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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 надання  

щомісячної компенсації   

на житлово-комунальні послуги 

Почесним громадянам міста Ужгород  

на 2022-2024 роки 

 

 

Відповідно до статті 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», з метою вшанування громадян, які внесли значний особистий внесок 

у соціально-економічний та культурний розвиток територіальної громади міста,  

для покращення умов проживання Почесних громадян    м. Ужгорода, 

виконком міської ради ВИРІШИВ: 

1. Погодити Програму надання щомісячної компенсації  на житлово-

комунальні послуги Почесним громадянам міста Ужгород на 2022-2024 роки з 

подальшим внесенням на розгляд сесії міської ради (додається).  

2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови В. Борця. 
 

 

 

Міський голова                           Богдан АНДРІЇВ 
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      ПОГОДЖЕНО   

      Рішення виконкому  

      __________ № _______  

 

 

                                                    ПРОГРАМА 

надання щомісячної компенсації  на житлово-комунальні послуги Почесним 

громадянам міста Ужгород на 2022-2024 роки 

 

 

1. Паспорт Програми 

 

Ініціатор розроблення Програми  Департамент соціальної політики  

Дата, номер і назва 

розпорядчого документа про 

розроблення Програми  

 

Розробник Програми  Департамент соціальної політики 

Співрозробник Програми 

 

Відповідальний виконавець 

Програми 

Департамент соціальної політики 

Головний розпорядник коштів  Департамент соціальної політики 

Учасники Програми  Департамент соціальної політики 

Термін реалізації Програми  2022-2024 роки 

Перелік бюджетів, які беруть 

участь у виконанні Програми  

Бюджет Ужгородської міської 

територіальної громади  

Загальний обсяг ресурсів, 

необхідний для реалізації 

Програми згідно з додатком 

Згідно з додатком до Програми 

 

 

2. Вирішення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма 
 

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 
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містом у галузі господарської, наукової, культурно-освітньої, медичної 

діяльності, користуються повагою та авторитетом серед мешканців Ужгорода, 

сприяли піднесенню його міжнародного статусу та були удостоєні звання 

«Почесний громадянин міста Ужгород». 
 

3. Визначення мети Програми 

 

Метою Програми є вшанування громадян, які внесли вагомий внесок у 

соціально-економічний та культурний розвиток територіальної громади міста, 

збагачення національної духовної спадщини, у виробничу, гуманітарну, 

наукову і громадську діяльність. 
 

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

джерел фінансування, строки та етапи виконання Програми 

 

Проблему передбачається розв’язати шляхом надання компенсації на 

житлово-комунальні послуги Почесним громадянам  у межах соціальних 

стандартів у сфері житлово-комунального обслуговування . 

Фінансування Програми здійснюватиметься у межах коштів, 

передбачених у бюджеті Ужгородської міської територіальної громади для 

департаменту соціальної політики (додаток 1 до Програми). 

Строк виконання Програми – протягом 2022-2024 років. 
 

5. Перелік завдань Програми та результативні показники 

 

Завданням Програми є щомісячна виплата компенсації на житлово-

комунальні послуги Почесним громадянам міста Ужгород у грошовій 

готівковій формі. 

Перелік завдань наведено у додатку 2 до Програми.  

Результативні показники наведено у додатку 3 до Програми. 
 

6. Напрями діяльності та заходи Програми 
 

Напрямом діяльності Програми є щомісячна виплата компенсації на 

житлово-комунальні послуги Почесним громадянам міста Ужгород у грошовій 

готівковій формі. 

 Порядок надання щомісячної компенсації на житлово-комунальні 

послуги Почесним громадянам міста Ужгород наведено у додатку 4 до 

Програми. 

 

7. Координація  та контроль за виконанням Програми 

 

Організація та контроль за виконанням Програми здійснюються 

департаментом соціальної політики. Щопівроку департамент  здійснює 

моніторинг Програми, оцінку її результатів, готує та  подає на розгляд  
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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 надання щомісячної 

компенсації  на житлово-комунальні послуги Почесним громадянам міста 

Ужгород на 2022-2024 роки 

 

                                                                                                                     (тис. грн)      

Обсяг коштів, які 

пропонується залучити на 

виконання Програми 

Етапи виконання Програми Усього витрат 

на виконання 

Програми 
2022 рік 2023 рік 2024 рік 

Обсяг ресурсів, усього, 

у тому числі: 
600,0 600,0 600,0 1800,0 

державний бюджет - - - - 

обласний бюджет - - - - 

бюджет Ужгородської міської 

територіальної громади 
600,0 600,0 600,0 1800,0 

кошти небюджетних джерел - - - - 
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                                                                                                                                                                           Додаток 2 до Програми 

 

Перелік завдань міської цільової Програми надання щомісячної компенсації  на житлово-комунальні послуги Почесним 

громадянам міста Ужгород на 2022-2024 роки 

                                                                                                                                                                                                   (тис. грн) 
Мета, 

завдання, 

ТПКВК 

МБ 

Джерела 

фінансування 

Етапи виконання Програми Відповідальні 

виконавці 2022 рік 

(проект) 

2023 рік 

(прогноз) 

2024 рік 

(прогноз) 

 

Обсяг 

видатків 

У т.ч. кошти 

бюджету 

Ужгородської 

міської 

територіальної 

громади 
Обсяг 

видатків 

У т.ч. кошти 

бюджету 

Ужгородської 

міської 

територіальної 

громади 

 

 

Обсяг 

видатків 

У т.ч. кошти 

бюджету 

Ужгородської 

міської 

територіальної 

громади 

Загаль

ний 

фонд 

Спеціа

льний 

фонд 

Загаль

ний 

фонд 

Спеціа

льний 

фонд 

Загаль

ний 

фонд 

Спеціа

льний 

фонд 

 

Всього 

на 

виконання 

програми 

 

бюджет 

Ужгородської 

міської 

територіальної 

громади 

600,0 600,0 - 600,0 600,0 - 600,0 600,0 - 

Департамент 

соціальної 

політики 

 

Мета: : вшанування громадян, які особисто внесли вагомий вклад у розвиток промисловості, економіки, соціально-культурної сфери міста та покращення умов їх 

проживання. 

Завдання: щомісячна виплата 

компенсації на житлово-комунальні 

послуги Почесним громадянам міста 

Ужгорода у грошовій готівковій 

формі. 

 

бюджет 

Ужгородської 

міської 

територіальної 

громади 

600,0 600,0 - 600,0 600,0 - 600,0 600,0 - Департамент 

соціальної 

політики 
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                                             Додаток 3 до Програми 

 

Результативні показники виконання завдань міської цільової Програми надання щомісячної компенсації  на житлово-

комунальні послуги Почесним громадянам міста Ужгород на 2022-2024 роки 

 
 (грн.) 

Відповідальні 

виконавці,  

ТПКВК МБ, 

завдання 

програми, 

результативні 

показники 

Код 

класифі-

кації 

видатків та 

кредитуван

ня 

2022 рік 2023 рік 2024 рік 

2022 рік  2023 рік  2024 рік  
 

Разом 
У т.ч. кошти бюджету 

Ужгородської міської 

територіальної громади 

Разом У т.ч. кошти бюджету 

Ужгородської міської 

територіальної громади 

Разом У т.ч. кошти бюджету 

Ужгородської міської 

територіальної громади 

Разом 

Загальний 

фонд 

Спеціа

льний 

фонд 

Загальний 

фонд 

Спеціа

льний 

фонд 

Загальний 

фонд 

Спеціа

льний 

фонд 

Всього на 

виконання 

програми 

0813180 600000,00 600000,00 
 600000,00 600000,00  600000,00 600000,00  1800000,00 

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

покращення умов їх проживання 

ТПКВК МБ 
    

      
 

Відповідальний 

виконавець: 

Департамент соціальної політики 

Завдання: щомісячна виплата компенсації на житлово-комунальні послуги Почесним громадянам міста Ужгорода у грошовій готівковій формі. 

Показники 

виконання: 

    
      

 

Показники 

витрат (вхідних 

ресурсів): обсяг 

видатків на 

щомісячні 

 600000,00 600000,00  600000,00 600000,00  600000,00 600000,00  1800000,00 
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компенсації на 

житлово-

комунальні 

послуги 

Почесним 

громадянам 

міста Ужгорода 

у грошовій 

готівковій 

формі. 
Показник 

продукту: 

кількість 

отримувачів  

щомісячних 

компенсацій на 

житлово-

комунальні 

послуги 

 

 

 

 

 

24 

 

 

 

24 

 

 

 
 

24 

 

 

24 

 

 

  

24 

 

 

24 

 

  

24 

Показник 

продуктивності 

(ефективності): 

Середньомісяч

ний розмір 

витрат на 

надання 

щомісячної 

компенсації на  

житлово-

комунальні 

послуги на 

одного 

пільговика 

 
2083,33 2083,33 

 
2083,33 2083,33  2083,33 2083,33  2083,33 
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Показник 

результативнос

ті (якості): 

Питома вага 

відшкодованих 

щомісячних 

компенсацій на 

житлово-

комунальні 

послуги до 

нарахованих 

100 100 100 100 100 100 
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       Додаток 4 до Програми 

ПОРЯДОК 

надання щомісячної компенсації  на житлово-комунальні послуги Почесним 

громадянам міста Ужгород  

 

1. Цей Порядок визначає умови надання щомісячної компенсації  на 

житлово-комунальні послуги Почесним громадянам, які проживають у місті 

Ужгород : 

-   на оплату послуг з управління багатоквартирним будинком;  

- витрат на утримання спільного майна багатоквартирного будинку та 

прибудинкової території;  

- послуг з постачання та розподілу природного газу; 

- постачання та розподілу електричної енергії; 

            - централізованого водопостачання, централізованого водовідведення та 

інші; 

             - поводження з побутовими відходами. 

  2. Для надання компенсації на житлово-комунальні послуги, Почесний 

громадянин подає особисту письмову заяву до департаменту соціальної 

політики Ужгородської міської ради (надалі - Департаменту) із наданням згоди 

на обробку персональних даних.  

  До заяви мають бути додані такі документи: 

- ксерокопія документа, що засвідчує особу заявника та адресу його 

місця реєстрації у м. Ужгород;  

- ксерокопія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду (крім осіб, 

які через свої релігійні або інші переконання відмовились від ідентифікаційного 

коду);  

- копія рішення про присвоєння звання «Почесний громадянин               

м. Ужгорода» 

- реквізити карткового рахунку, відкритого в уповноваженому банку. 

  3. Розмір компенсації залежить від опалювального/неопалювального 

періоду, а саме: 

 - в опалювальний період (листопад – березень) розмір компенсації 

становитиме на сім’ю – 3 000,00 грн., 

 - в неповний опалювальний період (жовтень, квітень) розмір 

компенсації становитиме на сім’ю – 2 000,00 грн., 

 - у неопалювальний період (травень-вересень) розмір компенсації 

становитиме на сім’ю – 1 000,00 грн. 

4. Почесний громадянин м. Ужгорода зобов’язаний повідомити 

Департамент про зміну місця  реєстрації. 

            5. Виплата компенсації проводиться департаментом соціальної політики 

у встановлених розмірах через банківські установи на картковий рахунок 

заявника. 

                       ____________________________________________ 


