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Звіт про роботу управління у справах 

культури, молоді та спорту за 2020 рік 

 

 

 

 Відповідно до статей 52, 75 Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні», Регламенту виконавчого комітету та виконавчих органів 

Ужгородської міської ради, заслухавши звіт про роботу управління у справах 

культури, молоді та спорту за 2020 рік, виконком міської ради ВИРІШИВ: 

 

1. Звіт про роботу управління у справах культури, молоді та спорту за 2020 

рік взяти до відома (додається). 

2. Звіт оприлюднити на сайті міської ради. 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови 

В. Гомоная. 

 

 

 

Міський голова   Богдан АНДРІЇВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Звіт  

про роботу управління у справах 

культури, молоді та спорту за 2020 рік 

 

   

 Управлінням у справах культури, молоді та спорту Ужгородської міської 

ради у 2020 році реалізовувалися Програми: 

- «Програма відзначення в місті Ужгород державних та місцевих свят, 

історичних подій, знаменних і пам’ятних дат та інших заходів на 2018 – 2020 

роки»; 

- Програма «Молодь міста Ужгород» на 2019-2021 роки»; 

- «Програма розвитку фізичної культури та спорту, фінансової підтримки 

кращих спортсменів та команд, покращення матеріально-технічної бази в м. 

Ужгород на 2019-2021 роки»; 

- «Програма навчання плаванню дітей і розвитку водних видів спорту на 

2019-2021 роки»; 

-  Програма інвентаризації та паспортизації об’єктів культурної спадщини 

м. Ужгорода на 2019 – 2021 роки; 

-  Програма інформатизації діяльності Ужгородської міської ради та її 

виконавчих органів на 2020 – 2022 роки. 

 Мережа підвідомчих установ управління складає: 2 мистецькі школи 

(Ужгородська дитяча музична школа № 1 ім. П.І. Чайковського та Ужгородська 

дитяча школа мистецтв), Ужгородська централізована бібліотечна система, 

Ужгородський міський центр дозвілля – будинок культури та ДЮСШ №1 м. 

Ужгород. 

Протягом звітного періоду, з урахуванням рекомендацій протиепідемічних 

заходів, відділом культури проведено планові заходи до державних та місцевих 

свят. Спільно із підпорядкованими установами організовувалися презентації, 

онлайн-конкурси, арт-пленери, виставки, літературні години у онлайн та відео 

форматах тощо. 

Крім планових заходів відділом культури надано підтримку та взято участь 

у організації та проведенні літературно-мистецького фестивалю «ЧЕНДЕЙ-

FEST», ювілейного концерту ССТ «Бліц», 35-річного ювілею народного 

фольклорно-етнографічного ансамблю «Ужгород». 

Проведено конкурс та визначено лауреатів міської премії імені Петра Скунця 

в галузі літератури і краєзнавства. Лауреатів нагороджено дипломом, почесним 

знаком та премією. 

Відповідно до Програми інвентаризації та паспортизації об’єктів 

культурної спадщини м. Ужгорода на 2019 – 2021 роки у 2020 році виготовлено 

облікову документацію на шість об’єктів пам’ятки містобудування місцевого 

значення «Комплекс історичної забудови ХХ століття», а саме:   

1. «Дім народного здоров’я Підкарпатської Русі» (Ужгородська міська 

дитяча клінічна лікарня (поліклінічне відділення) по вул. Володимира 

Гошовського, 2. 



2.  «Будинок 1930-х років» (Ужгородська міська дитяча лікарня (денний 

стаціонар)  по вул. Ференца Ракоці, 3 та Ференца Ракоці, 5. 

3.  «Будівля медичного призначення 1930-х років» (Ужгородська міська 

дитяча клінічна лікарня (корпус стаціонарного лікування) по вул. Братів 

Бращайків, 6. 

4.  «Народна школа ім. Томаша Масарика» (Ужгородська спеціалізована 

школа І – ІІІ ступенів № 3 з поглибленим вивченням англійської мови)  по наб. 

Незалежності, 19. 

5.  «Багатоквартирний житловий будинок» по наб. Незалежності, 20, вул. 

Дмитра Менделєєва, 2. 

6.  «Колишній житловий будинок для військовослужбовців» по вул. 

Олександра Довженка, 9, вул. Юлія Ставровського-Попрадова, 2, вул. Юлія 

Ставровського-Попрадова, 4, наб. Незалежності, 17, наб. Незалежності, 18. 

У галузі спорту та фізичного виховання за 2020 рік у м. Ужгород було 

проведено та взято участь у 71 спортивному заході 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 з таких видів спорту: футбол, волейбол, баскетбол, футзал, 

велосипедний спорт, настільний теніс, легка атлетика, великий теніс, плавання, 

городковий спорт, мотокрос, пауерліфтинг, шахи, шашки та ін.  

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

спортсмени міста прийняли участь у 12 турнірах, які проходили в інших 

областях та містах України (м. Київ, м. Рівне, м. Стрий, м. Запоріжжя, с. 

Коблево Миколаївської області, с. Святопетрівське Київської області, смт. 

Добротвір Львівської області).  

Проведено спартакіаду серед учнівської та студентської молоді ПТНЗ і 

ВУЗів І-ІІ рівнів акредитації. Також у м. Ужгород було проведено ряд 

спортивних заходів присвячених Дню Незалежності, Дню фізичної культури та 

спорту, Дню міста Ужгород, Дню захисника України тощо. 

Забезпечено участь команди міста у 2 турах чемпіонату України з 

баскетболу серед чоловічих команд, взято участь у організації і проведенні  

першості міста Ужгород з плавання, надано підтримку у проведенні чемпіонату 

України з більярдного спорту «Вільна піраміда», ХХVІ обласної спартакіади 

ветеранів фізичної культури та спорту. Організовано та проведено футбольний 

турнір «Кубок мера» та чемпіонат міста з футболу серед аматорських команд. 

Проведено ряд новорічно-різдвяних змагань з таких видів спорту, як 

плавання, шахи, шашки, дзюдо, теніс, баскетбол, футбол та ін. 

У рамках Програми розвитку фізичної культури та спорту, фінансової 

підтримки кращих спортсменів та команд, покращення матеріально-технічної 

спортивної бази в м. Ужгород на 2019-2021 роки у 2020 році було 

започатковано виплату 15 щомісячних стипендій Ужгородської міської ради 

кращим спортсменам м. Ужгород. Виплачена стипендія 15 чол. в сумі 180 000 

грн. та грошова винагорода кращим спортсменам м. Ужгород, переможцям та 



призерам змагань різних рівнів (75 чол.) та їх тренерам (19 чол.) за підсумками 

2020 року на суму 133 500 грн. 

У 2020 році з метою підтримки молоді професійно-технічних та вищих 

навчальних закладів, мистецьких шкіл м. Ужгород вдруге проведено конкурс та 

визначено преміантів з числа обдарованої молоді міста. Премію вручено трьом 

переможцям.  

У рамках підтримки молоді спільно із Британською радою у 2020 році 

завершено реалізацію проєктів переможців: фестиваль вуличного піаніно та 

УжГрінФЕСТ.  

Створено молодіжний консультативно-дорадчий орган при Ужгородській 

міській раді «Ужгородську Молодіжну раду». 

Проведено конкурс молодіжних ініціатив, за результатами конкурсу  

визначено переможців. Реалізовано 2 проєкти «Велосипед - це здорово!» та 

«Ужгороде! Дихай на повні груди!». 

Усі відділи та підвідомчі установи управління постійно сприяють та 

надають допомогу громадським організаціям, благодійним фондам щодо 

проведення патріотичних та мистецьких акцій, акцій спрямованих на 

популяризацію здорового способу життя тощо. 

 Протягом 2020 року управлінням у справах культури, молоді та спорту 

через систему АСКОД опрацьовано 50 звернень громадян, 200 листів та 10 

інформаційних запитів. 

 

 

 

Начальник управління у справах 

культури, молоді та спорту     Ольга ВАСИЛИНДРА 

 

 

 


