих органів на 2020 – 2022 роки: 

203,500 120,500 118,840 118,840 98,7 100,0 

 Технічне забезпечення інформатизації управління із впровадженням ліцензійного 155,000 26,800 26,800 26,800 100,0 100,0 
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 Придбання ліцензійного ПЗ та технічна підтримка 155,000 -     
 Придбання пакетів ПЗ - 26,800 26,800 26,800 100,0 100,0 
 Впровадження елементів електронно-інформаційної системи 22,500 -     
 Придбання ліцензійного ПЗ для "АСКОД" 22,500 -     
 Ремонт, технічне обслуговування ПК, офісного, телекомунікаційного та 

аудіовізуального обладнання, а також супутні послуги 
18,000 -     

 Послуги у сфері інформаційних технологій: консультування, розробка ПЗ, технічна 
підтримка ПЗ (постачання/передача оновлень ПЗ), послуги мережі Інтернет 

8,000 93,700 92,040 92,040 98,3 100,0 

2. Програма розвитку та удосконалення цивільного захисту у м.Ужгород 
на 2020 – 2024 роки: 

165,000 165,000 14,400 14,300 8,7 99,3 

 Придбання та ремонт засобів оповіщення, спецодягу для членів комісії ТЕБ та НС 165,000 165,000 14,400 14,300 8,7 99,3 

 Всього: 560500,374 754824,540 375810,471 357290,929 49,8 95,1 
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