
 

 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

               __  сесія   VII   скликання  

 

Р І Ш Е Н Н Я    ПРОЕКТ №_____ 

 
_________________                       Ужгород 

 
Про Програму з розробки  

 плану реалізації Стратегії розвитку 

міста «Ужгород-2030» на 2019-2021 рр.  

 

 

Відповідно до статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», постанов Кабінету Міністрів України  від 06.08.2014 № 385 “Про 

затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 

року” та від 11.11.2015 № 932 “Про затвердження Порядку розроблення 

регіональних стратегій розвитку і планів заходів з їх реалізації”, з метою 

належної організації розробки Плану реалізації Стратегії розвитку міста 

«Ужгород-2030» на етап 2019-2021 рр., 
 

міська рада ВИРІШИЛА: 
 

1. Затвердити Програму з розробки плану реалізації Стратегії розвитку 

міста «Ужгород-2030» на 2019-2021 рр. (далі – Програма), згідно з додатком. 

2. Департаменту фінансів та бюджетної політики (Гах Л.М.) при 

формуванні бюджету міста передбачити кошти на реалізацію заходів 

Програми, фінансування яких здійснюється за рахунок коштів міського 

бюджету. 

3. Відповідальним виконавцем Програми визначити управління 

економічного розвитку міста Ужгородської міської ради. 

4. Інформація про хід виконання Програми оприлюднюється двічі на рік 

на офіційному сайті Ужгородської міської ради. Відповідальність за зміст та 

своєчасність оприлюднення звіту покласти на управління економічного 

розвитку міста. 

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника 

міського голови Фартушка І.І. та постійну комісію з питань соціально-

економічного розвитку, бюджету, фінансів та оподаткування. 

 

 

 

Міський голова                                                                                    Б. АНДРІЇВ 

                                                                      



                                                                                       Додаток 

                                                                           до рішення ____ сесії 

міської ради VII скликання 

                                                                                       _______________№ _______ 

 

 

Програма 

з розробки плану реалізації Стратегії розвитку міста «Ужгород-2030» на 

2019-2021 рр. 
 

1 Ініціатор розроблення 

Програми 

Управління економічного розвитку міста 

2 Розробник Програми Управління економічного розвитку міста 

3 Співрозробники програми       - 

4 Відповідальний виконавець 

програми 

Управління економічного розвитку міста 

5 Головний розпорядник 

бюджетних коштів 

Управління економічного розвитку міста 

6 Учасники програми  Структурні підрозділи міської ради, 

експертно-консультаційні організації 

7 Термін реалізації програми 2019-2021 

 

7.1 

Етапи виконання програми 

(для довгострокових програм) 

 

     - 

8 Перелік бюджетів, які беруть 

участь у виконанні програми  

Міський бюджет  

9 Загальний обсяг фінансових 

ресурсів, необхідних для 

реалізації програми згідно з 

додатком 

                                

 

 Згідно з додатками  до Програми 

 

2. Мета і завдання Програми 

 
Стратегія розвитку міста «Ужгород-2030» - є стратегічним планом 

розвитку, який визначає цілі, завдання, пріоритети розвитку міста. У цій 
стратегії з урахуванням загальнодержавних пріоритетів, оцінки конкурентних 
переваг, обмежень, загроз і проблем визначені першочергові пріоритетні цілі 
розвитку та критерії їх досягнення, заходи координації дій, які спрямовані на 
реалізацію визначених завдань.  

Програма  з розробки плану реалізації Стратегії розвитку міста «Ужгород-

2030» на 2019-2021 рр.  (далі – Програма) розроблена відповідно до Закону 

України "Про місцеве самоврядування в Україні" та  постанов Кабінету 

Міністрів України  “Про затвердження Державної стратегії регіонального 



розвитку на період до 2020 року” та  “Про затвердження Порядку розроблення 

регіональних стратегій розвитку і планів заходів з їх реалізації”. 

Мета Програми — розробка і впровадження плану реалізації Стратегії 

розвитку міста «Ужгород-2030», що дасть можливість упродовж наступного 

12-річного періоду вивести місто Ужгород у число найрозвинутіших і 

конкурентоспроможних, комфортних та безпечних обласних центрів України. 

Програма містить організаційні заходи та перелік завдань, виконання яких 

спрямоване на забезпечення реалізації основних стратегічних цілей: 

зберегти й примножити інтелектуальний потенціал та унікальний 

інтегрований освітньо - науковий і культурно-духовний простір міста на 

засадах наступності, інноваційності та креативності; 

зберегти та примножити людський капітал громади. Сповільнити й 

зупинити скорочення чисельності активного населення під впливом трудової 

міграції та соціально- екологічних і медичних факторів, закріпити позитивні 

тенденціїї демографічного розвитку та людино- центричної урбанізації. Якісно 

покращити здоров’я і середню тривалість життя ужгородців шляхом 

комплексного розвитку системи доступних і високоякісних медичних послуг і 

технологій, ефективним застосуванням інструментів медичної реформи, 

заходами соціальної та управлінської підтримки, профілактики й попередження 

захворювань, розвитку фізичної культури , рекреації та спорту;  

забезпечити сталу екологічну безпеку та чисте довкілля, функціонування 

системи відродження та постійного самовідновлення «зеленого» міста, його 

природних об’єктів та захисних зон; 

сформувати гармонійний і комфортний простір проживання та міської 

інфраструктури з використанням усталених механізмів захисту, збереження, 

самовідтворення та розвитку, на засадах подолання диспропорцій між 

центральними та периферійними мікрорайонами.  

Досягнення цих стратегічних цілей можливе лише у довгостроковій 

перспективі, тому План реалізації Стратегії передбачається розробити на   

середньостроковий термін. 

 

3. Визначення ключових проблем, на розв'язання 

яких спрямована Програма 

 

Стратегія впроваджуватиметься через виконання комплексу 

організаційних, інформаційних, проектних і фінансових заходів суб’єктами 

місцевого розвитку м. Ужгорода відповідно до Плану реалізації Стратегії та 

інших місцевих регіональних програм, що прямо чи опосередковано пов’язані 

зі стратегічними і операційними цілями та операційними завданнями, 

визначеними у Стратегії.  

Забезпечення реалізації Стратегії – це управлінське і тривале в часі 

завдання, яке передбачає здійснення організаційних заходів і контроль за 

діяльністю численних організацій, підприємств і установ, що задіяні у процесі її 

впровадження.  



План реалізації Стратегії буде формуватися таким чином, щоб зробити 

можливим паралельну реалізацію усіх визначених Стратегічних цілей та 

поширення на них наявних спроможностей і доступних фінансових ресурсів. 

    Реалізація Програми дасть змогу закласти основи для подальшого зростання 

економіки міста та вирішити  проблеми, які  накопичувалися  роками.  

 

4. Шляхи і засоби розв'язання проблем, обсяги та джерела фінансування 

 

Досягнення мети Програми  з розробки плану реалізації Стратегії 

розвитку міста «Ужгород-2030» на 2019-2021 рр. передбачається шляхом 

реалізації заходів організаційного характеру, які передбачені додатками. 

Фінансове забезпечення заходів, визначених Програмою, 

здійснюватиметься у межах видатків, передбачених у міському бюджеті на 

відповідний рік та за рахунок інших джерел фінансування. 

Обсяг фінансування Програми уточнюється щороку під час формування 

міського бюджету на відповідний рік у межах видатків, передбачених 

головному розпорядникові бюджетних коштів, і в разі потреби уточнюються 

завдання та заходи Програми. 

Реалізація Програми розрахована на три роки. Ресурсне забезпечення 

Програми наведено в додатку 1 до Програми. 

 

5. Очікувані результати від реалізації Програми 

 

Реалізація Програми дасть можливість розробити та впровадити чіткий 

план дій розвитку всіх сфер життєдіяльності міста, підвищити його 

конкурентоспроможність, що в свою чергу створить передумови для залучення  

додаткових іноземних інвестицій  в економіку міста. 

 

6. Координація та контроль за ходом виконання Програми 

 

Виконавчі органи Ужгородської міської ради, підприємства та бюджетні 

установи, відповідальні за здійснення запланованих заходів, забезпечать їх 

реалізацію у повному обсязі та у визначені строки і щоквартально до 10 числа 

наступного за звітним періодом місяця інформують управління економічного 

розвитку міста  про хід їх виконання. 

Управління економічного розвитку міста двічі на рік оприлюднює на 

офіційному сайті інформацію про хід виконання Програми. 

 

 

 

Секретар ради                                                                                          А.СУШКО 

 

 

 

 



 Додаток 2 до Програми  

 
 

Ресурсне забезпечення міської цільової програми 

 

Програма з розробки плану реалізації Стратегії розвитку міста "Ужгород-

2030" на 2019-2021роки 
___________________________________________________________________________________________ 

(назва програми) 

 

тис. грн. 
Обсяг коштів, які пропонується 

залучити на виконання програми 

Етапи виконання програми Усього 

витрат на 

виконання 

програми 

І 

2019рік 2020рік 2021рік 

Обсяг ресурсів, усього,  

у тому числі: 

165,0 35,0 35,0 235,0 

державний бюджет - - - - 

обласний бюджет - - - - 

міський бюджет 165,0 35,0 35,0 235,0 

кошти не бюджетних джерел - - - - 

 

 

 

Секретар ради                            А. СУШКО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                   Додаток  3 до Програми  
 

Перелік завдань міської цільової програми 

 

Програма з розробки плану реалізації Стратегії розвитку міста "Ужгород-2030" на 2019-2021роки 

грн. 
Мета, завдання, ТПКВКМБ Джерела 

фінансуванн

я 

Етапи виконання програми Відповідальні 

виконавці І етап 

2019 рік (проект) 2020рік (прогноз) 2021рік (прогноз) 

Обся

г 

вида

тків 

у т.ч. кошти міського 

бюджету 

Об

сяг 

ви

дат

ків 

у т.ч. кошти міського 

бюджету 

Обся

г 

вида

тків 

у т.ч. кошти міського 

бюджету 

Загал

ьний 

фонд 

Спеціа

льний 

фонд 

Загал

ьний 

фонд 

Спеціа

льний 

фонд 

Загаль

ний 

фонд 

Спеці

альни

й 

фонд 

 

Всього на виконання програми 235000 165000 165000 - 35000 35000 - 35000 35000 -  

Підпрограма (для комплексних програм) 

Мета: Розробка і впровадження плану реалізації Стратегії розвитку міста "Ужгород-2030" 

Всього на виконання підпрограми            

Завдання 1.  

Розроблення  плану реалізації Стратегії  

70000 

 

70000 70000 - - -- - - - - Управління 

економічного розвитку 

міста 

Завдання 2. 

Консультаційні послуги з впровадження та 

звітування плану реалізації Стратегії  

60000 20000 20000 - 20000 20000 - 20000 20000 - Управління 

економічного розвитку 

міста  

Завдання 3. 

Участь у заходах з впровадження плану 

реалізації Стратегії (семінари, тренінги, 

наради) 

45000 15000 15000 - 15000 15000 - 15000 15000 - Управління 

економічного розвитку 

міста  

Завдання 4. 

Презентація, друк матеріалів щодо 

впровадження плану реалізації Стратегії 

60000 60000 60000 - - - - - - - Управління 

економічного розвитку 

міста  

 

 

Секретар ради                А. СУШКО 

      

 

 

 
 



                                      Додаток  4 до Програми  
 

 

Результативні показники виконання завдань міської цільової програми 

Програма з розробки плану реалізації Сратегії розвитку міста "Ужгород-2030" на 2019-2021 роки                                                        

(грн.) 
Відповідальні виконавці,  

 ТПКВК МБ, завдання програми, результативні показники 

Код 

тимчасо

вої 

класифі

кації 

видаткі

в та 

кредиту

вання 

Етапи виконання програми 

І етап 

2019 рік (проект) 2020 рік (прогноз) 2021 рік (прогноз) 

Разо

м 

у т.ч. кошти 

міського бюджету 

Разо

м 

у т.ч. кошти 

міського бюджету 

Разо

м 

у т.ч. кошти 

міського 

бюджету 

Загал

ьний 

фонд 

Спец

іальн

ий 

фонд 

Загал

ьний 

фонд 

Спец

іальн

ий 

фонд 

Загаль

ний 

фонд 

С

п

е

ц

і

а

л

ь

н

и

й

 

ф

о

н

д 

Всього на виконання програми  165000 165000 - 35000 35000 - 35000 35000 - 

Підпрограма (для комплексних програм) 

Мета: Розробка і впровадження плану реалізації Стратегії розвитку міста "Ужгород-2030" 

Всього на виконання підпрограми  - - - - - - - - - 

ТПКВК МБ           

Відповідальний виконавець: Управління економічного розвитку міста 

Завдання 1. Розроблення плану реалізації Стратегії           

Показники виконання:           

Показники витрат (вхідних ресурсів), грн.:  70000 70000 - - - - - - - 

Показник продукту,  

План реалізації Стратегії, од.: 

 1 1 - - - - - - - 

Показник продуктивності (ефективності), відс.:  100,0 100,0 - - - - - - - 

Показник результативності (якості), відс.:  100,0 100,0 - - - - - - - 

Завдання 2. 

Консультаційні послуги з впровадження та звітування плану реалізації Стратегії 

          

Показники виконання:           

Показники витрат (вхідних ресурсів), грн.:  20000 20000 - 20000 20000 - 20000 20000 - 



Відповідальні виконавці,  

 ТПКВК МБ, завдання програми, результативні показники 

Код 

тимчасо

вої 

класифі

кації 

видаткі

в та 

кредиту

вання 

Етапи виконання програми 

І етап 

2019 рік (проект) 2020 рік (прогноз) 2021 рік (прогноз) 

Разо

м 

у т.ч. кошти 

міського бюджету 

Разо

м 

у т.ч. кошти 

міського бюджету 

Разо

м 

у т.ч. кошти 

міського 

бюджету 

Загал

ьний 

фонд 

Спец

іальн

ий 

фонд 

Загал

ьний 

фонд 

Спец

іальн

ий 

фонд 

Загаль

ний 

фонд 

С

п

е

ц

і

а

л

ь

н

и

й

 

ф

о

н

д 

Показник продукту,  

Отримання консультацій з впровадження та звітування Стратегії, од.: 

 6 6 - 6 6 - 6 6 - 

Показник продуктивності (ефективності), відс.:  100,0 100,0 - 100,0 100,0 - 100,0 100,0 - 

Показник результативності (якості), відс.:  100,0 100,0 - 100,0 100,0 - 100,0 100,0 - 

Завдання 3. 

Участь у заходах з впровадження плану реалізації Стратегії (семінари, тренінги, 

наради) 

          

Показники виконання:           

Показники витрат (вхідних ресурсів), грн.:  15000 15000 - 15000 15000 - 15000 15000 - 

Показник продукту: 

Організація семінарів, тренінгів, нарад, од.: 

 6 6 - 6 6 - 6 6 - 

Показник продуктивності (ефективності), грн.:  2500 2500 - 2500 2500 - 2500 2500 - 

Показник результативності (якості), відс.:  100,0 100,0 - 100,0 100,0 - 100,0 100,0 - 

Завдання 4. 

Презентація, друк матеріалів щодо впровадження плану реалізації Стратегії 

          

Показники виконання:           

Показники витрат (вхідних ресурсів), грн.:  60000 60000 - - - - - - - 

Показник продукту:  

Презентація та друк плану реалізації Стратегії, шт.: 

 200 200 - - - - - - - 

Показник продуктивності (ефективності), грн.:  300,0 300,0        

Показник результативності (якості), відс.:  100,0 100,0        

                                                                                                                                                                       

Секретар ради                А. СУШКО 

 


