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Виконання Програми економічного і соціального розвитку міста  
 за січень - вересень 2016  року 

 

Робота виконавчих органів Ужгородської міської ради, протягом дев'яти  
місяців 2016 року була зосереджена на створенні умов стабільного 
економічного зростання та утримання позитивної динаміки у всіх сферах 
діяльності міста. 

  Разом з тим, аналіз соціально-економічного розвитку міста свідчить, що 
економіка міста розвивалася під впливом складних і не завжди передбачуваних 
процесів, зумовлених наслідками соціально-економічної кризи, що призвело до 
зниження  ряду показників. 

Промисловість. Провідною галуззю в економіці міста залишається 
промисловість.  Впродовж останніх років зберігалась позитивна динаміка 
зростання реалізації промислової продукції. Так, упродовж січня-серпня 
2016р. підприємствами міста реалізовано промислової продукції на суму 
2384,5млн.грн. (2015 рік - 1820,4 млн.грн.), що складає 22,0 відс. загального 
обсягу реалізації промислової продукції області.  Третина реалізації продукції 
із загального обсягу припадає за межі України,  в основному це замовлення, 
пов'язані з переробкою давальницької сировини. За таких умов працюють 
товариства з обмеженою відповідальністю „Гроклін-Карпати", „Фава-
технікс", „Унгвайер", „Тексвош Гонсер", акціонерні товариства 
„Ужгородська швейна фабрика", „Ужгородська взуттєва фабрика" та інші.  

Пріоритетними галузями промисловості і на далі залишаються: хімічна, 
машинобудування, виробництво електроенергії, газу та води, легка, 
оброблення відходів, харчова та виробництво меблів. 

Будівництво. За січень-вересень 2016 року, підприємствами  та 
організаціями міста виконано  будівельних робіт на суму 92,2 млн.грн., або 
22,8 відс. від загальнообласного обсягу будівельних робіт області, що на 
1,0млн.грн. менше відповідного періоду 2015 року. 

Протягом січня - вересня 2016 року, за рахунок усіх джерел 
фінансування забудовниками міста прийнято в експлуатацію об'єктів 
соціальної сфери - 28,2 тис.м.кв., що майже в двічі менше відповідного  
періоду минулого року. 

Зовнішньоекономічна діяльність. Станом на 1 жовтня 2016 року в 
економіку м.Ужгорода залучено 48,9 млн.дол.США прямих іноземних 
інвестицій  (на одну особу - 429,9 дол.США).  Більше половина обсягів 
прямих іноземних інвестицій зосереджено на підприємствах промисловості-
33,5 млн.дол.США. (сфера операції з нерухомим майном -4,1млн.дол.США., 
діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування-
6,1млн.дол.США. та інші), абсолютний приріст прямих іноземних 
інвестицій  до початку року становив 104,0 відсотка.  

У міжнародному інвестиційному співробітництві міста найбільш 
активну участь приймали суб’єкти Угорщини, Словаччини, Чехії, Польші, 
Німеччини та Австрії. 

Капітальні інвестиції.  Підприємствами та організаціями міста за 
рахунок усіх джерел фінансування у січні-вересні 2016 року освоєно 
195,9млн.грн. капітальних інвестицій (на одну особу- 1721,4 грн.), що 
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склало 16,0 відс. до загального обсягу області.  
Зовнішня торгівля.  Обсяг експорту зовнішньої торгівлі товарами за 

січень-вересень 2016 року становив 41,9 млн.дол.США, імпорт - 43,0 млн.дол. 
США. У порівнянні з відповідним періодом минулого року експорт товарів 
зменшився на 52,1 млн.дол.США, а імпорт  на 118,9 млн.дол.США. Від'ємне 
сальдо зовнішньої торгівлі товарами становило - 1,1млн.дол.США.   

Одна із основних причин перевищення імпорту над експортом це 
велика зосередженість великих торговельних центрів, які спеціалізуються 
на реалізації імпортної продукції. Крім того, підприємці що займаються  
переважно торговельною діяльністю імпортують значний обсяг товарів із за 
кордону що призводить до переважання імпорту над експортом товарів. 

Транспорт. На сьогодні транспортний комплекс є важливою складовою у 
структурі економіки міста, в основному він забезпечує потребу міста у 
перевезеннях вантажів та пасажирів.  

Так, за січень-вересень 2016 року підприємствами автомобільного 
транспорту перевезено 352,5 тис.т. вантажів, що на  1,6 відс. більше, 
відповідного періоду минулого року.  

Значна частка обсягів пасажирських перевезень припадає на автомобільний 
транспорт. Так, послугами пасажирського автомобільного транспорту  у січні-
вересні 2016 року скористалися 11,8 млн. пасажирів, що на 9,9 відс. менше, ніж за 
відповідний період 2015 року. 

Станом на 01.10.2016 року у м. Ужгороді затверджена автобусна маршрутна 
мережа, яка включає 27 маршрутів. Перевезення пасажирів на міських автобусних 
маршрутах загального користування здійснюють 5 автомобільних перевізників, 
які використовують 152 автобуси.  

Так, в місті запроваджено GPS-систему на транспортних засобах, що дасть 
змогу встановити чіткий контроль за роботою автомобільних перевізників. Разом 
з тим, на сайті міської ради працює система "Dozor"-моніторинг, що дає змогу 
мешканцям та гостям міста відслідковувати в реальному часі рух автобусів на 
міських маршрутах, а також отримувати інформацію про час прибуття автобуса. 

Також, ведеться робота  по встановленню  інформаційних табло та 
рекламного екрану у визначених місцях (автобусні зупинки). Наразі вже 
встановлено 2 таких табло на зупинках "Культоосвітнє училище" та "пл. Кирила 
та Мефодія". 

Питання та проблеми розвитку транспортної галузі, безперебійної роботи 
автобусного транспорту, заходів забезпечення безпеки дорожнього руху та 
безпечного перевезення пасажирів на громадському транспорті загального 
користування, розвитку та удосконалення дорожньої інфраструктури  постійно  
розглядаються на засіданнях комісії з безпеки дорожнього руху та координації 
роботи автотранспорту. Так, протягом  звітного періоду  проведено 5 засідань 
комісії та 3 нарад під головуванням заступника міського голови з перевізниками 
щодо неухильного дотримання умов договорів з організації роботи на автобусних 
маршрутах загального користування.  

Державні закупівлі. станом на 01.11.16р. відповідно до Закону України 
"Про здійснення державних закупівель" підготовлено та затверджено річний 
план  та зміни до річного плану закупівель на 2016рік для виконавчого комітету 
Ужгородської міської ради.  
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Протягом січня - жовтня 2016 року  комітетом з конкурсних торгів 
виконкому: 
 підготовлено та проведено 59 засідань комітету з конкурсних торгів 
виконавчого комітету Ужгородської міської ради  щодо здійснення процедур 
закупівель за державні кошти для виконавчого комітету; 
 відповідно до Закону України "Про здійснення державних закупівель" та 
Закону України "Про публічні закупівлі" проведено 7 процедур закупівель 
товарів та послуг за державні кошти на 2016 рік для виконавчого комітету 
Ужгородської міської ради на загальну суму 7469,1 тис.грн. та укладено 
договори за результатами проведення процедур закупівель з підприємствами – 
переможцями торгів. 
 проведено 12 закупівель товарів та послуг в системі електронних 
державних закупівель ProZorro на електронному майданчику "Деpжзакупівлі 
онлайн" на загальну суму  395,9 тис.гривень.  
  Загалом, станом на 01.10.2016р. розпорядниками бюджетних коштів 
Ужгородської міської ради проведено через систему  електронних державних 
закупівель ProZorro - 54 електронні процедури закупівель на загальну суму 
2440,9 тис.грн. Одночасно станом на 01.10.2016р. зареєструвалося на 
електронних площадках в системі  електронних державних закупівель ProZorro 
47 розпорядників та отримувачів бюджетних коштів Ужгородської міської 
ради, в тому числі головні розпорядники коштів, комунальні заклади, установи 
та підприємства Ужгородської міської рад. 

Мале підприємництво. Однією з важливих ланок у структурній 
перебудові економіки міста є розвиток малого підприємництва. В місті 
спостерігається збільшення кількості малих підприємств. Так загальна кількість 
малих підприємств станом на 01.01.16 року  складала 1713 одиниць, що на 4,6  
відс. більше  початку 2015 року, у розрахунку  на 10 тис. осіб наявного 
населення - 149 одиниць. 

Чисельність зайнятих працівників на малих підприємствах станом на 
01.01.2016 складала 7282 особи. Середньомісячна заробітна плата найманих 
працівників на малих підприємствах зросла у 2015 році порівняно з попереднім 
роком на 22,8 відс. та становила 3697 гривень. 

Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) на малих підприємствах за 
2015 рік склав 1973,4 млн. грн., або 14,0 відс. від загального обсягу реалізованої 
продукції (товарів, послуг) міста. Майже 70 відс. малих підприємств (від 
загальної кількості) отримали прибуток від реалізації послуг. 

Наразі спостерігається збільшення чисельності СПД. Так, за даними головного 
управління Міндоходів у Закарпатській області станом на 01.10.16р. в місті на 
обліку перебувало 13510 фізичних осіб, юридичних - 7191, що на 3,8 відс. та 
7,7відс. більше відповідного періоду минулого року.  

Надходження до бюджету. За січень-вересень 2016 року до бюджету 
міста  поступило доходів на суму 683,7 млн.грн. (в т.ч. трансфертів 
292,7млн.грн.), що на 170,4 млн.грн. більше періоду минулого року.  

До загального фонду бюджету міста (без трансфертів)  в звітному періоді 
надійшло всього доходів на суму 342,8 млн.грн., до спеціального фонду-48,2 
млн.грн. що більше періоду минулого року на 114,6 млн.грн. та 22,3 млн.грн. 
відповідно. 
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Державною податковою інспекцією у м.Ужгороді за 9 місяців 2016 року 
мобілізовано податкових надходжень до бюджетів усіх рівнів в сумі 
708,0млн.грн., що на 102,9 млн.грн. більше відповідного періоду минулого року. 
Разом з тим, податковий борг за грошовими зобов'язаннями разом з банкрутами 
станом на 01.10.16р. Становив 76,4 млн.грн., що на 10,6 млн.грн. більше періоду 
минулого року.  

Однак незважаючи на вжиті заходи все ще залишаються невирішеними 
питання стану погашення податкового боргу, недоїмки до ПФУ, заборгованості 
із виплати заробітної плати та за житлово-комунальні послуги, скорочення 
новостворених робочих місць та інші. Увага виконавчих органів Ужгородської 
міської ради протягом наступних років буде зосереджена на подоланні чинників, 
що гальмують соціально-економічний розвиток міста. 

Оплата населенням за житлово-комунальні послуги. Заборгованість 
населення за житлово-комунальні послуги станом на 01.09.16р. становила -
113,9 млн.грн. що зменшилася до початку року на 15,3 млн.гривень. 

За січень-вересень 2016 року нараховано субсидії населенню на оплату 
ЖКП за в сумі – 44018,6 тис.грн., (в т.ч. за  тверде паливо та скраплений газ – 
78,9тис.грн), перераховано – 24646,2 тис.грн, (в т.ч. за тверде паливо та 
скраплений газ – 76,5 тис.грн.). Заборгованість на 01.10.2016 року становила  
18230,3 тис.гривень. 

Соціальний захист та стан ринку праці. У січні - червні 2016 року у 
місті спостерігалась тенденція до зростання середньомісячної заробітної плати, 
її розмір  становив - 4311,0 грн., що більше відповідного періоду минулого року  
на  1010,0 гривень. 

Разом з тим, не зважаючи на вжиті заходи в місті спостерігається збільшення 
заборгованості  із виплати заробітної плати.  Так за оперативними статистичними 
даними станом на 1 листопада 2016 року загальна сума заборгованості із 
виплати заробітної плати працівникам на економічно активних підприємствах, 
становила 1013,6 тис.грн. що збільшилась до початку року на 93,0 тис. гривень. 

Найбільшими боржниками з виплати заробітної плати є: Закарпатська 
регіональна філія ДП центр державного земельного кадастру (433,7 тис. грн.), 
ДП "Науково-дослідний інститут землеустрою" (391,9 тис.грн.), Державна 
екологічна інспекція в Закарпатській області (125,9 тис. грн.) та Міжнародний 
Аеропорт “Ужгород” - 62,1 тис.гривень. 

Питанням дотримання вимог чинного законодавства в частині виплати 
заробітної плати її збільшення, прийому та звільнення з роботи, забезпечення 
мінімальних гарантій в оплаті праці знаходяться на постійному контролі 
міської влади. Впродовж січня - вересня 2016 року підготовлено та проведено 3 
засідання міських комісій з питань заборгованості на яких заслухано 4 
керівників підприємств боржників з виплати заробітної плати, по кожному 
боржнику вживалися відповідні заходи передбачені законодавством України.   

Реалізація державної політики у сфері соціального захисту 
населення. За рахунок міського бюджету у січні-вересні 2016 року надано 
грошової допомоги 1574 малозабезпеченим громадянам міста на загальну суму 
729,6тис.гривень. Разом з тим, забезпечено санаторно-курортними путівками 52 
особи за рахунок Мінсоцполітики України, до Виноградівського відділення 
ОЦКР направлено 25 осіб. 
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Крім того, протягом звітного періоду:  забезпечено інвалідними візками-22 
особи; надана грошова допомога 137 учасникам АТО на суму 288,7 тис. 
гривень. Також, щомісячно надається адресна допомога членам сімей загиблих 
учасників АТО- мешканців м. Ужгород, яким надано відповідний статус, на 
покриття додаткових витрат на житлово-комунальні послуги на 22 особи. 

Протягом січня – вересня 2016 року виплачено дитячих допомог на суму 
102584,5 тис. грн., заборгованість станом на 01.10.2016 року відсутня. 

Зайнятість населення. Кількість зареєстрованих безробітних на кінець 
вересня  2016 року становила 1603 особи, що менше періоду минулого року на 
544 особи.  Як і в попередні роки, більшість користувачів послуг є жінки - 
69,1відсотка. Так, на вільні та новостворені робочі місця за сприянням служби 
зайнятості працевлаштовані  з початку року -1495 особи, з них 558 безробітних. 
Отримали одноразову допомогу по безробіттю для зайняття підприємницькою 
діяльністю - 13 осіб, брали участь у громадських та інших роботах тимчасового 
характеру 92 особи з них безробітних -59. 

Пенсійне забезпечення. Надходження до Пенсійного фонду за січень-
вересень 2016 року склали 410,1 млн.грн. Разом з тим, борг  по страхових 
внесках становив - 9,6 млн.грн., що зменшився  до початку року на - 
56,3тис.гривень. 

Серед найбільших боржників до Пенсійного фонду міста є: "БК 
Комфортбуд-4" - 8127,0 тис.грн., ПП«Інтер-Євро-Сервіс» - 333,6 тис.грн., 
Кооператив "Заря" - 185,8 тис.грн., ВАТ«Берегівський комбінат 
хлібопродуктів» - 157,9 тис.гривень. 

Охорона здоров'я. Станом на 01.10.16 року заклади охорони здоров'я 
профінансовано на 67,7 відс. (план - 99271,7 тис.грн., профінансовано - 
67194,1тис.грн.). 

Фінансування програм за січень-вересень 2016 року становило:  
профілактики  туберкульоза -68,1 відс., цукрового діабета- 34,3 відс., онкології- 
64,0 відс., ендокринології - 43,7 відс., нефрологія та гемодіаліз - 55,9 відс., 
медичного забезпечення інвалідів та ветеранів ВВВ- 61,5 відс. та програма 
лікування інфаркта міокарда методом тромболітичної терапії профінансована 
на 100 відсотків. 

Показники стану здоров’я населення. Рівень народжуваності в місті за 9 
місяців 2016 року в порівнянні з аналогічним періодом 2015 року залишається 
на одному рівні - 10,00‰. Відмічається формування позитивного приросту 
населення з року в рік, який складає + 2,0., малюкова смертність теж 
зменшилась з 14,5‰ до 6,9 ‰. Однак збільшилась загальна смертність 
населення з 7,6 до 8,5. 

Аналіз роботи протитуберкульозної служби міста протягом 9 місяців 2016 
року свідчить про зменшення показника смертності від туберкульозу з 5,30‰ 
проти 7,0 ‰ у 2015 році. 

Значною проблемою залишаються онкологічні захворювання в місті. 
Дорічна летальність серед первинно виявлених онкохворих зросла і становить 
- 33,00 проти 28,32. 

Разом з тим, за 9 місяців 2016 року зросла післяопераційна летальність 
при гострій хірургічній патології  з 2,7 до  3,9. 

Освіта. У місті Ужгороді створено оптимальну мережу дошкільних та 
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загальноосвітніх навчальних закладів. Так, станом на 01.10.16р. у місті 
функціонує: 27 - загальноосвітніх навчальних закладів (529 класів з 
наповнюваністю 14 908 учнів) 23 - дошкільні навчальні заклади (209 
дошкільних груп де навчаються 5490 дітей). 

Разом з тим, з січня 2016 року за рахунок  міського бюджету фінансується 
три професійно технічні училища в яких станом на 01.10.16 року функціонує 44 
групи з наповнюваністю 1205 учнів. 

Слід відзначити, що в місті діє  Програма підтримки дітей учасників АТО 
і дітей з сімей, переміщених з тимчасово окупованої території України. 
Основними  завданнями Програми є надання  додаткової пільги та 
психологічних послуг дітям учасників АТО. Реалізація Програми 
забезпечується за рахунок коштів  міського бюджету. Так станом на 01.10.16 р. 
з 915,5 тис.грн. запланованих Програмою коштів, профінансовано-
567,7тис.гривень. 

З метою соціалізації дітей-інвалідів у суспільство, управлінням освіти 
Ужгородської міської ради  надано дозвіл на проведення групових занять за 
індивідуальною формою 1-го, 7-го, та 9-го класів. Так, в ліцеї ”Лідер” впродовж 
двох років функціонують два класи з інклюзивною формою навчання. 

Культура. Мережа закладів культури міста складає: 2 дитячі школи 
естетичного виховання (музична школа № 1 ім. П.І.Чайковського та школа 
мистецтв), централізована бібліотечна система міста (2 центральні бібліотеки 
та 4 бібліотеки-філії) та міський центр дозвілля-будинок культури. 

Протягом звітного періоду галузь культури міста розвивалась згідно 
розроблених та затверджених планів роботи. Всі планові заходи відзначення в 
місті Ужгород державних та місцевих свят, історичних подій, знаменних і 
пам’ятних дат та інших заходів проведено. Так, для прикладу: взято участь у 
організації та проведенні благодійного новорічно-різдвяного фестивалю 
медової продукції «Медовуха-Фест», зимовому святі  «Ужгородська 
палачінта», та «Сакура фест - 2016», , фестивалі «Медовий Спас».  

Крім планових заходів надано допомогу громадським організаціям, 
благодійним фондам, творчим спілкам та колективам у проведенні низки 
заходів: 

- ГО «Інститут місцевого розвитку територіальних громад» у організації  
святкового вечора «Любовання по - ужгородські»; 

- у організації та проведенні  фестивалю професійних театрів вогню 
«ФАЄР ЛАЙФ ФЕСТ»; 

- ХІ-го ювілейного Міжнародного конкурсу мистецтв «Закарпатський 
едельвейс – 2016»; 

- Міжнародного фестивалю хіп-хоп танцю «GHETTO GROOVE»; 
- асамблеї митців «Ротонда» у відзначенні 10-річчя неформального 

літературного об’єднання «Ротонда», тощо. 
Варто також відзначити проведення 1123 річниці міста Ужгород. День  

міста  у 2016 році – це цікаві локації та неординарні особистості (фестиваль 
MostСityFest, культурно-мистецький захід «Унгварстайл», флешмоб 
танцювальних колективів міста, показові виступи студій фітнесу, 
«Карпатський медвідь», лицарські бої, дитячі локації, концерти, тощо). 

Щодо реалізації державної політики у напрямку дітей, сім’ї та молоді 
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відділом спорту, сім’ї та молоді протягом 9 місяців 2016 року проведено 
наступну роботу: 

- прийнято участь у проведенні пізнавально-розважального вечора школи 
діабету для дітей хворих на цукровий діабет та їх батьків; 

- спільно з МГО «АМІК»  організовано та проведено до Дня закоханих 
молодіжно-розважальне свято на території кафе «Твінс»; 

- прийнято участь у проведенні свята з нагоди відзначення 8 Березня;  
- спільно з ГО «Клин Клином» організовано та проведено на пл. 

Театральній вітально-розважальний захід з нагоди святкування Міжнародного 
жіночого дня; 

- спільно з ГО «Інститут місцевого розвитку територіальних громад» 
організовано та проведено мистецьку акцію «Фіглі по-ужгородськи»; 

- прийнято участь у відзначенні Всесвітнього дня поширення інформації 
про проблему аутизму на вулицях Ужгорода; 

- організовано та проведено культурно-просвітницьку акцію направлену 
на патріотичне виховання молоді, духовний розвиток в парку культури та 
відпочинку «Підзамковий»тощо. 

До бібліотек міста за 9 місяців 2016 року надійшло 1289 примірників на 
загальну суму 56,9 тис. грн., з них за кошти міського бюджету - 751 примірник 
на суму 40,0 тис. гривень. 

Фізична культура і спорт. Протягом звітного періоду  проведено 92 
спортивні заходи. Окрім участі в змаганнях які проводилися на території м. 
Ужгород спортсмени міста прийняли участь у 23-турнірах, які проходили в 
межах Закарпатської області. 

Крім того, спортсмени міста прийняли участь у турнірах які проходили за 
кордоном:  

- Міжнародні дитячі спортивні ігри з плавання, які проходили 9.07-
18.07.2016 р. у м. Нью-Тайпей (Тайвань). На цих змаганнях місто представляла 
команда з 5-ти спортсменів; 

- Міжнародний турнір з баскетболу, який проходив у м. Міхаловце 
(Словаччина) 20.05.-22.05.2016 р; 

- змагання з водного поло на кубок «Діаполо», які проходили у м. 
Бейкешчаба (Угорщина) 09.08.-12.08.2016 р. 

Також протягом звітного періоду, проведено ряд спортивних заходів 
присвячених Дню Незалежності, Дню фізичної культури та спорту, Дню 
захисника України та Дня міста Ужгород. 

В місті на громадських засадах діють федерації з різних видів спорту. 
Найбільш активно працюють федерації футболу, волейболу, баскетболу, 
боксу, шахів та інші. 

Підтримка сім’ї, дітей та молоді. На протязі звітного періоду  відділом 
у справах сім’ї та молоді спільно з службою у справах неповнолітніх, 
кримінальною міліцією в справах неповнолітніх, міським центром соціальних 
служб для сім’ї, дітей та молоді систематично проводяться рейди-перевірки на 
предмет виявлення дітей та підлітків, які займаються бродяжництвом та 
жебракуванням та рейди на предмет цільового використання коштів, отриманих 
при народженні дитини. Також поповнюється банк даних на дітей, які 
ухиляються від навчання та скоюють правопорушення. 
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Постійно забезпечується проведення комісії з питань захисту прав дитини. 
Організаційне забезпечення діяльності комісії здійснюється службою у справах 
дітей. За 9 місяців 2016 року проведено 15 засідань комісії з питань захисту прав 
дитини, на яких розглянуто 144 питань щодо соціального та правового захисту 
дітей, а саме: доцільності позбавлення батьківських прав громадян; визначення 
днів та годин побачень з дитиною; визначення місця проживання дітей, та інші 
питання, що стосуються соціального захисту дітей. 

Протягом звітного періоду особлива увага приділялася питанню 
оздоровлення дітей, так загалом оздоровилось та відпочило 1786 дітей різних 
категорій, з них: дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування – 
18; дітей, постраждалих від аварії на ЧАЕС – 6; дітей-інвалідів – 29; дітей з 
багатодітних та малозабезпечених сімей – 490; дітей, які перебувають на 
диспансерному обліку – 389; талановитих та обдарованих дітей – 766; діти, 
зареєстровані як внутрішньо переміщені особи – 11 дітей, визнаних учасниками 
бойових дій  та діти, один із батьків яких загинув (пропав безвісти) у районі 
проведення антитерористичних операцій – 77. 

Постійно проводиться робота по підготовці документів на подання до 
присвоєння почесного звання України «Мати-героїня». За 9 місяців 2016 року 
вручено посвідчення та нагрудний знак почесного звання України «Мати-
героїня» трьом матерям м. Ужгорода. 

 
Показники виконання робіт по головних розпорядниках бюджетних 

коштів 
Кошти, призначені на утримання, реконструкцію та капітальний 

ремонт об'єктів житлово-комунального господарства, департаментом 
міського господарства за січень-вересень 2016 року освоєно на 37,9 відс., або 
60441,7 тис. грн. проти 159320,7 тис. грн. передбачених та уточнених 
Програмою економічного і соціального розвитку міста на 2016 рік, а саме: 

- по утриманню об’єктів благоустрою виконано робіт на суму 24854,7 
тис. грн., що складає 68,5 відс. від запланованих річних обсягів фінансування 
(додаток 2).  

Проводились роботи по утриманню доріг, зелених насаджень, мереж 
вуличного освітлення, світлофорних об'єктів, русла річки Уж, кладовищ, 
ліквідації несанкціонованих сміттєзвалищ, поточному ремонту міських шляхів, 
нанесенню горизонтальної розмітки , прочищенню зливоприймальної 
каналізації вулиць тощо за Програмою благоустрою міста та по виконанню 
природоохоронних заходів в рамках Програми охорони навколишнього природного 
середовища міста.  

- по ремонту доріг та об’єктів благоустрою виконано робіт на суму 
26175,1 тис. грн., що складає 27,7 відс. від уточнених річних обсягів 
фінансування та за рахунок коштів субвенції з державного бюджету проведено 
30,0 відс. авансових платежів на придбання матеріалів для капітального 
ремонту доріг (додаток 3). 

Проводились роботи по капітальному ремонту та реконструкції міських 
шляхів, капітальному ремонту тротуарів, внутрішньоквартальних територій, 
кладовища Барвінок, зелених насаджень тощо згідно з Програмою благоустрою 
міста та капітальному ремонту мереж зовнішнього освітлення в рамках 
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Програми реконструкції вуличного освітлення міста (II черга).  
За рахунок коштів резервного фонду міського бюджету виконуються 

роботи з капітального ремонту колектору скиду очищених стічних вод та 
водозахисної дамби. 

- по капітальному ремонту об'єктів житлового фонду виконано робіт на 
суму 9411,9 тис. грн., що складає 32,5 відс. від обсягів фінансування на рік 
(додаток 4). 

Продовжуються капітальні ремонти фасадів і дахів будинків за 
Комплексною Програмою відновлення історичного центру міста. Усі роботи 
фінансуються з міського бюджету, лише 1 відс. вартості сплачують мешканці 
будинків.  
      Проводились капітальні ремонти покрівель, водопроводу та каналізації, 
електрощитових, мереж електроосвітлення, ліфтів та капітальні ремонти 
житлових будинків ОСББ в рамках проекту ЄС/ПРООН згідно з Програмою 
капітального ремонту житлового фонду. 

Продовжується влаштування автономного опалення малозабезпеченим 
мешканцям міста в рамках Програми встановлення автономного електричного 
опалення на 2016 рік. 

Управлінням капітального будівництва за рахунок всіх джерел 
фінансування виконано робіт по будівництву, реконструкції та капітальному 
ремонту соціально-культурних і комунальних об’єктів на загальну суму 12424,7 
тис. грн., що становить 14,2 відс. від обсягів фінансування на рік, в тому числі 
кошти субвенції державного бюджету освоєно на 8,3 відс. (додаток 5).  

Завершені роботи по реконструкції системи опалення та заміні вікон 
будівлі ЦМКЛ по вул. Грибоєдова, 20 (2-й етап), водопровідної мережі по вул. 
Борканюка і водогону по вул. Погорєлова, капітальному ремонту фасаду 
будівлі дитячої школи мистецтв по пл. Ш.Петефі, приміщень господарського 
корпусу центру первинної санітарно-медичної допомоги по вул. Грибоєдова, 20 
В, системи опалення будівлі Ужгородської спеціалізованої ЗОШ I ст. № 1 по 
вул. Високій, спортивних споруд Ужгородської загальноосвітньої школи I-III 
ступенів № 7 по вул. Дворжака, 41, фасаду будівлі ДНЗ № 2, провулок 
Приютський, фасаду (заміна вікон, дверей) СШ № 5 по пл. Ш. Петефі та 
покрівлі ДНЗ № 29 «Дивосвіт» по вул. Грушевського.  

За рахунок коштів міського бюджету і субвенції з державного бюджету 
виконуються роботи з капітального ремонту терапевтичного відділення 
Ужгородської ЦМКЛ по вул. Грибоєдова, реконструкції ПНС з РЧБ 2Х1000 м.куб у 
мікрорайоні "Сторожниця", реконструкції каналізаційного колектора по 
вул.Тельмана, реконструкції водогону D-325 мм по вул.Можайського від         
вул.Минайської до вул.8-го Березня та укладений договір на виконання робіт 
по капітальному ремонту фасадів (заміна вікон) Ужгородської класичної 
гімназії по вул.8-го Березня, 44.  

По закладах освіти виконано робіт на суму 893,3 тис. грн., що складає 
27,1 відс. запланованих на рік обсягів фінансування (додаток 6). 

Капітально відремонтовано спортивну залу Класичної гімназії по вул.8-го 
Березня, 44. Наразі завершуються роботи з благоустрою території УЗОШ I-III ст. 
№20 – ліцею “Лідер”, вул. Сільвая, 3 та капітального ремонту будівлі Лінгвістичної 
гімназії ім. Т.Г.Шевченка. В рамках проекту ЄС/ПРООН "Місцевий розвиток, 
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орієнтований на громаду" передбачені з міського бюджету кошти у сумі 549,3 
тис. грн. для співфінансування робіт з реконструкції електромережі в ЗОШ №14 
та капітального ремонту покрівлі спортзалу УЗОШ I-III ст.№20 – ліцею "Лідер" 
за Програмою матеріально-технічного забезпечення та енергозбереження 
навчальних закладів освоєні в повному обсязі. 

Протягом звітного періоду по закладах охорони здоров'я виконано робіт 
на суму 1128,5 тис. грн., що становить 85,0 відс. запланованих на рік обсягів 
фінансування (додаток 7).  

Проведені капітальні ремонти амбулаторії ЗПСМ №5 по 
вул.Челюскінців,10 та системи опалення будівель МДКЛ по вул. Ракоці, 3, 5.  

По пам'ятках культурної спадщини виконання склало 1623,0 тис. грн., 
або 23,8 відс. запланованих на рік обсягів фінансування. Проводились 
ремонтно-реставраційні роботи пам'ятки архітектури національного значення 
"Амбар та винний льох XVII ст.", охоронний № 1107 по вул. Ракоці,2 в рамках 
Комплексної Програми відновлення історичного центру м.Ужгород на 2015-
2016 роки (додаток 9). 

Всього на утримання, розвиток житлово-комунального господарства, 
будівництво, реконструкцію та капітальний ремонт об'єктів соціально-
культурної сфери та інших об'єктів комунальної власності Програмою 
економічного і соціального розвитку міста на 2016 рік передбачено та планово 
уточнено обсяги фінансування на загальну суму 257254,7 тис. грн., за січень-
вересень 2016 року виконано робіт на суму 76511,2 тис. грн., що складає 29,7 
відсотка, в тому числі за рахунок субвенції з державного бюджету – 904,1 тис. 
грн., або 5,4 відсотка. 

 
 
 



Додаток 2 
 

П О К А З Н И К И 
виконання робіт з утримання об’єктів благоустрою на 2016 рік 

 

№ 
за/
п 

Назва статті 
(робіт, послуг), заходу 

2016 рік Січень-вересень 2016 року 
Перед-
бачено, 

тис. грн. 

Уточне-
но,  

тис. грн.

Вико-
нання, 

тис. грн.

% виконан-
ня річного 

плану 

в т.ч. джерело фінан-
сування, тис. грн. 
міський бюджет 

I. Утримання об'єктів благоустрою згідно з Програмою благоустрою 
м. Ужгорода на 2015-2017 роки : 33904,0 35904,0 24655,0 68,6 24655,0 

1. Послуги щодо очищування інші (утримання доріг) 12000,0 12000,0 8816,6 73,4 8816,6 
2. Послуги щодо очищування інші (послуги з ліквідації несанкціонованих 

сміттєзвалищ, вивіз сміття) 
600,0 699,0 458,7 65,6 458,7 

3. Послуги щодо благоустрою території (озеленення та утримання 
зелених насаджень) 

4000,0 6000,0 4564,2 76,0 4564,2 

4. Послуги щодо благоустрою території (послуги з утримання 
кладовищ) 

1000,0 1000,0 683,5 68,3 683,5 

5. Ремонтування та технічне обслуговування іншого електричного 
устаткування (послуги з утримання систем вуличного освітлення) 

1700,0 1700,0 1308,0 76,9 1308,0 

6. Енергія електрична 3500,0 3500,0 2608,9 74,5 2608,9 
7. Ремонтування та технічне обслуговування іншого електричного устаткування 

(послуги з утримання світлофорних об’єктів) 
550,0 550,0 342,2 62,2 342,2 

8. Роботи монтажні столярні (утримання малих архітектурних форм: монтаж 
та встановлення дерев'яних конструкцій) 

99,0 99,0 62,1 62,7 62,1 

9. Ремонтування іншого устаткування (утримання міських фонтанів) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
10. Збирання безпечних відходів, непридатних для вторинного 

використовування (утримання зони відпочинку, прибережної смуги) 
199,0 199,0 169,8 85,3 169,8 

11. Роботи монтажні столярні (послуги по святковому оформленню 
міста (монтаж та встановлення дерев'яних конструкцій) 

99,0 99,0 61,4 62,0 61,4 

12. Роботи малярні (поточний ремонт об'єктів благоустрою) 199,0 199,0 199,0 100,0 199,0 
13. Послуги ветеринарні (утримання притулку для безпритульних 

тварин - відлов безпритульних тварин) 
199,0 100,0 93,1 93,1 93,1 

14. Нанесення горизонтальної розмітки 1000,0 1000,0 835,6 83,5 835,6 
15. Поточний ремонт світлофорних об’єктів 60,0 60,0 60,0 100,0 60,0 



№ 
за/
п 

Назва статті 
(робіт, послуг), заходу 

2016 рік Січень-вересень 2016 року 
Перед-
бачено, 

тис. грн. 

Уточне-
но,  

тис. грн.

Вико-
нання, 

тис. грн.

% виконан-
ня річного 

плану 

в т.ч. джерело фінан-
сування, тис. грн. 
міський бюджет 

16. Поточний ремонт (заміна) дорожніх знаків 199,0 199,0 198,9 99,9 198,9 
17. Прочищення зливоприймальної каналізації вулиць міста  1500,0 1500,0 1249,9 83,3 1249,9 
18. Поточний ремонт окремих елементів зливової каналізації вулиць 

міста 
900,0 900,0 - - - 

19. Поточний ремонт міських шляхів 6000,0 6000,0 2843,1 47,3 2843,1 
II. Виконання природоохоронних заходів згідно з Програмою охорони нав-

колишнього природного середовища міста Ужгород на 2016-2017 роки 200,0 354,19 199,7 56,3 199,7 
 РАЗОМ : 34104,0 36258,19 24854,7 68,5 24854,7 

 
 

 



            Додаток 3 

П О К А З Н И К И 
виконання робіт по ремонту доріг та об’єктів благоустрою на 2016 рік 

 

№ 
за/
п 

Назва робіт  

2016 рік Січень-вересень 2016 року 

Передбаче-
но,  

тис. грн. 

 
Уточнено
тис. грн. 

 
Виконан-

ня, 
тис. грн. 

% 
виконан-

ня річного 
плану 

в т.ч. джерело 
фінансування, 

тис. грн. 
міський  
бюджет 

I. Реконструкція, капітальний ремонт мережі зовнішнього освітлення згідно 
з Програмою реконструкції та капітального ремонту системи зовнішнього 
освітлення міста Ужгорода на 2012-2016 роки 200,1 200,1 - - - 

II. Реконструкція мереж та об'єктів благоустрою історичної частини міста 
згідно з Комплексною Програмою відновлення історичного центру м. 
Ужгорода на 2015-2016 роки 39433,479 480,112 - - - 

III. Реконструкція та капітальний ремонт об'єктів благоустрою згідно з 
Програмою благоустрою м. Ужгорода на 2015-2017 роки: - 83995,662 22878,9 27,2 22878,9 

 в т.ч.субвенція з державного бюджету - 5700,0 - - - 
 реконструкція міських шляхів  - 9566,884 1682,3 17,5 1682,3 
 капітальний ремонт міських шляхів  - 34509,121 10883,8 31,5 10883,8 
 в т.ч.субвенція з державного бюджету - 5700,0 - - - 
 капітальний ремонт мостів  - 400,0 - - - 

 капітальний ремонт тротуарів   - 15037,579 2646,5 17,5 2646,5 
 капітальний ремонт внутрішньоквартальних територій  - 18754,649 6508,7 34,7 6508,7 
 капітальний ремонт кладовища Барвінок  - 270,0  199,9 74,0 199,9 
 капітальний ремонт зелених насаджень  - 545,0 525,4 96,4 525,4 
 капітальний ремонт світлофорних об'єктів  - 700,0 - - - 
 капітальний ремонт (встановлення) дорожніх знаків  - 160,0 50,5 31,5 50,5 
 капітальний ремонт центральної алеї Ротарі парку - 70,0 64,6 92,2 64,6 
 капітальний ремонт внутрішньоквартальної каналізаційної мережі по вул.8 

Березня, 3,5  - 257,754 101,8 39,4 101,8 
 капітальний ремонт скверу ім. Героїв Майдану  - 100,0 - - - 
 капітальний ремонт внутрішньоквартальної каналізаційної мережі по вул. - 60,0 59,3 98,8 59,3 



№ 
за/
п 

Назва робіт  

2016 рік Січень-вересень 2016 року 

Передбаче-
но,  

тис. грн. 

 
Уточнено
тис. грн. 

 
Виконан-

ня, 
тис. грн. 

% 
виконан-

ня річного 
плану 

в т.ч. джерело 
фінансування, 

тис. грн. 
міський  
бюджет 

Насипна, 3  
 капітальний ремонт зелених зон загального користування  - 388,359 135,4 34,8 135,4 
 капітальний ремонт каналізаційної мережі вул. І.Франка, 56а  - 95,0 20,7 21,7 20,7 
 облаштування велодоріжок із нанесенням відповідної розмітки - 2361,316 - - - 
 капітальний ремонт внутрішньоквартальної каналізаційної мережі по вул. 

Докучаєва,25  - 25,0 - - - 
 капітальний ремонт внутрішньоквартальної каналізаційної мережі по вул. 

Годинки, 8,10  - 250,0 - - - 
 капітальний ремонт внутрішньоквартальної каналізаційної мережі по вул. 

Можайського, 24 - 130,0 - - - 
 капітальний ремонт внутрішньоквартальної каналізаційної мережі по вул. 

Тлехаса, 88 - 20,0 - - - 
 капітальний ремонт пілонів (стел) на в'їздах в м. Ужгород - 295,0 - - - 

IV. Реконструкція та капітальний ремонт зовнішнього освітлення згідно з 
Програмою реконструкції вуличного освітлення м.Ужгорода (II черга) на 
2012-2016 роки:  - 8780,909 2737,4 31,1 2737,4 

 капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення міста Ужгорода, II черга - 6830,041 2737,4 40,0 2737,4 
 реконструкція вуличного освітлення міста Ужгорода, II черга  - 1950,868 - - - 

V. Капітальний ремонт колектору скиду очищених стічних вод та 
водозахисної дамби  - 710,754* 558,8* 78,6 558,8* 

  
РАЗОМ : 39633,579 94167,537 26175,1 27,7 26175,1 

 
Примітка: *- кошти резервного фонду міського бюджету 



                                                                         Додаток 4 
П О К А З Н И К И 

виконання робіт по ремонту житла на 2016 рік 
 

№ 
за/
п 

Назва робіт  

2016 рік Січень-вересень 2016 року 

Передбаче-
но,  

тис. грн. 

 
Уточнено, 
тис. грн.  

 
Виконан-

ня, 
тис. грн. 

%  
виконан-

ня річного 
плану 

в т.ч. джерело 
фінансування,    

тис. грн. 
міський бюджет  

I. Реставрація (капітальний ремонт) фасадів та покрівель житлових 
будинків згідно з Комплексною Програмою відновлення історичного 
центру м. Ужгорода на 2015-2016 роки 8978,521 

 
 

15275,427 4265,1 27,9 4265,1 
II. Капітальний ремонт житлового фонду згідно з Програмою 

капітального ремонту житлового фонду міста Ужгород на 2015-2017 
роки, всього, в т.ч.: - 

 
 

13119,56 4915,1 37,4 4915,1 
 капітальний ремонт покрівель - 7863,818 2670,7 33,9 2670,7 
 капітальний ремонт водопроводу, каналізації - 1653,2 768,1 46,4 768,1 
 капітальний ремонт електрощитових, мереж електроосвітлення будинків - 473,76 224,8 47,4 224,8 
 капітальний ремонт по заміні вікон в місцях загального користування - 267,117 192,5 72,0 192,5 
 капітальний ремонт ліфтів  - 281,0 177,0 62,9 177,0 
 капітальний ремонт по заміні міжповерхових та балконних дверей  - 232,75 232,4 99,8 232,4 
 капітальний ремонт житлових будинків ОСББ в рамках проекту 

ЄС/ПРООН  - 
 

2077,93 647,4 31,1 647,4 
 капітальний ремонт фасадів будинків - 269,985 2,2 0,8 2,2 

III. Капітальний ремонт: встановлення автономного електричного 
опалення малозабезпеченим мешканцям міста згідно з Програмою 
встановлення автономного електричного опалення у м. Ужгород на 
2016 рік - 

 
 
 

500,0 231,7 46,3 231,7 

 
Всього : 8978,521 

 
28894,987 9411,9 32,5 9411,9 

 



Додаток 5 
 П О К А З Н И К И 

будівництва і реконструкції соціально-культурних та комунальних об’єктів на 2016 рік 
 

Назва об’єкта 

2016 рік Січень-вересень 2016 року 

Передба-
чено,  

тис. грн.

Уточнено, 
тис. грн. 

 

Виконан-
ня, 

тис. грн. 

% вико-
нання 

річного 
плану 

в т.ч. джерело фінансу-
вання, тис. грн.   

міський 
бюджет  

інші 

КУЛЬТУРА 2700,0 5500,0 583,2 10,6 583,2 - 

Реконструкція комплексного благоустрою території Горянської церкви 
«Ротонда» та коригування проектної документації 

50,0 50,0 - - - - 

Капітальний ремонт будівель навчальних корпусів музичної школи 
ім.Чайковського 

350,0 450,0 349,9 77,7 349,9 - 

Капітальний ремонт фасаду будівлі дитячої школи мистецтв по пл. Ш.Петефі 300,0 300,0 199,9 66,6 199,9 - 

Капітальний ремонт будівлі центральної міської бібліотеки в м.Ужгороді по 
вул.Волошина 

500,0 500,0 - - - - 

Реконструкція легкоатлетичних доріжок стадіону «Автомобіліст» по 
вул.Капушанській 

600,0 600,0 - - - - 

Капітальний ремонт будівлі бібліотеки-філії № 5 по вул.Дендеші 300,0 300,0 - - - - 

Капітальний ремонт системи опалення музичної школи ім.П.І.Чайковського по 
вул.Волошина 

300,0 500,0 24,6 4,9 24,6 - 

Реставрація пам'ятки архітектури  національного значення будівлі по 
вул.Дендеші, 8 

300,0 300,0 8,8 2,9 8,8 - 

Реконструкція комплексу будівель під спортивно-реабілітаційний центр 
інвалідів з ураженням опорно-рухового апарату та інвалідів АТО по 
вул.Ф.Тіхого, 13 б, в м.Ужгороді 

- 500,0 - - - - 

в чому числі субвенція з обласного бюджету - 500,0 - - - - 

Комплекс будівель під спортивно-реабілітаційний центр інвалідів з ураженням 
опорно-рухового апарату та інвалідів-учасників антитерористичної операції 
по вул.Ф.Тіхого, 13Б, у м.Ужгороді – реконструкція 

- 2000,0 - - - - 

ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я 10350,0 13193,2 1093,6 8,2 862,0 231,6 

Реконструкція підпірних стін головного корпусу Ужгородської ЦМКЛ по 
вул.Грибоєдова  

1000,0 1000,0 - - - - 
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Капітальний ремонт покрівлі та фасаду харчоблоку Ужгородської ЦМКЛ по 
вул.Грибоєдова  

600,0 600,0 - - - - 

Реконструкція зовнішньої мережі зливної каналізації ЦМКЛ 150,0 150,0 - - - - 
Реконструкція лікарняного ліфта ЦМКЛ по вул.Грибоєдова 800,0 800,0 - - - - 
Капітальний ремонт терапевтичного відділення Ужгородської ЦМКЛ по 
вул.Грибоєдова  

2500,0 4483,2 238,8 5,3 7,2 231,6 

в тому числі субвенція з державного бюджету - 1983,2 231,6 11,6 - 231,6 

Капітальний ремонт приміщень відділення захворювань органів дихання 
стаціонару МДКЛ по вул.Бращайків 

2500,0 2500,0 23,5 0,9 23,5 - 

Капітальний ремонт фасаду будівлі (заміна вікон) амбулаторії ЗПСМ № 3 по 
вул.Паризької комуни 

700,0 700,0 - - - - 

Капітальний ремонт водопровідно-каналізаційної системи будівлі амбулаторії 
ЗПСМ по вул.Грибоєдова 

500,0 500,0 - - - - 

Капітальний ремонт системи опалення будівлі жіночої консультації № 1 по 
вул.Другетів 

300,0 300,0 - - - - 

Капітальний ремонт фасаду будівлі МДКЛ по вул.Ракоці, 3, 5 300,0 300,0 - - - - 
Реконструкція системи опалення та заміна вікон будівлі ЦМКЛ по 
вул.Грибоєдова, 20 (2-й етап) 

300,0 300,0 298,6 99,5 298,6 - 

Капітальний ремонт будівлі психоневрологічного диспансерного відділення 
міської поліклініки по вул.Сільвая, 17 

500,0 500,0 - - - - 

Капітальний ремонт бокового входу будівлі ЦМКЛ по вул.Грибоєдова 200,0 200,0 - - - - 
Капітальний ремонт будівлі сімейної амбулаторії ЗПСМ по вул.Гранітній, в 
т.ч. виготовлення проектно-кошторисної документації  

- 590,0 332,7 56,3 332,7 - 

Капітальний ремонт приміщень господарського корпусу центру первинної 
санітарно-медичної допомоги по вул.Грибоєдова, 20 В  

- 200,0 200,0 100,0 200,0 - 

Капітальний ремонт центрального стерилізаційного відділення ЦМКЛ по 
вул.Грибоєдова (виготовлення проектно-кошторисної документації)  

-  70,0 - - - - 

ОСВІТА 23700,0 37510,9 4770,3 12,7 4770,3 - 
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Капітальний ремонт фасаду та покрівлі будівлі ЗОШ № 8 по 
вул.Ак.Корольова,4 

500,0 500,0 - - - - 

Капітальний ремонт фасаду НВК «Ужгородський економічний ліцей, ЗОШ I-II 
ст.» по пл.Ш.Петефі 

1500,0 1500,0 - - - - 

Капітальний ремонт фасаду (заміна вікон) Ужгородської спеціалізованої ЗОШ 
І-ІІІ ст. № 2 за адресою м.Ужгород, вул.Підгірна, 43 

400,0 400,0 - - - - 

Капітальний ремонт центрального та дворового входів будівлі ЗОШ I-III ст. № 
10 ім.Дойко Габора по наб.Православній 

300,0 300,0 8,5 2,8 8,5 - 

Капітальний ремонт фасаду багатопрофільного ліцею «Інтелект» ЗОШ № 11 
по  наб.Православній, 25 

300,0 300,0 13,1 4,3 13,1 - 

Реконструкція будівлі під початкові класи ЗОШ I ст. № 13 (проектно-
вишукувальні роботи) 

500,0 500,0 - - - - 

Капітальний ремонт будівлі та благоустрою території ДНЗ № 6 по 
вул.Капітульній 

300,0 400,0 - - - - 

Будівництво міні-котельні для ДНЗ № 1 по вул.М.Вовчка 1200,0 1400,0 580,9 41,4 580,9 - 
Будівництво міні-котельні ЗОШ I-III ст. № 12, ЗОШ I-III ст. № 15 та ДНЗ № 8 
«Дзвіночок» по вул.Заньковецької  

200,0 200,0 - - - - 

Капітальний ремонт благоустрою території ДНЗ № 42 по вул.Легоцького  250,0 250,0 - - - - 
Капітальний ремонт зовнішньої водопровідної мережі ДНЗ № 36 по 
вул.Бачинського, 27 

350,0 350,0 - - - - 

Капітальний ремонт харчоблоку ДНЗ № 20 по вул.Белінського, 23 700,0 840,0 325,3 38,7 325,3 - 
Капітальний ремонт внутрішньої системи каналізації і водопостачання будівлі 
НВК «Ужгородський економічний ліцей, ЗОШ I-II ст.» по пл.Ш.Петефі, 15 

800,0 800,0 - - - - 

Капітальний ремонт фасаду будівлі (заміна вікон) ДНЗ № 12 по вул.Йокаї 1000,0 1000,0 - - - - 
Капітальний ремонт фасадів (заміна вікон) Ужгородської класичної гімназії по 
вул.8-го Березня, 44 

2500,0 6314,9 - - - - 

в тому числі субвенція з державного бюджету - 3814,9 - - - - 
Капітальний ремонт системи опалення будівлі Ужгородської спеціалізованої 
ЗОШ I ст. № 1 по вул.Високій 

600,0 600,0 507,3 84,5 507,3 - 
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Капітальний ремонт фасаду (заміна вікон) ЗОШ I-III ст. № 6 по вул.Одеській 600,0 600,0 - - - - 
Капітальний ремонт фасаду (заміна вікон) ЗОШ I-III ст. № 12 по 
вул.Заньковецької 

700,0 700,0 - - - - 

Будівництво зовнішньої водопровідної мережі та каналізації НВК «Горяни» 
(виготовлення проектно-кошторисної документації) 

100,0 100,0 - - - - 

Реконструкція даху СНВК «Ялинка» по вул.Нахімова 1500,0 1500,0 5,0 0,3 5,0 - 
Капітальний ремонт будівлі ДНЗ № 18 по вул.Айвазовського 1200,0 1200,0 - - - - 
Капітальний ремонт системи опалення будівлі ДНЗ № 28 по вул.Добролюбова 1000,0 1000,0 26,2 2,6 26,2 - 
Капітальний ремонт харчоблоку ДНЗ № 36 по вул.Бачинського 700,0 840,0 401,2 47,7 401,2 - 
Реконструкція системи опалення із влаштуванням автономної котельні будівлі 
Лінгвістичної гімназії по наб.Незалежності 

3000,0 3400,0 72,8 2,1 72,8 - 

Капітальний ремонт благоустрою території спеціалізованої ЗОШ № 3 I-III ст. 
по наб.Незалежності 

400,0 400,0 - - - - 

Реконструкція даху ДНЗ № 31 по вул.Докучаєва 1000,0 1070,0 167,9 15,6 167,9 - 
Реконструкція будівлі ЗОШ I-II ст. № 14 по вул.Тімірязєва (виготовлення 
проектно-кошторисної документації) 

200,0 200,0 - - - - 

Капітальний ремонт будівлі НВК «Гармонія» по вул.Доманинській 800,0 800,0 - - - - 
Реконструкція будівлі ЗОШ I-III ст. № 19 по вул.Заньковецької (виготовлення 
проектно-кошторисної документації) 

200,0 300,0 - - - - 

Реконструкція будівлі НВК ЗОШ I ст. Угорськомовної гімназії по 
вул.Грушевського (виготовлення проектно-кошторисної документації) 

200,0 200,0 - - - - 

Капітальний ремонт благоустрою території ДНЗ № 19 по вул.Белінського 500,0 500,0 - - - - 
Реконструкція будівлі ДНЗ № 30 по вул.Шевченка (виготовлення проектно-
кошторисної документації) 

200,0 300,0 3,3 1,1 3,3 - 

Будівництво спортивної зали для ЗОШ № 16 по вул.Жатковича (виготовлення 
проектно-кошторисної документації) 

- 300,0 224,4 74,8 224,4 - 

Капітальний ремонт спортивних споруд Ужгородської загальноосвітньої 
школи I-III ступенів № 7 по вул.Дворжака, 41 

- 586,0 582,7 99,4 582,7 - 

Реконструкція покрівлі ДНЗ № 28 - 250,0 79,2 31,6 79,2 - 
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Капітальний ремонт фасаду будівлі ДНЗ № 2, провулок Приютський - 50,0 35,7 71,5 35,7 - 
Капітальний ремонт фасаду (заміна вікон, дверей) СШ № 5 по пл.Ш.Петефі - 150,0 145,2 96,8 145,2 - 
Будівництво міні-котельні для ДНЗ № 15 по вул.Л.Українки - 350,0 3,3 0,9 3,3 - 
Капітальний ремонт господарських приміщень в УЗОШ I-III ст. № 7 - 600,0 168,2 28,0 168,2 - 
Капітальний ремонт будівлі СНВК «Пролісок» по пр.Свободи, 41, в тому числі 
виготовлення проектно-кошторисної документації  

- 550,0 27,6 5,0 27,6 - 

Реконструкція будівлі ЗОШ № 12 по вул.Заньковецької (виготовлення 
проектно-кошторисної документації)  

- 300,0 - - - - 

Реконструкція будівлі ЗОШ № 8 по вул.Ак.Корольова, 4 (виготовлення 
проектно-кошторисної документації)  

- 300,0 - - - - 

Капітальний ремонт благоустрою території УЗОШ I-III ст. № 7 по 
вул.Дворжака, 41 

- 100,0 12,4 12,4 12,4 - 

Реконструкція даху НВК «Престиж» по вул.Джамбула (виготовлення 
проектно-кошторисної документації) 

- 120,0 - - - - 

Реконструкція даху НВК «Первоцвіт» по вул.Ак.Корольова (виготовлення 
проектно-кошторисної документації) 

- 120,0 - - - - 

Будівництво ЗОШ I-III ст. на 1000 учнівських місць по вул. І.Франка 
(виготовлення проектно-кошторисної документації) 

- 300,0 - - - - 

Будівництво ДНЗ на 300 місць по вул.І.Франка (виготовлення проектно-
кошторисної документації) 

- 200,0 - - - - 

Капітальний ремонт приміщень будівлі ЗОШ I-III ст. № 6 по вул.Одеській, 15 - 800,0 696,8 87,1 696,8 - 
Капітальний ремонт системи опалення будівлі ДНЗ № 15 по вул.Л.Українки - 600,0 26,2 4,3 26,2 - 
Капітальний ремонт покрівлі ЗОШ І-ІІІ ст. № 15 по вул.Заньковецької - 650,0 159,4 24,5 159,4 - 
Капітальний ремонт будівлі спеціалізованої школи І-ІІІ ст. № 5 з поглибленим 
вивченням іноземних мов по наб.Київській, 16 (виготовлення проектно-
кошторисної документації) 

- 70,0 - - - - 

Будівництво навісу для зберігання дров твердопаливної котельні ЗОШ № 7 І-ІІІ 
ст. по вул.Дворжака 

- 190,0 - - - - 

Капітальний ремонт будівлі ДНЗ № 42 по вул.Легоцького, 19 - 700,0 - - - - 
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Капітальний ремонт будівлі ДНЗ № 26 по пр.Свободи - 500,0 - - - - 
Капітальний ремонт харчоблоку ДНЗ № 7 по вул.Волошина, 46 (виготовлення 
проектно-кошторисної документації)  

- 70,0 - - - - 

Капітальний ремонт харчоблоку ДНЗ № 29 «Дивосвіт» по вул.Грушевського, 1А 
(виготовлення проектно-кошторисної документації)  

- 70,0 - - - - 

Капітальний ремонт будівлі ДНЗ № 40 по вул.Волошина (виготовлення 
проектно-кошторисної документації) 

- 50,0 - - - - 

Капітальний ремонт харчоблоку НВК «Горяни» по вул.Дендеші, 166  - 70,0 - - - - 
Капітальний ремонт підвальних приміщень будівлі спеціалізованої ЗОШ І-ІІІ 
ст. № 4 по пл.Жупанатська, 10 (виготовлення проектно-кошторисної 
документації)  

- 100,0 - - - - 

Капітальний ремонт покрівлі ДНЗ № 36 по вул.Бачинського  - 300,0 199,8 66,6 199,8 - 
Капітальний ремонт покрівлі ДНЗ № 29 «Дивосвіт» по вул.Грушевського  - 300,0 297,9 99,3 297,9 - 
КОМУНАЛЬНЕ БУДІВНИЦТВО 20650,0 29956,3 5977,6 19,9 5305,1 672,5 

Будівництво газопроводу від ГРП с.Сторожниця до ГРП  вул.Єнківська 200,0 200,0 - - - - 
Реконструкція зовнішніх мереж фекально-господарської і дощової каналізації в 
м-ні «Червениця» (ПВР та БМР) 

300,0 300,0 86,5 28,8 86,5 - 

Будівництво нової лінії каналізаційних очисних споруд потужністю 50 тис. 
м³/на добу, м.Ужгород (виготовлення проектно-кошторисної документації)  

1100,0 1100,0 - - - - 

Реконструкція ПНС з РЧВ 2×1 000 м3 у мікрорайоні «Сторож ниця» 2200,0 3278,8 1607,6 49,0 935,1 672,5 

в тому числі субвенція з державного бюджету - 2328,8 672,5 28,8 - 672,5 

Реконструкція підземного водозабору «Минай» с.Холмок Ужгородського р-ну 3000,0 3000,0 - - - - 
Реконструкція хлораторних НФС-1, НФС-2, НФС-3 та коригування проектно-
кошторисної документації 

2000,0 2000,0 - - - - 

Реконструкція водогону D-325 мм по вул.Можайського від вул.Минайської до 
вул.8-го Березня 

2000,0 3381,5 - - - - 

в тому числі субвенція з державного бюджету - 1381,5 - - - - 
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Реконструкція водогону D-325 мм по вул.Шумній від вул.Другетів до прохідної 
ФМК та по вул.Анкудінова від ФМК до транспортного мосту (виготовлення 
проектно-кошторисної документації) 

100,0 100,0 92,3 92,3 92,3 - 

Реконструкція водопровідної мережі D-300 мм по вул.Гулака Артемовського 
(виготовлення проектно-кошторисної документації) 

100,0 - - - - - 

Реконструкція водопровідної мережі по вул.Челюскінців від вул.Грушевського 
до вул.Ак.Корольова (виготовлення проектно-кошторисної документації) 

100,0 100,0 7,2 7,2 7,2 - 

Реконструкція водопровідної мережі D-219 мм від НС «Юність» в напрямку 8-
го Березня (виготовлення проектно-кошторисної документації) 

100,0 100,0 - - - - 

Реконструкція приміщень першого поверху під ЦНАП будівлі по пл.Поштовій, 3 
(виготовлення проектно-кошторисної документації) 

300,0 400,0 2,4 0,6 2,4 - 

Реконструкція системи опалення будівель по вул.Небесної Сотні, 4, 6 та 
пл.Поштової, 3 із влаштуванням автономної міні-котельні  

3000,0 2500,0 1896,7 75,8 1896,7 - 

Реконструкція каналізаційного колектора по вул.Тельмана  2500,0 3816,0 - - - - 
в тому числі субвенція з державного бюджету - 1316,0 - - - - 
Реконструкція водопровідної мережі по вул.Добрянського (виготовлення 
проектно-кошторисної документації) 

100,0 100,0 29,0 29,0 29,0 - 

Реконструкція водопровідної мережі по вул.Борканюка 600,0 600,0 231,2 38,5 231,2 - 
Реконструкція водопровідної мережі від вул. Годинки до вул.Капушанської по 
вул.Погорєлова  

600,0 600,0 30,8 5,1 30,8 - 

Реконструкція водогону D-500 мм від ПНС по вул.Тихій «Кальварія» до 
вул.Собранецької (виготовлення проектно-кошторисної документації) 

100,0 100,0 42,3 42,3 42,3 - 

Капітальний ремонт системи опалення будівлі по пл.Поштовій, 3 1500,0 1530,0 377,5 24,6 377,5 - 
Капітальний ремонт будівлі по вул.Кармелюка, 7  500,0 500,0 - - - - 
Реконструкція водогону по вул.Погорєлова 250,0 250,0 160,9 64,3 160,9 - 
Будівництво водовідведення побутових стоків в м-ні «Дравці» (виготовлення 
проектно-кошторисної документації) 

- 300,0 - - - - 

Будівництво водовідведення побутових стоків в м-ні «Горяни» (виготовлення 
проектно-кошторисної документації) 

- 300,0 - - - - 



Назва об’єкта 

2016 рік Січень-вересень 2016 року 

Передба-
чено,  

тис. грн.

Уточнено, 
тис. грн. 

 

Виконан-
ня, 

тис. грн. 

% вико-
нання 

річного 
плану 

в т.ч. джерело фінансу-
вання, тис. грн.   

міський 
бюджет  

інші 

Будівництво водовідведення з влаштуванням КНС вулиць Антонівська та 
Анкудінова, в т.ч. виготовлення проектно-кошторисної документації  

- 1150,0 81,9 7,1 81,9 - 

Капітальний ремонт будівлі по вул.8-го Березня, 46А, в т.ч. виготовлення 
проектно-кошторисної документації  

- 1550,0 362,4 23,3 362,4 - 

Капітальний ремонт приміщень будівель по вул. Небесної Сотні, 5  - 470,0 204,9 43,5 204,9 - 
Капітальний ремонт покрівлі Ужгородського міського територіального 
центру соціального обслуговування по вул. Благоєва  

- 200,0 187,6 93,8 187,6 - 

Капітальний ремонт приміщень будівлі по вул. Висока, 10  - 90,0 51,6 57,3 51,6 - 
Капітальний ремонт приміщень будівлі проспект Свободи, 2  - 125,0 82,1 65,6 82,1 - 
Капітальний ремонт приміщень будівлі по вул. Грушевського, 6  - 140,0 73,3 52,3 73,3 - 
Капітальний ремонт приміщень будівлі по вул.Бородіна, 15А - 205,0 96,3 46,9 96,3 - 
Капітальний ремонт приміщень будівлі УПСЗН по пл.Ш.Петефі, 24Б  - 300,0 273,1 91,0 273,1 - 
Капітальний ремонт покрівлі будівлі по пл.Жупанатська, 3 літера «В» 
(виготовлення проектно-кошторисної документації)  

- 40,0 - - - - 

Капітальний ремонт системи опалення будівлі по вул.Небесної Сотні, 4 
(виготовлення проектно-кошторисної документації)  

- 30,0 - - - - 

Реконструкція аварійної ділянки каналізаційного колектора по пров.Соляний - 1100,0 - - - - 
РАЗОМ: 57400,0 86160,4 12424,7 14,4 11520,6 904,1 

 



Додаток 6 

П О К А З Н И К И 
виконання робіт по ремонту закладів освіти на 2016 рік 

 

 
№ 

за/п 

 
 

Назва закладу 

 
 

Назва робіт 

2016 рік Січень-вересень 2016 року 

Передба-
чено,  

тис. грн.

 
Уточнено, 
тис. грн. 

 
Вико-
нання, 

тис. грн. 

%  
вико-
нання 

річного 
плану 

в т.ч. джерело 
фінансування, 

тис. грн. 
міський 
бюджет 

1. 
 

Лінгвістична гімназія 
ім.Т.Г.Шевченка 

Капітальний ремонт будівлі 
445,3 445,3 135,596 30,4 135,596 

2. 
 

Ужгородська ЗОШ № 15 по 
вул. Заньковецької, 13а 

Капітальний ремонт даху 
650,0 650,0 - - - 

3. 
 
 
 
 
 

УЗОШ І-ІІІ ст.№20-ліцею 
"Лідер"  
 
 
 
 

Капітальний ремонт покрівлі спортзалу в рамках 
проекту ЄС/ПРООН "Місцевий розвиток, 
орієнтований на громаду" (для співфінансування) 
згідно з Програмою матеріально-технічного 
забезпечення та енергозбереження навчальних 
закладів на 2016-2020 роки - 215,402 215,402 100,0 215,402 

4. 
 

УЗОШ І-ІІІ ст.№20-ліцею 
"Лідер"  

Капітальний ремонт будівлі басейну 
- 333,929 333,929 100,0 333,929 

5. 
 
 
 
 
 

ЗОШ №14  
 
 
 
 
 

Реконструкція електромережі в рамках проекту 
ЄС/ПРООН "Місцевий розвиток, орієнтований на 
громаду" (для співфінансування) згідно з 
Програмою матеріально-технічного забезпечення 
та енергозбереження навчальних закладів на 
2016-2020 роки - 48,15  48,15  100,0 48,15  

6. 
 

Класичної гімназії по вул. 8 
Березня, 44  

Капітальний ремонт спортивного залу 
- 29,54 29,54 100,0 29,54 

7. 
 
 

Лінгвістична гімназія ім. 
Т.Г.Шевченка  
 

Капітальний ремонт цокольного поверху будівлі 
(виготовлення проектно-кошторисної документа-
ції)  - 90,0 - - - 

8. 
 

Ужгородська загальноосвітня 
спеціалізована школи I-III ст. 

Реконструкція каналізаційної мережі 
- 449,0 - - - 



 
№ 

за/п 

 
 

Назва закладу 

 
 

Назва робіт 

2016 рік Січень-вересень 2016 року 

Передба-
чено,  

тис. грн.

 
Уточнено, 
тис. грн. 

 
Вико-
нання, 

тис. грн. 

%  
вико-
нання 

річного 
плану 

в т.ч. джерело 
фінансування, 

тис. грн. 
міський 
бюджет 

 
 

№2 з поглибленим вивченням 
окремих предметів, вул. Підгірна, 
43 

9. 
 
 
 
 

Ужгородське вище профе-
сійне училище торгівлі та 
технологій харчування 

Капітальний ремонт майстерні-кафе 

- 600,0 - - - 

в тому числі субвенція з обласного бюджету - 600,0 - - - 
10. 

 
УЗОШ I-III ст. №20 – ліцею 
“Лідер”, вул. Сільвая,3 

Капітальний ремонт благоустрою території 
- 430,872 130,7 30,3 130,7 

 Разом:  1095,3 3292,193 893,327 27,1 893,327 
 



                                                                       Додаток 7 

П О К А З Н И К И 
виконання робіт по  ремонту закладів охорони здоров'я на 2016 рік 

 

 
 

 
№ 

за/п 

 
 

Назва закладу 

 
 

Назва робіт 

2016 рік Січень-вересень 2016 року 

Передба-
чено,  

тис. грн. 

 
Уточнено, 
тис. грн. 

 
Вико-
нання, 

тис. грн. 

%  
вико-
нання 

річного 
плану 

в т.ч. джерело 
фінансування, 

тис. грн. 
міський 
бюджет 

1. ЗПСМ №5 по 
вул.Челюскінців,10 

Капітальний ремонт амбулаторії 
658,43 658,43 604,7 91,8 604,7 

2. МДКЛ по вул. Ракоці, 3, 5 Капітальний ремонт системи опалення будівлі 548,0 548,0 523,8 95,5 523,8 
3. Міська поліклініка по 

вул. Грибоєдова, 20 В   
Капітальний ремонт лабораторії 
рентгенологічного відділення - 85,0 - - - 

4. Філія №2 міської поліклі-
ніки по  вул. П.Комуни, 2 

Капітальний ремонт лабораторії рентгеноло-
гічного відділення - 35,0 - - - 

 Разом :  1206,43 1326,43 1128,5 85,0 1128,5 



Додаток 9 

 
П О К А З Н И К И 

виконання ремонтно-реставраційних робіт пам'яток культурної спадщини  
на 2016 рік 

 
 

 
 
 
 

№ 
за/п Назва об'єкта, цільової Програми 

2016 рік Січень-вересень 2016 року 

Передбачено, 
тис. грн. 

Уточнено, 
тис. грн. 

Виконання,  
тис. грн. 

%  
виконання 

річного плану 

в т.ч. джерело 
фінансування, 

 тис. грн. 
міський бюджет 

1 2 3 4 6 7 8 
1. Реставрація пам'ятки архітектури національного 

значення "Амбар та винний льох XVII ст.", охоронний 
№ 1107, в м.Ужгород по вул. Ф.Ракоці,2 згідно з 
Комплексною Програмою відновлення історичного 
центру м.Ужгород на 2015-2016 роки 
 

 
 
 
 

- 

 
 
 
 

5300,0 

 
 
 
 

514,5 

 
 
 
 

9,7 

 
 
 
 

514,5 

2. Капітальний ремонт з внутрішнього облаштування 
пам'ятки архітектури національного значення "Амбар 
та винний льох XVII ст.", охоронний № 1107, в 
м.Ужгород по вул. Ф.Ракоці,2 згідно з Комплексною 
Програмою відновлення історичного центру 
м.Ужгород на 2015-2016 роки 
 

 
 
 
 
 

- 

 
 
 
 
 

1500,0 

 
 
 
 
 

1108,5 

 
 
 
 
 

73,9 

 
 
 
 
 

1108,5  

 Всього : - 6800,0 1623,0 23,8 1623,0 



Додаток 11 

 
П О К А З Н И К И 

виконання робіт по ремонту будівлі на 2016 рік 
 
 

 
 
 
 

№ 
за/
п 

Назва об'єкта 

2016 рік Січень-вересень 2016 року 

Передбачено, 
тис. грн. 

Уточнено, 
 тис. грн. 

 
Виконання, 

тис. грн. 

%  
виконання 

річного плану 

в т.ч. джерело 
фінансування, 

 тис. грн. 
міський бюджет 

1. Капітальний ремонт фасаду будівлі по 
пл.Поштовій, 3 

- 355,0 - - - 

 Всього : - 355,0 - - - 
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