
УПРАВЛІННЯ  У  СПРАВАХ  
КУЛЬТУРИ, МОЛОДІ  ТА  СПОРТУ
УЖГОРОДСЬКОЇ  МІСЬКОЇ  РАДИ



Управління у справах культури, молоді  та спорту 
Ужгородської міської ради згідно ст.22 Бюджетного Кодексу 

України, затвердженої мережі, бюджетних призначень є 
головним розпорядником бюджетних коштів 1 ступеня. В 

склад управління входить: відділ культури, відділ молоді та 
спорту та відділ бухгалтерського обліку та звітності

В мережу управління входять п’ять розпорядників 3 ступеня, 
а саме:



Ужгородська 
дитяча школа 

мистецтв
21 715 400 грн.

Управління у справах 
культури, молоді та 

спорту Ужгородської 
міської ради

68 559 600 грн.

Ужгородська 
дитяча музична 
школа № 1 ім. 

П.І.Чайковського
21 936 700 грн.

Ужгородська 
міська 

централізована 
бібліотечна 

система       
7 236 700 грн.

Ужгородський 
міський центр 

дозвілля-
будинок культури 

2 764 700 грн.

Дитячо-юнацька 
спортивна школа 
№ 1 м. Ужгород

8 440 900 грн.

ОБСЯГ БЮДЖЕТНИХ ПРИЗНАЧЕНЬ 
(загальний фонд)    НА 2021 РІК



ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ВИДАТКІВ НА 2021 РІК  УПРАВЛІННЯ У СПРАВАХ 
КУЛЬТУРИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УЖГОРОДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

68 559 600 ГРН., З НИХ:
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ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ВИДАТКІВ  ПО ГАЛУЗІ «КУЛЬТУРА І 
МИСТЕЦТВО» НА 2021 РІК
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Загальний обсяг видатків на галузь «Культура » на 2021 рік становить  54 700 500  грн., з них :
На оплату праці – 52 107 900  грн.
Придбання товарів та послуг – 323 000  грн.
Оплата енергоносіїв – 1 218 700 тис. грн.
Інші поточні видатки – 1 050 900 грн.
В т.ч. видатки по КПКВК 1014082 - інші заходи в галузі культури і мистецтва – 1 047 000 грн.



ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ВИДАТКІВ  ПО ГАЛУЗІ
«ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ» НА 2021 РІК

Загальний обсяг видатків на галузь «Фізична культура і спорт»  на 2021 рік становить – 9 500 900 
грн., з них:
Оплата праці і нарахування на заробітну плату – 7 756 700  грн.;
Використання товарів і послуг – 820 000 грн.;
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 249 100  грн.;
Інші поточні видатки – 675 100 грн.
В т.ч. проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських та неолімпійських
видів спорту    – 460 000 грн.;
Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну 
діяльність в регіоні – 600 000 грн.
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ПЕРЕЛІК   МІСЬКИХ   ЦІЛЬОВИХ  ПРОГРАМ,  ЯКІ  БУДУТЬ  
РЕАЛІЗОВУВАТИСЯ  У  2021 РОЦІ.

№ 
з/п

Назва Програми Напрямки діяльності та завдання Передбачено 
Програмою на 

2021 рік

Передбачено в 
бюджеті на 2021 

рік

1. Програма «Молодь міста Ужгород»             
на 2019 - 2021 роки.

Реалізація державної молодіжної політики, 
відродження національно-патріотичного 

виховання, утвердження громадської свідомості і 
активної позиції молоді, популяризація та 

утвердження здорового і безпечного способу 
життя, тощо.

540 000  грн. 240 000  грн.

2. Програма відзначення в місті Ужгород 
державних та місцевих свят, 

історичних подій, знаменних і 
пам’ятних дат та інших заходів на 2021 

– 2023 роки.

Створення організаційних, фінансових і 
матеріально-технічних умов для відзначення свят 
державного, регіонального, місцевого значення, 

пам’ятних дат та історичних подій.

1 600 000  грн. 1 000 000  грн.

3. Програма інвентаризації та 
паспортизації об’єктів культурної 

спадщини м. Ужгород на 2019 – 2021 
роки.

Проведення паспортизації та інвентаризації 
об’єктів культурної спадщини. 195 000  грн. 47 000  грн.

4. Програма розвитку фізичної культури 
та спорту, фінансової підтримки 
кращих спортсменів та команд, 

покращення матеріально – технічної 
бази в м. Ужгород на 2019 – 2021 

роки.

Розвиток фізичної культури та спорту в м. Ужгород, 
забезпечення участі команд у Всеукраїнських та 

міжнародних змаганнях та навчально –
тренувальних зборах, організація та проведення 

першостей, чемпіонатів та кубків міста, створення 
умов для роботи спортивних секцій, виплата 

грошової винагороди спортсменам – переможцям, 
призерам обласних, всеукраїнських і міжнародних 

змагань та їх тренерам.

1 675 000  грн. 500 000  грн.

5. Програма навчання плаванню дітей і 
розвитку водних видів спорту в м. 

Ужгород на 2019 – 2021 роки.

Відновлення системи початкового навчання 
плаванню школярів міста. Розвиток водних видів 
спорту, створення умов для роботи спортивних 

секцій з плавання та водного поло, організація та 
проведення змагань з водних видів спорту.

1 000 000  грн. 100 000  грн.



ДЯКУЄМО  ЗА  УВАГУ!


