
  ЗВІТ ПРО СТАН ВИКОРИСТАННЯ БЮДЖЕТНИХ ПРОГРАМАМ  в  2016  році 

(код та назва бюджетної установи)
Закарпатська область м.Ужгород

(найменування міста, району, області)

Станом на   01 червня   2016  р. (грн.)
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1

Програма сімейної, 
молодіжної, демографічної, 
гендерної політики, 
попередження насильства в 
сім"ї та протидії торгівлі 
людьми на 2016-2020 роки 091103 100 000 100 000 44 000 44 000 40 353 14

2210 49 000 51 900 23 900 23 900 22 903

2240 51 000 48 100 20 100 20 100 17 450

Програма розвитку 
бібліотек та бібліотечної 
справи  на 2016-2018 роки. 110201

20 000 20 000 0 0 0

2210 20 000 20 000
Організація дозвілля мешканців міста "Різдво по ужгородськи", організація та проведення 
різдвяних коляд " "Колядуємо усі, і дорослі і малі", урочистості з нагоди відзначення Дня 
Соборності України, урочисте відкриття виставки творів художника України Мики, 
урочисте відкриття ювілейної ретроспективної вистаки творів Ю.Д.Герца,організація та 
проведення фестивалю "Ужгородська палачінта",організація ювілейного концерту з 
нагоди відзначення 25-річчя з часу заснування танцювального ансамблю "Писанка", 
організація та проведення урочистостей з нагоди 8 Березня,організація та проведення 
урочистостей з нагоди 202-ї річниці від дня народження Т.Шевченко,концертні програми 
на фестивалі-ярмарку "Медовуха Фест",покладання квітів з нагоди відзначення 168-ї 
річниці угорської революції та національно-визвольної боротьби 1848-1849 р.р, 
відзначення 77-ї річниці Карпатської України, урочисте відкриття ювілейної 
ретроспективної вистаки творів В.Ю.Скакандія, урочистості з нагоди відзначення 
Міжнародного дня театру, 

35-річчя з часу заснування Закарпатського академічного обласного театру ляльок та 70-ї 
річниці заснування  Закарпатського обласного українського музично-драматичного 
театру,проведення урочистостей та ювілейного концерту з нагоди відзначення 25-річчя 
танцювального ансамблю "Писанка",організація та проведення спільно з зацікавленими 
установами, організаціями дитячого свята "Книжковий бум",організація та проведення 
культурно-мистецьких заходів під час проведення свята "Сакура-фест 2016",участь у 
творчій зустрічі з нагоди 75-річчя від дня народження Хланти І.В.,участь у підготовці до 
проведення фестивалю професійних театрів вогню "ФАЄР  ЛАЙФ  ФЕСТ",участь у 
проведенні мітингу-оеквієму приуроченому 30-м роковинам з дня Чорнобильської 
катастрофи,організація та проведення XI міжнародного конкурсу-фестивалю мистецтв 
"Закарпатський Едельвейс 2016".Урочисте покладання квітів з нагоди Дня катастрофи і 
героїзму європейського єврейства.Участь в організації та проведенні міжнародного 
фестивалю хіп-хоп танцю "Ghetto Groove". Урочистості з нагоди відзначення Дня памяті та 
примирення і 71-ї річниці Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. 

88 766

02228084      Управління у справах культури,спорту,сім" ї та молоді Ужгородської міської ради

Урочисті заходи з нагоди вручення посвідчень та нагрудних знаків "Мати-героїня",організація 
дозвілля мешканців міста "Різдво по ужгородськи",пізнавально-розважальний вечір для дітей хворих 
на цукровий діабет, прес-конференція щодо ознайомлення молоді з освітньою системою Словаччини 
та підписання угоди про співпрацю, молодіжно-розважальне свято до Дня закоханих, прес-
конференція щодо виправлення засуджених, адаптацію їх у суспільстві ,свято з нагоди 8 
Березня,спільно з ГО "Клин Клином" вітально-розважальний захід з нагоди 8 Березня, міська акція 
"Фіглі по -ужгородські",відзначення Всесвітнього дня поширення інформації про проблему аутизму 
на вулицях Ужгорода.Долучення до відзначення 25-ті ліття Родинного дитячого будинку благодійного 
фонду "Нова сімя". Організація та проведення культурно-просвітницької акції на патріотичне 
виховання молоді, духовний розвиток в парку Підзамковий. Підтримка в проведенні 10-ї ювілейоної 
конференції Закарпатської філії Української спілки психотерапевтів "Шляхи до себе "Психологія 
сучасності",присвяченої дню сімї.Спільно з ГО "Зонта клуб" організація та проведення конкурсної 
програми "Супер мама".

2 Програма відзначення в м. 
Ужгород державних та 

місцевих свят, історичних 
подій , знаменних і 

пам"ятних дат та інших 
заходів  на 2015-2017 роки.

90 000 90 000110502 250 700 250 700
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Участь в урочистому покладанні квітів до Дня памяті жертв політичних репресій. Участь в 
урочистій церемонії нагородження учасників та переможців IX Міжнародного дитячо-
юнацького мистецького конкурсу "Срібний дзвін". Забезпечення участі фольклорно-
етнографічного ансамблю "Ужгород" у міжнародному фестівалі у м.Будапешт. 
Відзначення 70-річчя від дня заснування Ужгородського державного музичного училища 
ім.Д.Є.Задора.

32

2210 91 000 91 000 29 000 29 000 28 151

2240 159 700 159 700 61 000 61 000 60 615

3

  
діяльності Ужгородської 
міської ради, проблем 
життєдіяльності міста в 
газеті "Ужгород" на 2015 - 
2017 роки 120201 249 000 249 000 124 500 124 500 124 500

2610 249 000 249 000 124 500 124 500 124 500

4

Програма розвитку 
фізичної культури та 
спорту, фінансової 
підтримки кращих 
спортсменів та команд, 
покращення матеріально-
технічної спортивної бази  
м. Ужгороді на 2016 - 2018 
роки 130112 265 000 265 000 265 000 102 510 91 907

Навчально-тренувальний збір з підготовки до Кубка європи з боротьби дзюдо серед 
кадетів, навчально-тренувальний збір збірної команди міста с баскетболу, I та II етапи 
відкритого чемпіонату України з велосипедних видів спорту Закрпаття по шоссе,участь 
збірної команди м.Ужгорода з футболу у фіналі V спортивних ігор школярів області, 
участь збірної команди міста у V турі II кола Чемпіонату україни з баскетболу серед 
чоловічих команд, підготовка збірної команди міста у м.Мукачево для участі в чемпіонаті 
області з легкоатлетичного кросу, участь у проведенні чемпіонату України з боксу серед 
юнаків 2002-2003р.н.,участь збірної команди міста в м.Берегово у V спортивних іграї 
школярів області з гандболу серед юнаків, участь в організації турніру з волейболу серед 
команд ветеранів у рамках міського свята "Сакура-2016".Участь команд міста у обласному 
зональному турнірі на призи клубу "Шкіряний мяч" з футболу у с.Поляна Свалявського 
району.Проведення турніру з міні-футболу дворових команд,присвяченого памяті тренера 
та судді Ю.Можара. Організація та проведення весняну легкоатлетичну естафету серед 
учнівської молоді міста до Дня Перемоги у другій світовій війні. Організація та проведення 
55-х міжнародних змагань 

2210 95 000 95 000 95 000 26 675 22 904 19

2240 170 000 170 000 170 000 75 835 69 003

5

р р   
плаванню дітей і розвитку 
водних видів спорту на 
2016 - 2018 роки 130112 200 000 160 585 160 585 20 190 20 190 4

2210 110 000 77 676 77 676 17 825 17 825
2240 90 000 82 909 82 909 2 365 2 365

Начальник управління                                                   Є.В.Бобров
Павлова 
03 червня   2016 р.

 

Відкритий клубний турнір з плавання "ДЕНЬ СПРИНТУ" м.Ужгороді, першість міста з 
плавання серед молоді на базі спорткомплексу "Зінадін" с.Баранинці.Придбання 
спортивного інвентаря для плавання дітей різних вікових категорій.Проведення відкритого 
турніру з плавання "Сакура" серед спортсменів з обмеженими фізичними  можливостями.

Висвітлення діяльності Ужгородської міської ради, проблем життєдіяльності міста в газеті 
"Ужгород", створення умов для всебічного інформування про діяльність міської ради, 
депутатів і фракцій міської ради, перспектив розвитку міста, його проблем, а також 
досягнень ужгородців у соціально-економічній сфері та галузях культури, науки, спорту.  

з легкої атлетики на "Кубок Дружби". Участь збірної команди міста з бойового самбоу 
навчально-тренувальному зборі.Участь збірної команди міста у фінальному турнірі 
Чемпіонату Закарпатської області з баскетболу. Участь в організації та проведенні 
Всеукраїнського традиційного "Олімпійського Дня бігу-2016" з легкої атлетики. Участь 
збірної команди міста з баскетболу для участі у міжнародному турнірі 4 країн у 
м.Міхайловце,Словацька республіка. Організація та проведення VIII відкритого турніру з 
волейболу серед чоловічих команд памяті Я.Безушко та О.Дорошко. 
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