
 
 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

26.08.2020     Ужгород                   № 274 
 
Про виконання цільової програми 
управління міжнародного співробітництва  
та інновацій за І півріччя 2020 року 
 
 

Відповідно до статей 27, 42 та 52 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», Порядку розроблення цільових програм, 
моніторингу та звітності про їх виконання, затвердженого рішенням ХІІІ сесії 
міської ради VІІ скликання 30.05.2017 № 655, заслухавши інформацію 
управління міжнародного співробітництва та інновацій про виконання 
Програми, виконком міської ради ВИРІШИВ: 

1. Звіт про виконання Програми розвитку транскордонного 
співробітництва та підтримки імплементації проектів міжнародної технічної 
допомоги в м. Ужгород на 2018-2022 роки за І півріччя 2020 року взяти до 
відома (додається). 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на керуючого справами 
виконкому О. Макару. 
 
 
 
Міський голова                                                                              Богдан АНДРІЇВ 
 
 
 

 



Додаток 1

передбачено програмою
уточнено 

програмою

згідно уточненого 
кошторису (плану 

використання)
Організація і проведення конференцій, форумів, семінарів, круглих 
столів та тренінгів з питань розвитку транскордонного 
співробітництва в місті

90,00 44,77
Придбання та виготовлення сувенірної, промоційно- інформаційної 
продукції з символікою міста 100,00 100,00
Виготовлення промоційних роликів та/або фільмів про місто

50,00
Підготовка та подання заявок на конкурси проектів в галузі 
транскордонного співробітництва з фінансуванням за рахунок 
джерел міжнародної технічної допомоги 100,00 100,00

Проведення міжнародних зустрічей міського голови та керівництва 
міста пов’язаних з прийомом іноземних делегацій різного рівня 200,00 150,00
Організація, проведення та участь у днях добросусідства, 
міжнародних заходах у сфері зовнішньоекономічних та 
транскордонних відносин, відзначення Дня міста 210,00
Організація участі міжнародних офіційних делегацій різного рівня 
міст побратимів (партнерів) м. Ужгорода, закордонних гостей у 
міських фестивалях та інших спортивних і культурно- масових 
заходах 100,00
Співфінансування заходів в рамках проектів міжнародної технічної 
допомоги 300,00 300,00 6,7
Забезпечення фінансової підтримки ініціативам та проектам 
громадянського суспільства,  спрямованих  на розвиток м. Ужгород

0,00
Разом по програмі 1150,00 650,00 51,47

Начальник управління ________________

Головний бухгалтер ________________ Ганна ДЕЛЕГАН

Вікторія ТАРАХОНИЧ

Звіт про виконання міських цільових програм за січень-червень  2020 року

Найменування цільової 
програми

Річний обсяг фінансування (в.т.ч. по заходах), тис.грн.
Фактично 

профінансовано у 
звітному періоді (в 
т.ч. по заходах) тис. 

грн.
Програма розвитку 
транскордонного 

співробітництва та 
підтримки імплементації 

проектів міжнародної 
технічної допомоги в м. 
Ужгород на 2018-2022 

роки 
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