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УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

___________________   Ужгород                  № ____________ 

 

Про виконання Програми 

економічного і соціального розвитку  

міста за  2018  рік 

 

Відповідно до статті 27 Закону України "Про місцеве самоврядування в 

Україні", заслухавши та обговоривши звіт про виконання Програми 

економічного і соціального розвитку міста за  2018  рік, виконком міської 

ради ВИРІШИВ: 

1. Звіт про виконання Програми економічного і соціального розвитку міста 

за 2018  рік взяти до відома та внести на розгляд сесії міської ради (додається). 

2. З метою виконання Програми економічного і соціального розвитку міста 

на 2019 рік, виконавчим органам міської ради до кінця поточного року 

забезпечити: 

2.1. Департаменту міського господарства: 

- планове надходження до бюджету розвитку коштів від відчуження майна, 

що перебуває у комунальній власності міста, та продажу земельних ділянок під 

власними об’єктами нерухомого майна; 

- контроль за використанням  об’єктів комунальної власності і землі,  

своєчасної та у повному обсязі проплати за їх оренду до бюджету міста; 

- повну і своєчасну поточну оплату за використані енергоносії та погашення 

підприємствами житлово-комунального господарства наявної заборгованості; 

- своєчасне і якісне освоєння коштів, виділених із міського бюджету і 

передбачених на ремонт доріг, реконструкцію та відновлення аварійних 

об’єктів житлово-комунального господарства;  

2.2. Управлінню капітального будівництва: 

- своєчасне освоєння коштів, виділених із міського бюджету і 

передбачених на будівництво, реконструкцію та капітальний ремонт об’єктів 

комунального призначення,  підготовку проектно-кошторисної документації; 

2.3. Департамент праці та соціального захисту населення : 

- вжиття заходів щодо зменшення заборгованості із виплати заробітної 

плати на підприємствах та організаціях міста; 



- проведення роз’яснювальної роботи щодо підвищення рівня заробітної плати  

суб’єктами підприємницької діяльності; 

- соціальний захист малозабезпечених громадян міста шляхом надання 

субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг; 

2.4. Управлінню економічного розвитку міста: 

- подальший систематичний моніторинг рівня роздрібних цін на споживчі 

товари першої необхідності на підприємствах торгівлі та ринках міста; 

- контроль за роботою об’єктів торгівлі та сфери послуг; 

2.5. Департаменту фінансів та бюджетної політики: 

- контроль за своєчасним фінансуванням асигнувань на проведення поточних 

розрахунків за енергоносії, що споживаються бюджетними установами міста, не 

допускаючи заборгованості; 

- фінансування у межах бюджетних призначень цільових програм та  об’єктів, 

передбачених Програмою економічного і соціального розвитку м.Ужгород на  

2019 рік; 

2.6. Управлінням: освіти; охорони здоров’я; у справах культури, молоді та 

спорту, департаменту праці та соціального захисту населення: 

- своєчасне та у повному обсязі проведення розрахунків за енергоносії та 

послуги зв’язку; 

-  освоєння коштів, виділених на реалізацію цільових програм; 

2.7. Відділу  транспорту, державних закупівель  та зв’язку : 

- постійний контроль за cуб’єктами підприємницької діяльності, які 

здійснюють діяльність у сфері транспортних пасажирських перевезень на 

міських автобусних маршрутах;   

- удосконалення маршрутної мережі, визначення й уточнення 

пасажиропотоків з метою покращення якості надання послуг із перевезення 

пасажирів; 

- вільний доступ суб’єктів підприємницької діяльності та фізичних осіб до 

участі  у процедурах закупівлі товарів, робіт  та послуг за державні кошти; 

- раціональне та ефективне використання бюджетних коштів шляхом 

застосування процедури придбання товарів та послуг у системі електронних 

державних закупівель ProZorro.  

3. Рекомендувати начальнику управління у м. Ужгороді Головного 

управління ДФС у Закарпатській області активізувати роботу щодо 

максимального погашення податкового боргу, вживати заходів 

адміністративного впливу до керівників підприємств і організацій, незалежно 

від форм власності, які працюють збитково, порушують  фінансово-

господарську дисципліну та мають заборгованість по зобов’язаннях до міського 

бюджету. 

4. Рекомендувати начальнику Ужгородського об’єднаного управлінню 

Пенсійного фонду України в Закарпатській області активізувати роботу щодо 

виконання завдань із надходження коштів до Пенсійного фонду для 

своєчасного фінансування  витрат на виплату пенсій. 



5. Управлінню програмного та комп’ютерного забезпечення  

оприлюднити на офіційному сайті міської ради звіт про виконання  

Програми економічного і соціального розвитку міста за 2018  рік. 

6. Контроль за виконанням рішення покласти на заступників міського 

голови відповідно до розподілу функціональних повноважень.  

 

 

 

Міський голова                                                                              Б. АНДРІЇВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Звіт про виконання Програми економічного і соціального 

розвитку міста за  2018 рік. 

 

Аналіз результатів основних показників економічного і соціального розвитку 

міста у 2018 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.   За статистичними даними  великими, середніми та 

вагомими за обсягами малими підприємства обласного центру у 2018р. 

укладено договорів на виробництво та реалізацію промислової продукції 

(товарів, послуг) на суму 1050,1 млн.грн, що становить 7,8% в 

загальнообласному промисловому обсязі.  

Упродовж 2018 року підприємствами обласного центру реалізовано 

промислової продукції на суму 4416,7 млн.грн, що складає 18,5% загального 

обсягу реалізації по промисловості області. Із загального обсягу реалізації 

17,8% реалізовано за межі України. У структурі реалізації 59,4% припадає на 

підприємства з постачання електроенергії, газу, та кондиційованого повітря, 

13,0% – машинобудування, 10,4% – з виробництва харчових продуктів. 

Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) на одну особу 

за 2018р. по підприємствах м.Ужгород склав 38742,7 грн, при - 18935,6 грн. 

обласного показника. 

 
Динаміка обсягу реалізації промислової продукції м.Ужгорода  

 2016-2018 р., (млн.грн.)   
 

 
 

Пріоритетними галузями промисловості і на далі залишаються: хімічна, 

машинобудування, виробництво електроенергії, газу та води, легка, оброблення 

відходів, харчова та виробництво меблів. 

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: „Гроклін-Карпати”, 
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„Фава-Технікс”, „Унгвайер”, акціонерні товариства: „Ужгородська швейна 

фабрика”, більшість з цих підприємств працюють на експорт товарів.  

Пріоритетними галузями промисловості і на далі залишаються: хімічна, 

машинобудування, виробництво електроенергії, газу та води, легка, оброблення 

відходів, харчова та виробництво меблів. 

Зовнішньоекономічна діяльність Зовнішньоторгівельний оборот 

товарами в м. Ужгороді за 9 місяців 2018 року склав 183,8 млн. дол. США. 

Частка експорту зовнішньої торгівлі товарами за січень – вересень 2018 

року становить 99,2 млн.дол. США, імпорт – збільшився  і становив   

84,6млн.дол. США. Відповідно питома вага до загальнообласного 

показника становить по експорту 7,9 відсотка по імпорту 7,4 відсотка. 

Інвестиційна діяльність. Станом на 1 вересня 2018 року в економіку 

міста залучено 51 тис.дол. США. Питома вага до   загальнообласного  

показника становить 15 відсотків. Найбільш активну участь у 

міжнародному інвестиційному співробітництві приймали - Австрія, 

Німеччина, Угорщина, Чехія, Кіпр, Франція, Словаччина, Італія. 

Туризм. На території міста Ужгорода  розвинена мережа туристично-

рекреаційних та готельних закладів, яка нараховує  біля 32 закладів 

розміщення – готелі, мотелі, хостели та готельно-туристичні комплекси. 

Загальний номерний фонд відповідних закладів розміщення міста дає 

можливість одночасно поселити близько 1,7 тис. осіб. У місті здійснюють 

діяльність 5 туристичних операторів та близько 40 туристичних агенцій. 

До основних найпопулярніших туристичних місць в місті Ужгороді 

можна віднести: Ужгородський замок, Закарпатський краєзнавчий музей, 

Музей народної архітектури та побуту, Кафедральний греко-католицький 

собор, площа «Театральна», вулиця «Корзо», провулок «Гірчичне Зерно», 

«Липова Алея», площа «Народна». 

Аналіз  надходжень до місцевого бюджету від туристичного збору за 

останні 5 років  вказує на зростання надходжень, що дає можливість 

використання саме цих коштів на розвиток туристичної сфери обласного 

центру.  

До прикладу, за останніми  показниками з надходження туристичного 

збору за 2018 рік (сума якого становить 471,5 тис. грн.) проти 

відповідного періоду 2017 року (357,4 тис. грн.), ріст сплати туристичного 

збору становить  114,1 тис. грн., або 131,9%. 

З метою популяризації в місті розвитку туризму Ужгородською 

міською радою було прийнято Програму розвитку туризму та формування 

позитивного  інвестиційного іміджу міста Ужгород на 2018-2022 роки. 

В рамках виконання заходів Програми з метою презентації 

туристичного-економічного  потенціалу та популяризації міста Ужгород, в 

2018 році Ужгородською міською радою було розроблено та видано 

фотоальбом «Ужгород», туристичну карту «Прогулянка містом», 

Інвестиційний паспорт міста Ужгорода.  

Зокрема, управлінням економіки та стратегічного планування з 



  

початку 2018 року  було прийнято участь у наступних заходах: 

- XI Форум Європа-Україна який проходив 13-14 березня 2018 року у 

м. Жешув, Польща; 

- 20 квітня 2018 року проведено День Ужгорода та презентацію 

продукції підприємств міста в м. Кошице з нагоди 25 річниці підписання 

угоди про партнерство між Кошице та Ужгородом, в рамках  традиційних 

Днів України в м. Кошице, Словацької Республіки;  

- 16-17 травня 2018 року було прийнято участь у 10-му 

Міжнародному туристичному форумі «Харків: партнерство в туризмі» 

- 21-22 вересня 2018 у Міжнародній туристичній виставці 

“Турєвроцентр”; 

10 жовтня 2018 року у Міжнародному інвестиційному форумі 

«Закарпаття-бізнес в центрі Європи». 

Підприємництво.  Однією з важливих цілей в економічному розвитку 

м. Ужгорода залишився розвиток малого підприємництва. 

Переважна більшість суб’єктів малого підприємництва задіяна у сфері 

торгівлі та побутового обслуговування населення. В даній сфері 

(магазини, кафе, салони краси, ремонт одягу та ін.) майже на 85 відсотків 

формується за рахунок приватних підприємців-фізичних осіб, які є 

найбільшим джерелом надходжень до бюджету міста. Так, чисельність 

малих підприємств у звітному періоді становила 7540 одиниць. 

Разом з тим, протягом 2018 року відбулося зменшення чисельності 

суб’єктів підприємницької діяльності. Станом на 1 січня 2019 року на 

обліку в ДПІ у м. Ужгороді перебувало 16933 суб’єктів підприємницької 

діяльності, що на 1360 суб’єктів підприємницької діяльності менше ніж 

початок 2018 року. Скорочення в основному відбулося за рахунок 

зменшення чисельності фізичних осіб-підприємців. Надходження до 

міського бюджету з податку доходів фізичних осіб за 2018 рік становили у 

сумі 655,5 млн. грн. Порівняно з аналогічним періодом минулого року 

обсяги надходжень цього податку зросли на 133,2 млн. грн. 

Однією із галузей розвитку малого підприємництва є діяльність 

ринків з продажу продовольчих та непродовольчих товарів.  Так, у 

м.Ужгороді діє 10 ринків, на яких створені фермерські куточки для 

реалізації продукції власного виробництва на 157 торгових місць і на яких 

підприємці займаються торгівлею. 

Протягом 2018 року працівниками відділу підприємництва 

управління економіки та стратегічного планування спільно з відділом 

муніципальної інспекції з благоустрою було проведено 35 рейдів, щодо 

ліквідації неформальних ринків та несанкціонованих  місць торгівлі. 

Слід відзначити, що Ужгородська міська рада протягом 2018 року 

виступила організатором різного роду ярмарок, які дають можливість 

суб’єктам підприємницької діяльності реалізувати власну продукцію та 

поширити ринок збуту, а готельним закладам міста приймати значну 

кількість туристів. 



  

Надання адміністративних послуг.  З метою оперативного вирішення 

актуальних питань дозвільного характеру з січня 2014 року в 

Ужгородській міській раді працює Центр надання адміністративних 

послуг, яким на сьогоднішній день надається 264 види адміністративних 

послуг, як жителям м.Ужгорода, так і Закарпатської області. 

Станом на 01.01.2019 року через ЦНАП надано 40 864 

адміністративних послуг. В середньому за місяць адміністраторами 

центру опрацьовується 3 404 послуги. Кількість адміністраторів, що 

здійснюють прийом громадян, становить 13 осіб. 

У ЦНАП працює послуга – “Мобільний адміністратор”, яка надається 

людям, що за станом здоров’я не можуть його відвідати особисто. 

Для прискорення обслуговування громадян і запобігання можливим 

конфліктним ситуаціям в ЦНАП працює електронна черга, інформаційний 

термінал та СМС-інформування заявників щодо результатів  розгляду 

поданих ними справ.  Ведеться електронний архів справ.   

У 2018 році запроваджено касове обслуговування заявників у 

приміщенні ЦНАП через POS-термінали. 

Заявники мають можливість подачі заяв щодо надання 

адміністративних послуг в онлайн режимі, для надання яких 

використовується власний Інтернет портал http://cnap.rada-

uzhgorod.gov.ua/.  
Найпоширенішими серед послуг є послуги з питань реєстрації/зняття з 

реєстрації місця проживання, державна реєстрація юридичних та фізичних осіб-

підприємців, реєстрація речових прав на нерухоме майно, реєстрація 

декларацій щодо початку та завершення будівельних робіт, видача документів 

дозвільного характеру, витягів з державного земельного кадастру.  

Для зручності суб”єктів звернень ведеться прийом державними 

реєстраторами відділу державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та 

їх обтяжень міської ради. 

Протягом 2018 року адміністратори неодноразово підвищували свій 

професійний рівень приймаючи-обмінюючись практичним досвідом з колегами 

ЦНАПів інших міст України, а саме приймали участь у: 

-робочій зустрічі Всеукраїнської асоціації центрів надання 

адміністративних послуг; 

- конференції «Відкритий простір» «Інновації громад», м.Київ; 

- семінарі «Партнерство «Відкритий уряд», м.Ужгород; 

-конференції «Стан та перспективи реформування системи надання 

адміністративних послуг. Децентралізація повноважень у сфері надання 

адміністративних послуг», м.Київ; 

- інформаційній сесії щодо участі у Програмі «U-LEAD» з Європою в 

частині створення/модернізації центрів надання адміністративних послуг, 

м.Ужгород. 

У липні місяці на базі ЦНАП м.Ужгород було проведено семінар-

навчання для представників ЦНАП та голів ОТГ Закарпатської області за участі 

Департаменту економічного розвитку ЗОДА щодо створення, розвитку та 



  

функціонування центрів надання адміністративних послуг. 

Транспорт.  Транспортний комплекс є важливою складовою у структурі 

економіки міста. В основному він забезпечує потребу міста у перевезеннях 

вантажів та пасажирів. На кінець 2018 року у м.Ужгороді затверджена 

автобусна маршрутна мережа з 25 маршрутів. Перевезення пасажирів на 

міських автобусних маршрутах загального користування здійснюавали 6 

автомобільних перевізників з 157 автобусами.  

За статистичними даними протягом 2018 року  підприємствами транспорту 

міста  перевезено 438,4 тис.т вантажів, що становить 99,5 відсотків до 2017 

року. Разом з тим, пасажирооборот становив 200,7  млн.пас.км., що на 2,4 відс. 

менше 2017 року. Послугами пасажирського транспорту у відповідному періоді 

скористались 13,6 млн. пасажирів. 

З метою стабілізації роботи транспорту, надання якісних послуг на 

автобусних маршрутах загального користування та підвищення безпеки 

перевезень протягом звітного періоду вживалися ряд заходів, а саме: 

 - для перевезень осіб з обмеженими фізичними можливостями за власні 

кошти, через грантові програми, а також у кредит або лізинг для комунального 

підприємства “Ужгородський муніципальний транспорт” придбано 10 сучасних 

низько підлогових автобусів із загальною пасажиро місткістю 100 місць кожен, 

проведено конкурс з перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах 

загального користування, за результатами якого комунальним транспортом 

обслуговується два автобусні маршрути: 

№20 «пл.Корятовича-речовий ринок» та №18 «гіпермаркет «Епіцентр» - 

«УжНУ»; 

- проводилась робота по удосконаленню системи GPS-моніторингу 

маршрутів та мобільного додатку DozoR City, що дає можливість 

відслідковувати рух автобусів у реальному часі;  

 - забезпечено функціонування розділу „Громадський транспорт” в якому 

кожен громадянин може дізнатися про реальне місцезнаходження, прибуття на 

необхідну зупинку кожного автобуса на будь-якому маршруті та отримати 

інформацію про розклади руху на маршрутах; 

 - в повному обсязі забезпечено безкоштовний проїзд пільгових категорій 

громадян, а вартість проїзду школярів у навчальний період встановлено у 

розмірі 3,00 грн.; 

 - забезпечено функціонування трьох “розумних” зупинок, на яких 

розміщено електронне табло прогнозу прибуття автобусів, здійснюється 

цілодобове відеоспостереження, пасажири можуть скористатися портами 

підзарядки телефонів та безкоштовним Wi-Fi, здійснено підключення четвертої 

“розумної” зупинки, яка знаходиться на пл. Корятовича до мережі інтернету та 

електропостачання; 

 - забезпечено функціонування електронних табло прогнозу прибуття 

автобусів  на автобусні зупинки “Універмаг “Україна”, “пл. Кирила і Мефодія”, 

“магазин “Електрон”, “пл. Корятовича”, “Культосвітнє училище”, додатково 

встановлено електронне табло на автобусній зупинці “готель “Ужгород”; 

   - розпочато встановлення нових сучасних автобусних зупинок за кошти 

міського бюджету, проведено організаційну роботу для встановлення нових 

зупинок за рахунок інвесторів відповідно до затвердженого архетипу. 



  

Містобудування та архітектура. За  2018 рік  укладено 61 договір  про 

пайову участь замовників у розвитку і створенні інженерно-транспортної та 

соціальної інфраструктури міста (три фізичні особи відмовилися від 

підписання договору) та проведено оплат  до цільового фонду міста в сумі 

9316,5 тис. грн. Протягом  2018 року надано 28 паспортів  відкритих літніх 

майданчиків (17припинено), проведено 12 комісій по встановленню 

відкритих літніх майданчиків та підготовлено та  прийнято 11 рішень 

виконавчого комітету. Також продовжили дію 35 паспортів відкритих літніх 

майданчиків (відмовлено по 4 заявам). 

Протягом року надано 46  містобудівних умов та обмежень забудови:  

- для проектування об’єктів будівництва ( 85 відмов) земельних ділянок 

фізичними та юридичними особами; 

- для забудови земельної ділянки 211(відмов 92); 

- для проектування об’єктів реконструкції, реставрації – 56 (відмов 53). 

Проведено внесення змін у містобудівні умови та обмеження забудови 

земельної ділянки 13 (відмов 4), без забудови земельної ділянки 6. 

Опрацьовано  560 заяв щодо надання висновків по погодженню проекту 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок (111 відмов).  

Затверджено паспортів технічних вивісок у кількості 318 одиниць, 

повернуто на доопрацювання 195 заяв на оформлення паспортів технічної 

вивіски. Продовжено дію технічного паспорту вивісок 71 (відмов 17). 

Видано  довідок про припинення (зміну поштової адреси) - 389. 

Видано інформаційних довідок щодо відповідності місця розташування 

об’єкта вимогам державних будівельних норм – 72. 

За результатами виконання «Програми комплексного забезпечення  

містобудівною документацією міста Ужгород» протягом  2018 року  

виготовлено 60 детальних планів території (за рахунок коштів місцевого 

бюджету виготовлено 2 детальні план території, витрати на які склали 

295,0тис. грн., 2 топо - геодезичні зйомки територій на що витрачено 

114,5тис. грн.). Проведено 14 громадських слухань по детальних планах 

території та в подальшому затверджено на  сесії міської ради 57 детальних 

планів території. У 2018 році проведена переговорна процедура та укладена 

угода на внесення змін в генеральний план міста Ужгород. Виконано 4- ри 

розділи проекту із 6-ти, які підлягали розробленню. Виконання договору 

призупинено у зв’язку із змінами норм законодавства України з 1 вересня 

2018 року, а саме обов’язковим розділом генерального плану міста має бути 

розділ «Екологічна стратегічна оцінка». Виготовлення даного розділу має 

передувати розділам 5,6 які були заплановані при укладанні договору на 

внесення змін у генеральний план міста Ужгород.  Термін виконання робіт 

по генеральному плану відповідно переносяться на 2019 рік. 

У результаті проведеної роботи по розробленню детальних планів 

території користувачі земельних ділянок можуть на підставі дозвільних 

документів проводити забудову, використання території відповідно до 

функціонального призначення, оформлення права власності на присадибні 

ділянки, оформлення договорів оренди земельних ділянок. 

Житлово-комунальне господарство. На сьогодні реформування житлово-

комунального господарства є одним із пріоритетних напрямків діяльності 



  

міської влади у житловому господарстві. 

 Станом на 1 січня 2019 року на квартирному обліку перебуває                    

1148 сімей, в тому числі молодих сімей та одиноких громадян – 246 

учасників АТО – 106, кількість яких постійно збільшується.  

За 2018 рік управителями багатоквартирних будинків проведено 

поточний ремонт покрівель на 76 будинках, мереж водопостачання та 

водовідведення – в 100 житлових будинках, електричних мереж – в 79 

будинках, ремонт під’їздів – в 96 будинках. Загальна вартість робіт з 

поточного ремонту становила понад 2,0 млн.грн. 

Капітальний ремонт житлового фонду здійснюється за фінансової 

підтримки міської ради (житлові будинки, які обслуговують управителі, а 

також житлові будинки ОСББ, ЖБК). Всього проведено робіт у 28 житлових 

будинках.  Із врахуванням об’єктів, затверджених рішенням сесії міської ради 

від 11.10.18р. №1263 по житловому фонду, який обслуговують управителі, за 

2018 рік проведено капітальний ремонт покрівель 2-х житлових будинків. 

Виконано капремонт водопровідно-каналізаційних мереж у 3 житлових 

будинках, одну електрощитову. В житлових будинках ОСББ виконано роботи 

по капремонту 7-ми покрівель. Проведено капремонт водопровідно-

каналізаційних мереж у 4 житлових будинках, електрощитових у 9 будинках. 

Програмою передбачені бюджетні видатки на суму 5400,9 тис.грн., 

профінансовано 5294,5 тис.грн. 

Здійснювались заходи щодо створення ефективного власника в 

багатоквартирному будинку в особі ОСББ. За 2018 рік створено 40 нових ОСББ 

і станом на 1 січня 2019 року їх налічується 370.  

По Програмі встановлення автономного електричного опалення у 

м.Ужгород протягом 2018 року встановлювалося автономне електричне 

опалення пільговим категоріям громадян. Програмою передбачені бюджетні 

видатки на суму 200,0 тис.грн., освоєно 167,9 тис.грн. На 1 січня 2018 року 

відповідно до прийнятих рішень виконкому, якими затверджені списки осіб, які 

потребують допомоги, автономне опалення встановлене у квартирах 11 

пільговиків. 

По Програмі відшкодування частини кредитів, отриманих ОСББ, ЖБК на 

впровадження заходів з енергозбереження, капітального ремонту, реконструкції 

і модернізації багатоквартирних будинків у м. Ужгород «Теплий дім» за 2018 

рік відшкодовано 23-м ОСББ на суму 1260,1 тис.грн.  

По Комплексній Програмі відновлення історичного центру м. Ужгорода 

на 2017-2020 роки виконано ремонтні роботи 3-х житлових будинків на суму 

646,7 тис. гривень. 

По Програмі благоустрою м.Ужгорода за 2018 рік із 121520,405 тис.грн., 

освоєно 68535,57 тис.грн. (56,4 відс.), з яких за прибирання вулиць сплачено 

19486,807 тис.грн., ліквідацію несанкціонованих сміттєзвалищ – 1213,434 

тис.грн., озеленення – 10486,381 тис.грн., утримання систем вуличного 

освітлення – 2488,0 тис.грн, та проведено поточний ремонт доріг на суму 

9231,234 тис.грн., ремонт зупинок громадського транспорту – 499,994 тис.грн., 

тощо. 

КП «Водоканал м.Ужгород» виконано заміну окремих аварійних ділянок 

водопровідних мереж (834 п.м) на суму 377,5 тис.грн., каналізаційних мереж 



  

(137 п.м) на суму 161,9 тис.грн. Всього підприємством виконано ремонтних 

робіт на водозаборах «Минайському», поверхневих вод, каналізаційних 

очисних спорудах та каналізаційних насосних станціях на суму 2324,4 тис.грн., 

з яких кошти підприємства становили 1785,0 тис.грн., за рахунок коштів 

бюджету міста – 539,4 тис.грн.  

Продовжується робота по зменшенню заборгованості населення за 

житлово-комунальні послуги, а саме, проводитиметься роз’яснювальна робота 

через ЗМІ по сплаті комунальних послуг та наданню населенню субсидій. 

Надходження до бюджету До бюджету м.Ужгорода за 2018 рік надійшло 

1 494 815,3 тис.грн. або 103,5% від уточненого планового показника – 1 444 

578,2 тис.грн., з них до: 

-загального фонду 1 413 001,0 тис.грн. (102,6% виконання), що більше на 

36 138,4 тис.грн. від уточненого планового обсягу 1 376 862,6 тис.грн.; 

-спеціального фонду 81 814,3 тис.грн. (120,8% виконання), що на 14 098,8 

тис.грн. більше від уточненого планового обсягу 67 715,5 тис.грн. 

В звітному періоді приріст надходжень бюджету міста у порівнянні з 

2017 роком склав 228 022,4 тис.грн. при темпі росту 118,0% 

Доходи загального фонду бюджету міста за 2018 рік зросли на 214 408,3 

тис.грн. або 117,9% у порівнянні з минулим роком, за рахунок збільшення рівня 

мінімальної заробітної плати, зростання розміру ставок місцевих податків, 

обсягу наданих адміністративних послуг та офіційних трансфертів. 

Доходи спеціального фонду за 2018 рік зросли на 13 614,0 тис.грн. або 

120,0% у порівнянні з 2017 роком за рахунок збільшення надходжень від 

продажу землі та власних надходжень бюджетних установ. 

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 12 місяців 2018 року до бюджету управління надійшло 7706,3 

тис.грн. Планові показники по надходженню коштів виконано на на 116,4% 

(план складав 6622,1 тис.грн.) 

За додатковими ставками при плані 25180,0 тис.грн., надійшло 27803,1 

тис.грн. або 110,4% планового показника. 

Забезпечено своєчасну і в повному обсязі виплату пенсій 42529  

пенсіонерів. Загальний обсяг видатків на пенсійні виплати становив 1197,4 

млн.грн. 

Станом на 01.01.2019 року заборгованість до Ужгородського об’єднаного 

управління Пенсійного фонду України по м.Ужгороді зі страхових внесках 

складає 1524,5 тис.грн. В порівнянні до 01.01.2018 року заборгованість 

зменшилася на 35,9 тис.грн. Боргують до Пенсійного фонду по м.Ужгороду 98 

платників (42 юридичних осіб та 56 фізичних осіб.) 

Зайнятість населення. Протягом 2018 року  на обліку в  Ужгородському 

міському центрі зайнятості перебувало 3128 осіб, мали статус безробітного 

1292 особи значна частка  75,4% (974 осіб) мали вищу освіту, 10,2% (132 осіб) – 

професійно-технічну освіту, 11,1% (143 осіб) – повну загальну середню освіту.  

  Протягом поточного року 490 роботодавців, співпрацювали з центром 



  

зайнятості, що дало змогу  укомплектувати 2152 вакансії. 

Станом на 01.01.2019 року в Ужгородському міському центрі зайнятості  

налічується 276 актуальних вакансій, середній розмір заробітної плати у 

вакансіях становить понад 6000 грн. 

За сприянням центру зайнятості на нові робочі місця з компенсацією 

роботодавцю витрат в розмірі єдиного внеску на загальнообов’язкове державне 

соціальне страхування працевлаштовані 26 осіб в т.ч. в  працевлаштовані 19 

осіб, які мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню, 7 осіб 

працевлаштовані на нові робочі місця суб’єктами малого підприємництва в 

пріоритетних видах економічної діяльності. 

Завдяки тісній співпраці з місцевою владою та роботодавцями  забезпечено 

тимчасову зайнятість 29 громадянам, зокрема, 16 безробітних  взяли участь у 

громадських роботах та 13 осіб в інших роботах тимчасового характеру. 

Для забезпечення професійно-кваліфікаційного рівня шукачів роботи 

вимогам роботодавців, у 2018 році за сприяння Ужгородського міського центру  

зайнятості 111 безробітних проходили професійне навчання. Протягом 2018 

року проведено 95 семінарів за участю 768 роботодавців, на яких надається 

вичерпна інформація щодо послуг центру зайнятості. 

Доходи населення та стан оплати праці. Середньомісячна заробітна плата 

штатного працівника підприємств, установ та організацій міста зросла за ІІІ 

квартал 2018р. порівняно з відповідним періодом минулого року на 22,4% і 

становила 9288 грн. 

У сфері соціального захисту, праці та зайнятості спостерігається тенденція 

до збільшення заборгованості із заробітної плати. Станом на 1 січня 2019р. за 

статистичними даними загальна заборгованість із виплати заробітної плати, з 

урахуванням економічно неактивних підприємств склала 382,0 тис.грн, яка 

збільшилась відносно початку року на  29,6 відс. 

Питання дотримання вимог чинного законодавства в частині виплати 

заробітної плати її збільшення, прийому та звільнення з роботи, забезпечення 

мінімальних гарантій в оплаті праці знаходяться на постійному контролі, 

постійно заслуховуються керівники підприємств боржників з виплати 

заробітної плати та керівники які сплачували заробітну плату менше 

встановленого мінімальної рівня. По кожному підприємству та СПД вживалися 

відповідні заходи впливу, передбачених чинним законодавством України.  

Реалізація державної політики у сфері соціального захисту населення.  За 

рахунок міського бюджету надано грошової допомоги 1123 малозабезпеченим 

громадянам на суму 1162600 гривень ( в тому числі 65 АТО-131000,00 грн. 

грн.). За рахунок державних бюджетних коштів надано грошову допомогу 14 

особам на суму 10835,00 гривень.  

Забезпечено санаторно-курортними путівками 18 осіб за рахунок 

Міністерства соціальної політики України та 27 осіб - Фонду інвалідів на су-му 

222551,00 ( з них 3 на супровід), 28 осіб до Виноградівського відділення ОЦКР. 

Виплачено компенсації на бензин та транспортне обслуговування 

(інвалідам) - 131 осіб, на суму 48614,28 грн. 

Забезпечено інвалідними візками - 25 осіб, милицями, палицями – 15 осіб. 

Видано направлення для забезпечення технічними засобами реабілітації –359 

особам. 



  

Забезпечено медикаментами (по рецептах) по пільговим цінам 26657 осіб 

на суму 12520,4  тисяч гривень, в тому числі: 6372 ветеранів війни на суму 

1084,1 тисяч гривень, учасникам АТО на суму 28,4 тис. грн. 

Видано 23особам направлення на ВТЕК для забезпечення автотранспортом 

та електричним візком.  

Про 359 мешканців міста внесена відповідна інформація (ІПР) до 

Центрального банку даних з проблем інвалідності (ЦБІ) щодо забезпечення 

технічними та іншими засобами реабілітації, надання матеріальної допомоги. 

Протягом звітного періоду підготовлено та проведено наступні заходи: 

На соціально-побутові умови надана грошова допомога членам сім’ї 

загиблих учасників АТО 13 особам на суму 65000,00 грн.  

Щомісячно надається адресна допомога членам сімей загиблих учасників 

АТО - мешканців м. Ужгород, яким надано відповідний статус, на покриття 

додаткових витрат на житлово-комунальні послуги на 24 особи 144000,00 грн. 

 За звітній період  укладено 10 тристоронніх угод  на санаторно-курортне 

оздоровлення 10 учасникам АТО, на психологічну реабілітацію - 11 учасників 

АТО. Укладено договори з автошколами на проходження курсів водіїв 9 

учасників бойових дій з числа учасників АТО на суму 47820 грн.  

Направлено за заявами: 8 громадян в психологічний інтернат, 13 осіб в 

Виноградівський будинок інтернат, 1 дитину в дитячий будинок інтернат, 1 

особу з інвалідністю - «Парасолька». 

За 12 місяців 2018 року за особистим зверненням призначені пільги на 

ЖКП з урахуванням середньомісячного сукупного доходу сім’ї - 432 особам. 

Почесним громадянам міста надано пільг на ЖКП  – на 255,0 тис.грн. 

За 2018 рік нараховано та відшкодовано перевізникам компенсаційних 

виплат за пільгові перевезення громадян автомобільним транспортом на 

міських автобусних маршрутах в м. Ужгород на загальну суму - 14786,1 тис. 

грн. (3283,9 тис. пасажирів). 

Забезпечено соціальними стипендіями 352 студента вищих навчальних 

закладів на загальну суму 5370,3  тис. грн. 

За 12 місяців 2018 рік відділом оформлення  і виготовлення виплатних 

документів призначено і виплачено державних соціальних допомог на суму 

157871,6   тис. грн. 

Охорона здоров'я. Станом на 01.01.19 року заклади охорони здоров'я 

профінансовано на 99,1 відс. (план – 225414,943 тис.грн., профінансовано -

223458,720 тис.грн.). 

Фінансування програм за 2018 рік становило: профілактики туберкульоза – 

99,9 відс., цукрового діабета - 99,9 відс., онкології – 90,7 відс., нефрологія та 

гемодіаліз – 99,9 відс., медичного забезпечення інвалідів, ветеранів ВВВ та 

учасників АТО – 100,0 відс., репродуктивного здоров’я населення міста – 100,0 

відс., по протиепідемічних заходів та боротьби з інфекційними хворобами – 

56,0 відс., по забезпеченню мешканців м.Ужгород, які страждають на рідкісні 

(орфанні) захворювання, лікарськими засобами – на 52,7 відс. 

Разом з тим, у 2017 році залучено позабюджетних коштів на суму 8302,23 

тис.грн. що становить на 1 мешканця – 73,84 гривень. Витрати бюджетних 

коштів на одного мешканця становлять 2005,26 гривень. 

Протягом 2018 року відмічається позитивна динаміку по багатьох 



  

основних показниках діяльності галузі охорони здоров’я міста так і негативна 

динаміка на яку вказують деякі показники, які погіршилися. Так, рівень 

народжуваності в місті у 2018 році в порівнянні з аналогічним періодом 

минулого року зменшився з 10,37%о до 9,63%о. Відмічається від’ємний приріст 

населення (-0,75). Показник загальної смертності залишається на одному рівні і 

становить 10,38. 

Питома вага деструктивних форм у хворих з вперше діагностованим 

туберкульозом становить 25,40 (у 2017 році 35,45), що є хорошим 

прогностичним фактором. Показник рівня смертності від туберкульозу 

зменшився з 8,89 у 2017 році до 6,23 у 2018 році. 

Хворі на туберкульоз та контактні особи забезпечуються препаратами 

супроводу (вітаміни, гепатопротектори, антибіотики). За 2018 рік 

закуповувались препарати супроводу для дітей та дорослих. Проводилась 

закупівля плівки флюорографічної та проявника для рентгенологічного 

кабінету міської поліклініки. Препарати супроводу для дітей закуплено на суму 

78 000 грн., для дорослих на суму 99 000 грн., плівок, реактивів та інших 

матеріалів для рентгенкабінету на суму – 532 681 грн. 

Значною проблемою у місті залишаються онкологічні захворювання. 

Протягом останніх років у місті зберігається високий рівень захворюваності на 

злоякісні новоутворення усіх локалізацій. Показник захворюваності у 2018 році 

зменшився і становить 356,6 на 100.000 нас. (370,8 у 2017 році). 

Показник смертності від онкологічних захворювань знизився і становить – 

176,1 проти 203,6 у 2017 році.  Показник питомої ваги злоякісних новоутворень 

вперше виявлених у 4 стадії становить 24,86 (у 2017 році - 24,86).  

Показники хірургічної служби мають негативну тенденцію з року у рік. 

Показник післяопераційної летальності при гострій хірургічній патології 

становить 2,30 (у 2017 році - 2,75) при загальнообласному показнику – 1,15. 

Усе населення міста обслуговується спеціалістами міського Центру 

первинної медико-санітарної допомоги. Станом на 01.10.2019 у місті працюють 

9 амбулаторій сімейної медицини, в яких працює 94 лікарів ЗПСМ і 118 

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. 27 загальноосвітніх навчальних закладів та  24 

дошкільні навчальні заклади, в яких  уч 2017-2018 н.р. функціонувало 538 

класів з наповнюваністю 15353 учнів, що на 9 класів і 373 учнів більше, ніж 

минулого року. 

У зв’язку зі збільшенням контингенту учнів, щороку збільшується і 

кількість груп продовженого дня. Так, у 2016- 2017 навчальному році – 120 

груп,  у 2017-2018 н.р-129 груп, а  у  2018-2019 н.р.  функціонує 137 груп 

продовженого дня. Всі навчальні заклади міста працюють в одну зміну. 

Випускниками 2018 року було  1928 учнів, у тому числі випускників 11- х 

класів - 686 учнів та 1242 випускників 9-х класів. 

У місті Ужгород у 2018/2019 н.р. відкрито 59 перших класів, які працюють 

за програмою Нової української школи. Всі вчителі, які навчатимуть  у перших 

класах пройшли курсову перепідготовку. 52 перших класи працюють за 

програмою Нової української школи,  7 за нетиповими  програмами, а саме 2 



  

класи  ( 1 в НВК «Веселка» та 1 в ЗОШ І-ІІІ ст. №12) працюють за  освітньою 

програмою  «На крилах успіху»;  5 класів ( 2  у СНВК «Пролісок», 1 у НВК 

«Первоцвіт», 2 у ЗОШ І-ІІІ ст. №20-ліцеї «Лідер») працюють за освітньою 

програмою початкової школи науково-педагогічного проекту «Інтелект 

України». Всі учні перших класів забезпечені підручниками. 

В усіх перших класах закладів освіти створено необхідні умови для 

впровадження Концепції Нової української школи.  

За індивідуальною формою  у 2017-2018 н. р. навчалося  - 68 учнів, у 

2018/2019 н.р. – 58 учнів. 

 З метою соціалізації дітей з особливими освітніми потребами у 

суспільство у  2017/2018 році на базі закладів освіти функціонувало 7 

інклюзивних класів та 1 інклюзивна група. У 2018/2019 н.р - 16 інклюзивних 

класів та 7 інклюзивних груп. Загалом в інклюзивних класах навчається  25  

дітей з особливими освітніми потребами, а в інклюзивних групах – 12. 

Четвертий  рік поспіль на базі УЗОШ № 8 функціонує спеціальний клас 

для дітей з особливими освітніми потребами, в якому навчається 5 учнів (4 

клас). 

У навчальних закладах міста здобувають освіту 71 дітей-сиріт, 

позбавлених батьківського піклування. Дітям з даної категорії, по досягненню 

18-річного віку проведено виплати матеріальної допомоги в розмірі 1810 грн. 

Також, всі діти – сироти та діти, позбавлені батьківського піклування були 

застраховані від нещасних випадків страховою компанією НАСК «Оранта» 

терміном на один рік. Страхові поліси видані на руки опікунам. Страхування 

даної категорії дітей управлінням освіти проводиться щороку. 

З метою виявлення та розвитку обдарованих учнів, формування стійкого 

інтересу до профільного поглибленого вивчення базових та фахових дисциплін, 

прищеплення навичок дослідницької роботи, підвищення рівня знань 

учнівської молоді, у січні-квітні 2018 року  були проведені ІІІ та ІV етапи 

Всеукраїнських учнівських олімпіад 2017/2018 н.р. із 20 навчальних предметів. 

У ІІІ етапі взяли участь 106 учнів і вибороли 60 призових місць. Усі вони 

нагороджені дипломами: дипломом І ступеня – 16 учнів; дипломом ІІ ступеня – 

25 учнів ; дипломом ІІІ ступеня – 19 учнів. 

У ІV етапі  Всеукраїнських учнівських олімпіад брали участь 20 учнів, із 

них перемогу отримали 12 учнів. 

У школах міста працюють 17 осередків Ужгородської філії Закарпатської 

МАН. На потреби Малої академії наук було передбачено 145 годин. У секціях 

МАН займається 958 учнів, які мають змогу працювати у 38 напрямках. З 1 

жовтня 2018 року розпочала роботу  секція « Робототехніка» Малої Академії 

Наук на базі УСШ І-ІІІ ступенів №3. Юні робототехніки навчаються 

моделювати, конструювати та програмувати роботів. 

Вдруге проведено конкурс Web-сайтів закладів освіти міста у чотирьох 

номінаціях. У конкурсі взяли участь 27 закладів освіти. Найкращими визнано 

сайти (І місце): ДНЗ №39; УЗОШ І-ІІІ ст. №7; НВК «Первоцвіт» та УЗОШ І-ІІІ 

ст. №20 - ліцей «Лідер». 

З метою забезпечення повноцінного відпочинку дітей, створення належних 

умов для освітньої, культурно-виховної, фізкультурно-оздоровчої роботи,  на 

виконання Закону України «Про оздоровлення та відпочинок дітей» від 



  

04.09.2008  № 375-VI,  рішення виконкому Ужгородської міської ради  

23.05.2018 року  «Про організацію відпочинку та оздоровлення дітей і підлітків 

влітку 2018 року» пришкільні табори  у 2018 році функціонували  на базі семи  

навчальних закладів міста  за кошти міського бюджету. Всього забезпечено 

відпочинком 1020 дітей,  які потребують особливої соціальної уваги та 

підтримки і навчаються в навчальних закладах міста  Ужгорода. У усіх закладах 

було створено належні умови для охорони життя і здоров`я дітей, фактів 

травмувань дітей не зафіксовано. 

Також в літній період 2018 року дозвілля дітей було організовано на базі 

класичної гімназії, лінгвістичної гімназії ім. Т.Г.Шевченка, СЗОШ І ст. №1з 

поглибленим вивченням англійської мови, СЗОШ І-ІІІ ст. №2 з поглибленим 

вивченням окремих предметів, СШ І-ІІІ ст. №3 з поглибленим вивченням 

англійської мови, СШ І-ІІІ ст. №5 з поглибленим вивченням іноземних мов, 

ЗОШ І-ІІІ ст. №7, ЗОШ І-ІІІ ст. №10 ім. Дойко Габора, БПЛ «Інтелект» - ЗОШ І-

ІІІ ст. №11, ЗОШ І-ІІІ ст. №15, ЗОШ І-ІІІ ст. №16, ЗОШ І-ІІІ ст. №19 , ЗОШ І-ІІІ 

ст. №20 – ліцей «Лідер» роботу літніх мовних шкіл. Всього таких шкіл було 13. 

Для налагодження партнерських відносин між містами-побратимами, 

обміну досвідом та культурою, у рамках Днів Ужгорода20 квітня 2018 року  в 

Кошице (Словаччина) на базі міської гімназії Алейова відбулося відкриття 

дитячої мандрівної фотовиставки «Екологія та права людини». 

Культура. Мережа закладів культури міста складає: 2 дитячі школи 

естетичного виховання (музична школа № 1 ім. П.І.Чайковського та школа 

мистецтв), централізована бібліотечна система міста (2 центральні бібліотеки 

та 4 бібліотеки-філії) та міський центр дозвілля. 

Протягом звітного періоду відділом культури проведено усі планові 

заходи до державних та місцевих свят. Організовувалися урочистості, 

концерти аматорських та професійних колективів, учнів шкіл естетичного 

виховання міста, виставки учнів та викладачів образотворчого відділення 

дитячої школи мистецтв, літературні години, тематичні вечори у бібліотечних 

установах тощо. 

Крім планових заходів було організовано та проведено: фестиваль 

вертепів «Нова радість стала», свято «Василля»; фестивалі «Коляди в старому 

селі», «Ужгородська палачінта», ювілейний вечір народного артиста України 

Петра Матія, соціокультурний форум «Свобода Культ», взято участь у 

організації та проведенні ІІ-го Відкритого конкурсу піаністів ім.Дезидерія 

Задора, організовано та проведено ряд культурно-мистецьких заходів з нагоди 

відзначення Дня міста, надано допомогу у організації та проведені 

Міжнародного фестивалю хіп-хоп танцю «Ghetto Groove», у підготовці до 

проведення фестивалю професійних театрів вогню «Fire Life Fest», взято 

участь у організації та проведенні «Днів Ужгорода в м. Кошице», «Майстерні 

міста», святкового заходу «свято Купало», святкового розважального заходу 

«Купайло: свято молоді та краси», інформаційного заходу «Алгоритм 

здоров’я», взято участь в організації та проведені І міжнародного театрального 

фестивалю моно вистав «Монологи над Ужем», «Днів м. Кошице в Ужгороді» 

та багато іншого. 

Крім того, з метою підтримки та популяризації українського кіно надано 

допомогу по забезпеченню презентації та публічних показів соціальних 



  

фільмів «Очі Донбасу», «Війна жіночого роду», документальних стрічок у 

рамках фестивалю документального кіно Lampa.doc., тощо.  

Взято участь в організації і проведенні виставки митців з м. Дармштадт у 

період з 21 серпня по 14 вересня 2018 року. 

Учні, викладачі Ужгородської дитячої школи мистецтв  та вихованці та 

викладачі Ужгородської дитячої музичної школи № 1 ім. П.І. Чайковського 

взяли участь у численних обласних, всеукраїнських та міжнародних 

фестивалях-конкурсах: 

У централізованій бібліотечній системі міста проведено літературно-

музичні вечори, бесіди, круглі столи, вечори пам’яті до державних свят, 

пам’ятних дат та  ювілеїв визначних постатей літератури, історії, мистецтва 

тощо. 

Фізична культура і спорт. Загалом за 2018 рік відділом фізичної культури 

та спорту у м. Ужгород  було проведено 139 спортивних  заходів 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, гандбол, волейбол, важка 

атлетика, пауерліфтинг, бокс, футзал, спортивне орієнтування, велосипедний 

спорт, флорбол, петанк, настільний теніс, легка атлетика, великий теніс, 

гімнастика та ін. 

Окрім участі у змаганнях, які проводилися на території м. Ужгород 

спортсмени міста взяли участь у 9 турнірах, які проходили в межах 

Закарпатської області (м. Мукачево, с.Карачин, смт. Дубове, с. 

Підвиноградово, смт. Бичків, м. Іршава, с. Копашнево, м. Виноградово, с. 

Осава, м. Солотвино) та інших областях та містах України (м. Київ, м. Дніпро, 

м. Тернопіль, м Черкаси, м. Бровари, , м. Славутич, м. Львів, м. Запоріжжя, м. 

Харків, м. Івано-Франківськ, м. Ірпінь). Окрім вище перелічених турнірів 

спортсмени міста прийняли участь у турнірах, які проходили за кордоном 

До державних свят проведено масові спортивні змагання з різних видів 

спорту, в тому числі і серед ветеранів. Організовано та проведено ряд 

урочистих, культурно-мистецьких та спортивних заходів з нагоди святкування 

1125 річниці Дня міста. 

Разом з тим,  постійно здійснювалася робота по організації змістовного 

дозвілля молоді, яка поєднана з її вихованням в дусі патріотизму та 

якнайширшого залучення молоді для участі в заходах, які проводилися  в 

місті. 

Особлива увага приділялася в 2018 році питанню оздоровлення дітей. 

Оздоровлення в м. Ужгороді  здійснювалося у відповідності до рішення 

виконкому №138 23.05.2018 року „Про організацію відпочинку та 

оздоровлення дітей і підлітків влітку 2018 року” на території міста 

організовано табори з денним перебуванням 14 днів з 29.05.2018р. по 

15.06.2018р. за кошти міського бюджету на базі спеціалізованої школи І-ІІІ ст. 

№ 3 з поглибленим вивченням англійської мови (120 дітей); спеціалізованої 

школи І-ІІІ ст. № 5 з поглибленим вивченням іноземних мов (180 дітей); 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. № 6 ім. В.С. Гренджі-Донського (120 дітей);  

багатопрофільного ліцею «Інтелект»-ЗОШ І-ІІІ ст. № 11 (150 дітей); ЗОШ І-ІІІ 



  

ст. № 19 (180  дітей), ліцею «Лідер»-ЗОШ І-ІІІ ст. № 20 (210 дітей), навчально-

виховного комплексу «Первоцвіт» (60 дітей). 

Всього забезпечено відпочинком в пришкільних таборах 1020 дітей,  які 

потребують особливої соціальної уваги та підтримки і навчаються в 

навчальних закладах м. Ужгорода. 

Загалом за кошти державного, обласного, міського бюджетів та за 

рахунок батьківських коштів оздоровлено 4129 дітей, що становить 32,0 % від 

загальної кількості дітей шкільного віку (12914). 

Відділом спорту, сім’ї та молоді управління у справах культури, спорту, 

сім’ї та молоді для дітей відповідних категорій було закуплено 36 путівок до 

дитячого оздоровчого табору «Наталія». 

Крім того, протягом 2018 року проводилася робота по підготовці 

документів на подання до присвоєння почесного звання України „Мати-

героїня” та  постійно поповнювалася база даних  щодо багатодітних сімей. 

Вручено трьом матерям-героїням посвідчення та нагрудний знак. 

 Створено та поповнюється банк даних багатодітних сімей. За 2018 рік 

відділом виписано та видано 166 посвідчень батьків з багатодітної сім’ї та 394 

посвідчень дитини з багатодітної сім’ї. 

Відділом складено 3 акти з'ясування обставин вчинення насильства в сім'ї 

або реальної загрози його вчинення, 1 кривдника направлено на проходження 

корекційної програми за рішенням суду. 

Підтримка сім’ї, дітей та молоді. Основна діяльність протягом 2018 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 2018 року проведено 12 оперативно-

профілактичних відпрацювань місць скупчення дітей і молоді з метою виявлення 

бездоглядних дітей та дітей, що займаються жебракуванням. Результатом 

спільних рейдів в м.Ужгороді стало виявлення 10 випадків адміністративних 

правопорушень. Затримано 8 дітей за жебракування, притягнено: 8 дорослих до 

адміністративної  відповідальності за ст.184 КУпАП; 2 дорослих за статтею 156 

КУпАП.  

Протягом звітного періоду оформлено 3 акти про дітей, покинутих, 

залишених в пологовому будинку (наразі всі вони влаштовані в державний 

заклад для дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування). 

Також проводилась відповідна робота в сім'ях де батьки або особи, що їх 

замінюють ухиляються від виконання батьківських обов'язків. Зокрема, до 

Ужгородського ВП ГУНП України в Закарпатській області підготовлено та 

направлено матеріали про притягнення до адміністративної відповідальності 

батьків за ст.184 КУпАП щодо ухилення від виховання та розвитку дітей. До 

Ужгородського міськрайонного суду направлено 2 позовні заяви щодо 

позбавлення батьків батьківських прав. 

Станом на 01.01.2019 року на обліку в службі у справах дітей міста 



  

перебуває 159 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, з них 

99 – знаходяться під опукою, 9 - в прийомній сім’ї та 16 - в дитячих будинках 

сімейного типу, 26 – виховується в закладах системи МОЗ, МОН та Міністерства 

соціальної політики, 9 навчається та перебувають на повному державному 

утриманні в ПТУ та інших відповідних закладах.  

Протягом 2018 року взято на облік 19 дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування. З них: 5 дітей -  влаштовано під опіку та піклування, 3 

дітей усиновлено, 2 - влаштовано до закладів для дітей –сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування. На обліку перебуває 4 кандидатів в 

усиновителі. У місті функціонує 2 прийомні сім’ї, в яких виховується 3 дитини 

вищезазначеної категорії. 

Постійно забезпечується проведення комісії з питань захисту прав дитини. 

Організаційне забезпечення діяльності комісії здійснюється службою у справах 

дітей. У 2018 році проведено 23 засідання комісії з питань захисту прав дитини, 

на яких розглянуто 289 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 січень-грудень 2018 року 

Управлінням капітального будівництва за рахунок всіх джерел 

фінансування виконано робіт по будівництву, реконструкції та капітальному 

ремонту соціально-культурних і комунальних об’єктів на загальну суму 

30106,078 тис.грн. (в тому числі: 1318,974 тис. грн. – дебіторська 

заборгованість на 01.01.18). Бюджетні призначення у сумі 30318,512 тис. грн., 

які лише на 14,3 відс. забезпечили необхідну потребу в коштах, освоєно на 94,9 

відсотків. Одночасно одержану субвенцію державного бюджету у сумі 386,5 

тис. грн. та обласного бюджету у сумі 2890,0 тис. грн. освоєно на 100,0 відс. та 

97,9 відс. відповідно.  

Завершено роботи: 

- по будівництву пам'ятника на "Пагорбі Слави" в м. Ужгород особам, які 

віддали життя за Україну під час проведення антитерористичної операції, 

фундаменту та благоустрою під скульптурну композицію жертвам Голодомору 

1932-1933 років в Україні по наб.Незалежності в м.Ужгород, міні-котельні для 

ДНЗ №1 по вул. М.Вовчка, міні-котельні для ДНЗ № 15 по вул. Л.Українки, 

навісу для зберігання дров котельні ДНЗ №1 по вул. М.Вовчка, спортивного 

майданчика для міні- футболу зі штучним покриттям в загальноосвітній школі 

№5 по наб.Київській,16, спортивного майданчика для міні- футболу зі штучним 

покриттям в загальноосвітній школі №8 по вул. Академіка Корольова,4;  

- по реконструкції легкоатлетичних доріжок стадіону "Автомобіліст" по 

вул.Капушанській, приміщень першого поверху під ЦНАП будівлі по 

пл.Поштовій, 3, аварійної ділянки каналізаційного колектора по пров.Соляний; 

 - по капітальному ремонту будівлі центральної міської бібліотеки по 

вул.Волошина, зовнішньої газопровідної мережі котельні та системи опалення 

музичної школи ім. П.І.Чайковського по вул. Волошина, амбулаторії ЗПСМ №3 



  

Ужгородського міського центру первинної медико-санітарної допомоги по 

вул.П. Комуни,2, зовнішніх мереж водопостачання лікарні до Головного 

корпусу, зовнішнього електропостачання будівлі ЦМКЛ по вул.Грибоєдова, 

благоустрою території амбулаторії ЗПСМ по вул. Грибоєдова, відділення 

молодшого дитинства МДКЛ по вул.Бращайків, приміщення відділення 

судинної медицини та неврології ЦМКЛ по вул.Грибоєдова, приміщень будівлі 

центру первинної медико-санітарної допомоги по вул.Грибоєдова,20В для 

влаштування тимчасового перебування осіб без певного місця проживання, 

будівлі ДНЗ №18 по вул.Айвазовського,5, зовнішньої каналізаційної мережі 

будівлі НВК "Ужгородський економічний ліцей, ЗОШ I-II ст." по пл.Ш.Петефі, 

фасаду (заміна вікон та дверей) НВК"Первоцвіт" по вул.Ак.Корольова, будівлі 

ЗОШ I-III ст. №19 по вул.Заньковецької, будівлі ЗОШ I-III ст. №6 по 

вул.Одеській, 15, зовнішньої водопровідної мережі для котельні Ужгородської 

спеціалізованої ЗОШ №2 по вул.Підгірній, системи водопостачання та каналізації 

Лінгвістичної гімназії ім.Т.Г.Шевченка, фасаду та благоустрою території будівлі 

“Інклюзивно-ресурсний центр №1” по вул.8-го Березня, 46 А, зовнішньої 

каналізаційної мережі будівлі УЗОШ №19 I-III ст. по вул.Заньковецькій,66, 

покрівлі будівлі “Інклюзивно-ресурсний центр №1” по вул.8-го Березня,46А, 

карнизу покрівлі будівлі "Ужгородської спеціалізованої школи I-III ст. №5 із 

поглибленим вивченням іноземних мов" по пл.Ш.Петефі,36, санвузлів Лінгвістичної 

гімназії ім.Т.Г.Шевченка, системи опалення будівлі по пл.Поштовій,3, покрівлі будівлі 

по пл. Жупанатська, 3 літера “В”, приміщень будівлі по вул.Небесної Сотні,6, 

покрівлі-будівлі по вул. Мукачівська №18, системи опалення Ужгородського 

міського територіального центру соціального обслуговування по 

вул.Потушняка, 10б (Благоєва, 10б). 

   Виготовлено проектно-кошторисну документацію на реставрацію пам'ятки 

архітектури національного значення будівлі по вул.Дендеші,8, реконструкцію 

будівлі ЗОШ I-III ст. №19 по вул.Заньковецької, реконструкцію підземного 

водозабору "Минай" в с.Холмок Ужгородського району, реконструкцію 

водопровідної мережі D-100 мм по вул.Разіна, реконструкцію огорожі насосної 

станції "Кальварія", реконструкцію водогону по вул.Гагаріна, будівництво 

напірної каналізаційної мережі із влаштуванням КНС від вул.Спортивна до 

вул.Українська та на капітальний ремонт: території стадіону "Автомобіліст" по 

вул.Капушанській, кардіологічного відділення ЦМКЛ по вул.Грибоєдова, 

фасаду поліклініки по вул.Боженка,2 із заміною вікон, приймального відділення 

ЦМКЛ по вул.Грибоєдова, центрального входу Головного корпусу ЦМКЛ по 

вул.Грибоєдова, благоустрою території пологового будинку по вул.Грибоєдова, 

басейну класичної гімназії по вул.8-го Березня, благоустрою території 

Ужгородської спеціалізованої ЗОШ №2 по вул.Підгірна, зовнішньої та 

внутрішньої каналізаційної мережі будівлі ДНЗ №28 по вул.Добролюбова, 

системи опалення будівлі ЗОШ №3 I-III ст. на наб.Незалежності, коридорів 

адмінбудівлі по пл. Поштовій, 3 (додаток 2).  

   Завершено реконструкцію ліфтової шахти в будівлі Ужгородської міської 

ради по пл.Поштовій,3 та за рахунок коштів обласного бюджету виготовлено 

скульптурну композицію "Пам'ятник жертвам Голодомору 1932-1933 років в 

Україні по наб.Незалежності" (додаток 3). 

    Роботи з капітального ремонту жіночої консультації №1 міського пологового 



  

будинку (заміна вікон та дверей), ліквідації просадки будівлі УМПБ по 

вул.Грибоєдова, 20Б та виготовлення проектно-кошторисної документації на 

капітальний ремонт приміщень амбулаторії ЗПСМ №3 Ужгородського міського 

центру первинної медико-санітарної допомоги по вул.П.Комуни, 2 не 

проводились у зв'язку з тим, що необхідне фінансування коштів у сумі 386,9 

тис. грн. не виділено (додаток 4). 

    На виконання у 2018 році заходів 59-и цільових міських Програм  загальну 

потребу у сумі 682205,868 тис. грн. забезпечено бюджетним призначенням 

лише на 38,1 відсотків. Загалом, освоєно 241137,447 тис. грн., або 92,5 відс. 

річного обсягу, в тому числі по головних розпорядниках бюджетних коштів 

виконання наступне:  

    - Управління містобудування та архітектури – 1119,966 тис. грн., 99,9 відс.; 

    - Виконавчий комітет Ужгородської міськради – 3501,896 тис. грн., 87,1 відс.; 

    - Ужгородська міська рада – 238,442 тис. грн., 56,1 відс.; 

  - Управління економіки та стратегічного планування – 581,531 тис. грн., 

99,4відс.; 

   - Департамент міського господарства – 197534,737 тис. грн., 92,4 відс.;  

   - Управління освіти – 999,000 тис. грн., 99,9 відс.; 

   - Управління у справах культури, спорту, сім'ї та молоді – 2915,100 тис. грн., 

98,5 відс.; 

   - Відділ охорони здоров'я – 13579,054 тис. грн., 85,0 відс.; 

  - Департамент праці та соціального захисту населення – 20667,721 тис. грн., 

99,5 відс. (додаток 5).  

Виконано ремонт харчоблоку Ужгородського міського територіального 

центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг)                               

вул. Ф.Потушняка, 10б (Благоєва, 10б) (додаток 6).  

Передбачений обсяг фінансування у сумі 765,418 тис. грн. на будівництво 

3-х спортивних майданчиків для міні-футболу зі штучним покриттям, як кошти 

співфінансування до державної програми "Будівництво футбольних полів зі 

штучним покриттям в регіонах України", не був освоєний у зв'язку з тим, що 

виділений в кінці фінансового року і є перехідний на 2019 рік (додаток 7). 

Таким чином, на будівництво і реконструкцію соціально-культурних, 

комунальних об'єктів, ремонт закладів освіти, охорони здоров'я та реалізацію 

заходів цільових міських Програм у 2018 році виділені кошти у сумі 

294083,761тис. грн. освоєно на 93,0 відсотка, що склало 273774,925 тис. гривень. 

Більш детальний аналіз виконання робіт по об’єктах та по коштах надано в 

додатках №№ 2, 3, 4, 5, 6, 7. 



                                                                                                                                                                                                    Додаток 2 

П О К А З Н И К И 

будівництва, реконструкції та капітального ремонту соціально-культурних та комунальних об’єктів за 2018 рік 
 

 

№ 
за/п 

 

Назва об'єкта 

Річний обсяг фінансування, 

тис. грн. 

Січень-грудень 2018 року Відсотки : 

передбачено 

та уточнено 

Програмою 

згідно уточненого 

кошторису (пла-

ну використання 

коштів) 

вико-

нання, 

тис. грн. 

джерела фінансуван-

ня, тис. грн. 
(стовп.4  

до  

стовп.3) 

(стовп.5  

до  

стовп.4) міський 

бюджет 

інші 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

I. Об'єкти культури 15261,000 5394,100 5038,33

6 

2709,246 2329,120 35,3 93,4 

1. Капітальний ремонт будівлі центральної міської бібліотеки в 

м.Ужгороді по вул. Волошина  

500,000 298,100 298,032 298,032 - 59,6 99,9 

2. Реставрація пам'ятки архітектури національного значення будівлі 

по вул. Дендеші,8 

4400,000 115,000 13,335 13,335 - 2,6 11,5 

3. Комплекс будівель під спортивно-реабілітаційний центр інвалідів з 

ураженням опорно-рухового апарату та інвалідів-учасників 

антитерористичної операції по вул. Ф.Тихого, 13 б, у м. Ужгороді – 

реконструкція 

2000,000 550,000 443,808 443,808 - 27,5 80,7 

4. Капітальний ремонт системи опалення Ужгородської дитячої 

школи мистецтв по пл. Ш.Петефі 

500,000 - - - - - - 

5. Капітальний ремонт дитячої бібліотеки по вул. Б. Хмельницького 500,000 - - - - - - 

6. Капітальний ремонт бібліотеки №5 по вул. Дендеші 500,000 - - - - - - 

7. Капітальний ремонт будівель музичної школи ім. П.І.Чайковського 

по вул. Волошина 

500,000 - - - - - - 

8. Капітальний ремонт благоустрою території стадіону 

"Автомобіліст" по вул. Капушанській  

1000,000 70,000 5,808 5,808 - 7,0 8,2 

9. Реконструкція східної трибуни стадіону "Авангард" 1000,000 - - -    

10. Капітальний ремонт зовнішньої газопровідної мережі котельні 

музичної школи ім. П.І.Чайковського по вул. Волошина 

60,000 60,000 59,863 59,863 - 100,0 99,7 

11. Реконструкція легкоатлетичного ядра стадіону "Авангард" в 

м.Ужгород  

1700,000 1700,000 1700,000 1700,000 - 100,0 100,0 



 

№ 
за/п 

 

Назва об'єкта 

Річний обсяг фінансування, 

тис. грн. 

Січень-грудень 2018 року Відсотки : 

передбачено 

та уточнено 

Програмою 

згідно уточненого 

кошторису (пла-

ну використання 

коштів) 

вико-

нання, 

тис. грн. 

джерела фінансуван-

ня, тис. грн. 
(стовп.4  

до  

стовп.3) 

(стовп.5  

до  

стовп.4) міський 

бюджет 

інші 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

13. Будівництво пам'ятника на "Пагорбі Слави" в м. Ужгород особам, 

які віддали життя за Україну під час проведення 

антитерористичної операції 

1500,000 1500,000 1500,000 - 1500,000* 100,0 100,0 

14. Реконструкція легкоатлетичних доріжок стадіону "Автомобіліст" 

по вул.Капушанській 

176,000 176,000 175,930 175,930 - 100,0 99,9 

15. Будівництво фундаменту та благоустрою під скульптурну 

композицію жертвам Голодомору 1932-1933 років в Україні по 

наб.Незалежності в м.Ужгород 

890,000 890,000 829,120 - 829,120* 100,0 93,1 

16. Капітальний ремонт системи опалення музичної школи 

ім.П.І.Чайковського по вул.Волошина 

35,000 35,000 12,470 12,470 - 100,0 35,6 

II. Об'єкти охорони здоров'я 37946,500 4829,300 4596,167 4596,167 - 12,7 95,2 

1. Реконструкція підпірних стін головного корпусу Ужгородської 

ЦМКЛ по вул. Грибоєдова 

10000,000 - - - - - - 

2. Капітальний ремонт покрівлі та фасаду харчоблоку Ужгородської 

ЦМКЛ по вул. Грибоєдова  

300,000 - - - - - - 

3. Капітальний ремонт амбулаторії ЗПСМ №3 Ужгородського 

міського центру первинної медико-санітарної допомоги по 

вул.П.Комуни,2  

1000,000 600,000 595,994 595,994 - 60,0 99,3 

4. Капітальний ремонт будівлі психоневрологічного диспансерного 

відділення міської поліклініки по вул. Сільвая, 17 

900,000 530,000 529,596 529,596 - 58,9 99,9 

5. Капітальний ремонт кардіологічного відділення ЦМКЛ по 

вул.Грибоєдова 

3000,000 40,000 39,667 39,667 - 1,3 99,1 

6. Капітальний ремонт фізіотерапевтичного відділення ЦМКЛ  3500,000 - - - - - - 

7. Реконструкція даху під мансардні приміщення будівлі МДКЛ по 

вул.Боженка, 2 

1500,000 - - - - - - 

8. Капітальний ремонт фасаду поліклініки МДКЛ по вул. Боженка, 2 із 

заміною вікон (роботи з термомодернізації) 

1500,000 41,300 41,247 41,247 - 2,7 99,9 



 

№ 
за/п 

 

Назва об'єкта 

Річний обсяг фінансування, 

тис. грн. 

Січень-грудень 2018 року Відсотки : 

передбачено 

та уточнено 

Програмою 

згідно уточненого 
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ну використання 

коштів) 

вико-

нання, 

тис. грн. 

джерела фінансуван-

ня, тис. грн. 
(стовп.4  

до  

стовп.3) 

(стовп.5  

до  

стовп.4) міський 

бюджет 

інші 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

9. Капітальний ремонт огорожі території ЦМКЛ по вул. Грибоєдова 700,000 - - - - - - 

10. Капітальний ремонт амбулаторії  ЗПСМ №8, №9 та головного 

корпусу центру первинної медико-санітарної допомоги по 

вул.Грибоєдова, 20В 

821,000 550,000 549,410 549,410 - 66,9 99,9 

11. Капітальний ремонт фасаду будівлі  головного корпусу центру 

первинної медико-санітарної допомоги по вул. Грибоєдова, 20В 

3500,000 - - - - - - 

12. Капітальний ремонт будівлі жіночої консультації №1 по 

вул.Другетів 

1150,000 - - - - - - 

13. Капітальний ремонт зовнішніх мереж водопостачання лікарні до 

Головного корпусу 

730,000 730,000 675,833 675,833 - 100,0 92,6 

14. Капітальний ремонт першого поверху МДКЛ по вул. Бращайків 1200,000 1050,000 1049,085 1049,085 - 87,5 99,9 

15. Капітальний ремонт фасаду стаціонару МДКЛ по вул. Бращайків,6 1500,000 - - - - - - 

16. Капітальний ремонт фасаду будівлі МДКЛ по вул. Ракоці, 3-5 377,500 - - - - - - 

17. Капітальний ремонт реабілітаційного відділення по вул. Ракоці,5 1500,000 - - - - - - 

18. Капітальний ремонт покрівлі будівлі пологового будинку по 

вул.Грибоєдова,20Б 

1180,000 - - - - - - 

19. Реконструкція лікарняного ліфта Головного корпусу ЦМКЛ 1500,000 - - - - - - 

20. Капітальний ремонт балконів Головного корпусу ЦМКЛ 800,000 - - - - - - 

21. Капітальний ремонт зовнішнього електропостачання будівлі ЦМКЛ 

по вул.Грибоєдова  

300,000 300,000 180,646 180,646 - 100,0 60,2 

22. Капітальний ремонт благоустрою території амбулаторії ЗПСМ по                               

вул. Грибоєдова 

80,000 80,000 79,834 79,834 - 100,0 99,8 

23. Капітальний ремонт відділення молодшого дитинства МДКЛ по 

вул.Бращайків 

343,000 343,000 342,075 342,075 - 100,0 99,7 

24. Капітальний ремонт приміщення відділення судинної медицини та 

неврології ЦМКЛ по вул.Грибоєдова 

105,000 105,000 104,866 104,866 - 100,0 99,9 
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25. Капітальний ремонт приймального відділення ЦМКЛ по 

вул.Грибоєдова (виготовлення проектно-кошторисної документації) 

20,000 20,000 11,914 11,914 - 100,0 59,6 

26. Капітальний ремонт центрального входу Головного корпусу ЦМКЛ 

по вул.Грибоєдова (виготовлення проектно-кошторисної 

документації) 

50,000 50,000 49,953 49,953 - 100,0 99,9 

27. Капітальний ремонт благоустрою території пологового будинку по 

вул. Грибоєдова (виготовлення проектно-кошторисної документації) 

40,000 40,000 39,920 39,920 - 100,0 99,8 

28. Капітальний ремонт благоустрою території МДКЛ по 

вул.Бращайків (виготовлення проектно-кошторисної документації) 

50,000 50,000 15,031 15,031 - 100,0 30,1 

29. Капітальний ремонт приміщень будівлі центру первинної медико-

санітарної допомоги по вул. Грибоєдова, 20В для облаштування 

тимчасового перебування осіб без певного місця проживання 

300,000 300,000 291,096 291,096 - 100,0 97,0 

III. Об'єкти освіти 86809,633 10816,633 11636,911 9431,386 886,551 13,4 107,5 

1. Капітальний ремонт фасаду НВК "Ужгородський економічний ліцей, 

ЗОШ I-II ст." по пл. Ш.Петефі 

1500,000 30,000 27,831 27,831 - 2,0 92,8 

2. Реконструкція будівлі під початкові класи ЗОШ I ст. №13 

(виготовлення проектно-кошторисної документації) 

500,000 - - - - - - 

3. Капітальний ремонт внутрішньої системи каналізації і 

водопостачання будівлі НВК “Ужгородський економічний ліцей, 

ЗОШ I-II ст.” по пл. Ш.Петефі, 15 

700,000 700,000 699,299 699,299 - 100,0 99,9 

4. Будівництво зовнішньої водопровідної мережі та каналізації ДНЗ 

№43 

1500,000 - - - - - - 

5. Реконструкція даху СНВК «Ялинка» по вул. Нахімова 2200,000 - - - - - - 

6. Капітальний ремонт благоустрою території спеціалізованої ЗОШ 

№3 I-III ст. по наб. Незалежності 

1500,000 - - - - - - 

7. Капітальний ремонт будівлі НВК "Гармонія" по вул. Доманинській  2300,000 - - - - - - 

8. Реконструкція будівлі ЗОШ I-III ст. №19 по вул. Заньковецької  10000,000 94,000 81,864 81,864 - 0,9 87,1 
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9. Реконструкція будівлі ДНЗ №30 по вул. Шевченка  5000,000 - - - - -  

10. Будівництво спортивної зали для ЗОШ №16 по вул. Жатковича 5000,000 - - - - -  

11. Реконструкція будівлі ЗОШ №12 по вул. Заньковецької  5000,000 - - - - -  

12. Реконструкція будівлі ЗОШ №8 по вул. Ак. Корольова,4 5000,000 - - - - -  

13. Реконструкція даху НВК “Престиж” по вул. Джамбула  3000,000 - - - - -  

14. Реконструкція даху НВК “Первоцвіт” по вул. Ак. Корольова  3300,000 - - - - -  

15. Будівництво ЗОШ I-III ст. на 1000 учнівських місць по вул.І.Франка 

(виготовлення проектно-кошторисної документації) 

750,000 - - - - -  

16. Будівництво ДНЗ на 300 місць по вул.І.Франка (виготовлення 

проектно-кошторисної документації) 

500,000 - - - - -  

17. Капітальний ремонт будівлі ДНЗ №26 по пр.Свободи  1500,000 - - - - -  

18. Капітальний ремонт харчоблоку ДНЗ № 7 по вул.Волошина, 46  600,000 - - - - -  

19. Капітальний ремонт харчоблоку ДНЗ № 29 “Дивосвіт” по 

вул.Грушевського, 61А  

750,000 - - - - - - 

20. Капітальний ремонт будівлі ДНЗ №40 по вул. Волошина  500,000 - - - - - - 

21. Реконструкція  будівлі ЗОШ №20 ліцею «Лідер» під потреби 

маломобільних груп населення по вул. Сільвая, 3 

1400,000 100,000 - - - 7,1 - 

22. Капітальний ремонт будівлі ДНЗ №1 по вул. М.Вовчка,1 1000,000 - - - - - - 

23. Капітальний ремонт будівлі ДНЗ №18 по вул. Айвазовського,5 400,000 86,400 86,398 86,398 - 21,6 100,0 

24. Капітальний ремонт будівлі ДНЗ №21 “Ластовічка” по 

вул.Заньковецької, 87а  

700,000 - - - - - - 

25. Капітальний ремонт благоустрою території ДНЗ №28 по 

вул.Добролюбова 

1500,000 - - - - - - 

26. Будівництво баскетбольного поля УЗОШ I-III ст. №19 по 

вул.Заньковецької, 66 (проект громадського бюджету) 

600,000 - - - - - - 

27. Капітальний ремонт цокольного поверху УСЗОШ №4 на 

пл.Жупанатській,10 

500,000 - - - - - - 
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28. Реконструкція покрівлі БПЛ «Інтелект» (виготовлення проектно-

кошторисної документації) 

200,000 - - - - - - 

29. Капітальний ремонт приміщень ЗОШ І-ІІ ступенів №13 по 

вул.Дендеші,23 

1000,000 - - - - - - 

30. Реконструкція даху ДНЗ №15 по вул. Л. Українки, 8 (виготовлення 

проектно-кошторисної документації) 

100,000 - - - - - - 

31. Капітальний ремонт фасаду  будівлі ДНЗ 31 по вул. Докучаєва 1150,000 - - - - -  

32. Капітальний ремонт фасаду  будівлі ЗОШ №5 3400,000 - - - - -  

33. Капітальний ремонт фасаду  будівлі Лінгвістичної гімназії 

ім.Т.Г.Шевченка по наб. Незалежності 

450,000 450,000 450,000 450,000 - 100,0 100,0 

34. Капітальний ремонт благоустрою території ЗОШ І-ІІІ ст. №15 по                                    

вул. Заньковецької 

500,000 - - - - -  

35. Капітальний ремонт будівлі ЗОШ I-III ст. №7 по вул. Дворжака 1500,000 700,000 699,588 699,588 - 46,7 99,9 

36. Капітальний ремонт басейну класичної гімназії по вул. 8-го Березня 1500,000 100,000 99,153 99,153 - 6,7 99,1 

37. Капітальний ремонт благоустрою території ЗОШ №20 ліцею 

"Лідер" 

1500,000 - - - - - - 

38. Капітальний ремонт благоустрою території Ужгородської 

спеціалізованої ЗОШ №2 по вул. Підгірна та виготовлення проектно-

кошторисної документації 

1600,000 50,000 43,053 43,053 - 3,1 86,1 

39. Капітальний ремонт басейну ЗОШ №8 по вул. Ак. Корольова 1500,000 - - - - - - 

40. Капітальний ремонт благоустрою території Лінгвістичної гімназії                            

ім. Т. Г. Шевченка 

500,000 - - - - - - 

41. Капітальний ремонт будівлі НВК "Веселка" 2000,000 - - - - - - 

42. Капітальний ремонт фасаду (заміна вікон) ДНЗ №16 по 

вул.Айвазовського 

923,400 800,000 796,928 796,928 - 86,6 99,6 

43. Будівництво дренажної каналізації для будівлі ЗОШ №20 ліцею 

"Лідер" по вул.Сільвая 

500,000 - - - - - - 
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44. Капітальний ремонт благоустрою території ЗОШ №20 ліцею 

"Лідер" по вул.Сільвая 

1500,000 - - - - - - 

45. Будівництво міні-котельні для ДНЗ №21 "Ластовічка" по вул.Тлехаса 

та виготовлення проектно-кошторисної документації 

2100,000 1000,000 676,088 676,088 - 47,6 67,6 

46. Капітальний ремонт зовнішньої каналізаційної мережі будівлі НВК 

"Ужгородський економічний ліцей, ЗОШ I-II ст." по пл. Ш.Петефі  

41,000 41,000 40,555 40,555 - 100,0 98,9 

47. Капітальний ремонт фасаду(заміна вікон та дверей) НВК 

"Первоцвіт" по вул. Ак.Корольова  

65,600 65,600 65,569 65,569 - 100,0 99,9 

48. Капітальний ремонт будівлі ЗОШ I-III ст. №19 по вул. Заньковецької  277,000 277,000 276,704 276,704 - 100,0 99,9 

49. Будівництво міні-котельні для ДНЗ №1 по вул. М.Вовчка  80,000 80,000 77,020 77,020 - 100,0 96,3 

50. Будівництво міні-котельні для ДНЗ № 15 по вул. Л.Українки  250,000 250,000 249,836 249,836 - 100,0 99,9 

51. Будівництво навісу для зберігання дров котельні ДНЗ №1 по вул. М.Вовчка 295,000 295,000 294,055 294,055 - 100,0 99,7 

52. Капітальний ремонт будівлі ЗОШ I-III ст. №6 по вул. Одеській, 15  162,900 162,900 162,847 162,847 - 100,0 99,9 

53. Спортивний майданчик для міні- футболу зі штучним покриттям в 

загальноосвітній школі I-III ст. №12 по вул. Заньковецької 

м.Ужгород-будівництво та виготовлення проектно-кошторисної 

документації  

684,582 34,582 34,582 34,582 - 5,0 100,0 

54. Капітальний ремонт зовнішньої водопровідної мережі для котельні 

Ужгородської спеціалізованої ЗОШ №2 по вул. Підгірній  

70,000 70,000 69,973 69,973 - 100,0 99,9 

55. Капітальний ремонт системи водопостачання та каналізації Лінгвістичної 

гімназії ім.Т.Г.Шевченка  

26,700 26,700 26,635 26,635 - 100,0 99,7 

56. Реконструкція даху будівлі ДНЗ №18 по вул.Айвазовського,5 

(виготовлення проектно-кошторисної документації) 

80,000 - - - - - - 

57. Капітальний ремонт покрівлі будівлі початкової ЗОШ №7 по 

вул.Дворжака, 54б (виготовлення проектно-кошторисної 

документації)  

50,000 - - - - - - 
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58. Капітальний ремонт покрівлі будівлі ДНЗ №1 по вул.М.Вовчка 

(виготовлення проектно-кошторисної документації)  

50,000 - - - - - - 

59. Капітальний ремонт покрівлі будівлі ЗОШ №12 по вул.Заньковецької 

(виготовлення проектно-кошторисної документації)  

50,000 - - - - - - 

60. Капітальний ремонт покрівлі басейну ЗОШ №20 ліцею 

"Лідер"(виготовлення проектно-кошторисної документації)   

100,000 - - - - - - 

61. Капітальний ремонт зовнішньої та внутрішньої каналізаційної 

мережі будівлі ДНЗ №28 по вул. Добролюбова (виготовлення 

проектно-кошторисної документації)  

50,000 50,000 49,833 49,833 - 100,0 99,7 

62. Капітальний ремонт фасаду та благоустрою території будівлі 

“Інклюзивно-ресурсний центр №1” по вул. 8-го Березня, 46 А  

650,300 650,300 650,289 650,289 - 100,0 100,0 

63. Реконструкція спортивного майданчика НВК "Гармонія" 

вул.Доманинська, 263 в м. Ужгороді  

398,151 398,151 398,151 11,600 386,551** 100,0 100,0 

64. Капітальний ремонт благоустрою території із влаштуванням 

додаткового входу в будівлю ЗОШ I-III ступенів №6 ім.В.С.Гренджі-

Донського по вул. Польова, 22  

1300,000 1300,000 1299,72

5 

799,725 500,000

* 

100,0 99,9 

65. Спортивний майданчик для міні- футболу зі штучним покриттям в 

Ужгородській спеціалізованій ЗОШ №2 по вул. Підгірній м.Ужгород-

будівництво (виготовлення проектно-кошторисної документації) 

50,000 50,000 49,999 49,999 - 100,0 100,0 

66. Спортивний майданчик для міні- футболу зі штучним покриттям в 

класичній гімназії по вул. 8 Березня м. Ужгород-будівництво 

(виготовлення проектно-кошторисної документації) 

50,000 50,000 

 

49,999 49,999 - 100,0 100,0 

67. Капітальний ремонт зовнішньої каналізаційної мережі будівлі 

УЗОШ №19 I-III ст. по вул.Заньковецькій,66  

262,000 262,000 261,188 261,188 - 100,0 99,7 

68. Спортивний майданчик для міні- футболу зі штучним покриттям в 

загальноосвітній школі №8 по вул. Академіка Корольова,4 

м.Ужгород-будівництво  

180,000 180,000 808,916**

* 
179,751 - 100,0 449,4 
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69. Спортивний майданчик для міні- футболу зі штучним покриттям в 

загальноосвітній школі №5 по наб.Київській,16 м.Ужгород-

будівництво 

65,000 65,000 746,375**

* 
56,566 - 100,0 в11,5р.б 

70. Капітальний ремонт системи опалення будівлі ЗОШ №3 I-III ст. по 

над.Незалежності (виготовлення проектно-кошторисної докумен-

тації) 

50,000 50,000 49,424 49,424 - 100,0 98,8 

71. Реконструкція даху ДНЗ №30 по вул.Шевченка,42 1248,000 1248,000 1247,596 1247,596 - 100,0 99,9 

72. Капітальний ремонт покрівлі будівлі “Інклюзивно-ресурсний центр 

№1” по вул. 8-го Березня, 46 А та виготовлення проектно-

кошторисної документації 

600,000 600,000 595,999 595,999 - 100,0 99,3 

73. Капітальний ремонт карнизу покрівлі будівлі "Ужгородської 

спеціалізованої школи I-III ст №5 із поглибленим вивченням іноземних 

мов" по пл.Ш.Петефі,36 

200,000 200,000 178,121 178,121 - 100,0 89,0 

74. Капітальний ремонт санвузлів Лінгвістичної гімназії 

ім.Т.Г.Шевченка 

300,000 300,000 293,318 293,318 - 100,0 97,8 

IV. Об'єкти комунального господарства 66448,279 9248,479 8834,634 8834,634 - 13,9 95,5 

1. Будівництво нової лінії каналізаційних очисних споруд потужністю 

50 тис. м³/на добу, м. Ужгород (виготовлення проектно-

кошторисної документації) 

242,000 242,000 - - - 100,0 - 

2. Реконструкція хлораторних НФС-1, НФС-2, НФС-3 5000,000 - - - - - - 

3. Реконструкція водопровідної мережі по вул. Добрянського  720,000 - - - - - - 

4. Реконструкція водогону D-500 мм від ПНС по вул. Тихій "Кальварія" 

до вул. Собранецької  

5000,000 - - - - - - 

5. Капітальний ремонт будівлі по вул. Кармелюка, 7  850,000 - - - - - - 

6. Будівництво водовідведення побутових стоків в мікрорайоні 

«Горяни»  

5000,000 - - - - - - 

7. Будівництво каналізаційної мережі по вул. Козацька 700,000 - - - - - - 



 

№ 
за/п 

 

Назва об'єкта 

Річний обсяг фінансування, 

тис. грн. 

Січень-грудень 2018 року Відсотки : 

передбачено 

та уточнено 

Програмою 

згідно уточненого 

кошторису (пла-

ну використання 

коштів) 

вико-

нання, 

тис. грн. 

джерела фінансуван-

ня, тис. грн. 
(стовп.4  

до  

стовп.3) 

(стовп.5  

до  

стовп.4) міський 

бюджет 

інші 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

8. Будівництво каналізаційної мережі по вул. Богатирська 700,000 - - - - - - 

9. Будівництво каналізаційної мережі по вул. Донська 800,000 - - - - - - 

10. Рекультивація території існуючого сміттєзвалища в с. Барвінок 

Ужгородського району II-га черга - будівництво 

10000,000 3000,0 2990,925 2990,925 - 30,0 99,7 

11. Будівництво каналізаційної мережі по вул. Радванська 700,000 - - - - - - 

12. Реконструкція водопровідної мережі по вул. Челюскінців від 

вул.Грушевсь-кого до вул. Ак. Корольова  

550,000 - - - - - - 

13. Будівництво напірної каналізаційної мережі із влаштуванням КНС 

від вул. Спортивна до вул. Українська 

1150,000 83,400 83,339 83,339 - 7,2 99,9 

14. Капітальний ремонт фасаду будівлі по пл. Поштовій,3 850,000 145,000 140,310 140,310 - 17,0 96,8 

15. Капітальний ремонт харчоблоку Ужгородського міського 

територіального центру 

500,000 - - - - - - 

16. Реконструкція підземного водозабору "Минай" с.Холмок 

Ужгородського району 

7000,000 59,100 59,049 59,049 - 0,8 99,9 

17. Реконструкція напірного каналізаційного колектора 2х500мм від 

КНС-6 до вул. Капушанської 

5000,000 - - - - - - 

18. Реконструкція КНС-5 по вул. Краснодонців (виготовлення проектно-

кошторисної документації) 

200,000 21,000 21,000 21,000 - 10,5 100,0 

19. Реконструкція напірного колектора від КНС-3 до вул.Бородіна 1000,000 - - - - - - 

20. Реконструкція водопровідної мережі D-100 мм по вул.С.Разіна 500,000 35,000 34,040 34,040 - 7,0 97,2 

21. Реконструкція огорожі насосної станції  "Кальварія" 1500,000 45,200 45,194 45,194 - 3,0 99,9 

22. Реконструкція каналізаційного колектора по вул.Тельмана 1500,000 149,500 149,407 149,407 - 10,0 99,9 

23. Реконструкція огорожі території  НФС-1, НФС-2, НФС-3 1500,000 - - - - - - 

24. Реконструкція КНС-2 по вул.Анкудінова 4000,000 - - - - - - 

25. Реконструкція каналізаційного колектора по вул.Будителів до КНС-2 5000,000 - - - - - - 

26. Капітальний ремонт водопровідної мережі D-100 мм по вул. Дарвіна 

(виготовлення проектно-кошторисної документації) 

100,000 - - - - - - 



 

№ 
за/п 

 

Назва об'єкта 

Річний обсяг фінансування, 

тис. грн. 

Січень-грудень 2018 року Відсотки : 

передбачено 

та уточнено 

Програмою 

згідно уточненого 

кошторису (пла-

ну використання 

коштів) 

вико-

нання, 

тис. грн. 

джерела фінансуван-

ня, тис. грн. 
(стовп.4  

до  

стовп.3) 

(стовп.5  

до  

стовп.4) міський 

бюджет 

інші 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

27. Капітальний ремонт водопровідної мережі D-150 мм по вул.128-ої 

окремої гірсько-піхотної бригади (Єрмака) (виготовлення проектно-

кошторисної документації) 

100,000 - - - - - - 

28. Реконструкція водопровідної мережі D-300мм по вул. Джамбула 

(виготовлення проектно-кошторисної документації) 

100,000 - - - - - - 

29. Реконструкція водопровідної мережі D-300мм по вул. Декабристів 

(виготовлення проектно-кошторисної документації) 

100,000 - - - - - - 

30. Реконструкція водогону D-500мм  по вул. Тельмана (виготовлення 

проектно-кошторисної документації) 

100,000 - - - - - - 

31. Реконструкція приміщень першого поверху під ЦНАП будівлі по 

пл.Поштовій, 3 

190,000 190,000 161,463 161,463 - 100,0 85,0 

32. Капітальний ремонт системи опалення будівлі по пл.Поштовій,3 120,000 120,000 68,732 68,732 - 100,0 57,3 

33. Реконструкція водогону D-325 мм по вул. Шумній від вул. Другетів до 

прохідної ФМК та по вул. Анкудінова від ФМК до транспортного мосту  

1245,000 1245,000 1211,982 1211,982 - 100,0 97,3 

34. Капітальний ремонт покрівлі будівлі по пл. Жупанатська, 3 літера“В” 440,800 440,800 440,786 440,786 - 100,0 99,9 

35. Реконструкція аварійної ділянки каналізаційного колектора по пров. Соляний  150,000 150,000 149,397 149,397 - 100,0 99,6 

36. Реконструкція водогону по вул. Гагаріна (виготовлення проектно-

кошторисної документації)  

100,000 82,000 71,670 71,670 - 82,0 87,4 

37. Будівництво водовідведення поверхневих вод з вулиць Тельмана, 

Шишкіна, Єрмака, С.Разіна, 9-січня (виготовлення проектно-

кошторисної документації) 

400,000 100,000 86,299 86,299 - 25,0 86,3 

38. Капітальний ремонт коридорів адмінбудівлі по пл. Поштовій, 3 

(виготовлення проектно-кошторисної документації)  

49,700 49,700 49,656 49,656 - 100,0 99,9 

39. Капітальний ремонт приміщень будівлі по вул.Небесної Сотні,6 140,000 140,000 139,949 139,949 - 100,0 99,9 

40. Облаштування частини території існуючого кладовища "Барвінок" в 

с.Барвінок Ужгородського району-будівництво 

1540,779 1540,779 1533,614 1533,614 - 100,0 99,5 

41. Капітальний ремонт покрівлі-будівлі по вул. Мукачівська №18 170,000 170,000 169,479 169,479 - 100,0 99,7 



 

№ 
за/п 

 

Назва об'єкта 

Річний обсяг фінансування, 

тис. грн. 

Січень-грудень 2018 року Відсотки : 

передбачено 

та уточнено 

Програмою 

згідно уточненого 

кошторису (пла-

ну використання 

коштів) 

вико-

нання, 

тис. грн. 

джерела фінансуван-

ня, тис. грн. 
(стовп.4  

до  

стовп.3) 

(стовп.5  

до  

стовп.4) міський 

бюджет 

інші 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

42. Будівництво зовнішнього електропостачання електроустановок 

"Винних Льохів" по вул. Ф. Ракоці, 2  

330,000 330,000 329,881 329,881 - 100,0 99,9 

43. Будівництво відведення побутових стоків по вул.Дендеші 

(виготовлення проектно-кошторисної документації) 

100,000 - - - - - - 

44. Будівництво відведення побутових стоків по вул.Шишкіна 

(виготовлення проектно-кошторисної документації)  

50,000 - - - - - - 

45. Будівництво відведення побутових стоків по вул.9-січня 

(виготовлення проектно-кошторисної документації) 

50,000 - - - - - - 

46. Капітальний ремонт системи опалення Ужгородського міського 

територіального центру соціального обслуговування по 

вул.Потушняка, 10б (Благоєва, 10б) 

910,000 910,000 898,462 898,462 - 100,0 98,7 

V. Об'єкти благоустрою 5030,000 30,000 - - - 0,6 - 

1. Будівництво велодоріжок із нанесенням відповідної розмітки по 

вул.Легоцького  

2500,000 - - - - - - 

2. Будівництво велодоріжок із нанесенням відповідної розмітки по 

вул.8 Березня  

1000,000 - - - - - - 

3. Будівництво велодоріжок із нанесенням відповідної розмітки по 

вул.Грушевського  

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

4. Будівництво велодоріжок із нанесенням відповідної розмітки по 

вул.Минайській 

1500,000 - - - - - - 

 Разом : 211495,412 30318,512 30106,078 25571,433 3215,671 14,3 99,3 

Примітка: - * кошти обласного бюджету; 

- ** кошти державного бюджету;  

- ***погашення дебіторської заборгованості у сумі 1318,974 тис. грн., яка склалася на 01.01.2018 року.  



                      Додаток 3 

 

П О К А З Н И К И 

виконання робіт та ремонт приміщень (об'єктів) в будівлі за 2018 рік 

 
 

№ 
за/п 

 

Назва об'єкта 

Річний обсяг фінансування, 

тис. грн. 

Січень-грудень 2018 року Відсотки : 

передбачено 

та уточнено 

Програмою 

згідно уточненого 

кошторису (пла-

ну використання 

коштів) 

вико-

нання, 

тис. грн. 

джерела фінансуван-

ня, тис. грн. 
(стовп.4  

до  

стовп.3) 

(стовп.5  

до  

стовп.4) міський 

бюджет 

інші 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. 

 

 

Реконструкція ліфтової шахти в будівлі Ужгородської міської 

ради по пл. Поштовій, 3  

 

61,400 61,400 61,400 61,400 - 100,0 100,0 

2. 

 

 

 

Виготовлення скульптурної композиції "Пам'ятник жертвам 

Голодомору 1932-1933 років в Україні по наб. Незалежності в 

м.Ужгород" 

 

2310,000 2310,000 2310,000 - 2310,000* 100,0 100,0 

 Всього : 2371,400 2371,400 2371,400 61,400 2310,000* 100,0 100,0 

 

Примітка : *- обласний бюджет 

 

 

 



                                               Додаток 4 

П О К А З Н И К И 

виконання робіт по ремонту закладів охорони здоров'я за 2018 рік 

 
 

№ 

за/п 

 

Назва об'єкта 

Річний обсяг фінансування, 

тис.грн. 

Січень-грудень 2018року Відсотки : 

передбачено та 

уточнено 

Програмою 

згідно уточненого 

кошторису (плану 

використання 

коштів) 

вико-

нання, 

тис. грн. 

в т.ч.джерела фінан-

сування, тис. грн. 
(стовп.4  

до  

стовп. 3) 

(стовп.5  

до  

стовп. 4) міський 

бюджет  

 

інші 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. 

 

 

 

Капітальний ремонт приміщень амбулаторії ЗПСМ №3 

Ужгородського міського центру первинної медико-санітарної 

допомоги по вул. П.Комуни, 2 (виготовлення проектно-

кошторисної документації) 

100,000 - 

 

 

 

- - - - 

 

 

 

- 

 

 

 

2. 

 

Капітальний ремонт (заміна вікон та дверей) жіночої 

консультації №1 міського пологового будинку 

226,900 - 

 

- - - - 

 

- 

 

3. 

 

Капітальний ремонт (ліквідація просадки) будівлі УМПБ по 

вул.Грибоєдова, 20Б 

60,000 - 

 

- - - - 

 

- 

 

 Разом: 386,900 - - - - - - 

 
 

 
 

 



Додаток 5 

П О К А З Н И К И 

виконання цільових міських Програм у 2018 році  

за рахунок коштів бюджету м. Ужгорода та субвенції з державного і обласного бюджетів 
 

 

№ 

за/п 

 

Найменування цільової міської Програми,  

головний розпорядник бюджетних коштів 

Річний обсяг фінансування, 

тис. грн. 

Фактично 

профінан-

совано  

за січень-

грудень, 

тис. грн. 

Відсотки: 

передбачено 

та уточнено  

Програмою 
 

згідно уточненого 

кошторису (плану 

використання 

коштів)  

(стовп.4 

до 

стовп. 3) 

(стовп. 5 

до 

стовп. 4) 

1 2 3 4 5 6 7 

I. Управління містобудування та архітектури 4796,000 1120,000 1119,966 23,3 99,9 

1. Програма комплексного забезпечення містобудівною документацією міста Ужгород,                    

в т.ч. по заходах :  

4796,000 1120,000 1119,966 23,3 100,0 

 Розробка детальних планів територій 1000,000 295,000 295,000 29,5 100,0 

 Внесення змін у містобудівну документацію 500,000 - - - - 

 Топо-геодезичні та фотогеодезичні роботи М 1:500 1000,000 114,800 114,753 11,4 99,9 

 Створення та впровадження містобудівного кадастру 900,000 - - - - 

 Проведення архітектурних конкурсів, виплата премій переможцям 180,000 - - - - 

 Виплата заохочувальних премій учасникам архітектурних конкурсів 20,000 - - - - 

 Внесення змін до генерального плану міста 946,000 710,200 710,213 75,0 100,0 

 Експертиза містобудівної документації (внесення змін до генерального плану міста) 250,000 - - - - 

II. Виконавчий комітет 29540,110 4020,000 3501,896 13,6 87,1 

1. Комплексна Програма матеріально-технічного забезпечення військових 

формувань та удосконалення цивільного захисту населення на 2017-2018 роки,             

в т.ч. по заходах : 

600,000 50,000 49,683 8,3 99,3 

 Придбання: речового майна та спорядження, предметів, матеріалів, обладнання та інвентаря; 

інструментів; спецодягу, обмундирування, захисного одягу, захисного та спеціалізованого 

взуття, запчастин до транспортних засобів; будівельних матеріалів, посуду, термосів, фляг, 

шоломів, засобів індивідуального захисту та іншого майна; закупівля інженерного та 

спеціалізованого майна; засобів спеціалізованого призначення, матеріалів для поточного 

ремонту казарм та інше  

400,000 - - - - 

 Виготовлення бланків для комплектування особових справ; придбання канцелярського приладдя, 

знаків поштової оплати; виготовлення засобів наочної агітації військово-патріотичного 

50,000 50,000 49,683 100,0 99,3 



 

№ 

за/п 

 

Найменування цільової міської Програми,  

головний розпорядник бюджетних коштів 

Річний обсяг фінансування, 

тис. грн. 

Фактично 

профінан-

совано  

за січень-

грудень, 

тис. грн. 

Відсотки: 

передбачено 

та уточнено  

Програмою 
 

згідно уточненого 

кошторису (плану 

використання 

коштів)  

(стовп.4 

до 

стовп. 3) 

(стовп. 5 

до 

стовп. 4) 

1 2 3 4 5 6 7 

спрямування; надання транспортних послуг для проведення розшуку призовників; забезпечення 

військово-лікарської комісії Ужгородського ОМВК господарським майном та інше 

 Придбання: переносних радіо станцій, засобів захисту органів дихання (марки ГП-7) для 

працівників міської ради та інше 

50,000 - - - - 

 Придбання: акумуляторних батареїв, запчастин до транспортних засобів, повсякденний 

робочий одяг, черевики з високими берцями та інше 

100,000 - - - - 

2. Програма створення та накопичення міського матеріального резерву та 

промислових засобів індивідуального захисту органів дихання для 

непрацюючого населення м. Ужгорода на 2017-2021 роки, в т.ч. по заходах: 

7476,910 - - - - 

 Придбання матеріально-технічних засобів:      

 Будівельні матеріали та засоби загальногосподарського призначення (цегла будівельна, 

покрівельні матеріали, бітум, руберойд, скло, мішки для піску, пісок, фундаментні блоки, 

піломатеріали та інше) 

971,000 - - - - 

 Пально-мастильні матеріали (бензин, дизельне паливо, мастила та інше) 20,000 - - - - 

 Засоби насосного обладнання (мотопомпи, насоси різної потужності та інше) 15,770 - - - - 

 Засоби забезпечення аварійно- рятувальних робіт (комплекти для проведення електро- та 

газозварювання, бензопили, рятувальні мотузки, канати та інше) 

27,240 - - - - 

 Продовольчі товари ( хліб, консерви, масло вершкове, цукор, сіль, чай та інше ) з розрахунку 1 

000 осіб на 3 доби 

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 - - - - 

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

інше) 

6,000 - - - - 

 Майно соціального характеру (робочі каски, рукавиці робочі, ліхтарики, захисні маски, 

респіратори, та інше) з розрахунку 1000 шт. 

40,000 - - - - 

 ЗІЗ ОД (фільтрувальний протигаз для захисту населення за типами залежно від небезпечних 

хімічних речовин або комплекти засобів захисту з аналогічними захисними властивостями) із 

розрахунку 16 205 шт. 

6024,900 - - - - 

3. Програма розвитку земельних відносин у м. Ужгород на 2017-2019 роки,                         

в т.ч. по заходах : 

5511,000 210,000 209,716 3,8 99,8 
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 Інвентаризація земель міста 210,000 210,000 209,716 100,0 99,8 

 Розробка та затвердження плану земельно-господарського устрою міста Ужгород 301,000 - - - - 

 Придбання земельних ділянок                   5000,000 - - - - 

 - для облаштування нового кладовища           4985,500 - - - - 

 - для будівництва соціального житла               14,500 - - - - 

4. Програма інформатизації діяльності Ужгородської міської ради та її виконавчих 

органів на 2016-2018 роки, в т.ч. по заходах : 

2302,200 600,000 557,132 26,0 92,8 

 Розвиток технічного забезпечення інформатизації виконавчих органів міської ради із 

впровадженням ліцензійного програмного забезпечення, в т.ч.: 

1000,000 582,200 557,132 58,2 95,7 

 1) придбання нової оргтехніки (комп’ютерів та периферії)  800,000 300,000 295,000 37,5 98,3 

 2) модернізація застарілої комп’ютерної техніки з одночасним придбанням ліцензійного 

програмного забезпечення  

200,000 200,000 179,932 100,0 89,9 

 Розгортання структурованої кабельної мережі між структурними підрозділами міської ради, 

в т.ч.створення серверної кімнати, купівля комп’ютера-сервера та його розміщення в 

адмінбудівлі  

82,200 82,200 82,200 100,0 100,0 

 Впровадження елементів електронно-інформаційної системи "Електронне урядування", в т.ч.:  480,000 17,800 - 3,7 - 

 1) створення єдиної системи електронного документообігу виконавчих органів міської ради та 

єдиної системи обліку кадрів міської ради, придбання іменних ліцензій  

360,000 - - - - 

 2) створення, функціонування та ведення системи обліку публічної інформації  20,000 17,800 - 89,0 - 

 3) модернізація та інформаційне наповнення офіційної веб-сторінки міської ради та центру 

надання адміністративних послуг  

100,000 - - - - 

 Обслуговування структурованої кабельної мережі  80,000 - - - - 

 Придбання робочих станцій для оформлення та видачі паспорта громадянина України, 

електронної черги 

660,000 - - - - 

5. Програма розвитку транскордонного співробітництва та підтримки 

імплементації проектів міжнародної технічної допомоги в м. Ужгород на 2018-

2022 роки 

1130,000 660,000 598,546 58,4 90,7 

6. Програма розвитку архівної справи в місті Ужгород на 2016-2020рр,                                

в т.ч. по заходах: 

60,000 - - - - 

 Придбання та оновлення устаткування для  збереження документів (стелажі) 20,000 - - - - 
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 Обладнання для виставкових експозицій у архівному відділі (стенди) 10,000 - - - - 

 Придбання оргтехніки 30,000 - - - - 

7. Програма забезпечення молоді, учасників АТО та внутрішньо переміщених осіб 

житлом у м. Ужгороді на 2018-2022 роки, в т.ч. по заходах: 

4500,000 

 

1700,000 1295,082 37,7 76,1 

 Надання пільгових довготермінових кредитів молодим сім'ям та одиноким молодим 

громадянам на будівництво(реконструкцію) та придбання житла 

3370,000 1260,000 1260,000 37,3 100,0 

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

забезпечення доступним житлом 

1130,000 440,000 35,082 38,9 7,9 

8. Комплексна Програма профілактики та протидії злочинності в місті Ужгород на 

2017-2020 роки, в т.ч. по заходах : 

1400,000 - - - - 

 Покращення умов функціонування та обслуговування громадян на опорних пунктах поліції 

(придбання офісної та комп’ютерної техніки) 

200,000 - - - - 

 Покращення умов із обслуговування громадян сектором превенції Ужгородського ВП ГУНП 

(служби у сфері дозвільної системи) 

50,000 - - - - 

 Придбання сучасних GPS навігаторів, нагрудних камер, відеореєстраторів для службового 

транспорту Ужгородського ВП ГУНП (15 комплектів по 3 тис. грн.) 

25,000 - - - - 

 Забезпечення паливно - мастильними матеріалами, оплата транспортних послуг, утримання 

транспортних засобів 

600,000 - - - - 

 Проведення поточного ремонту в кімнаті тимчасового тримання при черговій частині 

Ужгородського ВП ГУНП 

25,000 - - - - 

 Проведення заходів з енергозбереження та модернізації системи електроживлення будівлі 

Ужгородського відділу поліції, заміна віконних та дверних блоків, проведення внутрішньої 

електромережі 

500,000 - - - - 

9. Програма впровадження системи відео спостереження у м. Ужгород на 2016-

2018 роки, в т.ч. по заходах : 

800,000 800,000 791,737 100,0 98,9 

 Придбання обладнання (відеокамери, тощо) 500,000 500,000 494,000 100,0 98,8 

 Послуги по обслуговуванню відеокамер, абонплата за Інтернет, послуги апаратного хостінгу, 

монтажні роботи по підключенню нових камер, поточний ремонт камер, побудова мережі 

системи відео спостереження та інше 

300,000 300,000 297,737 100,0 99,2 

10. Комплексна Програма відновлення історичного центру м. Ужгорода на 2017- 1560,000  - - - - 
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2020 роки, в т.ч. по об'єктах : 

 Реставрація пам'ятки архітектури національного значення "Амбар та винний льох XVIII ст.", 

охоронний №1107, в м. Ужгород по вул.Ф.Ракоці,2 

1560,000 - - - - 

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

роки, в т.ч. по завданнях: 

3600,000 - - - - 

 Придбання обладнання та основних засобів: 3300,000 - - - - 

 - придбання автомобільного транспорту спеціального призначення 1800,000 - - - - 

 - придбання спеціальної техніки, обладнання спеціального призначення 1300,000 - - - - 

 - придбання спеціального одягу 200,000 - - - - 

 Придбання паливно-мастильних матеріалів 300,000 - - - - 

12. Програма співпраці Ужгородської міської ради та управління Державної казна-

чейської служби України у м. Ужгороді Закарпатської області в сфері казна-

чейського обслуговування бюджетних коштів на 2018-2020 роки, в т.ч. по 

заходах : 

300,0000 - - - - 

 Придбання та ремонт комп'ютерної техніки, обладнання 200,000 - - - - 

 Проведення поточного ремонту приміщення, придбання меблів 100,000 - - - - 

13. Програма підтримки управління патрульної поліції в Закарпатській області 

Департаменту патрульної поліції на 2018-2020 роки, в т.ч. по заходах : 

300,000 - - - - 

 Придбання оргтехніки, офісної техніки, відеокамери та ін. 60,000 - - - - 

 Друкована продукція 40,000 - - - - 

 Запасні частини до автомобілів, господарські товари 160,000 - - - - 

 Офісні меблі 40,000 - - - - 

III. Ужгородська міська рада 553,073 424,311 238,442 76,7 56,1 

1. Програма сприяння виконанню рішень судів та інших виконавчих документів 

на 2018 – 2022 роки : 

553,073 424,311 238,442 76,7 56,2 

 Видатки на організацію виконання судових рішень, постанов та виконавчих документів 553,073 424,311 238,442 76,7 56,2 

IV. Управління економіки та стратегічного планування 2750,000 585,000 581,531 21,2 99,4 

1. Програма науково-методичного забезпечення Стратегії розвитку міста "Ужгород 2030",                  

в т.ч. по заходах : 

415,000 355,000 355,000 85,5 100,0 
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 Діагностика екологічного стану довкілля та озеленення міста. 

Наукове дослідження рекреаційно-туристичного потенціалу міста, проблематики та напрямів 

розвитку. 

Дослідження розвитку науково-технічного потенціалу та інноваційної діяльності 

40,000 40,000 40,000 100,0 100,0 

 Проведення соціально-економічного аналізу розвитку міста за 2010-2015 роки, розроблення 

прогнозу економічного потенціалу міста та проведення соціологічного дослідження з вивчення 

думки мешканців міста щодо пріоритетів розвитку міста 

55,000 

 

55,000 

 

55,000 

 

100,0 100,0 

 Проведення SWOT – аналізу. Аналіз внутрішніх (сильні і слабкі сторони) та зовнішніх 

(сприятливі та загрози) чинників розвитку міста. 

Розробка просторових сценаріїв розвитку міста з фокусом на транспорті, забудові та 

ландшафті ( у тому числі головних напрямків (проектів) в рамках кожного сценарію, з 

аналізом ризиків та можливостей) 

85,000 85,000 85,000 100,0 100,0 

 Визначення пріоритетних операційних цілей розвитку міста та плану заходів реалізації Стратегії 

розвитку міста «Ужгород 2030» 

115,000 115,000 115,000 100,0 100,0 

 Презентація та громадське обговорення Стратегії розвитку міста «Ужгород 2030» та 

робота зі зворотним зв'язком (пропозиції громадян до Стратегії) 

Організація проведення внутрішніх міських семінарів, зустрічей з фокус-групами, відкритих 

зустрічей з громадою, конференцій, «круглих столів» та презентацій в рамках процесу 

розроблення Стратегії розвитку міста «Ужгород 2030». 

Навчальні майстерні для персоналу структури (центру) управління Стратегічним планом. 

Корегування, редагування і тиражування Стратегії розвитку міста «Ужгород 2030» у 

кількості 300 примірників. 

120,000 60,000 60,000 50,0 100,0 

2. Програма розвитку туризму та формування позитивного інвестиційного іміджу 

м. Ужгород на 2018-2022 роки, в т.ч. по заходах : 

1215,000 180,000 176,875 14,8 98,2 

 Забезпечення ефективності системи управління процесами розвитку туризму та іноземного 

інвестування на місцевому рівні:  

275,000 - - - - 

 - участь у семінарах, презентаціях, конференціях, тренінгах, форумах представників від 

Ужгородського МВК, депутатського корпусу з метою вивчення світового досвіду роботи з 

іноземними інвесторами та фондами в туристичній та інвестиційній сфері щодо соціально-

економічного розвитку 

75,000 - - - - 

 - направлення на стажування представників Ужгородського МВК за кордон, як одного з 

інструментів набуття досвіду у формуванні та управлінні процесами щодо створення якісного 

100,000 - - - - 
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туристичного продукту, залучення інвестицій та розширення ділових контактів, застосування 

кращих світових практик 

 - забезпечення співфінансування діяльності "Головного офісу спільної координаційної 

платформи сталого туризму Карпатського регіону" 

100,000 - - - - 

 Популяризація, промоція міста Ужгород на міжнародному рівні: 150,000 - - - - 

 - здійснення інформаційного обміну з провідними зарубіжними та вітчизняними засобами 

масової інформації, туроператорами та тур агентствами, установами шляхом друку 

інформаційно-рекламних матеріалів, проведення ознайомчих турів про місто для 

представників засобів масової інформації, дипломатичних представників, інформаційних 

компаній, фондів та інших структур з метою популяризації міста на міжнародній арені 

100,000 - - - - 

 - створення туристичного бренду міста Ужгород та просування його на міжнародній арені у 

друкованих та електронних засобах  масової інформації 

50,000 - - - - 

 Формування позитивного туристичного іміджу та підвищення інвестиційної привабливості 

міста Ужгород: 

200,000 139,900 136,835 69,9 97,8 

 - створення, придбання, виготовлення і друк інформаційних і презентаційних ресурсів, 

матеріалів, сувенірів, зокрема: книг, буклетів, компакт-дисків, флаєрів, постерів, роликів, 

відеофільмів, плакатів, банерів, інвестиційних карт, інших презентаційних матеріалів про 

туристичний, економічний потенціал, інвестиційний клімат, можливості залучення інвестицій 

в економіку міста 

200,000 139,900 136,835 69,9 97,8 

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

потенціалу міста Ужгород 

340,000 40,100 40,040 11,8 99,8 

 - організація та участь у проведенні Міжнародних інформаційно-економічних форумів, 

конференцій, інших іміджових заходів в Україні та за кордоном, в т.ч. транспортні витрати 

70,000 - - - - 

 - проведення презентацій щодо туристичного, інвестиційного та економічного потенціалу 

міста Ужгород в Україні та за кордоном, в т.ч. транспортні витрати 

50,000 - - - - 

 - виготовлення пересувного виставкового обладнання 70,000 - - - - 

 - проведення та участь у виставково-ярмаркових заходах в Україні та за кордоном, в т.ч. 

транспортні витрати 

150,000 40,100 40,040 26,7 99,8 

 Підготовка та реалізація інвестиційних проектів, що мають суттєвий вплив на соціально-

економічне становище міста: 

250,000 - - - - 

 - розробка стратегічно важливих для соціально-економічного розвитку інвестиційних проектів 

міста та їх можливе співфінансування 

250,000 - - - - 
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3. Програма підтримки та партнерства між Ужгородською міською радою та 

суб'єктами малого і середнього бізнесу на 2018-2019 роки : 

1000,000 - - - - 

 Надання фінансової підтримки суб'єктам підприємництва шляхом компенсації відсоткових 

ставок за залученими кредитами та позиками 

1000,000 - - - - 

4. Програма енергозбереження та енергоефективності міста Ужгород на 2018-2022 

роки, в т.ч. по заходах : 

120,000 50,000 49,656 41,6 99,3 

 Розроблення Плану дій сталого енергетичного розвитку та клімату міста Ужгород до 2030 

року 

45,000 45,000 45,000 100,0 100,0 

 Проведення Днів енергії в місті Ужгород 25,000 5,000 4,656 20,0 93,1 

 Організація та участь у навчальних заходах, форумах, конференцій та інших заходах з 

енергозбереження та енергоефективності 

50,000 - - - - 

V. Департамент міського господарства 578278,305 213629,819 197534,737 36,9 92,4 

1. Програма підготовки до продажу земельних ділянок на 2018-2020 роки : 597,000 597,000 596,400 100,0 99,9 

 Своєчасність замовлення та виготовлення звітів про експертну грошову оцінку земельних 

ділянок щодо яких Ужгородською міською радою прийнято рішення про надання дозволу на 

проведення такої оцінки, з урахуванням кількості звернень зацікавлених осіб 

597,000 597,000 596,400 100,0 99,9 

2. Програма реконструкції та капітального ремонту мережі зовнішнього освітлення 

міста Ужгород на 2017-2020 роки, в т.ч. по заходах : 

26350,000 2529,379 2168,976 9,6 85,7 

 Капітальний ремонт мережі зовнішнього освітлення міських вулиць: 7000,000 2231,379 1871,976 36,1 83,9 

 в т.ч. першочергові : 2529,379 2231,379 1871,976 88,2 83,9 

 Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення пл. Ш.Петефі 1813,206 1813,206 1529,801 100,0 84,4 

 Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення вул. Механізаторів 60,000 60,000 58,002 100,0 96,7 

 Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення вул. Рильського 70,000 70,000 60,734 100,0 86,8 

 Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення у сквері Штефаника 218,173 218,173 153,166 100,0 70,2 

 Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення вул.Заводська, вул.Мейсароша, вул. 

Мусоргського 

70,000 70,0 69,580 100,0 99,4 

 Капітальний ремонт зовнішнього освітлення внутрішньо квартальних територій: 4500,000 298,000 297,694 100,0 99,9 
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 в т.ч. першочергові: 298,000 298,000 297,694 100,0 99,9 

 Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення внутрішньо квартальної території                      

вул. Легоцького, 56-72 

298,000 298,000 297,694 100,0 99,9 

 Реконструкція системи вуличного освітлення міста Ужгорода II черга 14850,000 -    

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

роки, в т.ч. по заходах: 

114390,683 38780,539 38778,864 33,9 100,0 

 Забезпечення надання підтримки підприємствам водопровідно-каналізаційного господарства 

(Внески в статутний капітал КП "Водоканал міста Ужгород") 14659,700 5200,000 5200,000 35,5 100,0 

 Забезпечення функціонування підприємств побутового обслуговування, що входять до 

комунальної власності (Внески у статутний фонд комунальних підприємств): 88765,044 29892,600 29891,000 33,6 100,0 

 - КП "Архітектурно-планувальне бюро" 350,000 - - - - 

 - КП "Комунальне шляхово-експлуатаційне підприємство"  31900,000 1,600 - 0,05 - 

 - КП "Ужгородський комбінат комунальних підприємств" 3508,000 200,000 200,000 5,7 100,0 

 - КП "Парк культури та відпочинку "Під замком" 400,000 - - - - 

 - КП "Уж-фест" 689,944 200,000 200,000 29,0 100,0 

 - КП "Ужгородський муніципальний транспорт" 50000,000 29491,000 29491,000 59,0 100,0 

 - КП "Ужгородська міська друкарня" 871,100 - - - - 

 - КП "Ужгородліфт" 700,000 - - - - 

 - КП "Центр інформаційних технологій" 346,000 - - - - 

 Забезпечення підтримки комунальних підприємств для здійснення статутної діяльності : 10165,400 2887,400 2887,325 28,4 100,0 

 КП "Водоканал міста Ужгород" 9778,000 2500,000 2500,000 25,5 100,0 

 КП "Стадіон "Авангард" 387,400 387,400 387,325 100,0 99,9 

 Забезпечення погашення податкової заборгованості відповідно до податкового повідомлення –

рішення від 27.07.2018 року №0005541401 КП "КАТП-072801"Ужгородської міської ради 

800,539 800,539 800,539 100,0 100,0 

4. Програма капітального ремонту житлового фонду у м. Ужгород на 2018-2022 роки: 21400,000 5526,591 5402,916 25,8 97,8 

 Капітальний ремонт покрівель багатоквартирних житлових будинків, що обслуговується 

управителями : 

4800,000 478,160 477,551 10,0 99,9 

 в т.ч. першочергові: 957,881 478,160 477,551 49,9 99,9 

 вул. Собранецька, 98 238,400 238,400 237,791 100,0 99,7 

 вул. Собранецька, 118 239,760 239,760 239,760 100,0 100,0 

 вул. Собранецька, 152 239,760 - - - - 
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 вул. Коритнянська, 8 239,961 - - -  

 Капітальний ремонт водопроводу та каналізації багатоквартирних житлових будинків, що 

обслуговуються управителями : 

680,000 654,050 644,111 96,2 98,5 

 в т.ч. першочергові: 654,050 654,050 644,111 100,0 98,5 

 вул. Канальна, 33  135,000 135,000 134,616 100,0 99,7 

 вул. Канальна, 35  135,000 135,000 134,970 100,0 99,9 

 вул.Айвазовського,18 100,000 100,000 94,525 100,0 94,5 

 вул. Столєтова, 4 284,050 284,050 280,000 100,0 98,6 

 Капітальний ремонт електрощитових, мереж електроосвітлення житлових будинків, що 

обслуговуються управителями : 

800,000 84,210 83,719 10,5 99,4 

 в т.ч. першочергових 84,210 84,210 83,719 100,0 99,4 

 вул. Собранецька, 152 84,210 84,210 83,719 100,0 99,4 

 Капітальний ремонт покрівель житлових будинків об'єднань співвласників багатоквартирних 

будинків ОСББ, ЖБК : 

9600,000 2294,800 2225,327 23,9 96,9 

 в т.ч. першочергові: 3477,875 2294,800 2225,327 65,9 96,9 

 вул. Можайського, 34 (ОСББ «Можайського 34) 238,960 238,960 234,342 100,0 98,1 

 вул.Грушевського, 67 (ОСББ"Грушевського, 63,65,67) 159,475 - - - - 

 пр.Свободи,20 (ОСББ "Проспект-20") 675,742 675,742 675,684 100,0 99,9 

 вул.Оноківська, 20 (ОСББ "Шахта Уж-20") 239,600 - - - - 

 вул.Руданського, 3 (ОСББ "Руданського-3") 238,880 238,880 232,501 100,0 97,3 

 вул.Оноківська, 2 (ОСББ "Дорожник-Шахта") 384,000 - - - - 

 пр.Свободи,45 (ОСББ "ПРОСПЕКТ-45") 400,000 - - - - 

 вул. Минайська,14(ОСББ "Минайська,14") 239,200 239,200 236,662 100,0 98,9 

 вул.Одеська,12 (БК "Одеська 12") 50,000 50,000 - 100,0 - 

 вул.Данила Галицького,6(ОСББ Д.Галицького,6) 285,000 285,000 284,170 100,0 99,8 

 вул.Лесі Українки, 15 (ОСББ "Каштан по вул.Лесі Українки) 567,018 567,018 561,968 100,0 99,1 

 Капітальний ремонт водопроводу та каналізації житлових будинків ОСББ, ЖБК : 2480,000 480,000 463,255 19,3 96,5 

 в т.ч. першочергові: 480,000 480,000 463,255 100,0 96,5 

 пр. Свободи, 28 (ОСББ «Уж-Форт») 120,000 120,000 106,819 100,0 89,0 

 пр. Свободи, 30 (ОСББ "Проспект Свободи,30") 120,000 120,000 119,731 100,0 99,8 

 вул.Заньковецької,3(ОСББ "Заньковецької,3") 240,000 240,000 236,705 100,0 98,6 

 Капітальний ремонт електрощитових, мереж електроосвітлення житлових будинків ОСББ,ЖБК: 1120,000 1171,316 1162,905 104,5 99,3 

 в т.ч. першочергові: 1171,316 1171,316 1162,905 100,0 99,3 
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 вул. Перемоги, 157 (ОСББ «Восход Новий») 143,157 143,157 142,307 100,0 99,4 

 вул. Благоєва, 9 (ОСББ «Самопоміч») 98,130 98,130 97,508 100,0 99,3 

 вул. Панькевича, 77 (ОСББ «Панькевича 77») 70,000 70,000 69,591 100,0 99.4 

 вул. Минайська, 3 (ОСББ «Каштан – Минайська 3») 35,000 35,000 33,813 100,0 96,6 

 вул. Минайська, 10 (ОСББ «Минайська 10») 95,000 95,000 94,435 100,0 99,4 

 вул. Василя Комендаря, 47 (ОСББ "ЄДНІСТЬ 47,47А") 73,000 73,000 72,206 100,0 98,9 

 вул. Василя Комендаря, 47а (СОББ"ЄДНІСТЬ 47,47А") 137,000 137,000 135,484 100,0 98,9 

 вул. Перемоги, 149 (ОСББ "Капушанська 149") 239,779 239,779 237,861 100,0 99,2 

 вул.Василя Комендаря,50 (ОСББ"Велика перемога") 280,250 280,250 279,700 100,0 99,8 

 Капітальний ремонт дашків над балконами верхніх поверхів:  

вул.Панькевича, 79-81 (ОСББ "Енергетик 79,81") 

238,400 238,400 237,601 100,0 99,6 

 Капітальний ремонт ліфтів багатоквартирних житлових будинків, які обслуговуються 

управителями 

1360,000 - - - - 

 Капітальний ремонт ліфтів житлових будинків ОСББ, ЖБК: 560,000 125,655 108,447 22,4 86,3 

 в т.ч. першочергові: 125,655 125,655 108,447 100,0 86,3 

 вул.Заньковецької,3 (ОСББ "Заньковецької, 3") 59,000 59,000 56,307 100,0 95,4 

 вул.Василя Комендаря, 50 (ОСББ "Велика перемога") 66,655 66,655 52,139 100,0 78,2 

5. Програма охорони навколишнього природного середовища міста Ужгород на 

2018-2022 роки, в т.ч. по заходах та об'єктах : 

2539,000 702,863 562,922 27,7 80,1 

 Забезпечення екологічно безпечного збирання ТПВ 96,000 96,000 96,000 100,0 100,0 

 Забезпечення організації території об'єктів природно-заповідного фонду "парк Боздоський" 

(Реконструкція парку Боздоський) 

1000,000 - - - - 

 Забезпечення організації території об'єктів природно-заповідного фонду "парк Підзамковий" 

(Реконструкція парку Підзамковий) 

500,000 - - - - 

 Забезпечення утримання в належному стані зелених насаджень в межах об'єктів природно-заповідного 

фонду місцевого значення "парк Боздоський" 

265,000 265,000 239,990 100,0 90,6 

 Забезпечення утримання в належному стані зелених насаджень в межах об'єктів природно-заповідного 

фонду місцевого значення "парк Підзамковий" 

100,000 100,000 64,886 100,0 64,9 

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

"парк Боздоський" 

130,000 130,000 109,381 100,0 84,1 

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

"парк Підзамковий" 

100,000 61,863 52,665 61,9 85,1 
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 Забезпечення щодо відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму, очищення 

водовідвідного каналу в межах об'єктів природно-заповідного фонду місцевого значення "парк Боздоський" 

298,000 - - - - 

 Забезпечення виготовлення проекту встановлення та виносу меж в натурі об'єкту ПЗФ "Липова Алея" 20,000 20,000 - 100,0 - 

 Паспортизація водойм 30,000 30,000 - 100,0 - 

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

2020 роки:  

164000,000 5487,294 5093,615 3,3 92,8 

 Реконструкція мереж та об'єктів благоустрою історичної частини міста : 150000,000 5487,294 5093,615 3,6 92,8 

 в т.ч. першочергові : 7715,119 5487,294 5093,615 71,1 92,8 

 - реконструкція інженерних мереж по пл. Ш.Петефі  7465,119 5465,119 5071,441 73,2 92,8 

 - виготовлення проектно-кошторисної документації та проведення експертизи на 

реконструкцію пл. Фенцика, пл. Театральна  

250,000 22,175 22,174 8,8 99,9 

 Капітальний ремонт фасадів : 6000,000 - - - - 

 в т.ч. першочергові: 508,284 - - - - 

 - капітальний ремонт головного фасаду житлового будинку по пл.Корятовича,4 в м. Ужгород 211,310 - - - - 

 - капітальний ремон фасаду житлового будинку по вул.Корятовича,7 296,974 - - - - 

 Капітальний ремонт покрівель : 8000,000 - - - - 

 в т.ч. першочергові: 654,529 - - - - 

 - виготовлення проектно-кошторисної документації та проведення експертизи на капітальний 

ремонт покрівель та фасадів житлових будинків історичного центру міста  

100,000  - - - - 

 - капітальний ремонт покрівлі житлового будинку по вул.Корятовича,7 296,983 - - - - 

 - капітальний ремонт покрівлі житлового будинку по вул.Капітульна,4/1 257.546 - - - - 

7. Програма благоустрою міста Ужгород на 2018-2022 роки,                                                       

в т.ч. по об'єктах та заходах: 

235632,905 156323,841 141282,818 66,5 90,3 

 I. Утримання об’єктів благоустрою:  66258,400 60203,766 59420,880 90,8 98,7 
 Забезпечення утримання в належному стані міських доріг  19492,145 19492,145 19486,787 100,0 99,9 

 Утримання в належному стані території міста (ліквідація несанкціонованих сміттєзвалищ)  1320,525 1320,530 1213,435 100,0 91,8 

 Збереження та утримання на належному рівні зелених зон міста  10534,130 10534,130 10486,382 100,0 99,5 

 Забезпечення благоустрою кладовищ  1659,000 1659,000 1609,856 100,0 97,0 

 Забезпечення функціонування системи вуличного освітлення (послуги з утримання системи 

вуличного освітлення)  

2500,000 2500,000 2488,002 100,0 99,5 
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 Забезпечення функціонування системи вуличного освітлення (Енергія електрична)  12000,000 12000,000 11842,549 100,0 98,6 

 Забезпечення функціонування світлофорних об'єктів (послуги з утримання світлофорних 

об'єктів)  

804,000 804,000 795,907 100,0 98,9 

 Утримання в належному стані об'єктів благоустрою (утримання малих архітектурних форм: 

монтаж та встановлення дерев'яних конструкцій)  

395,700 395,700 251,413 100,0 63,5 

 Забезпечення функціонування міських фонтанів  146,000 146,000 146,000 100,0 100,0 

 Забезпечення утримання в належному стані зони відпочинку, прибережної смуги  198,000 198,000 95,030 100,0 47,9 

 Забезпечення послуг по святковому оформленню міста (монтаж та встановлення дерев'яних 

конструкцій)  

199,000 199,000 198,998 100,0 99,9 

 Забезпечення утримання в належному стані об'єктів благоустрою (фарбування об'єктів 

благоустрою)  

290,000 290,000 239,954 100,0 82,7 

 Забезпечення утримання об'єктів транспортної інфраструктури (нанесення горизонтальної 

розмітки)  

1461,200 598,695 555,682 40,9 92,8 

 Забезпечення поточного ремонту об’єктів транспортної інфраструктури(світлових об’єктів)  189,300 189,300 189,273 100,0 99,9 

 Забезпечення поточного ремонту об’єктів транспортної інфраструктури (заміна дорожніх 

знаків)  

199,000 199,000 198,821 100,0 99,9 

 Забезпечення роботи мережі водовідведення вулиць  2111,400 191,000 191,000 9,0 100,0 

 Забезпечення поточного ремонту об’єктів транспортної інфраструктури (ремонт окремих 

елементів зливової каналізації)  

198,700 74,557 74,557 37,5 100,0 

 Забезпечення виготовлення санітарної схеми міста 199,000 - - - - 

 Послуги у сфері поводження з радіоактивними, токсичними та небезпечними відходами 150,000 150,000 126,000 100,0 84,0 

 Поточний ремонт міських шляхів  12211,300 9262,709 9231,234 75,8 99,6 

 II. Капітальні видатки на об'єкти благоустрою  169374,505 96120,075 81861,938 56,7 85,1 
 1 Реконструкція міських шляхів: 15000,000 8465,767 7685,282 56,4 90,7 

 в т.ч. першочергові : 8465,767 8465,767 7685,282 100,0 90,7 

 реконструкція пл. Кирпи  5127,395 5127,395 5098,697 100,0 99,4 

 реконструкція перехрестя вулиць Перемоги-Легоцького з влаштуванням кругового руху  209,190/ 

1100,000* 

209,190/ 

1100,000* 

209,189/ 

1100,000* 

100,0 100,0 

 реконструкція вул. Можайського (8 Березня – Минайська)  1901,510 1901,510 1149,725 100,0 60,4 

 реконструкція перехрестя вул.Фединця та пл.Корятовича з влаштуванням кругового руху 127,672 127,672 127,671 100,0 99,9 

 2 Реконструкція об’єктів благоустрою: 12890,500 - - - - 

 3. Капітальний ремонт міських шляхів: 74381,700 33890,224 32210,005 45,5 95,0 
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 в т.ч.першочергові : 34190,224 33890,224 32210,005 99,1 95,0 

 капітальний ремонт вул. Стефаника  920,254 620,254 480,865 67,4 77,5 

 капітальний ремонт ділянки вул.Виноградна 684,000* 684,000* 638,611* 100,0 93,3 

 капітальний ремонт вул.Срібляста 832,000* 832,000* 790,941* 100,0 95,0 

 капітальний ремонт перехрестя вул. Минайська-Можайського з влаштуванням світлофорного 

об’єкту  

1266,958 1266,958 1266,958 100,0 100,0 

 капітальний ремонт покриття пл. Ш.Петефі  5000,000 5000,000 4370,235 100,0 87,4 

 капітальний ремонт вул. Борканюка  840,267 840,267 840,257 100,0 99,9 

 капітальний ремонт вул. Шумна  12500,000 12500,000 12270,444 100,0 98,1 

 капітальний ремонт вул. Заньковецької (від перехрестя вул. Грушевського до перехрестя вул. 

Легоцького)  

7992,962 7992,962 7991,998 100,0 99,9 

 капітальний ремонт вул. Перемоги (від вул. Легоцького до с. Сторожниця)  4127,654 4127,654 3533,568 100,0 85,6 

 капітальний ремонт вул. Львівська  26,129 26,129 26,128 100,0 99,9 

 4. Капітальний ремонт зупинок 2500,000 500,000 499,995 20,0 99,9 

 в т.ч. першочергові :(зупинки громадського транспорту) 500,000 500,000 499,995 100,0 99,9 

 вул.Антонівська,1 - - 82,751 - - 

 вул. Гагаріна, 293 - - 81,159 - - 

 вул.Загорська, 61А - - 82,751 - - 

 вул.Гагаріна, 28 - - 85,252 - - 

 вул. Доманинська, 171 - - 85,272 - - 

 вул. Доманинська, 263 - - 82,810 - - 

 5. Капітальний ремонт тротуарів : 20328,786 20371,740 17243,083 100,2 84,6 

 в т.ч.першочергові : 20371,740 20371,740 17243,083 100,0 84,6 

 капітальний ремонт пішохідної зони пл. Ш. Петефі  13769,422 13769,422 12141,137 100,0 88,2 

 вул. Бородіна-Минайська 298,000 298,000 295,746 100,0 99,2 

 пр. Свободи  7,200/ 

239,903* 

7,200/ 

239,903* 

7,200/ 

239,903* 

100,0 100,0 

 вул. Гагаріна  2755,177 2755,177 2603,585 100,0 94,5 

 пл. Поштова  254,448 254,448 254,448 100,0 100,0 

 пл. Корятовича  2547,313 2547,313 1200,788 100,0 47,1 

 вул.Бобяка 273,750 273,750 273,749 100,0 99,9 

 вул.Перемоги 226,527 226,527 226,527 100,0 100,0 
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 6. Капітальний ремонт внутрішньоквартальних територій : 9771,412 4865,437 4793,922 49,7 98,5 

 в т.ч. першочергові : 4865,437 4865,437 4793,922 100,0 98,5 

 вул. Легоцького,10  273,874 273,874 273,810 100,0 99,9 

 вул. Легоцького,9, 11, 13  1455,973 1455,973 1455,972 100,0 100,0 

 вул.Заньковецької,25-Сечені,50 1532,356 1532,356 1463,842 100,0 95,5 

 вул. Перемоги, 132  297,821 297,821 297,821 1000 100,0 

 вул. Міцкевича,9   295,213 295,213 295,202 100,0 99,9 

 вул. Котовського,19, вул. Щедріна,36/17,38,38а, вул. Осипенка,16  510,200 510,200 509,149 100,0 99,8 

 вул.20-го Березня,20-вул.Грушевського, 37А 500,000 500,000 498,126 100,0 99,6 

 7. Капітальний ремонт внутрішньоквартальних каналізаційних мереж: 668,200 - - - - 

 8. Капітальний ремонт зелених насаджень : 3000,000 1900,000 1888,735 63,3 99,4 

 в т.ч. першочергові : 1900,000 1900,000 1888,735 100,0 99,4 

 вул.Швабська, 58,58а - - 112,660 - - 

 вул.Перемоги (від вул.Чорновола до вул.Легоцького) - - 5,277 - - 

 пр.Свободи, 61,63 - - 89,917 - - 

 вул.Станційна, 6,12,14 - - 172,310 - - 

 пр. Свободи, 51,65 - - 79,049 - - 

 вул.Шопена, 4,6,9 - - 72,881 - - 

 вул.Одеська, 11,17 - - 220,331 - - 

 пр.Свободи, 61,63 - - 22,551 - - 

 вул.Швабська, 58,58а, вул.Одеська, 18 - - 17,656 - - 

 вул.Бращайків-пл.Пушкіна - - 25,855 - - 

 вул.Ломоносова - - 23,996 - - 

 вул.Ракоці - - 10,764 - - 

 вул.Гойди - - 10,764 - - 

 вул.Докучаєва - - 143,072 - - 

 вул.Бабяка - - 147,670 - - 

 вул.Воз"єднання - - 145,896 - - 

 вул.Митна-Собранецька - - 98,882 - - 

 вул.Грибоєдова - - 47,749 - - 

 пл.Дружби Нородів (ротарі парк) - - 42,103 - - 

 Київська наб. - - 298,813 - - 
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 пл.Дружби Народів-Б.Хмельницького - - 100,539 - - 

 9. Виготовлення проектно-кошторисної документації та проведення експертизи на 

капітальний ремонт об'єктів благоустрою  

1328,588 1328,588 910,452 100,0 68,5 

 10. Виготовлення проектно-кошторисної документації та проведення експертизи на 

капітальний ремонт доріг : 

3500,000 1800,000 1697,415 51,4 94,3 

 11. Виготовлення проектно-кошторисної документації та проведення експертизи на 

реконструкцію мостів та доріг  

1000,000 540,000 35,365 54,0 6,5 

 12. Виготовлення проектно-кошторисної документації та проведення експертизи на 

реконструкцію об'єктів благоустрою  

700,000 100,0 - 14,3 - 

 13. Капітальний ремонт світлофорних об'єктів 1000,000 258,000 257,901 25,8 99,9 

 14. Капітальний ремонт дорожніх знаків  1500,000 295,000 294,958 19,6 99,9 

 15. Капітальний ремонт набережної: 21805,319 21805,319 14344,825 100,0 65,7 

  - Капітальний ремонт наб. Незалежності 636,000/ 

21169,319* 

636,000/ 

21169,319* 

439,203/ 

13905,622* 

100,0 65,7 

8. Програма приватизації об'єктів комунальної власності м. Ужгорода на 2016-2018 роки та 

перелік об'єктів комунальної власності, які підлягають приватизації у 2016 році,                                          

в т.ч. по заходах : 

130,000 130,000 130,000 100,0 100,0 

 Інформаційні послуги (розміщення оголошень у засобах масової інформації), оплата послуг суб'єктів оціночної 

діяльності, рекламні послуги в Загальнодержавних ЗМІ, виготовлення технічної документації, поточний ремонт 

обладнання, інвентарю, технічне обслуговування обладнання, послуги з технічного обслуговування та ремонту 

комп'ютерної техніки, послуги зв'язку, послуги з обслуговування програмного забезпечення 

120,000 120,000 120,000 100,0 100,0 

 Придбання канцелярських товарів 10,000 10,000 10,000 100,0 100,0 

9. Програма виготовлення технічної документації на багатоквартирні будинки, 

квартири у м. Ужгород на 2018-2022 роки, в т.ч. по заходах: 

750,000 195,000 195,000 26,0 100,0 

 Виготовлення технічних паспортів на багатоквартирні житлові будинки 700,000 195,000 195,000 27,8 100,0 

 Виготовлення технічних паспортів на неприватизовані квартири з метою реалізації за 

міською радою права власності на квартири 

50,000 - - - - 

10. Програма відшкодування частини кредитів, отриманих ОСББ, ЖБК на впровад-

ження заходів з енергозбереження, капітального ремонту та реконструкції 

багатоквартирних будинків у м. Ужгород на 2018-2022 роки («Теплий дім») : 

2000,000 1260,050 1260,050 63,0 100,0 



 

№ 

за/п 

 

Найменування цільової міської Програми,  

головний розпорядник бюджетних коштів 

Річний обсяг фінансування, 

тис. грн. 

Фактично 

профінан-

совано  

за січень-

грудень, 

тис. грн. 

Відсотки: 

передбачено 

та уточнено  

Програмою 
 

згідно уточненого 

кошторису (плану 

використання 

коштів)  

(стовп.4 

до 

стовп. 3) 

(стовп. 5 

до 

стовп. 4) 

1 2 3 4 5 6 7 

 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 1260,050 1260,050 63,0 100,0 

11. Навчальна Програма для об’єднань співвласників багатоквартирних будинків у                         

м. Ужгород на 2018 рік, в т.ч. по заходах: 

180,000 - - - - 

 Організація навчальних семінарів для голів ОСББ 75,000 - - - - 

 Видання навчально-практичних посібників 45,000 - - - - 

12. Програма встановлення автономного електричного опалення у м. Ужгород на 

2018 рік, в т.ч. по заходах : 

1000,000 200,000 167,900 20,0 83,9 

 Влаштування автономного опалення  236,000 200,000 167,900 84,7 83,9 

 Надання допомоги на введення автономного опалення в експлуатацію 64,000 - - - - 

 Заміна кабелів живлення житлових будинків 700,000 - - - - 

13. Програма розвитку земельних відносин у м. Ужгород на 2017-2019 роки, в т.ч. 

по заходах :  

398,000 199,000 199,000 50,0 100,0 

 Оформлення правовстановлюючих документів на земельні ділянки комунальної власності                    

(в т.ч. під об'єктами комунальної власності) та підготовка лотів до проведення земельних 

торгів (аукціонів), в т.ч.: 

398,000 199,000 199,000 50,0 100,0 

 - здійснення заходів державної реєстрації земельних ділянок та прав на них  18,000 - - - - 

 - розроблення землевпорядної документації 160,000 - - - - 

 - оформлення правовстановлюючих документів щодо підготовки лотів до проведення 

земельних торгів (аукціонів), в т.ч. кошти на оплату послуг виконавцям земельних торгів, а 

також кошти на виготовлення звітів про експертну грошову оцінку земель  

220,000 199,000 199,000 90,0 100,0 

14. Програма сприяння виконанню рішень судів та інших виконавчих документів на 

2018 – 2022 роки : 

322,859 16,758 15,143 5,2 90,3 

 Видатки на організацію виконання судових рішень, постанов та виконавчих документів 322,859 16,758 15,143 5,2 90,3 

15. Програма будівництва, реконструкції та капітального ремонту дитячих та 

спортивних майданчиків у м. Ужгород на 2017-2021 роки 

3406,558 380,504 380,504 11,2 100,0 

 Проспект Свободи, 20  430,828 380,504 380,504 88,3 100,0 

 пл. Дружби народів, «Ротарі Парк»  60,000 - - - - 

 вул. Степана Руданського, 3  161,985 - - - - 
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 вул.Ференца Ракоці, 16  161,985 - - - - 

 вул. Миколи Добролюбова, 4  161,985 -  - - 

 вул. Андрія Палая, 1ж  161,985 - - - - 

  м. р-н. Горяни вул. Миколи Лисенка, 49  161,985 - - - - 

 вул. Перемоги, 149  161,985 - - - - 

 вул. Тиводара Легоцького, 23  161,985 - - - - 

 вул. Михайла Грушевського, 55  161,985 - - - - 

 мр-н. Дравці вул. Юрія Жатковича, 7  161,985 - - - - 

 вул. Івана Панькевича, 77  161,985 - - - - 

 вул. Генерала Свободи, 5  161,985 - - - - 

 вул. Бориса Тлехаса, 83  161,985 - - - - 

 вул. Козацька, 68-49  161,985 - - - - 

 пров. Університетський, 8  161,985 - - - - 

 вул. Станційна, 6  161,985 - - - - 

 вул. Тиводара Легоцького, 17  161,985 - - - - 

 вул.Федора Потушняка, 9  161,985 - - - - 

 вул. Івана Франка, 56  161,985 - - - - 

16. Комплексна Програма матеріально-технічного забезпечення військових 

формувань та удосконалення цивільного захисту населення на 2017-2018 роки,                  

в т.ч. по заходах : 

2933,200 - - - - 

 Капітальний ремонт інженерного обладнання систем протипожежного захисту будинків 

підвищеної поверховості, забезпечення їх належного функціонування(16-ти поверховий будинок 

пр.Свободи,2 – обладнання системи димовидалення, автоматичної пожежної сигналізації, 

системи оповіщення, виведення сигналів від систем пожежної  автоматики на пульти 

пожежного та техногенного спостереження, евакуаційного освітлення, протипожежного 

водопостачання, придбання пожежно-технічного обладнання-пожежних рукавів, кранів, 

стволів) 

700,000 - - - - 

 Оснащення небезпечних виробництв сучасними системами протипожежного захисту (КП 

Водоканал м. Ужгорода) 

300,000 - - - - 

 Капітальний ремонт пожежних гідрантів, водоймищ, приведення у відповідність з вимогами 

нормативно-правових актів 

100,000 - - - - 

 Забезпечення розвитку та укріплення матеріально-технічної бази (бензопили, тощо) 166,600 - - - - 
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 Забезпечення відновлення захисних споруд цивільного захисту згідно з ДБНВ 2.2.5-97. 1666,600 - - - - 

17. Програма відшкодування відсотків за кредитами, залученими населенням на 

впровадження енергозберігаючих заходів у м. Ужгород на 2018-2022 роки : 

500,000 - - - - 

 Відшкодування з бюджету міста частини відсоткової ставки за надані кредити на 

впровадження населенням заходів з енергозбереження 

500,000 - - - - 

18. Програма утримання та фінансової підтримки спортивних споруд КП"Стадіон 

"Авангард" на 2018-2020 роки : 

1748,100 1301,000 1300,629 74,4 99,9 

 Забезпечення утримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд комунальної 

форми власності та забезпечення їх ефективного функціонування для проведення спортивних 

заходів  

1748,100 1301,000 1300,629 74,4 99,9 

VI. Управління освіти 6919,000 999,380 999,000 14,4 99,9 

1. Програма підтримки обдарованої учнівської молоді та учнівського врядування 

м.Ужгорода на 2016-2020 роки: 

100,000 100,000 99,750 100,0 99,7 

 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 

100,000 100,000 99,750 100,0 99,7 

2. Програма "Безпека навчальних закладів міста на 2017-2019 роки" : 1902,000 899,380 899,250 47,2 99,9 

 Обмеження доступу на територію ДНЗ та ЗНЗ осіб, які не задіяні в проведенні навчально- 

виховного процесу. Недопущення внесення до приміщень навчальних закладів вибухонебезпечних 

та інших предметів, що можуть становити загрозу здоров'ю і життю дітей та працівників 

1902,000 899,380 899,250 47,2 99,9 

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

роки : 

250,000 - - - - 

 Проведення енергетичного аудиту в бюджетних установах міста 250,000 - - - - 

4. Програма відпочинку та оздоровлення дітей на 2017-2019 роки : 850,000 - - - - 

 Організовувати роботу пришкільних таборів, таборів праці та відпочинку 850,000 - - - - 

5. Комплексна Програма матеріально-технічного забезпечення військових 

формувань та удосконалення цивільного захисту населення на 2017-2018 роки, 

3817,000 - - - - 
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в т.ч. по заходах : 
 Забезпечення протипожежних заходів 2239,700 - - - - 

 Встановлення систем об'єктового внутрішнього оповіщення 1577,300 - - - - 

VII. Управління у справах культури, спорту, сім'ї та молоді 3744,600 2958,900 2915,100 79,0 98,5 

1. Програма розвитку бібліотек та бібліотечної справи на 2016-2018 роки,                                 

в т.ч. по заходах: 

100,000 - - - - 

 Поповнення та збереження бібліотечних фондів 65,000 - - - - 

 Придбання мультимедійного обладнання в ЦМБ 10,000 - - - - 

 Придбання періодики в бібліотеки ЦБС 15,000 - - - - 

 Придбання комп'ютерних столів, стільців 10,000 - - - - 

2. Програма відзначення в місті Ужгород державних та місцевих свят, історичних 

подій, знаменних і пам’ятних дат та інших заходів на 2018-2020 роки,                               

в т.ч. по заходах : 

1150,000 1150,000 1150,000 100,0 100,0 

 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 

395,000 395,000 395,000 100,0 100,0 

 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 

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

 Організація та проведення міських фестивалів, свят. Забезпечення участі творчих колективів 

міста у обласних, Всеукраїнських, Міжнародних фестивалях, конкурсах 

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

 Сприяння та надання допомоги національно-культурним товариствам у відзначенні подій, 

пам’ятних дат, свят, пов’язаних з їх історією 

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

 Виготовлення друкованої продукції, афіш, запрошень, рекламних проспектів, біл-бордів тощо 

для проведення культурно-мистецьких заходів 

140,000 140,000 140,000 100,0 100,0 

 Виготовлення та придбання нагородної та іншої атрибутики, реквізиту для проведення 

заходів 

95,000 95,000 95,000 100,0 100,0 
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 Підтримка високого професійного мистецтва, творчих ініціатив молоді, творчих спілок, інших 

культурно-мистецьких організацій 

90,000 90,000 90,000 100,0 100,0 

 Заохочення сучасних прозаїків до написання творів, присвячених місту Ужгород, популяризація 

новітньої української літератури серед населення міста, відкриття нових талантів 

30,000 30,000 30,000 100,0 100,0 

 Організація та проведення офіційних прийомів: забезпечення делегацій (запрошених гостей 

міста) транспортом, послугами екскурсоводів та перекладачів. Проживання та харчування 

делегацій. 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 

220,000 220,000 220,000 100,0 100,0 

3. Програма висвітлення діяльності Ужгородської міської ради, проблем життєдіяльності міста 

в газеті «Ужгород» на 2018-2022 роки : 

621,000 621,000 621,000 100,0 100,0 

 Своєчасне та всебічне інформування ужгородців про діяльність міської ради, її виконавчого комітету та 

посадових осіб, публікації для широкого обговорення проектів рішень міської ради, її  виконавчого комітету 

621,000 621,000 621,000 100,0 100,0 

4. Програма розвитку фізичної культури та спорту, фінансової підтримки кращих 

спортсменів та команд, покращення матеріально-технічної спортивної бази в 

м.Ужгород на 2016-2018 роки, в т.ч. по заходах : 

645,000 590,000 546,300 91,4 92,5 

 Розвиток фізичної культури та спорту 105,000 52,000 52,000 49,5 100,0 

 Поповнення матеріально-технічної бази 20,000 18,000 18,000 90,0 100,0 

 Окремі заходи розвитку з реалізації державних(регіональних) програм не віднесені до заходів 

розвитку:  

420,000 420,000 420,000 100,0 100,0 

 1. Футбол  45,000 45,000 45,000 100,0 100,0 

 2. Волейбол  45,000 45,000 45,000 100,0 100,0 

 3. Баскетбол  60,000 60,000 60,000 100,0 100,0 

 4. Боротьба дзюдо  45,000 45,000 45,000 100,0 100,0 

 5. Бокс  45,000 45,000 45,000 100,0 100,0 

 6. Фехтування  45,000 45,000 45,000 100,0 100,0 

 7. Самбо  45,000 45,000 45,000 100,0 100,0 

 8. Великий теніс  45,000 45,000 45,000 100,0 100,0 

 9. Легка атлетика  45,000 45,000 45,000 100,0 100,0 

 Грошова винагорода спортсменів переможців, або призерів міських, обласних, державних і 100,000 100,000 100,000 100,0 100,0 
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міжнародних змагань та їх тренерів 

5. Міська Програма сімейної, демографічної, ґендерної політики, попередження 

насильства в сім'ї та протидії торгівлі людьми на 2016-2020 роки,                                       

в т.ч. по заходах : 

195,000 195,000 194,900 100,0 99,9 

 I. Інформаційно-аналітичне забезпечення галузі, співпраця з неурядовими організаціями: 81,000 81,000 80,900 100,0 99,8 

 1.1.Розвиток та функціонування інформаційно-аналітичного, програмного забезпечення галузі, 

у тому числі придбання необхідної оргтехніки та супутніх матеріалів 

5,000 5,000 5,000 100,0 100,0 

 1.2.Розроблення, виготовлення і розповсюдження соціальної реклами та методичних матеріалів, 

спрямованих на формування здорового способу життя, пропаганду сімейних цінностей і форм 

виховання, запобігання насильству в сім’ї, протидію торгівлі людьми, забезпечення рівних прав 

та можливостей жінок і чоловіків, розвиток духовності та зміцнення моральних засад 

суспільства 

6,000 6,000 6,000 100,0 100,0 

 1.3.Організаційна і фінансова підтримка ініціатив громадських молодіжних, дитячих, жіночих 

організацій, громадських організацій: та національних меншин. Забезпечення участі 

представників громадських організацій, обдарованих і талановитих дітей, молоді у міських, 

обласних Всеукраїнських та міжнародних акціях, фестивалях, семінарах тощо 

15,000 15,000 15,000 100,0 100,0 

 1.4. Проведення заходів з відзначення 8 Березня, Дня матері, Міжнародного дня сім'ї, 

Міжнародного дня захисту дітей, Дня молоді, Дня студента, Дня Св.Валентина, святого 

Миколая, Новорічних та Різдвяних свят з врученням подарунків дітям-сиротам та дітям, 

позбавленим батьківського піклування, дітям та молоді з функціональними обмеженнями, 

дітям інвалідам багатодітним малозабезпеченим обдарованій та активній молоді інших 

міських та державних свят 

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

 1.5. Проведення міських акцій, ігор, фестивалів, тренінгів, семінарів, конференцій, форумів, 

виставок, засідань за "Круглим столом" з питань молодіжної, сімейної, демографічної та 

гендерної політики, з питань запобігання насильству в сім'ї та протидії торгівлі людьми 

5,000 5,000 4,900 100,0 98,0 

 II. Молодіжна політика: 27,500 27,500 27,500 100,0 100,0 

 2.1. Проведення культурно-мистецьких акцій та заходів профілактичного спрямування 7,500 7,500 7,500 100,0 100,0 

 2.2.Проведення заходів патріотичного спрямування та урочистого відзначення державних 

свят 

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

 III. Сімейна та демографічна політика, запобігання насильству в сім'ї : 71,000 71,000 71,000 100,0 100,0 

 3.1.Проведення свят, урочистих заходів та організація змістовного дозвілля для різних 

категорій сімей, дітей та молоді, урочисте вручення посвідчень "Мати героїня" багатодітним 

жінкам міста 

50,000 50,000 50,000 100,0 100,0 
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 3.2.Проведення інформаційно-просвітницьких кампаній з питань запобігання насильству в сім'ї. 

Участь у Міжнародній акції «16 днів проти насильства в сім'ї» (25 листопада-10 грудня). 

Забезпечення функціонування мобільних робочих груп з вирішення питань попередження 

домашнього насильства 

17,000 17,000 17,000 100,0 100,0 

 3.3.Щороку проводити широку рекламну кампанію з метою популяризації моделі "Доброго 

батька" 

4,000 4,000 4,000 100,0 100,0 

 IV. Гендерна політика: 7,500 7,500 7,500 100,0 100,0 

 4.1.Проведення інформаційно-просвітницьких рекламних кампаній (заходів), які спрямовані на 

формування суспільства рівних прав та можливостей жінок і чоловіків. Позитивне ставлення 

суспільства до чоловіків, які беруть відпустки по догляду за дитиною 

7,500 7,500 7,500 100,0 100,0 

 V. Протидія торгівлі людьми 8,000 8,000 8,000 100,0 100,0 

 5.1.Забезпечення поінформованості населення через засоби масової інформації, друковану 

продукцію щодо сучасних проявів торгівлі людьми, а також засобів і методів, що 

використовуються торгівцями людьми 

8,000 8,000 8,000 100,0 100,0 

6. Програма відпочинку та оздоровлення дітей на 2017-2019роки, в т.ч. по заходах: 402,900 202,900 202,900 50,3 100,0 

 Придбання путівок до дитячих закладів оздоровлення та відпочинку для дітей, які потребують 

особливої соціальної уваги та підтримки 

399,900 199,900 199,900 49,9 100,0 

 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 

3,000 3,000 3,000 100,0 100,0 

7. Програма розвитку Ужгородського міського центру дозвілля – будинку культури 

на 2017-2019 роки, в т.ч. по заходах:  

370,000 - - - - 

 Придбання офісних та спеціалізованих меблів (столи, стелажі, стільці, шафи, дзеркала, крісла 

для глядацької зали, тощо) 

120,000 - - - - 

 Декорування залу (пошиття штор, куліс, драпірування приміщення, оформлення інтер’єру, 

тощо) 

70,000 - - - - 

 Придбання оргтехніки, мультимедійного обладнання, звукопідсилювальної та освітлювальної 

апаратури, інструментів для акомпонування, тощо 

130,000 - - - - 

 Пошиття костюмів, придбання взуття, виготовлення реквізиту колективам міського центру 

дозвілля – будинку культури 

50,000 - - - - 
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8. Програма навчання плаванню дітей і розвитку водних видів спорту на 2016-2018 

роки, в т.ч. по заходах : 

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

 Створення умов (секцій) по навчанню початкового плавання усіх верст населення 7,500 7,500 7,500 100,0 100,0 

 Створення умов для роботи спортивних секцій з плавання та водного поло 90,500 90,500 90,500 100,0 100,0 

 Організація груп здоров’я та прикладного плавання 3,000 3,000 3,000 100,0 100,0 

 Створення умов для проходження реабілітації 3,000 3,000 3,000 100,0 100,0 

 Підтримка ветеранського руху 7,000 7,000 7,000 100,0 100,0 

 Проведення змагань з плавання у рамках міської спартакіади серед навчальних закладів міста 30,000 30,000 30,000 100,0 100,0 

 Проведення міських першостей та чемпіонатів з плавання серед різних верств населення 25,000 25,000 25,000 100,0 100,0 

 Забезпечення інвентарем та обладнанням 30,000 30,000 30,000 100,0 100,0 

 Організація та розвиток інфраструктури з водних видів спорту 4,000 4,000 4,000 100,0 100,0 

9. Комплексна Програма матеріально-технічного забезпечення військових 

формувань та удосконалення цивільного захисту населення на 2017-2018 роки,        

в т.ч. по заходах : 

60,700 - - - - 

 Забезпечення протипожежних заходів 42,500 - - - - 

 Встановлення систем об'єктового внутрішнього оповіщення 18,200 - - - - 

VIII. Відділ охорони здоров'я 19521,000 15972,600 13579,054 81,8 85,0 

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

роки" 

3211,600 760,100 759,900 23,6 99,9 

2. Програма медичного забезпечення ветеранів, інвалідів Великої Вітчизняної 

війни та учасників бойових дій на 2018-2022 роки, в т.ч. по заходах : 

934,100 1084,100 1084,100 116,0 100,0 

 Здійснення безоплатного та пільгового забезпечення медикаментами 741,600 891,600 891,600 120,2 100,0 

 Забезпечення відшкодування за проведення безкоштовного зубного протезування пільговій 

категорії населення 

192,500 192,500 192,500 100,0 100,0 

3. Міська цільова соціальна Програма протидії захворюванню на туберкульоз на 

2018-2022 роки, в т.ч. по заходах : 

711,000 711,000 710,600 100,0 100,0 



 

№ 

за/п 

 

Найменування цільової міської Програми,  

головний розпорядник бюджетних коштів 

Річний обсяг фінансування, 

тис. грн. 

Фактично 

профінан-

совано  

за січень-

грудень, 

тис. грн. 

Відсотки: 

передбачено 

та уточнено  

Програмою 
 

згідно уточненого 

кошторису (плану 

використання 

коштів)  

(стовп.4 

до 

стовп. 3) 

(стовп. 5 

до 

стовп. 4) 

1 2 3 4 5 6 7 

 Забезпечення закупівлі витратних матеріалів для здійснення скринінгу на туберкульоз серед 

населення міста, а також діагностики у хворих на туберкульоз 

340,000 340,000 340,000 100,0 100,0 

 Покращення виявлення туберкульозу, у тому числі хіміорезистентного, шляхом проведення 

діагностики туберкульозу відповідно до вимог діючих протоколів 

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

 Забезпечення доступу хворих на туберкульоз до патогенетичного, симптоматичного 

лікування, профілактики та лікування побічних реакцій на застосування протитуберкульозних 

препаратів, у тому числі шляхом закупівлі лікарських засобів 

177,800 177,800 177,400 100,0 99,8 

 Забезпечення соціальної підтримки пацієнтів на туберкульоз з метою забезпечення 

прихильності до лікування та завершення повного курсу (формування гігієнічних та 

продуктових наборів) 

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

 Забезпечення належного функціонування електронного реєстру хворих на туберкульоз 1,200 1,200 1,200 100,0 100,0 

 Запровадження сучасних заходів з інфекційного контролю за туберкульозом, спрямованих на 

запобігання поширенню захворювання на туберкульоз у закладах охорони здоров'я, місцях 

проживання хворих на туберкульоз, у тому числі шляхом закупівлі деззасобів та засобів 

індивідуального захисту 

40,000 40,000 40,000 100,0 100,0 

4. Міська Програма «Цукровий та нецукровий діабет» на 2018-2022 роки,                           

в т.ч. по заходах : 

7599,200 7599,200 7594,383 100,0 99,9 

 Забезпечення хворих на цукровий діабет препаратами інсуліну (державний бюджет - субвенції з 

міського бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров'я за рахунок коштів 

медичної субвенції): 

2676,200 2676,200 2676,200 100,0 100,0 

 Забезпечення хворих на цукровий діабет 2 типу цукрознижувальними лікарськими засобами 

(таблетки) 

2169,500 2169,500 2164,683 100,0 99,7 

 Закупівля лікарських засобів для лікування нецукрового діабету 135,800 135,800 135,800 100,0 100,0 

 Забезпечення дітей, хворих на цукровий діабет витратними матеріалами для приладів 

постійного моніторингу глюкози крові, голками до шприц ручок та тест картриджами для 

визначення глюкозильованого гемоглобіну 

355,300 355,300 355,300 100,0 100,0 

 Забезпечення дітей і дорослих витратними матеріалами для приладів постійної інфузії інсуліну 

(інсулінових помп) 

2262,400 2262,400 2262,400 100,0 100,0 

5. Міська Програма боротьби з онкологічними захворюваннями на 2018-2022 роки 2375,000 2375,000 819,306 100,0 34,5 

6. Програма забезпечення мешканців м. Ужгород, які страждають на рідкісні 553,200 553,200 272,741 100,0 49,3 
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(орфанні) захворювання, лікарськими засобами на 2016–2020 роки 

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

року”, в т.ч. по заходах: 

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

 Створення умов безпечного материнства, в т.ч.: 47,000 47,000 47,000 100,0 100,0 

 - забезпечення пологових стаціонарів препаратами для зупинки акушерських кровотеч 20,000 20,000 20,000 100,0 100,0 

 - забезпечення акушерських стаціонарів одноразовими вакуум екстракторами 27,000 27,000 27,000 100,0 100,0 

 Знизити рівень захворюваності вагітних, роділь та породіль, в т.ч.: 150,000 150,000 150,000 100,0 100,0 

 - забезпечення родопомічних стаціонарів ін'єкційними препаратами заліза для лікування 

тяжких форм анемії у вагітних 

5,000 5,000 5,000 100,0 100,0 

 - забезпечення родопомічних стаціонарів антибактеріальними засобами з метою 

попередження септичних ускладнень 

145,000 145,000 145,000 100,0 100,0 

 Знизити рівень малюкової смертності, в т.ч.: 93,000 93,000 93,000 100,0 100,0 

 - 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 20,000 100,0 100,0 

 - забезпечення неонатологічних та педіатричних відділень медичними препаратами для 

лікування новонароджених 

73,000 73,000 73,000 100,0 100,0 

8. Програма зміцнення матеріально-технічної бази міського центру первинної 

медико-санітарної допомоги на 2016-2020 роки, в т.ч. по заходах: 

1650,000 1650,000 1515,824 100,0 91,8 

 Забезпечення автотранспортом для надання невідкладної медичної допомоги: Автомобілі 200,000 200,000 199,690 100,0 99,8 

 Придбання медичного обладнання  500,000 500,000 500,000 100,0 100,0 

 Придбання, відповідних матеріалів, обладнання, інвентарю, для оснащення робочого місця 

сімейного лікаря 

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

 Придбання предметів довгострокового користування 150,000 150,000 98,840 100,0 65,9 

 Оплата послуг з впровадження Медичної інформаційної системи та ліцензії на право 

користування програмним продуктом 

650,000 650,000 567,294 100,0 87,2 

9. Програма енергозбереження та енергоефективності міста Ужгород на 2018-2022 

роки : 

70,0 - - - - 
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 Проведення енергетичного аудиту в бюджетних установах міста (міська дитяча клінічна 

лікарня, Ужгородський міський центр первинної медико-санітарної допомоги) 

70,0 - - - - 

10. Комплексна Програма матеріально-технічного забезпечення військових 

формувань та удосконалення цивільного захисту населення на 2017-2018 роки,   

в т.ч. по заходах: 

416,900 - - - - 

 Забезпечення протипожежних заходів 142,000 - - - - 

 Встановлення систем об'єктового внутрішнього оповіщення 274,900 - - - - 

11. Програма забезпечення мешканців м. Ужгород імплантами для надання медич-

ної допомоги хворим із ураженням органів опори та руху на 2018-2022 роки: 

760,000 - - - - 

 Придбання ендопротезів суглобів: 1. Придбання ендопротезів кульшового суглобу цементної 

фіксації.2. Придбання кульшових суглобів без цементної фіксації.3. Придбання кульшових 

суглобів однополюсних та біполярних 

760,000 - - - - 

12. Програма протиепідемічних заходів та боротьби з інфекційними хворобами у 

м.Ужгород на 2018-2022 роки 

950,000 950,000 532,200 100,0 56,0 

IX. Департамент праці та соціального захисту населення 30853,780 20758,421 20667,721 67,2 99,5 

1. Програма фінансування видатків на житлово-комунальні послуги Почесним громадянам 

м.Ужгород та делегату І з’їзду Народних Комітетів Закарпатської України на 2018 рік: 

255,000 255,000 255,000 100,0 100,0 

 Оплата видатків на житлово-комунальні послуги у межах санітарних норм Почесним 

громадянам м. Ужгорода і делегату І з’їзду Народних Комітетів Закарпатської України та 

членам їх сімей що проживають у місті Ужгород 

255,000 255,000 255,000 100,0 100,0 

2. Програма підтримки діяльності громадських організацій міста соціального спрямування 

на 2018 рік : 

155,000 141,000 141,000 90,9 100,0 

 Підтримка громадських організацій міста Ужгород :      

 Громадська організація "Моя Нова Сім'я" 15,000 15,000 15,000 100,0 100,0 

 Громадська організація "Союз Чорнобиль України" м.Ужгород 10,000 10,000 10,000 100,0 100,0 

 Ужгородська міська організація Всеукраїнської організації інвалідів війни, збройних сил та 

учасників бойових дій 

10,000 10,000 10,000 100,0 100,0 



 

№ 
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використання 

коштів)  

(стовп.4 

до 

стовп. 3) 

(стовп. 5 

до 

стовп. 4) 

1 2 3 4 5 6 7 

 Закарпатська обласна спілка  ветеранів війни 10,000 10,000 10,000 100,0 100,0 

 Відокремлений підрозділ громадських організацій "Всеукраїнське товариство політичних 

в'язнів і репресованих" в місті Ужгороді 

4,000 - - - - 

 Ужгородська ТО "УТОГ" 15,000 15,000 15,000 100,0 100,0 

 Ужгородська ТПО "УТОС" 5,000 5,000 5,000 100,0 100,0 

 Ужгородське міське товариство інвалідів праці та дитинства "Оптиміст" 15,000 15,000 15,000 100,0 100,0 

 Ужгородське міське товариство учасників афганської війни 10,000 10,000 10,000 100,0 100,0 

 Ужгородська міська організація Товариства Червоного Хреста України 15,000 15,000 15,000 100,0 100,0 

 Ужгородське МВ Всеукраїнського об'єднання ветеранів 5,000 5,000 5,000 100,0 100,0 

 Громадська організація "Ужгородська міська організація людей з інвалідністю по зору 

"Дивосвіт" 

15,000 15,000 15,000 100,0 100,0 

 Ужгородська міська організація ветеранів 6,000 6,000 6,000 100,0 100,0 

 Українська філія громадської організації "Українська асоціація інвалідів АТО" 10,000 - - - - 

 Закарпатський обласний осередок Української федерацій спорту інвалідів з ураженням опорно-

рухового апарату 

10,000 10,000 10,000 100,0 100,0 

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

2018 рік : 

1900,0 1900,000 1900,000 100,0 100,0 

 Обсяг видатків на компенсацію підприємствам автомобільного транспорту за пільговий проїзд окремих 

категорій громадян 

1900,0 1900,000 1900,000 100,0 100,0 

4. Програма додаткових гарантій соціального захисту громадян на 2018 рік, в т.ч. по 

заходах : 

4144,000 2300,00 2234,300 55,5 97,1 

 Фінансування доплати за користування телефоном інвалідам I і II групи по зору та інвалідам без обох ніг 14,000 10,720 10,720  100,0 

 Закупівля санаторно-курортних путівок для оздоровлення ветеранів праці 40,000 - - - - 

 Надання грошової допомоги, адресних матеріальних допомог, закупівля продуктових наборів для певних 

категорій осіб, організація святкових заходів з нагоди знаменних подій і пам'ятних дат, допомоги на 

поховання безробітних 

2370,000 1785,970 1760,480 75,3 98,5 

 Компенсація за організацію ритуальних послуг для поховання певних категорій осіб, перевезення тіл 

померлих до моргу 

420,000 403,310 366,200 96,0 90,7 

 Передплата періодичних видань газети "Ужгород" 100,000 100,000 96,900 100,0 96,9 

 Відшкодування вартості путівок санаторно-курортним закладам за ветеранів війни, осіб, на яких 

поширюється дія Законів України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" та "Про 

200,000 - - - - 
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жертви нацистських переслідувань" 

 Компенсація вартості оформлення "Муніципальної картки ужгородця" для осіб, які мають право на піль-

говий проїзд автомобільним транспортом на міських автобусних маршрутах загального користування 

1000,0 - - - - 

5. Програма фінансування видатків на компенсаційні виплати за пільговий проїзд 

автомобільним транспортом на міських автобусних маршрутах загального 

користування у м. Ужгород на 2018 рік 

22946,501 14869,142 14849,142 64,7 100,0 

6. Програма сприяння виконанню рішень судів та інших виконавчих документів на 

2018 – 2022 роки : 

1263,279 1263,279 1263,279 100,0 100,0 

 Видатки на організацію виконання судових рішень, постанов та виконавчих документів 1263,279 1263,279 1263,279 100,0 100,0 

7. Програма зайнятості населення на період до 2020 року : 190,000 30,000 25,000 15,7 83,3 

 Фінансування громадських робіт 190,000 30,000 25,000 15,7 83,3 

Х. Управління капітального будівництва 5250,000 - - - - 

1. Програма розвитку архівної справи в місті Ужгород на 2016-2020рр : 250,000 - - - - 

 Реконструкція та облаштування наданих архіву приміщень для зберігання документів 250,000 - - - - 

2. Програма будівництва, реконструкції та капітального ремонту дитячих та 

спортивних майданчиків у м. Ужгород на 2017-2021 роки: 

5000,000 - - - - 

 Будівництво 2-х дитячих та 3-х спортивних майданчиків 5000,000 - - - - 

 РАЗОМ : 682 205,868 260 468,431 241 137,447 38,1 92,5 

 
Примітка: *- Державний бюджет 



Додаток 6 

 

П О К А З Н И К И 

виконання робіт за 2018 рік 

 
 

№ 
за/п 

 

Назва об'єкта 

Річний обсяг фінансування, 

тис. грн. 

Січень-грудень 2018 року Відсотки : 

передбачено 

та уточнено 

Програмою 

згідно уточненого 

кошторису (пла-

ну використання 

коштів) 

вико-

нання, 

тис. грн. 

джерела фінансуван-

ня, тис. грн. 
(стовп.4  

до  

стовп.3) 

(стовп.5  

до  

стовп.4) міський 

бюджет 

інші 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. 

 

 

Капітальний ремонт харчоблоку Ужгородського міського 

територіального центру соціального обслуговування (надання 

соціальних послуг) вул. Ф. Потушняка, 10б (Благоєва, 10б)  

160,000 160,000 160,000 160,000 - 100,0 100,0 

 Всього : 160,000 160,000 160,000 160,000 - 100,0 100,0 

 

 
 



Додаток 7 

 

П О К А З Н И К И 

виконання робіт по закладах освіти за 2018 рік 

 
 

№ 
за/п 

 

Назва об'єкта 

Річний обсяг фінансування, 

тис. грн. 

Січень-грудень 2018 року Відсотки : 

передбачено 

та уточнено 

Програмою 

згідно уточненого 

кошторису (пла-

ну використання 

коштів) 

вико-

нання, 

тис. грн. 

джерела фінансуван-

ня, тис. грн. 
(стовп.4  

до  

стовп.3) 

(стовп.5  

до  

стовп.4) міський 

бюджет 

інші 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. 

 

Спортивний майданчик для міні-футболу зі штучним покриттям в 

класичній гімназії по вул. 8 Березня м. Ужгород-будівництво  
250,0 250,0  - - - 100,0 - 

2. 

 

 

Спортивний майданчик для міні-футболу зі штучним покриттям в 

загальноосвітній школі I-III ст. №12 по вул. Заньковецької 

м.Ужгород -будівництво  

450,0 450,0 - - - 100,0 - 

3. 

 

 

Спортивний майданчик для міні-футболу зі штучним покриттям в 

Ужгородській спеціалізованій ЗОШ №2 по вул.Підгірній м. 

Ужгород - будівництво  

65,418 65,418 - - - 100,0 - 

 Всього : 765,418 765,418 - - - 100,0 - 
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