
 

 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

 VІІ сесія    VIІI   скликання 
 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 
01 липня 2021 року                    Ужгород                                № 243 

 

Про зміни та доповнення до  

рішення LI сесії міської ради  

VII скликання 10.09.2020 р. № 2097 
 

 

Відповідно до пункту 22 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», з метою надання пільг на житлово-комунальні 

послуги Почесним громадянам м. Ужгород  

 

міська рада ВИРІШИЛА: 

 

1. Внести зміни до Програми фінансування видатків на житлово-

комунальні послуги Почесним громадянам м. Ужгород на 2021 рік, 

затвердженої рішенням LI сесії міської ради VII скликання 10 вересня 2020 

року № 2097, а саме: 

1.1. Розділ 2 Програми викласти в новій редакції: 

«У місті Ужгород проживає 22 громадян, які удостоєні звання 

«Почесний громадянин м. Ужгород».  

Програма розроблена відповідно до пункту 22 частини 1 статті 26 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Положення «Про 

Почесного громадянина міста Ужгорода». 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». 

1.2. Викласти Додатки 1,2,3 до Програми у новій редакції згідно з 

Додатками 1,2,3 до цього рішення. 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови В. Борця. 

 
 

 

Міський голова                     Богдан АНДРІЇВ 



 

Додаток 1 

до рішення VII сесії 

міської ради VIIІ скликання 

01.07.2021 р. № 243 
 

 

Додаток 1 до Програми   

 

Ресурсне  забезпечення міської цільової Програми фінансування видатків на 

житлово-комунальні послуги Почесним громадянам м. Ужгород на 2021 рік 

 

Обсяг коштів, які пропонується 

залучити на виконання програми 

Етапи виконання Програми Усього витрат на виконання 

Програми, тис. грн. 
2021 рік 

Обсяг ресурсів усього, у тому 

числі: 

420,0 420,0 

Державний бюджет -  

Обласний бюджет -  

Бюджет Ужгородської міської 

територіальної громади 

420,0 420,0 

Кошти не бюджетних джерел   

 

 

Секретар ради                    Андрій РИБА 
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Додаток 2 

до рішення VII сесії  

міської ради VIIІ скликання 

01.07.2021 р. № 243 

 

 

Додаток 2 до Програми 

 

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

громадянам м. Ужгород на 2021 рік 

(тис.грн.) 

Мета, завдання, ТПКВК МБ Джерела 
фінансування 

Етапи виконання Програми Відповідальні виконавці 

І етап 

2021 рік 

О
б
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г 

в
и

д
ат

к
ів

 

У т. ч. кошти бюджету 

Ужгородської міської 

територіальної громади 

З
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Всього на виконання програми бюджет 

Ужгородської 

міської 

територіальної 

громади 

420,0 420,0 
 Департамент соціальної  

політики 

Мета: забезпечення оплати видатків на житлово-комунальні послуги в межах соціальних стандартів у сфері житлово-комунального обслуговування Почесним громадянам 

м. Ужгород та членам їх сімей, що проживають у місті Ужгород. 

Всього на виконання підпрограми  
420,0 420,0 

  



Завдання: оплата видатків на житлово-комунальні послуги в межах 

соціальних стандартів у сфері житлово-комунального обслуговування 

Почесним громадянам м. Ужгород та членам їх сімей, що проживають 

у місті Ужгород. 

бюджет 

Ужгородської 

міської 

територіальної 

громади 

420,0 420,0 
 Департамент соціальної  

політики 

 

 

Секретар ради                           Андрій РИБА 

 



Додаток 3 

до рішення VII сесії 

міської ради VIIІ скликання 

01.07.2021 р. № 243 

 

 

Додаток 3 до Програми  

 
 

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

послуги Почесним громадянам м. Ужгород на 2021 рік 

                                                                                                                                                               (грн.) 
Відповідальні виконавці,  

ТПКВК МБ, завдання програми, результативні показники 

Код тимчасової 
класифікації видатків 

та кредитування 

2021 рік 

2021 рік (проєкт)  

Разом у т. ч. кошти бюджету 

Ужгородської міської 
територіальної громади 

Разом 

Загальний 

фонд 

Спеціальний 

фонд 

Всього на виконання програми 0813180 420000,00 420000,00   

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

ТПКВК МБ      

Відповідальний виконавець: Департамент соціальної політики  

Завдання: Забезпечення надання пільг населенню на оплату ЖКП 

Показники виконання:      

Показники витрат (вхідних ресурсів): 

Обсяг видатків на забезпечення надання пільг населенню на оплату 

ЖКП 

 420000,00 420000,00   



Показник продукту: 

Кількість отримувачів пільгових послуг 

 22 22   

Показник продуктивності (ефективності): 

Середньомісячний розмір витрат на надання пільг на оплату ЖКП на 
одного пільговика 

 1590,91 1590,91   

Показник результативності (якості): 

Питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих 

 100 100   

 

 

      Секретар ради                       Андрій РИБА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


