
 

 

Інформація про виконання програми 

Програма охорони навколишнього природного середовища на  2018-2022 роки 
за  2018 року (річний) 

 

1. 1218340,1218320  Департамент  міського господарства Ужгородської міської ради 
         КВКВ                                               найменування головного розпорядника коштів 
2.  1218340,1218320  Департамент  міського господарства Ужгородської міської ради  
         КВКВ                                              найменування відповідальних виконавців програми 

3.    1218340,1218320  Програма охорони навколишнього природного середовища на                                                                                         

КВКВ             2018-2022р. рішення XX сесії  міської ради VІІ скликання від                         

___________22.02.2018 р. № 995________________________________  
                      найменування програми, дата і номер рішення міської ради  про  її затвердження  

4. Напрями діяльності та заходи цільової програми: виконання природоохоронних заходів 

спрямованих для забезпечення екологічної безпеки, відновлення та створення 

територій природно-заповідного фонду, визначення охоронних територій. 

№ 

за

/п 

Захід Головний 

виконавець 

та строк 

виконання 

заходу 

Планові 

обсяги 

фінансува

ння, грн 

Фактичні 

обсяги 

фінансува

ння, грн 

Кількісні 

показники 

Стан 

викон

ання 

заході

в 

(резул

ьтатив

ні 

показ

ники ) 

1 
Забезпечення утримання в 

належному стані зелених 

насаджень в межах об’єктів   

природо-заповідного фонду 

місцевого значення парк, парк 

«Боздоський» 

Департамент 

міського 

господарств

а 

265 000 239 990 

викошено-

273650 

м2,підстрижен

о жив огорож-

3400 

м,вивезено 

трави-108 т 90,5% 

2 

Забезпечення утримання в 

належному стані зелених 

насаджень в межах об’єктів   

природо-заповідного фонду 

місцевого значення, парк 

«Підзамковий» 

Департамент 

міського 

господарств

а 

100 000 64 885,8 

Ручне 

прибирання -

104500 

м2,вивіз 

сміття-20,4 

т,прибрано 

газонів-571835 

м2, ручне 

прибирання 

снігу-2435,5 

м2,прибиранн

я урн-720шт 64,8% 

3 

Забезпечення утримання в 

належному стані об’єктів природо-

заповідного фонду місцевого 

значення парк «Боздоський» 

Департамент 

міського 

господарств

а 

130 000 109 380,96 

Ручне 

прибирання -

209000м2, 

вивіз сміття-

352 

т,прибрано 

газонів-771802 

м2, ручне 84% 



 

 

Директор департаменту                                                             В. БАБИДОРИЧ 
 

Оксана Пайда 615158 

 

прибирання 

снігу-5095  

м2,прибиранн

я урн-4720шт 

4 
Забезпечення утримання в 

належному стані об’єктів природо- 

заповідного фонду місцевого 

значення парк «Підзамковий» 

Департамент 

міського 

господарств

а 

61 863 61 863 

очищення 

газонів-

55130,6 м2, 

вивезено 

сміття-40,2 т 100% 

5 
Забезпечення проведення 

природоохоронної акції до Дня 

довкілля 

Департамент 

міського 

господарств

а 20 000 0 

 

0% 

6 

Забезпечення паспортизації водойм 

Департамент 

міського 

господарств

а 30 000 0 

 

0% 

7 Забезпечення екологічно 

безпечного збирання 

ТПВ( суцільна дератизація 

майданчиків збору ТПВ) 

Департамент 

міського 

господарств

а 96 000 96 000 

оброблено 

797000 м2 

100% 


