
Звіт про використання бюджетних коштів 
управлінням у справах культури, спорту, 

сім’ї та молоді Ужгородської міської ради 
за 2018 рік



Управління у справах культури, спорту, сім’ї та молоді згідно ст.22
Бюджетного Кодексу України, затвердженої мережі, бюджетних призначень є
головним розпорядником бюджетних коштів 1 ступеня.

У склад управління у 2018 році входили: відділ культури, відділ спорту,
сім’ї та молоді та відділ бухгалтерського обліку та звітності.

Також в мережу управління входить п’ять розпорядників 3 ступеня, а саме:

▪ Ужгородська дитяча музична школа №1 ім. П. І. Чайковського;

▪ Ужгородська дитяча школа мистецтв;

▪ Дитячо-юнацька спортивна школа №1 м. Ужгород;

▪ Ужгородська міська централізована бібліотечна система;

▪ Ужгородський міський центр дозвілля – будинок культури

та один одержувач 9 ступеню - редакція газети “Ужгород”.



Динаміка фінансування галузі
“Культура”  (загальний фонд)



Динаміка витрат галузі  
“Культура” для придбання предметів, матеріалів, 
обладнання та інвентарю 
в 2017 та 2018 роках

2017 2018



КПКВК 1014030 «Забезпечення діяльності бібліотек» -
4820,9 тис. грн. (99,7%); Для покращення матеріально-
технічного стану у бібліотеки було закуплено меблі (стелажі, 
столи), комп’ютер, копіювально-розмножувальну техніку на 
загальну суму  276,3 тис. грн.  Бібліотечний фонд поповнився у 
вигляді натуральних надходжень на суму 87,4 тис. грн. 
Проведено монтаж системи пожежної сигналізації та системи 
оповіщення людей у міській бібліотеці для дітей. У 2018 році  
бібліотека - філія № 2 взяла активну участь в реалізації проекту 
«Сокоти свій ВАРОШ», який підтримала міжнародна організація 
з міграції (МОМ). За програмою «Сокоти свій ВАРОШ» філія 
№ 2 отримала дитячій ігровий куток, кольоровий ксерокс, 
проектор, екран, фотоапарат, пристрій для ламіювання, 
ноутбуки на загальну суму 146 ,1 тис. грн.



КПКВК 1014060 «Забезпечення діяльності палаців і будинків
культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних
закладів» - 1812,0 тис. грн. (89,2%); Для створення умов
дозвіллєвого спілкування, відпочинку і розваг мешканців міста,
протягом року придбано – звукове обладнання, меблі, сценічні
костюми, сценічне взуття на загальну суму 302,0 тис. грн.

Програма КПКВК 1014080 «Інші заклади та заходи в галузі
культури і мистецтва»:

Використано коштів протягом року - 1150,0 тис. грн.( 100%).
Порівняно з 2017 роком кількість культурно-мистецьких заходів
збільшилось на 12%. Вручена міська премія імені Петра Скунця в
галузі літератури і краєзнавства 3 переможцям конкурсу в сумі
30,0 тис. грн. Реалізація державної політики у сфері культури
виконана в повному обсязі. Проведено понад 64 культурно-
мистецькі заходи.



КПКВК 1011100 «Надання спеціальної освіти школами
естетичного виховання (музичними, художніми,
хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)» -
24160,8 тис. грн. (99,8%).

Порівняно з 2017 роком збільшилась кількість учнів на 9%. Від
загальної кількості дітей біля 30% складають діти, які звільнені
від плати за навчання.



Динаміка фінансування галузі
“Фізична культура і спорт”  (загальний фонд)
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У галузі «Фізична культура і спорт» освоєно в середньому на
91%, в тому числі по

- КПКВК 1015011 « Проведення навчально-тренувальних
зборів та змагань з олімпійських видів спорту» - 479,4 тис.
грн. (74,9%); - усього проведено 58 спортивно-масових заходів в
яких прийняло участь біля 3,0 тис. учасників з різних видів
спорту. Збільшено кількість спортсменів, які протягом року
посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з різних видів
спору на 33 чол.

- КПКВК 1015012 « Проведення навчально-тренувальних
зборів та змагань з неолімпійських видів спорту» - 180,0 тис.
грн. (100%) – проведено 65 спортивних заходів, що на 40 заходів
більше від запланованих. Збільшено кількість спортсменів, які
протягом року посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з
різних видів спору на 29 чол.



Програма КПКВК 1015060 «Інші заходи з розвитку фізичної
культури та спорту», де включено дві програми: Програма
розвитку фізичної культури та спорту, Програма розвитку
водних видів спорту:

Використано протягом року – 693,1 тис. грн., в т.ч. за рахунок
спеціального фонду бюджету 258,6 тис.грн. Виплата грошової
винагороди спортсменам-переможцям склала 100,0 тис. грн., що на
25% вище порівняно з минулим роком. Нагороджено 64
спортсмени-переможці за особисті досягнення у спорті та 5
винагород за високі результати в командних змаганнях. Збільшено
кількість проведення спортивно-масових заходів порівняно з 2017
роком на 1,2%. Середні витрати на проведення одного спортивного
заходу збільшились порівняно з 2017 роком на 16%. Проводиться
навчання плаванню дітей на базі басейну в ДВНЗ «УжНУ» та
змагання з водних видів спорту. У 2018 році пройшли навчання
близько 450 дітей шкільного віку.



- КПКВК 1015031 «Утримання та навчально-тренувальна
робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл» -
5392,2 тис. грн. ( 98,2%); Підготовку спортивного резерву міста
до складу збірних команд України з різних видів спорту здійснює
Дитячо-юнацька спортивна школа №1м. Ужгорода. На утримання
школи у 2018 році виділено із міського бюджету 5486,3 тис. грн.
Видатки склали – 5392,2 тис. грн., виконання складає – 98,3 %.
Для покращення матеріально технічної бази у ДЮСШ №1
проведено ремонт роздягалень на ст. Авангард, придбання
спортивного інвентарю для різних видів спорту.



Всього по загальному фонду управління у справах культури, спорту, сім’ї  

та молоді  використано  за   2018 р.       – 43 575,0 тис. грн., в тому числі:

- на заробітну плату - 30 796,0 тис.грн.;
- нарахування на оплату праці  - 6 762,7 тис.грн.;
- предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 1 841,5 тис.грн.;
- оплата послуг (крім комунальних) – 2 266,6 тис.грн.;
- видатки на відрядження  - 16,4 тис.грн.;
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 941,8 тис.грн.;
- оплата заходів по реалізації державних (регіональних) програм,                                      
не віднесені до заходів розвитку - 198,1 тис.грн.;
- субсидії та поточні трансферти підприємствам, (установам,     
організаціям)  – 621,0  тис.грн.;
- інші виплати населенню – 130,0 тис.грн.;
- інші поточні видатки  - 0,9 тис.грн. 



До спеціального фонду установ та управління у справах культури, спорту, 
сім’ї  та молоді за 2018 рік надійшло коштів у сумі   - 2 502,3 тис. грн. 
залишок на початок року склав:      451,2 тис. грн.;

Проведені видатки по спеціальному фонду за 2018 рік склали  – 2 663,0  
тис. грн.
залишок на кінець звітного періоду складає 290,5 тис. грн.

По загальному та спеціальному фондам бюджету станом на 01.01.2019 
р. кредиторської та дебіторської заборгованості немає. 



ДЯКУЄМО ЗА УВАГУ


