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           П Р О Є К Т 

 
 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

___________________   Ужгород               № ____________ 

 

Про Програму фінансування видатків 

на житлово-комунальні послуги  

Почесним громадянам м. Ужгород  

на 2020 рік 

 

Відповідно до статті 34, пункту  1 частини другої статті 52 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою надання пільг на 

житлово-комунальні послуги Почесним громадянам м. Ужгород, виконком 

міської ради ВИРІШИВ: 

 
 

1. Погодити Програму фінансування видатків на житлово-комунальні 

послуги Почесним громадянам м. Ужгород на 2020 рік із подальшим 

внесенням на розгляд сесії міської ради (додається).  

2.  Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови Білака О.П.  

 

 

 

Міський голова                  Б. АНДРІЇВ 
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ПОГОДЖЕНО   

Рішення виконкому   

_______ № ________ 

 

 

Програма фінансування видатків на житлово-комунальні послуги Почесним 

громадянам м. Ужгород на 2020 рік 

 

1. Паспорт Програми 

 

1. Ініціатор розроблення 

Програми  

Департамент праці та соціального захисту 

населення  

2. Дата, номер і назва 

розпорядчого документа 

про розроблення програми  

 

3. Розробник Програми  Департамент праці та соціального захисту 

населення  

4. Співрозробник Програми - 

5. Відповідальні виконавці 

Програми  

Департамент праці та соціального захисту 

населення 

6. Головний розпорядник 

коштів  

Департамент праці та соціального захисту 

населення  

7. Учасники Програми  Департамент праці та соціального захисту 

населення, організації, які надають 

комунальні послуги у м. Ужгород 

8. Термін реалізації Програми  2020 

9. Етапи реалізації програми 

(для довгострокових 

програм) 

- 

10. Перелік бюджетів, які 

беруть участь у виконанні 

Програми  

Міський бюджет  

11 Загальний обсяг ресурсів, 

необхідний для реалізації 

Програми згідно з 

додатком 

Х  

 

2. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма 
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У місті Ужгороді проживають 20 громадян, які удостоєні звання 

«Почесний громадянин м. Ужгород».  

Програма розроблена відповідно до статті 2 Закону України «Про 

основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян 

похилого віку в Україні», статті 34 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Положення «Про почесного громадянина міста 

Ужгород». Програма спрямована на покращення умов проживання осіб, які 

мають особливо вагомі заслуги перед містом у галузі господарської, 

наукової, культурно-освітньої, медичної діяльності, користуються повагою та 

авторитетом серед мешканців Ужгорода та сприяли піднесенню його 

міжнародного статусу. 
 

3. Визначення мети Програми 

 

Метою Програми є вшанування громадян, які особисто внесли вагомий 

вклад у розвиток промисловості, економіки, соціально-культурної сфери 

міста. 
 

4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та  

джерел фінансування, строки та етапи виконання Програми 

 

Проблему передбачається розв’язати шляхом надання почесним 

громадянам  можливості безоплатного користування житлово-комунальними 

послугами у межах соціальних нормативів. 

Фінансування Програми здійснюватиметься у межах коштів, 

передбачених у бюджеті міста для департаменту праці та соціального захисту 

населення. 

Строк виконання Програми - протягом 2020 року. 
 

5. Перелік завдань Програми та результативних показників 

 

Завданням програми є оплата видатків на житлово-комунальні послуги 

у межах соціальних нормативів Почесним громадянам м. Ужгород та членам 

їх сімей, що проживають у місті Ужгород. 

Перелік завдань Програми наведено у додатку 2 до Програми. 

Результативні показники наведено у додатку 3 до Програми. 
 

6. Напрями діяльності та заходи Програми 
 

Основним напрямом діяльності Програми є проведення оплати видатків 

на житлово-комунальні послуги (послуги з управління багатоквартирним 

будинком,  послуг з постачання та розподілу природного газу, постачання та 

розподілу електричної енергії, постачання теплової енергії, постачання 

гарячої води, централізованого водопостачання, централізованого 

водовідведення, поводження з побутовими відходами, утримання будинку та 
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прибудинкової території) ) у межах соціальних нормативів Почесним 

громадянам м. Ужгород та членам їх сімей (згідно з пунктом 5 статті 51 

Бюджетного кодексу України), що проживають у місті.  

 

7. Координація  та контроль за виконанням Програми 

 

Координація та контроль за виконанням Програми здійснюються 

департаментом праці та соціального захисту населення. Щопівроку 

департамент  здійснює моніторинг Програми, оцінку її результатів, готує та  

подає на розгляд засідання виконкому та за підсумками року на розгляд сесії 

міської ради інформацію про виконання Програми з наростаючим підсумком 

відповідно до затвердженого рішенням ХІІІ сесії міської ради VІІ скликання 

від 30.05.2017 № 655 Порядку розроблення міських цільових програм, 

моніторингу та звітності про їх виконання, готує пропозиції щодо уточнення 

показників, обсягів та джерел фінансування.  

 

 

 

 

________________________________
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Додаток 1 до Програми   

 

 

Ресурсне  забезпечення міської цільової Програми фінансування видатків на 

житлово-комунальні послуги Почесним громадянам м. Ужгород на 2020 рік 

 

Обсяг коштів, які пропонується 

залучити на виконання програми 

Етапи виконання Програми Усього витрат на виконання 

Програми, тис. грн. 
2020 

Обсяг ресурсів усього, у тому 

числі: 

300,0 300,0 

Державний бюджет - 
 

Обласний бюджет - 
 

Міський бюджет 300,0 300,0 

Кошти не бюджетних джерел 
  

 

 

 

_____________________ 
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Перелік завдань міської цільової Програми фінансування видатків на житлово-комунальні послуги Почесним 

громадянам м. Ужгород на 2020 рік 

Мета, завдання, ТПКВКМБ Джерела 

фінансування 

Етапи виконання Програми Відповідальні виконавці 

І етап 

2020 рік (проект) 

Обсяг видатків У т. ч. кошти міського бюджету 

Загальний фонд Спеціальний фонд  

Всього на виконання програми Міський бюджет 300,0 300,0  Департамент  праці та 

соціального захисту 

населення  

Підпрограма (для комплексних програм) 

Мета: 

Всього на виконання підпрограми  300,0 300,0  Департамент  праці та 

соціального захисту 
населення 

Завдання: оплата видатків на житлово-

комунальні послуги у межах санітарних норм 

Почесним громадянам м. Ужгород та членам їх 

сімей, що проживають у місті Ужгород. 

Міський бюджет 300,0 300,0  Департамент  праці та 

соціального захисту 

населення 

 

 

 

_____________________________________ 
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Результативні показники виконання завдань міської цільової програми фінансування видатків на житлово-комунальні 

послуги Почесним громадянам м. Ужгород на 2020 рік 

(грн.) 
Відповідальні виконавці,  

ТПКВК МБ, завдання програми, результативні показники 

Код тимчасової 

класифікації видатків та 
кредитування 

2020 рік 

2020 рік (проект) 
 

Разом у т.ч. кошти міського бюджету Разом 

Загальний 
фонд 

Спеціальний фонд 

Всього на виконання програми 0813180 300000,00 300000,00 
  

Мета: Вшанування громадян, які особисто внесли вагомий вклад у розвиток промисловості, економіки, соціально-культурної сфери 

міста. 
ТПКВК МБ 

     

Відповідальний виконавець: Департамент праці та соціального захисту населення  
Завдання: Забезпечення надання пільг населенню на оплату ЖКП 
Показники виконання: 

     

Показники витрат (вхідних ресурсів): 
Обсяг видатків на забезпечення надання пільг 

населенню на оплату ЖКП 

 
300000,00 300000,00 

  

Показник продукту: 
Кількість отримувачів пільгових послуг 

 
20 

   

Показник продуктивності (ефективності): 
Середній розмір витрат на надання пільг на оплату 

ЖКП на одного пільговика 

 
1250 

   

Показник результативності (якості): 
Питома вага відшкодованих пільгових послуг до 

нарахованих 

 
100 

   

 

_________________________________ 
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Супровідна записка 

до проекту рішення  

«Про Програму фінансування видатків на житлово-комунальні послуги 

Почесним громадянам м. Ужгород на 2020 рік». 

 

У місті Ужгороді удостоєні звання «Почесний громадянин м. Ужгород» 

32 громадян, з них 20 громадян перебувають на обліку департаменту праці та 

соціального захисту населення та користуються пільгами на житлово-

комунальні послуги.  

Відповідними рішеннями декількох сесій Ужгородської міської ради на 

протязі певного періоду всім їм були надані пільги на житлово-комунальні 

послуги.  

 Розрахунок потреби зроблений на підставі даних про фактичне 

використання житлово-комунальних послуг (електроенергія, водопостачання 

та водовідведення, газ, квартплата, вивіз твердих побутових відходів) за 2018 

- 2019 роки. 

У список «Почесних громадян м. Ужгород»  ввійшов:               

Петнегазі Дезидерій Сигизмундович, який є членом сім’ї пільговика 

Захлібіної Ольги Григорівної, особи з інвалідністю 3 групи внаслідок війни. 

Отже розрахунок потреби для виконання Програми  зроблений без 

врахування пільг вищевказаній особі.  
 

Список Почесних громадян м. Ужгород  
 

№п/п Прізвище, ім’я,та по-батькові Категорія Адреса Рік 

народження 

1 Жофчак Золтан Золтанович Почесний 

громадянин 

Яроцька, 12/1 01.05.1934 

2 Машков Іван Петрович Почесний 

громадянин 

Митна,25а/5 18.02.1938 

3 Мешко Іван Михайлович Почесний 

громадянин 

Героїв, 4/2 23.11.1925 

4 Шашік Мілан Почесний 

громадянин 

Бачинського, 1/1 17.09.1952 

5 Галик Олег Іванович Почесний 

громадянин 

Капушанська, 

27/34 
30.12.1935 

6 Шляхта Ян Янович Почесний 

громадянин 

Віннична, 1/2 11.09.1938 

7 Шпеник Отто Бартоломійович Почесний 

громадянин 

Анкудінова, 25 14.07.1938 

8 Ландовський  Еміл Федорович Почесний 

громадянин 

Перемоги, 7 18.08.1940 

9 Микита Володимир Васильович Почесний 

громадянин 

Пушкіна, 3/5 01.05.1931 

10 Сембер Степан Васильович Почесний 

громадянин 

Тімірязева, 18/51 01.09.1953 

11 Шеба Василь Станіславович Почесний Віннична, 24 10.01.1943 
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громадянин 

12 Задорожна Ганна Федорівна Почесний 

громадянин 

Висока, 45 13.10.1930 

13 Коршинський Іван Юрійович Почесний 

громадянин 

Висока, 7 06.06.1928 

14 Маринець Василь Васильович Почесний 

громадянин 

Пл. Корятовича, 

17/14 
29.01.1942 

15 Ратушняк Сергій Миколайович Почесний 

громадянин 

Віннична, 9 17.02.1961 

16 Камінська Олена Анатоліївна Почесний 

громадянин 

Грушевського, 

37/43 
05.10.1966 

17 Герей Анатолій Анатолійович Почесний 

громадянин 

8-Березня, 7а 31.03.1989 

18 Сокач Омелян Петрович Почесний 

громадчнин 

Стрільнична,41г 25.04.1959 

19 Матій Петро Петрович Почесний 

громадчнин 

Корятовича, 7/5 28.04.1943 

20 Петнегазі Дезидерій 

Сигизмундович (дружина    

Захлібіна О.Г., інвалід війни 3гр.) 

Почесний 

громадянин 

Корятовича,2/11 29.04.1927 

 

 

Директор департаменту                   А. БІКСЕЙ 

 

 


