
Управління економічного розвитку міста. 
Виконання бюджетних програм  за 2020 рік.



Виконання Програми розвитку 
туризму та формування 

позитивного інвестиційного іміджу 
міста Ужгород

Загальна потреба коштів на 2020 
рік – 720,0 тис. грн.,

профінансовано – 520,7 тис. грн.
Здійснено наступні заходи за 

рахунок Програми:



Розроблено туристичний 
логотип міста який 
представлено в рамках 
святкування «Дня 
Туризму – 2020»



Встановлено антивандальну фотозону 
«Я # Ужгород»



РОЗРОБЛЕНО ТА ЗАТВЕРДЖЕНО



Проєкт дозволяє, самостійно гуляючи містом, пізнавати 
його особливості та цікавинки. Заохочує дорослих та 
підлітків до пізнання історико-культурної спадщини 

старовинного Ужгорода, сприяє покращенню 
туристичної привабливості міста.

Підтримано грантовий проєкт 
"Унікальні туристичні маршрути 

"Пізнай Ужгород" в інтерактивних 
листівках з аудіогідами



Робота проведена в рамках виконання Програми 
розвитку туризму та формування позитивного 
інвестиційного іміджу м. Ужгород у 2020 році:

✓ Проведені робочі зустрічі із екскурсоводами та фахівцями туристичної 
галузі щодо визначення основних пріоритетів розвитку туризму  та 
привабливості міста

✓ Визначено локацію та виготовлено проєктну документацію 
Туристичного – інформаційного центру з прив’язкою до місця 
розташування.

✓ Шляхом публічних консультацій проведено  відбір  концепцій, що 
приймали участь у конкурсі на розробку туристичного логотипу та 
гасла м. Ужгород. Визначено переможця та  розроблено макет бренд-
буку для використання туристичного логотипу міста. 

✓ Місто Ужгород було представлено у рамках відзначення «Дня Туризму 
2020» (проведено презентацію туристичного логотипу міста, 
промоційної продукції та інших  матеріалів).

✓ Проведено процедуру по закупівлі послуг з розробки концепції 
велосипедної інфраструктури міста Ужгород, що  розроблена за участі 
фахівців, велоспільноти та затверджено сесії міської ради.



Виконання 
Програми підтримки 

підприємництва м. Ужгород 
за 2020 рік

Загальна потреба коштів на 2020 
рік – 790,0 тис. грн.,

профінансовано – 40,0 тис. грн.

Здійснено наступні заходи за 
рахунок Програми:



Запроваджено Лінію підтримки підприємництва 

Підприємці отримують консультації від 
працівників структурних підрозділів 
міської ради, Державної податкової 
інспекції, Держпродспоживслужби в 
Закарпатській області та Ужгородського 
міського центру зайнятості



Проведено урочисті заходи з  нагоди професійного 
свята – Дня підприємця 2020 у році За вагомий 
особистий внесок у розвиток міста керівників 

підприємств нагороджено цінними подарунками.

Відзначено найбільших 
роботодавців, платників податків  та 
представників бізнесу Ужгорода.



Метою створення каталогу є 
налагодження контактів та 
посилення взаємодії місцевих 
підприємців,  представлення 
економічного потенціалу 
громади й промоційної 
підтримки бізнесу. 
Каталог містить контактну 
інформацію й основні відомості 
про місцевих виробників 
продукції та представників 
сфери послуг. Розроблено 
графічні об'єкти, що можуть 
вільно використовуватися 
виробниками для локалізації 
продукції чи послуг. 

Сформовано каталог 
місцевих виробників 
«Ужгородський кошар»



Робота проведена в рамках виконання Програми
підтримки підприємництва м. Ужгород 

у 2020 році:

✓ Запроваджено Лінію підтримки підприємництва де 
підприємці отримують консультації від працівників 
структурних підрозділів міської ради, Державної 
податкової інспекції, Держпродспоживслужби та 
Ужгородського міського центру зайнятості.

✓ Проведено урочисті заходи з  нагоди професійного 
свята – Дня підприємця 2020 у році. За вагомий 
особистий внесок у розвиток міста керівників 
підприємств нагороджено цінними подарунками.

✓ Сформовано каталог місцевих виробників 
«Ужгородський кошар», що містить контактну 
інформацію та основні відомості про місцевих 
виробників продукції й представників сфери послуг.


