
 

 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

               XLVІІІ сесія    VII   скликання 
 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 
04 червня 2020 року                   Ужгород                                             № 1932 

 

Про виконання цільових Програм  

за 2019 рік 

 

Відповідно до статті 25, пункту 27 частини 1 статті 26 Закону України 

«Про місцеве самоврядування», Порядку розроблення міських цільових 

програм, моніторингу та звітності про їх виконання, затвердженого рішенням 

ХІІІ сесії міської ради VII скликання від 30 травня 2017 року №655, 

 

міська рада ВИРІШИЛА: 

 

Взяти до відома звіт департаменту міського господарства Ужгородської 

міської ради про виконання наступних міських цільових Програм за 2019 рік, 

що додаються: 

Програми капітального ремонту житлового фонду м. Ужгород на 2018-

2022 роки; 

Програми відшкодування частини кредитів, отриманих ОСББ, ЖБК на 

впровадження заходів з енергозбереження, капітального ремонту та 

реконструкції багатоквартирних будинків у м. Ужгород на 2018-2022 роки 

("Теплий дім"); 

Програми виготовлення технічної документації у м. Ужгород на 2018-

2022 роки; 

Програми встановлення автономного електричного опалення у м. 

Ужгород на 2019 рік; 

Програми відшкодування відсотків за кредитами, залученими населенням 

на впровадження енергозберігаючих заходів у м. Ужгород на 2018-2022 роки; 

Програми благоустрою міста Ужгород на 2018-2022роки; 

Програми реконструкції та капітального ремонту системи зовнішнього 

освітлення міста Ужгород на 2017-2020 роки; 

Програма будівництва, реконструкції та капітального ремонту дитячих та 

спортивних майданчиків у м. Ужгороді на 2017-2021 роки; 

Комплексної Програми відновлення історичного центру м. Ужгорода на 

2017-2020 роки; 



Програми охорони навколишнього природного середовища на 2018-2022 

роки; 

Програми фінансової підтримки комунальних підприємств міста Ужгород 

на 2018-2022 роки; 

Програми утримання та фінансової підтримки спортивних споруд КП 

"Стадіон "Авангард" на 2018-2020 роки; 

Програми розвитку земельних відносин у м. Ужгород на 2017-2019 роки;  

Програми підготовки до продажу земельних ділянок на 2018-2020 роки; 

Програми приватизації об'єктів комунальної власності на 2019-2020 роки;  

Програми сприяння виконання рішень судів  та інших виконавчих 

документів на 2018-2022 роки; 

Програми розвитку житлового фонду соціального призначення та 

житлових об'єктів, які використовуються для забезпечення діяльності дитячих 

будинків сімейного типу у місті Ужгород на 2019-2022 роки. 

 

 

 

 

 

 

Міський голова                                                                              Богдан АНДРІЇВ 



ЗВІТ 

Про виконання міських цільових Програм департаментом міського 

господарства Ужгородської міської ради за 2019 рік 

 

У 2019 році департаментом реалізовано 17 Програм. 

По Програмі благоустрою передбачено видатків на утримання міста 

(утримання міських шляхів, зелених насаджень, вивезення несанкціонованих 

сміттєзвалищ, утримання міських кладовищ 10 шт., утримання мережі 

вуличного освітлення, поточного ремонту малих архітектурних форм та 

функціонування міських фонтанів) на загальну суму 34,2 млн. грн., 

обслуговування транспортної інфраструктури (нанесення горизонтальної 

розмітки, поточний ремонт міських шляхів, дорожніх знаків, дорожнього 

покриття та світлофорних об’єктів та елементів зливової каналізації) на 

загальну суму 17,9 млн. грн. 

Роботи виконані з капітального ремонту та реконструкції міських шляхів 

відповідно до розроблених проектно-кошторисних документацій та укладених 

договорів на загальну суму 77,3 млн. грн. 

Протягом 2019 року завершено реконструкцію вул. Можайського                    

(8 Березня - Минайська). 

Капітальний ремонт міських шляхів – 14 об’єктів, зокрема: 

вул. Юрія Гагаріна 

вул. Антонівської; 

вул. Стефаника,  

вул. Шумної 

вул. Перемоги (від вул. Легоцького до с.Сторожниця); 

вул. Станційної; 

вул. Львівської 

вул. Одеської; 

вул. Стрільничної 

дорожнього покриття транспортного мосту на пл. Богдана 

Хмельницького 

покриття пішохідної частини транспортного мосту вул. Івана Анкудінова 

Одночасно, за рахунок коштів Державного бюджету виконано роботи з 

капітального ремонту  міських шляхів загальною кошторисною вартістю 

близько 26,4 млн. грн, зокрема по наб. Незалежності, вул. Собранецькій, Юрія 

Гагаріна. 

Капітальний ремонт тротуарів – 4 об’єкти на суму 1,6 млн. грн. 

- капітальний ремонт пішохідної зони пл. Ш. Петефі 

- перехрестя вул. Тиводара Легоцького – Миколи Боб'яка 

- вул. Олександра Бородіна 

- тротуарів наб. Незалежності (від буд 2 до буд.4) 

Капітальний ремонт внутрішньоквартальних територій – 12 об’єктів на 

суму близько 7,7 млн. грн. 

- вул. Марії Заньковецької (від буд 29 до буд 27); 

- вул. 8го Березня, 20 – Михайла Грушевського, 37а 



- вул. Бориса Тлехаса, 93, 95 

- вул. Перемоги,157 

- вул. пр. Свободи, 40 

- вул. Михайла Грушевського, 37 

- вул. Перемоги, 163/2 

- вул. 8го Березня, 20 

- вул. Івана Франка,56а 

- вул. Керченська, 7,7а 

- вул. Адама Міцкевича, 3-5 

- вул. Льва Толстого, 46 – пл. Богдана Хмельницького, 3 

Реалізовано заходи з капітального ремонту зелених насаджень по вул. 

Марії Заньковецької, пл. Богдана Хмельницького, вул. Шумній та інших  на 

загальну суму близько 1,0 млн. грн. 

По Програмі охорони навколишнього природнього середовища міста 

Ужгород на 2018-2022 роки було забезпечено утримання в належному стані 

об’єктів природно-заповідного фонду місцевого значення "парків Боздоський" 

та «Підзамковий». 

По Програмі реконструкції та капітального ремонту мережі 

зовнішнього освітлення міста Ужгород на 2017-2020 роки виконано 

капітальний ремонт святкової ілюмінації міста на  16 об’єктах на загальну суму 

3,4 млн. грн. та капітальний ремонт системи зовнішнього освітлення міста 

(внутрішньоквартальних територій та міських вулиць) на загальну суму                   

0,7 млн. грн. (Минайська, 67, Вілмоша Ковача, 7-15, Бориса Тлехаса, 83-85, 

Адама Міцкевича, 5а, Канальна, 29,31,33,35, Айвазовського, 18, 

Виноградівської, Української, Артилерійської). 

По Програмі будівництва, реконструкції та капітального ремонту 

дитячих та спортивних майданчиків у м. Ужгороді на 2017-2021 роки 

проведені капітальні ремонти дитячих майданчиків по вул. Перемоги,149 та 

І.Франка,56 та реконструкція по вул. Можайського,16. 

По Комплексній Програмі відновлення історичного центру м. 

Ужгорода на 2017-2020 роки встановлено 17 нових колодязів та 27 

зливоприймачів на пл. Шандора Петефі. 

По Програмі відшкодування частини кредитів, отриманих ОСББ, 

ЖБК на впровадження заходів з енергозбереження, капітального ремонту 

та реконструкції багатоквартирних будинків у м. Ужгород на 2018-2022 

роки ("Теплий дім") відшкодовано частину тіла кредитів (40%) банківським 

установам ЗОД АБ "Укргазбанк", ЗОУ АТ «Ощадбанк», ЗРУ АТ КБ 

«ПриватБанк» на впровадження енергозберігаючих заходів 46 ОСББ на суму 

2,8 млн. грн. 

Програма відшкодування відсотків за кредитами, залученими 

населенням на впровадження енергозберігаючих заходів у м. Ужгород на 

2018-2022 роки не реалізована, оскільки банківськими установами у 2019 році 

не подано   департаменту реєстрів для відшкодування відсотків населенню за 

отриманими кредитами. 



По Програмі встановлення автономного опалення у м. Ужгород згідно 

рішень виконкому виконано роботи по влаштуванню автономного опалення  в у 

6 квартирах пільговиків та малозабезпечених на загальну суму 0,09 млн. грн. 

По цільовій Програмі капітального ремонту житлового фонду із 

бюджету міста спрямовано видатків а загальну суму 9,7 млн. грн. 

Із затверджених першочергових заходів Програми виконано: 

- капітальний ремонт 26 покрівель житлових будинків із бюджету  

виділено 7,0 млн. грн, з яких: 

7 покрівель будинків, що обслуговують управителі (1 шатрова - 

площею 450 кв. м та 6 плоских площею 3059 кв. м) на загальну суму 1,7 

млн. грн. 

19 покрівель будинків ОСББ (8 шатрових площею 5368 кв. м та 11 

плоских загальною площею 5882 кв. м) на загальну суму 5,4 млн. грн. 

- капітальний ремонт водопровідно-каналізаційних мереж 7 житлових 

будинках на суму 1,4 млн. грн., з яких: 

1 ж/б, що обслуговує управитель протяжністю 88 пог. м. вартістю 

0,130 млн. грн та  

6 ж/б ОСББ протяжністю 756 пог. м на суму 1,3 млн. грн. 

- відремонтовано електрощитові та електромережі у 5 житлових будинках 

на загальну суму 0,880 млн. грн; 

- проведено ремонт мощення житлового будинку на суму 44,8 тис. грн.; 

- відремонтовано 25 дашків на  2-х будинках ОСББ  на суму 164 тис. грн.; 

- відремонтовано 42 балкони житлового будинку ОСББ  на суму 240,0 

тис. грн. 

По Програмі виготовлення технічної документації на багатоквартирні 

будинки, квартири у м. Ужгород на 2018-2022 роки КП «АПБ» виготовлено 

10  інвентарних справ на житлові будинки згідно поданих заявок ОСББ. 

По Програмі розвитку житлового фонду соціального призначення та 

житлових об'єктів, які використовуються для забезпечення діяльності 

дитячих будинків сімейного типу у місті Ужгород на 2019-2022 роки 

проведений капітальний ремонт покрівлі та вікон та погашена заборгованість за 

комунальні послуги в будинку сімейного типу по вул. Щедріна, 129. 

По Програмі фінансової підтримки комунальних підприємств міста 

Ужгород на 2018-2022 роки загальний обсяг профінансованих внесків до 

статутного капіталу у 2019 році (КВКМБ 1217670 «Внески до статутного 

капіталу суб’єктів господарювання») становить 33 500,000 тис. грн., а саме: 

1. КП «Водоканал міста Ужгород» - профінансовано протягом 2019 

року 700,000 тис. грн.(залишок на 01.01.2019 року - 155,5 тис. грн.): 

- для оплати ремонтно-відновлюваних робіт по усуненню аварійного стану 

підвідних лотків і опорних конструкцій КОС КП «Водоканал м. Ужгород» за 

адресою вул. Єнківська, 37. Закупівлю оприлюднено на веб-порталі ProZorro. 

Договір укладено на суму 88,188 тис. грн.  

- для оплати будівельно-монтажних робіт з демонтажу двох резервуарів по 

1000 м. куб. за адресою: м. Ужгород, вул. Легоцького, 64-Б. Закупівлю 



оприлюднено на веб-порталі ProZorro. Договір укладено на суму 298,504 тис. 

грн., в тому числі за рахунок внесків з міського бюджету 298,000 тис. грн. 

- для оплати виконаних аварійних робіт підтримуючих конструкцій 

приймальних лотків КОС м. Ужгород. Закупівлю оприлюднено на веб-порталі 

ProZorro. Договір укладено на суму 136,602 тис. грн., в тому числі за рахунок 

внесків з міського бюджету 78,300 тис. грн. 

- для оплати заборгованості за виконані роботи по відновленню 

дорожнього покриття, тротуару й бордюрів у сумі 390,500 тис. грн. 

2. КП «Комунальне шляхово-експлуатаційне підприємство» - 2 200 000 грн., 

що були спрямовані на закупівлю фрези горизонтальної з двома незалежними 

барабанами вартістю 420 000 грн. та машини для нанесення дорожньої розмітки 

вартістю 183 000 грн. Закупівлі проведено з дотриманням вимог Закону 

України «Про публічні закупівлі» та оприлюднено на веб-порталі ProZorro.  

Залишок станом на 01.01.2020 року 1 606 000,30 грн. 

3. КП «КАТП-072801» - 300 000 грн. для влаштування розворотної 

площадки на сміттєзвалищі. 

4. КП «Парк культури та відпочинку «Під замком» - 800 000 грн.  

- для проведення капітального ремонту електромережі парку у сумі 299,061 

тис. грн. 

- для придбання основних засобів у сумі 100,271 тис. грн. 

- для розробки проекту землеустрою у сумі 97,900 тис. грн. 

- для купівлі генератора у сумі 21,951 тис. грн. 

- для купівлі культиватора у сумі 49,777 тис. грн. 

- для купівлі мотоножиць та повітродувки у сумі 31,039 тис. грн. 

Залишок станом на 01.01.2020 року 200,000 тис. грн. 

5. КП «Ужгородський муніципальний транспорт» - 29 500,000 тис. грн. для 

оплати платежів по договору фінансового лізингу для придбання міських 

автобусів «Електрон». 

Залишок станом на 01.01.2020 року 5 377,088 тис. грн. 

Відповідно до Порядку використання коштів, передбачених в міському 

бюджеті на надання дотації на покриття збитків комунальних підприємств 

(рішення І сесії міської ради VII скликання від 10.03.2016 року №141), за 

результатами заслуховування звітів керівників комунальних підприємств на 

засіданні виконавчого комітету та після внесених змін до Програми, було 

виділено дотацію на покриття збитків КП «Водоканал м. Ужгорода» у розмірі 

9 327,000 тис. грн. (оплата за спожиту електроенергію) та КП «Ужгородліфт» у 

розмірі 48,300 тис. грн. (оплата податку на додану вартість).Також у 2019 року 

було профінансовано дотацію на покриття збитків за 9 місяців 2019 року та 

кошти на погашення екологічного податку КП «КАТП-072801» у сумі 1 615,802 

тис. грн. 

Копії звітів про використання бюджетних коштів комунальних 

підприємств додаються на 6 аркушах. 

По Програмі утримання та фінансової підтримки спортивних споруд 

КП «Стадіон «Авангард» на 2018-2020 роки загальний обсяг фінансування на 



2019 рік становить по КВКМБ 1215041 «Утримання та фінансова підтримка 

спортивних споруд» становить 2 723,1 тис. грн.  

Видатки по загальному фонду по КПКВКМБ 1215041 здійснюються 

відповідно до плану використання бюджетних коштів на 2019 рік. 

Станом на 31.12.2019 року на КП «Стадіон «Авангард» профінансовано 

2 717,2 тис. грн., які спрямовано на: 

6. Оплату праці – 1 349,8 тис. грн. 

7. Нарахування на оплату праці (ЄСВ) – 297,0 тис. грн. 

8. Оплату за електроенергію – 227,199 тис. грн. 

9. Оплата послуг з охорони – 409,369 тис. грн. 

10. Витрати на утримання полів – 433,830 тис. грн. 

Комунальне підприємство отримало доходів станом на 31.12.2019 року в 

сумі 742,4 грн., з яких: 

11. За технічне обслуговування обладнання Інтернет-провайдерів 

– 255,4 тис. грн. 

12. За відшкодування витрат на спільне використання 

електромереж – 24,7 тис. грн. 

13. За надання послуг з користування спортивними спорудами – 

462,3 тис. грн. 

Витрати за 2019 рік склали 742,4 тис. грн., в тому числі: 

1) Поточний ремонт приміщень, обладнання та інвентаря – 29,3 тис. грн. 

2) Придбання необхідного обладнання та інвентаря, протипожежних та 

технічних засобів, тощо – 20,7 тис. грн. 

3) Електроенергія реактивна – 12,3 тис. грн. 

4) Електроенергія активна – 30,0 тис. грн. 

5) Придбання господарських товарів для утримання території та 

приміщень в належному стані, канцелярських товарів – 33,8 тис. грн. 

6) Витрати на телекомунікаційні послуг – 9,8 тис. грн. 

7) Витрати на вивіз ТПВ – 15,7 тис. грн. 

8) Витрати на водовідведення стічних та каналізаційних вод – 57,6 тис. 

грн. 

9) Заробітна плата – 274,3 тис. грн. 

10) Єдиний соціальний внесок – 60,3 тис. грн. 

11) Витрати на охорону приміщень та території – 30,0 тис. грн. 

12) Земельний податок – 2,2 тис. грн. 

13) За банківське обслуговування – 4,9 тис. грн. 

14) Витрати на утримання полів – 138,3 тис. грн. 

15) Витрати на встановлення системи сигналізації та додаткові 

охоронні послуги – 23,2 тис. грн. 

Звіт комунального підприємства «Стадіон «Авангард» додається на 6 

аркушах. 

По Програмі приватизації об'єктів комунальної власності на 2019-2020 

роки розміщено 27 публікацій в газетах на суму 57925,00грн., виготовлено 37 

експертно-грошових оцінок майна (техпаспортів, викопіровок). У 2019 році 

продано 15 об’єктів комунального майна на загальну суму 4 823 тис. грн.  



По Програмі розвитку земельних відносин у м. Ужгород на 2017-2019 

роки виготовлено 17 експертно-грошових оцінок землі, 6 схем розміщення 

земельних ділянок, 3 (три) звіти по обстеженню ґрунтів. 

По Програмі підготовки до продажу земельних ділянок на 2018 -2020 

роки виготовлено 78 експертно-грошових оцінок землі. 

По Програмі сприяння виконанню рішень судів та інших виконавчих 

документів на 2018-2022 роки виконані судові рішення № 907/331/18 ТОВ 

"БК"Капітальна" та 907/913/17 від 25.04.2018р. ПАТ "Закарпаттяобленерго",   

№ 308/9667/17 гр. Прокоп'як Р.О. 

 

 

 

В. о. директора департаменту                                                          Олена ЯЦКІВ 


