
               УПРАВЛІННЯ  

    У  СПРАВАХ  КУЛЬТУРИ,   

      МОЛОДІ   ТА    СПОРТУ  

 

              УЖГОРОДСЬКОЇ   

               МІСЬКОЇ  РАДИ 



МЕРЕЖА УСТАНОВ ПІДПОРЯДКОВАНИХ УПРАВЛІННЮ  

 

 

 

Управління у 

справах культури, 

молоді та спорту 

Ужгородської міської 

ради                                   

55 550,0 тис. грн. 

Ужгородська 

дитяча школа 

мистецтв 

 

17 117,0 тис.грн. 
Ужгородська 

централізована 

бібліотечна 

система 

 

5 848,5 тис.грн. 

Ужгородська 

дитяча музична 

школа № 1 

ім.П.І.Чайковського 

 

17 131,0  тис.грн. 

Дитячо-юнацька 

спортивна школа 

№ 1 м. Ужгород 

 

7 177,6 тис.грн. 

Ужгородський 

Міський центр 

дозвілля-будинок 

культури        

2 042,1 тис. грн. 

 

1 871,7 тис.грн. 

МЕРЕЖА УСТАНОВ ПІДПОРЯДКОВАНИХ УПРАВЛІННЮ 



ПЛАНОВІ ПОКАЗНИКИ БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ У 2020 РОЦІ СКЛАЛИ: 56 120,6 тис.грн. 
ЗАГАЛЬНИЙ  ОБСЯГ ВИДАТКІВ ЗА 2020 РІК ПО УПРАВЛІННЮ У СПРАВАХ КУЛЬТУРИ, 

МОЛОДІ ТА СПОРТУ УЖГОРОДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ - 55 550,0 тис. грн., з них :

Заробітна плата

Нарахування на оплату 
праці

Предмети, матеріали, 
обладнання та інвентар

Оплата послуг (крім 
комунальних)

Оплата комунальних 
послуг та енергоносіїв

Інші поточні видатки

76,2%

16,8%



                                                                           ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ВИДАТКІВ  

                                                          ПО ГАЛУЗІ «КУЛЬТУРА І МИСТЕЦТВО»  
 (тис. грн.) 
                                          

 

 

      

На утримання та розвиток галузі  у 2020 році  міським бюджетом було передбачено -  42 954,7 тис. грн., з них використано 

-   42 704,2 тис. грн., що на 7 946,0 тис. грн. більше ніж у 2019 році., в тому числі видатки на оплату праці склали 41 086,8 тис. 

грн., на енергоносії 724,3 тис. грн., що складає 97,9 % від загальної суми видатків.  

Крім того по спеціальному фонду бюджету використано 2 000,3 тис. грн., з них на капітальні видатки – 430,1 тис. грн., 

придбано 2 цифрових фортепіано, духові та музичні інструменти, комп’ютерну техніку, меблі тощо.  

Протягом 2020 року у мистецьких школах  здобувало освіту 1460 учнів, з яких 451 учень - пільговик, що  звільнений від 

плати за навчання, відповідно до чинного законодавства. У школах створено умови для професійної художньо-творчої 

самореалізації особистості здобувача початкової мистецької освіти.  

В УМЦБС за минулий бюджетний період бібліотечні фонди поповнились на 1300 примірників, в тому числі за рахунок 

коштів міського бюджету придбано 358 примірників книг та 67 комплектів періодичних видань (газети та журнали), всього 

на суму 81000 грн., забезпечено обслуговування 17100 користувачів,  книговидача становила 214200 книг та періодичних 

видань. Закуплено меблі для відділів обслуговування користувачів на суму 90,0 тис. грн. 

При МЦД-БК функціонує 11  художніх аматорських колективів, що носять звання «народний»/«зразковий», які своїми 

виступами доповнюють проведення міських заходів. 



                                                  ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ВИДАТКІВ ПО ГАЛУЗІ  

                                                                        «ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ»  

                                                 

 
Основними напрямками реалізації цілей державної політики у галузі «Фізична культура і спорт» є створення сприятливих 

умов для реалізації прав громадян на заняття фізичною культурою і спортом, забезпечення розвитку всіх видів спорту та 

забезпечення розвитку та підтримки дитячого, дитячо-юнацького резервного спорту. 

На утримання галузі «Фізична культура і спорт»  міським бюджетом було передбачено у 2020 році  – 8 477,0 тис. грн., 

фактично використано – 8 184,8 тис. грн., що становить 96,55 % від кошторисних призначень за звітний період. Порівняно із 

2019 роком збільшено видатки на  1 422,3 тис. грн.  

     У 2020 році організовано та взято участь у 71 спортивно-масовому заході,  проведено навчально-тренувальні збори і 

змагання з олімпійських та неолімпійських видів спорту. 

ДЮСШ №1 м.Ужгород протягом року проведено 30 змагань з різних видів спорту. Підготовлено 2 кандидати у майстри 

спорту України, 73 учні школи здобули призові місця у регіональних спортивних змаганнях. У школі займалося 738 учнів. 

По спеціальному фонду бюджету придбано газонокосарку для обслуговування футбольного поля стадіону «Автомобіліст»  в 

сумі 250,0 тис. грн. 

 



  

Програма «Молодь міста Ужгород» на 2019 – 2021 роки 
 

          Напрями діяльності та завдання міської цільової програми: реалізація державної молодіжної 

політики, відродження національно-патріотичного виховання, утвердження громадської свідомості і 

активної позиції молоді, популяризація та утвердження здорового і безпечного способу життя, тощо 

 
№ 

з/п 

 

 

Завдання 

Відповідальний 

виконавець  

Затверджено з 

урахуванням 

змін, тис. грн. 

Обсяги 

фінансування, 

тис. грн. 

Проведені 

видатки, тис. 

грн. 

Стан 

виконання 

завдань 

(результативні 

показники 

виконання 

Програми) 

1. Реалізація державної 

молодіжної політики, 

відродження національно – 

патріотичного виховання, 

утвердження громадської 

свідомості і активної позиції 

молоді, популяризація та 

утвердження здорового і 

безпечного способу життя 

серед молоді, підтримка 

інститутів громадянського 

суспільства 

Управління у 

справах 

культури, 

молоді та 

спорту  

 

 

110,0 

 

 

86,6 

 

 

86,6 

 

 

78,75 % 

 

Видатки по загальному фонду бюджету здійснювались відповідно до плану використання бюджетних коштів. Зокрема 

вручена премія Ужгородського міського голови для обдарованої молоді міста 3 номінантам, по 10  тис. грн. кожному. Здійснено 

реалізацію проектів молодіжних ініціатив «Велосипед – це здорово» та «Ужгороде! Дихай на повні груди» на суму 37,8 тис. 

грн., та інші заходи на суму 18,8 тис. грн.  



 

Програма інвентаризації та паспортизації об’єктів культурної спадщини                  

м. Ужгород на 2019 – 2021  роки 
 

 
№ 

з/п 

 

 

Завдання 

Відповідальний 

виконавець  

Затверджено з 

урахуванням 

змін, тис. грн. 

Обсяги 

фінансування, 

тис. грн. 

Проведені 

видатки, тис. 

грн. 

Стан 

виконання 

завдань 

(результативні 

показники 

виконання 

Програми) 

1. Реалізація державної 

політики у сфері 

охорони культурної 

спадщини. 

Управління у 

справах 

культури, 

молоді та 

спорту  

 

 

100,0 

 

 

95,5 

 

 

95,5 

 

 

96 % 

                   

                  Основна ціль Програми – збереження національно-культурної спадщини. 

Виготовлена облікова документація на шість об’єктів культурної спадщини пам’ятки 

містобудування місцевого значення «Комплекс історичної забудови XX століття» на суму 95,5 тис. грн. 

1. «Дім народного здоров’я Підкарпатської Русі» по вул. Володимира Гошовського,2. 

2. «Будинок 1930-х років» по вул. Ференца Ракоці, 3, 5. 

3. «Будівля медичного призначення 1930-х років» по вул. Братів Бращайків, 6. 

4. «Народна школа ім. Томаша Масарика» на наб. Незалежності,19. 

5. «Багатоквартирний житловий будинок» по наб. Незалежності, 20 та вул. Дмитра Менделєєва, 2. 

6. «Колишній житловий будинок для військовослужбовців» по вул.: О.Довженка,9; Юлія 

Ставровського-Попрадова, 2, 4; наб. Незалежності 17, 18. 



 

Програма відзначення в місті Ужгород державних та місцевих свят, історичних 

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

  Напрями діяльності та завдання міської цільової програми: створення організаційних, фінансових 

і матеріально – технічних умов для відзначення свят державного, регіонального, місцевого значення, 

пам’ятних дат та історичних подій тощо. 

 
 

№ 

з/п 

 

 

Завдання 

Відповідальний 

виконавець та 

строк 

виконання 

завдання 

Затверджено з 

урахуванням 

змін, тис. грн. 

Обсяги 

фінансування, 

тис. грн. 

Проведені 

видатки, тис. 

грн. 

Стан 

виконання 

завдань 

(результативні 

показники 

виконання 

Програми) 

1. Організація на 

належному рівні та 

проведення заходів, 

урочистостей із 

відзначення свят 

державного, 

регіонального, місцевого 

значення, пам’ятних 

дат, історичних подій 

Управління у 

справах 

культури, 

молоді та 

спорту 2020 р. 

 

 

579,0 

 

 

470,0 

 

 

470,0 

 

 

81,1% 

З метою реалізації державної політики у сфері культури і мистецтва, розвитку та популяризації 

національної культури протягом року  проведено  понад  53  мистецьких заходів та урочистостей. 

Вручена премія ім. Петра Скунця в галузі літератури і краєзнавства  2 лауреатам, по 10 тис. грн. 

кожному. 



Програма розвитку фізичної культури та спорту, фінансової підтримки кращих 

спортсменів та команд, покращення матеріально – технічної бази в м. Ужгород  

на 2019 – 2021 роки 
 

    Напрями діяльності та завдання міської цільової програми: 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. 

 
№ 

з/п 

 

 

Завдання 

Відповідальний 

виконавець  

Затверджено з 

урахуванням 

змін, тис. грн. 

Обсяги 

фінансування, 

тис. грн. 

Проведені 

видатки, тис. 

грн. 

Стан 

виконання 

завдань 

(результативні 

показники 

виконання 

Програми) 

1. Удосконалення 

розвиток системи 

дитячо – юнацького 

спорту, спорту 

вищих досягнень, 

спорту інвалідів та 

ветеранів. Розвиток 

аматорського 

спорту. 

Управління у 

справах 

культури, 

молоді та 

спорту 

 

 

632,6 

 

 

537,5 

 

 

537,5 

 

 

85,0 % 

Протягом року проведено  56 заходів. У 2020 році започатковано та виплачена стипендія 

Ужгородської міської ради 15 кращим спортсменам міста по 2 тис. грн. кожному протягом 6 

місяців, грошова винагорода кращим спортсменам м. Ужгород, переможцям та призерам змагань 

різних рівнів та їх тренерам за підсумками 2020 року в сумі 133,5 тис. грн. (75 спортсменам та 19 

тренерам).   



 

ПРОГРАМА  НАВЧАННЯ  ПЛАВАННЮ  ДІТЕЙ  І  РОЗВИТКУ 

ВОДНИХ  ВИДІВ  СПОРТУ  В  М. УЖГОРОД НА 2019 – 2021 РОКИ 
 

          Напрями діяльності та завдання міської цільової програми: 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. 

 
№ 

з/п 

 

 

Завдання 

Відповідальний 

виконавець  

Затверджено з 

урахуванням 

змін, тис. грн. 

Обсяги 

фінансування, 

тис. грн. 

Проведені 

видатки, тис. 

грн. 

Стан 

виконання 

завдань 

(результативні 

показники 

виконання 

Програми) 

1. Відновлення 

системи 

початкового 

навчання плаванню 

школярів міста 

Ужгород. Розвиток 

водних видів спорту. 

Управління у 

справах 

культури, 

молоді та 

спорту 

 

 

170,9 

 

 

127,7 

 

 

127,7 

 

 

74,7  % 

                    

 Протягом року проведено ряд змагань з водного поло для підготовки до чемпіонату України, 

забезпечено участь команди міста з водного поло серед юнаків у фіналі чемпіонату України в м. 

Кам’янське, проведена першість міста Ужгород з плавання, проведено відкритий новорічний міський 

турнір з плавання серед юнаків та дівчат у басейні с/к «Зінедін», дитячий турнір з плавання 

«Новорічні старти 2020» серед юнаків та дівчат у басейні ДВНЗ УжНУ. Забезпечено змагання з водних 

видів спорту нагородною атрибутикою (кубки, медалі, грамоти, тощо ). 

 



 

                        Програма інформатизації діяльності Ужгородської міської ради  

          та її виконавчих органів на 2020 – 2022 роки 
 

    Напрями діяльності та завдання міської цільової програми: Створення єдиної системи  

              електронного документообігу. Придбання оргтехніки та програмного забезпечення. 

 
№ 

з/п 

 

 

Завдання 

Відповідальний 

виконавець  

Затверджено з 

урахуванням 

змін, тис. грн. 

Обсяги 

фінансування, 

тис. грн. 

Проведені 

видатки, тис. 

грн. 

Стан 

виконання 

завдань 

(результативні 

показники 

виконання 

Програми) 

1. Розвиток сфери 

інформатизації, 

електронного урядування, 

формування і 

використання 

національних електронних 

інформаційних ресурсів та 

інформаційного 

суспільства. 

Управління у 

справах 

культури, 

молоді та 

спорту 

 

 

53,5 

 

 

49,2 

 

 

49,2 

 

 

91,9 % 

Цілі державної політики – розвиток сфери інформатизації, електронного урядування, 

формування і використання національних електронних інформаційних ресурсів та інформаційного 

суспільства.  

 У 2020 році  було придбано 3 примірники  програмної продукції у формі ліцензійного ключа 

для активації комп’ютерної програми «Система електронного документообігу «АСКОД», 

обслуговування програмного забезпечення. Придбано Програмний продукт Windows 10 Pro 

Ukrainian та Програмний продукт Microsoft Office Home.  



            

 

 

        ДЯКУЄМО  ЗА  УВАГУ!     


