
 

 

 

Інформація про виконання програми 

Програма благоустрою міста Ужгород на 2018-2022роки 
За 2018 року(річний). 

 

1.1216030,1217440    Департамент міського господарства Ужгородської міської ради  

        1217363 
  КВКВ                                               найменування головного розпорядника коштів 

 

2. 1216030,1217440    Департамент міського господарства Ужгородської міської ради  
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  КВКВ                                               найменування головного розпорядника коштів 

 

3.  1216030,1217440      Програми благоустрою міста Ужгород на 2018-2022 роки,                    

         1217363                  затвердженого    рішенням    ХVІІ  сесії    міської    ради    VІІ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
       КВКВ                           скликання    09 листопада 2017 року №804 

                                         найменування програми, дата і номер рішення міської ради  

                                                                        про  її затвердження  

  

4. Напрями діяльності та заходи цільової програми: реалізація комплексу заходів щодо забезпечення 

та утримання в належному стані території міста та покращення технічного та естетичного 

стану, проведення капітальних ремонтів та реконструкції об’єктів міського благоустрою 
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№ 

за

/п 

Захід Головний 

виконавець 

та строк 

виконання 

заходу 

Планові 

обсяги 

фінансуван

ня, грн 

Фактичні 

обсяги 

фінансування

, грн 

Кількісні та 

якісні 

показника 

Стан 

викона

ння 

заходів 

(резуль

тативні 

показн

ики ) 

1 Послуги з прибирання 

вулиць (Забезпечення 

утримання в належному 

стані міських доріг( 

Департамен

т міського 

господарст

ва 

19 492 145 

 

 

 

 

 

19 486 807,14 

Площа доріг, 

що 

утримується 

механізовано-

165,48 км ( в т. 

ч. з 

врахуванням 

кратності 

прибирання 

виконано: 

механізоване 100 % 



прибирання-

11572 км, 

мех.миття-

17399,8км, 

зимове 

утримання 

прочищення-

8390,4км, 

підсипання 

доріг 

сумішшю-

58307472м2, 

очищення не 

каналізаційних 

колодязів-

32),площа 

доріг, що 

утримуються 

вручну-37,9 га 

( в т. ч. з 

урахуванням 

кратності робіт 

виконано :підм

ітання-

56611556м2, 

вивезення 

сміття-11140т 

, прибирання 

газонів-

66038131м2) 

2 Послуги зі збирання 

сміття(послуги з 

ліквідації 

несанкціонованих 

сміттєзвалищ, вивіз 

сміття) 

Департамен

т міського 

господарст

ва 
1 320 530 

 

 

1 213 434,86 

Вивезено 

7026,5м3 

сміття 

 

92% 

3 

Послуги з озеленення 

територій та утримання 

зелених насаджень 

(Збереження та 

утримання на належному 

рівні зелених зон міста) 

Департамен

т міського 

господарст

ва 

10 534 130 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 486 381,85 

Здійснено 

утримання 

392973кв.м 

зелених зон (з 

урахуванням 

кратності 

викошено-

4094620м2, 

висаджено 

квітів-

45000шт),кільк

ість дерев 

всього- 1322( в 

т.ч. проведено 

формувальна 

обрізка-

462,обрізки-

644, видалено- 99,5% 



216 

4 Забезпечення 

благоустрою кладовищ 

Департамен

т міського 

господарст

ва 

1 659 000 

 

 

 

1 609 856,16 

Здійснено 

утримання 

35,89 га 

міських 

кладовищ (в 

т.ч.покос-4,39 

га,вивіз сміття-

2788 

м3,зрізано 

аварійних 

дерев-302) 97% 

5 Послуги з технічного 

обслуговування системи 

освітлення вулиць і 

громадських місць та 

світлофорів (Утримання 

системи вуличного 

освітлення) 

Департамен

т міського 

господарст

ва 

2 500 000 

 

 

 

2 488 002,4 

Здійснено 

утримання та 

поточний 

ремонт 297 км 

лінії вуличного 

освітлення та 

5864 

світлоточок( в 

т.ч. заміна 

кабелівАВВГ-

783м, заміна 

проводів сіті-

9793м,Заміна 

світлодіодних 

ламп-

1033шт,ремонт 

світильників-

237шт,заміна 

світильників-

193шт,заміна 

опор-

10шт,фарбуван

ня опор-120 

шт,ремонт 

щитів-30 

шт,установка 

бет. Цоколів-

150 шт) 99,5% 

6 Електрична енергія 

(забезпечення 

функціонування системи 

вуличного освітлення) 

Департамен

т міського 

господарст

ва 

12 000 000 

 

11 842 548,86 4128717 

кВт/год 

98,7% 

7 Послуги з технічного 

обслуговування системи 

освітлення вулиць і 

громадських місць та 

світлофорів 

(Забезпечення 

функціонування 

світлофорних об’єктів 

(Утримання 

світлофорних об’єктів)) 

Департамен

т міського 

господарст

ва 

804 000 

 

 

 

 

795 907 

Здійснено 

утримання та 

технічне 

обслуговуван- 

ня 22 

світлофорних 

об'єктів 

99% 



8 Столярні роботи. 

Утримання в належному 

стані об’єктів 

благоустрою (утримання 

малих архітектурних 

форм: монтаж та 

встановлення дерев'яних 

конструкцій) 

Департамен

т міського 

господарст

ва 
395 700 

 

 

 

 

251 413 

Відремонтова-

но  41 шт. 

архітектурні 

форми 

63,5% 

9 Послуги з ремонту і 

технічного 

обслуговування рідинних 

насосів (Забезпечення 

функціонування міських 

фонтанів ) 

Департамен

т міського 

господарст

ва 
146 000 

 

 

 

   146 000 

Здійснено 

утримання 3 

фонтанів 

100% 

10 Послуги зі збирання 

розкиданого сміття 

(Забезпечення утримання 

в належному стані зони 

відпочинку та 

прибережної смуги) 

Департамен

т міського 

господарст

ва 

198 000 

 

 

 

95029,85 

Здійснено 

утримання 

5760 м2 зони 

відпочину(в 

т.ч. здійснено 6 

опор мостів, 

видалено 1 

дерево, 

покошено-

3500м2) 48% 

11  

Столярні роботи 

(Забезпечення порслуг по 

святковому оформленню 

міста (монтаж і 

встановлення деревяних 

конструкцій)). 

Департамен

т міського 

господарст

ва 

199 000 

 

 

 

198 998,00 

Здійснено 

оформлення 

міста до 6 свят 

(встановлено 

1600 прапорів, 

в т.ч. 

виготовлено 

флагштоків та 

прикріплено 

628 прапорів) 100 % 

12 Фарбування конструкцій 

(Забезпечення утримання 

в належному стані 

об’єктів благоустрою 

(фарбування об’єктів 

благоустрою)). 

Департамен

т міського 

господарст

ва 
290 000 

239 954,40 

Забезпечено 

утримання 

231шт. 

83 % 

15 Забезпечення поточного 

ремонту об’єкту 

транспортної 

інфраструктури 

(світлофорних об’єктів) 

Департамен

т міського 

господарст

ва 

189 300 

189 272,58 
світлофорів на 

6 опорах-10 

шт,кабель-120 

м 
100% 

16 Забезпечення утримання 

об’єктів транспортної 

інфраструктури 

(нанесення 

горизонтальної розмітки) 

Департамен

т міського 

господарст

ва 

598 695 

555 682,17 50,5 км (в 

т.ч.площа 

розмітки 

пішохідних 

переходів 

3148,82м2, 

ліній горизонт. 

розмітки-15048 

м) 92,8% 



17 Забезпечення поточного 

ремонту об’єкту 

транспортної 

інфраструктури (заміна 

дорожніх знаків) 

Департамен

т міського 

господарст

ва 

199 000 

198 820,44 
дорожніх 

знаків 142 шт, 

інформаційних 

щитів 142 шт. 
100% 

18 Забезпечення роботи 

мережі водовідведення 

вулиць 

Департамен

т міського 

господарст

ва 

191 000 

191 000 

Прочищено 

0,81 км 

100% 

19 Поточний ремонт 

міських шляхів 

Департамен

т міського 

господарст

ва 

9 262 709 

9 231 234,40 70 об'єктів 

(ямковий 

ремонт-

12062м2, 

ямковий з 

використанням 

УЯР-01-1761 

м2,перекладан

ня бруківки – 

2225 

м2,перекладан

ня горловин 

люків 8 шт, 

заміна кришок 

люків-78, 

ремонт 

зливоприймачі

в-62 шт, 

встановлення 

півсфер-132 

шт,профілюван

ня проїзної 

частини-

2470м2 99,7% 

 Забезпечення поточного 

ремонту об’єкту 

транспортної 

інфраструктури (ремонт 

окремих елементів 

зливової каналізації) 

Департамен

т міського 

господарст

ва 
74 557 

74 557 

Встановлено 

решіток 55 шт, 

кришок люків-

20 шт  

100% 

20 Реконструкція міських 

шляхів  

 

Департамен

т міського 

господарст

ва 

8 465 767 

( в т.ч. 

субвенція 

ДБ 

1 100 000) 

 

7 685 282,04 

 ( в т.ч. 

субвенція ДБ 

1 100 000) 

4 об'єкт(асф.-

бет.-6875м2, 

бордюр-

1541,бруківка-

548,колодязі 

зл.кан.-6 шт, 

вирівнювальни

й шар асф.-

656т.,щебеневе 

покриття-857,6 

м2,поребрик-

586 

мвлаштування 

квітників-88 

м2) 90,8% 



22 Капітальний ремонт 

міських шляхів 

Департамен

т міського 

господарст

ва 34 190 224 

( в т.ч. 

субвенція 

ДБ- 

1 516 000 

32 210 005,19 

( в т.ч. 

субвенція 

ДБ- 

1 429 551,71) 

10 об'єктів( в 

т.ч. асф.-бет.-

28417м2, 

бордюр-6244 

м, поребрик-

1751м, 

покриттяФЕМ-

4953м2, 

бруківки-2611 

м2, узбіччя 

304,5 м2, 94,2% 

23 Капітальний ремонт 

зупинок  

Департамен

т міського 

господарст

ва 

500 000 

499 994,77 6 зупинок( в 

т.ч. площа 

павільнів-67,84 

м2) 100% 

24 Капітальний ремонт 

тротуарів  

Департамен

т міського 

господарст

ва 

20 371 740 

 ( в т.ч. 

субвенція 

ДБ 

239 903) 

17 243 083 ( в 

т.ч. субвенція 

ДБ 239 903,0) 

Тротуарів 

ФЕМ-5142,36 

м2, поребрин-

792м,лотки-

4м,бордюр-

542м ,покриття 

гранітної 

плитки-3506 

м2 84,6% 

25 Капітальний ремонт 

внутрішньоквартальних 

територій  

Департамен

т міського 

господарст

ва 

4 865 437 

4 793 922,09 здійснено 

ремонт на 7 

обєктах( в т.ч. 

асф.-бет.-

3514м2, 

бордюр-845 м, 

поребрик-

1869м, 

покриттяФЕМ-

2495м2, 

зливової кан.-

9м) 98,5% 

27 Виготовлення проектно-

кошторисної 

документації та 

проведення експертизи 

на капітальний ремонт 

доріг 

Департамен

т міського 

господарст

ва 
1 800 000 

1 697 415,31 

 
виготовлення 

ПКД, 

проведення 

експертизи-45 

обєктів 
94,3% 

28 Виготовлення проектно-

кошторисної 

документації та 

проведення експертизи 

на капітальний ремонт 

об’єктів благоустрою  

Департамен

т міського 

господарст

ва 
1 328 588 

910 451,65 
виготовлення 

ПКД, 

проведення 

експертизи-31 

об'єктів 
68,5% 

29 Виготовлення проектно-

кошторисної 

документації та 

проведення експертизи 

на реконструкцію мостів 

та доріг  

Департамен

т міського 

господарст

ва 
540 000 

35 365,00 

 
виготовлення 

ПКД, 

проведення 

експертизи-5 

об'єктів 
6,5% 



 

 

Директор  департаменту                          В.БАБИДОРИЧ 
 
Оксана Пайда 615158 

 

30 Виготовлення проектно-

кошторисної 

документації та 

проведення експертизи 

на реконструкцію 

об’єктів благоустрою  

Департамен

т міського 

господарст

ва 
100 000 

 

 

0% 

31 Капітальний ремонт 

світлофорних об'єктів  

Департамен

т міського 

господарст

ва 

258 000 

257 900,52 
Світлофори до 

3 ламп-3 шт, 

кабель-80 м 
100% 

32 Капітальний ремонт 

дорожніх знаків  

Департамен

т міського 

господарст

ва 

295 000 

294 957,66 Установлено 

знаків-237, 

інформаційних 

щитів 236 шт. 100% 

33 Послуги у сфері 

поводження з 

радіоактивними, 

токсичними та 

небезпечними відходами 

Департамен

т міського 

господарст

ва 

150 000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

126 000 
утилізовано 

100 

термометрів та 

2 кг ртуті 
84% 

35 Капітальний ремонт 

зелених насаджень. 

Департамен

т міського 

господарст

ва 
1 900 000 

1 888 734,52 здійснено 

ремонт на 21 

об'єктах( в т.ч. 

дерев-2301 

шт,квітів-

1674шт,видале

но дерев-20 

шт) 99,3% 

36 Капітальний ремонт наб. 

Незалежності 

Департамен

т міського 

господарст

ва 

21805319 
( в т.ч. 

субвенція ДБ 

 21 169 319) 

13999159,69( 

в т.ч. субвенція 

ДБ  

13 905 621,97) 

асф.-бет.-

5024,25м2,пли

тка граніт-2800 

м2,бордюр-

2993м, лавиці-

22шт 64% 


