
 

 

             

 
 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

12.02.2020     Ужгород                    № 46 

 

Звіт про роботу управління у справах 

культури, молоді та спорту за 2019 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 2019 рік, виконком міської ради 

ВИРІШИВ: 

 

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

2019 рік взяти до відома (додається). 

2. Звіт оприлюднити на сайті міської ради. 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на керуючого справами 

виконкому О. Макару. 

 

 

 

Міський голова        Богдан АНДРІЇВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Звіт про роботу управління у справах 

культури, молоді та спорту за 2019 рік 

 

   

 Управлінням у справах культури, молоді та спорту Ужгородської міської 

ради у 2019 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». 

  У 2019 році розроблено та затверджено Програму інвентаризації та 

паспортизації об’єктів культурної спадщини м. Ужгорода на 2019 – 2021 роки. 

 Відповідно до Програми відзначення у місті Ужгород державних та 

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

2018 – 2020 роки впродовж звітного періоду реалізовано понад 64 заходи 

(урочистості, концерти аматорських та професійних колективів, учнів шкіл 

естетичного виховання міста, виставки учнів та викладачів образотворчого 

відділення дитячої школи мистецтв, літературні години, тематичні вечори у 

бібліотечних установах тощо). Крім планових заходів відділом культури взято 

участь у організації та проведені численних мистецьких акцій за участю 

інститутів громадянського суспільства. 

 Серед мистецьких заходів слід відзначити: 

- ІІ Міжнародний фестиваль-конкурс «Wow show Fest-2019»; 

- хореографічний фестиваль «Сакура Dance»; 

- ІІІ Всеукраїнський фестиваль камерного театрального мистецтва «Під 

цвітом сакури»;  

- Міжнародний фестиваль хіп-хоп танцю «Get 2 Groove»; 

- виставку «Земплінське раллі автоветеранів» (Міхаловце – Ужгород); 

- лабораторію творчості «Зможуть усі»; 

- Міжнародний ромський фестиваль джазового мистецтва «Пап-джаз-

фест - 2019»; 

- ІІ Міжнародний театральний фестиваль моновистав «Монологи над 

Ужем»; 

- цикл заходів до Дня міста та різдвяно-новорічних свят тощо. 

 У 2019 році втретє відзначено Лауреатів міської премії імені Петра 

Скунця у галузі літератури і краєзнавства. 

 Загалом на реалізацію Програми відзначення в місті Ужгород державних 

та місцевих свят, історичних подій, знаменних і пам’ятних дат та інших заходів 

на 2018 – 2020 роки використано 1 190 000 грн. 



 

 

Відділом молоді та спорту у 2019 році спільно із федераціями видів 

спорту, громадськими спортивними організаціями було проведено 129 

спортивних заходів різного ґатунку в  тому числі: 97 міських,11обласних, 24 

всеукраїнських, 7 міжнародних змагань. Основними з яких були: міжнародний 

тунір з хокею за участі команд Словаччини «Friendship Cup Uzhgorod-2019»; 

Чемпіонат Європи з гирьового спорту; Ужгородський напівмарафон; змагання з 

футзалу «Ужгородська футзальна ліга»; Всеукраїнський турнір з фехтування 

«Дитяча ліга»; Кубок Закарпатської області з художньої гімнастики; І тур 

Чемпіонату України з велоспорту маунтенбайку;  Відкритий турнір з важкої 

атлетики серед ветеранів, Всеукраїнський турнір з плавання «Сакура» серед 

спортсменів з інвалідністю усіх нозологій; спортивний фестиваль «Ужгород 

Спорт Фест-2019»;  Міжнародний турнір з боксу; змагання з легкої атлетики 

«Стрибки під музику»;  Чемпіонат України з легкоатлетичного кросу, тощо. 

Також було проведено першості, кубки та чемпіонати міста з важкої атлетики, 

пауерліфтингу,  плавання, волейболу, шашок, шахів, боксу, кік-боксингу та ін.  

Загалом на проведення спортивних змагань, НТЗ з різних видів спорту та 

участь у Всеукраїнських та Міжнародних змаганнях, покращення матеріально-

технічної бази використано 1 460 000 грн. 

Збірні команди міста прийняли участь у 7 обласних, 20 всеукраїнських та 

6 міжнародних змаганнях, які проходили в інших містах України та за її 

межами. 

За підсумками року згідно «Програми розвитку фізичної культури та 

спорту, фінансової підтримки кращих спортсменів та команд, покращення 

матеріально-технічної спортивної бази в м. Ужгород на 2019-2021 роки» 

вчетверте грошовою винагородою було відзначено 120 спортсменів та  26 

тренерів з 17 видів спорту на загальну суму 140 тис. грн. 

 У 2019 році вперше вручено премію міського голови для обдарованої 

молоді міста (по 10 000 грн.).  

 Спільно із Британською радою проведено конкурс молодіжних 

соціальних проєктів (визначено 7 проєктів переможців: інклюзивний коворкінг 

«Золоті серця Закарпаття», фестиваль вуличного піаніно, More for ma, мурал, 

УжГрінФЕСТ, майстерня хорошого настрою, історії дядечка Ужа), які мають 

бути реалізовані до 31 березня 2020 року.  

 Протягом року проведено ряд заходів для змістовного дозвілля молоді 

(День молоді, кінопокази, вечірки, а також з метою профорієнтаційної 

діяльності взято участь у організації «Літнього Університету 2019»). 

 Мережа підвідомчих установ управління складає: 2 мистецькі школи, 

централізована бібліотечна система міста, міський центр дозвілля – будинок 

культури та ДЮСШ №1 м. Ужгород. 

 Установами, підпорядкованими управлінню проведена робота щодо 

покращення матеріально-технічної, інформаційної та навчальної бази за кошти 

загального та спеціального фонду бюджету, а саме: 

 - Ужгородська дитяча музична школа №1 ім. П.І. Чайковського на суму 

477 709 грн. (з них сценічні костюми на суму 152 000 грн., музичні інструменти 

на суму 121 384 грн., решта - мультимедійне обладнання, оргтехніка, меблі); 



 

 

 - Ужгородська дитяча школа мистецтв на суму 424 500 грн. (сценічні 

костюми на суму 158 130 грн., музичні інструменти на суму 57 650 грн. решта – 

мультимедійне обладнання та оргтехніка); 

 - Ужгородська міська централізована бібліотечна система на суму 231 466 

грн. (поповнення фондів бібліотек на суму 48 000 грн., встановлення системи 

пожежного оповіщення на суму 26 632 грн., оргтехніка на суму 85 847 грн. 

решта – меблі, стелажі); 

 - Ужгородський міський центр дозвілля-будинок культури на суму 63 677 

грн. (реквізит, оргтехніка, сценічний одяг для народних колективів);  

 - Ужгородська ДЮСШ № 1 на суму 185 470 грн. (оргтехніка, 

спортінвентар, нагородна продукція, обслуговування футбольного поля). 

 Протягом 2019 року управлінням у справах культури, молоді та спорту 

через систему АСКОД опрацьовано 61 звернення громадян, 219 листів та 16 

інформаційних запитів. 

 

 

 

Начальник управління     Ольга ВАСИЛИНДРА 

 

 

 


