
УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

 

Р І Ш Е Н Н Я   ПРОЕКТ 
 

 

від                2017. №       м. Ужгород 

 

 

Про виконання Програми 

економічного і соціального розвитку  

міста за 2016 рік  

 

Відповідно до статті 27 Закону України "Про місцеве 

самоврядування в Україні", заслухавши та обговоривши звіт про 

виконання Програми економічного і соціального розвитку міста за 

2016  рік, виконком міської ради ВИРІШИВ: 

1. Звіт про виконання Програми економічного і соціального розвитку 

міста за 2016 рік взяти до відома та внести на розгляд сесії міської ради 

(додається). 

2. З метою виконання Програми економічного і соціального розвитку 

міста на 2017 рік, виконавчим органам міської ради забезпечити: 

2.1. Департаменту міського господарства: 

- планове надходження до бюджету розвитку коштів від відчуження 

майна, що перебуває у комунальній власності міста та продажу земельних 

ділянок під власними об’єктами нерухомого майна; 

- контроль за використанням  об’єктів комунальної власності і землі,  

своєчасної та в повному обсязі проплати за їх оренду до бюджету міста; 

- повну і своєчасну поточну оплату за використані енергоносії та погашення 

підприємствами житлово-комунального господарства наявної заборгованості; 

- своєчасне і якісне освоєння коштів, виділених із міського бюджету і 

передбачених на ремонт доріг, реконструкцію та відновлення аварійних 

об'єктів житлово-комунального господарства.  

2.2. Управлінню капітального будівництва своєчасне освоєння 

коштів, виділених із міського бюджету і передбачених на будівництво, 

реконструкцію та капітальний ремонт об’єктів комунального призначення,  

підготовку проектно-кошторисної документації.  

2.3. Управлінню праці та соціального захисту населення : 

- вжиття заходів щодо зменшення заборгованості із виплати заробітної плати на 

підприємствах та організаціях міста; 

- проведення роз’яснювальної роботи щодо підвищення рівня заробітної 

плати та виявлення випадків використання незареєстрованої найманої праці 

суб’єктами підприємницької діяльності; 



-  щомісячний моніторинг створення нових робочих місць; 

- спільно з міським центром зайнятості створення нових робочих 

місць відповідно до Програми зайнятості населення м.Ужгород на період 

до 2017 року.  

2.4. Управлінню економіки та підприємництва:  

- щомісячний моніторинг виробничо-господарської діяльності 

промислових підприємств основного кола; 

- подальший систематичний моніторинг рівня роздрібних цін на 

споживчі товари першої необхідності на підприємствах торгівлі та ринках 

міста; 

-  контроль за роботою об’єктів торгівлі та сфери послуг. 

2.5. Фінансовому управлінню: 

- контроль за своєчасним фінансуванням асигнувань на проведення 

поточних розрахунків за енергоносії, що споживаються бюджетними 

установами міста, не допускаючи заборгованості; 

- у межах бюджетних призначень фінансування цільових програм та  

об’єктів, передбачених Програмою економічного і соціального розвитку 

м.Ужгород на 2017 рік. 

2.6. Управлінням: освіти; у справах культури, спорту, сім’ї та молоді; 

праці та соціального захисту населення та відділу охорони здоров’я: 

- своєчасне  та у повному обсязі проведення розрахунків за 

енергоносії та послуги зв’язку; 

- укладання угод по кожному виду енергоносіїв у межах 

встановлених лімітів. 

2.7. Відділу  транспорту,  державних  закупівель  та зв’язку : 

- постійний контроль за суб’єктами підприємницької діяльності, які 

здійснюють діяльність у сфері транспортних пасажирських перевезень на 

міських автобусних маршрутах;   

- удосконалення маршрутної мережі, визначення й уточнення 

пасажиропотоків з метою покращення якості надання послуг із 

перевезення пасажирів; 

- вільний доступ суб’єктів підприємницької діяльності та фізичних 

осіб до участі  у процедурах закупівлі товарів, робіт  та послуг за державні 

кошти; 

- раціональне та ефективне використання бюджетних коштів шляхом 

застосування процедури придбання товарів та послуг у системі 

електронних державних закупівель ProZorro.  

3. Рекомендувати відділенню  у м.Ужгороді ГУ ДФС у Закарпатській 

області активізувати роботу щодо максимального погашення податкового 

боргу, вживати заходів адміністративного впливу до керівників 

підприємств і організацій, незалежно від форм власності, які працюють 

збитково, порушують  фінансово-господарську дисципліну та мають 

заборгованість по зобов’язаннях до міського бюджету. 

4. Рекомендувати Ужгородському об’єднаному управлінню 

Пенсійного фонду України Закарпатської області активізувати роботу 



щодо виконання завдань із надходження коштів до Пенсійного фонду для 

своєчасного фінансування  витрат на виплату пенсій. 

5. Відділу програмного та комп’ютерного забезпечення  

оприлюднити на офіційному сайті  міської ради звіт про виконання  Програми 

економічного і соціального розвитку міста за  2016 рік. 

6. Контроль за виконанням рішення покласти на заступників міського 

голови відповідно до  функціональних повноважень. 

 

 

 

Міський голова                                                                                 Б. Андріїв 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Звіт про виконання   

Програми економічного і соціального розвитку 

міста за  2016 рік 

 

Аналіз результатів основних показників економічного і соціального 

розвитку міста за 2016 рік свідчить, що економіка міста розвивалася під 

впливом складних і не завжди передбачуваних процесів, зумовлених 

наслідками соціально-економічної кризи. 

Робота виконавчих органів міської ради, протягом 2016 року була 

зосереджена на створенні умов стабільного економічного зростання та 

поліпшення реального життєвого рівня населення. Вишукувались можливості 

вирішення першочергових завдань, спрямованих на стабільне функціонування 

всіх сфер життєдіяльності міста.  

Промисловість. Провідною галуззю в економіці міста залишається 

промисловість. Упродовж останніх років зберігалась позитивна динаміка 

зростання реалізації промислової продукції. Упродовж січня-грудня 

2016року промисловими підприємствами міста реалізовано промислової 

продукції на суму 4236,6млн.грн. (2015 рік - 3016,1 млн.грн.), що складає 

24,1відс. загального обсягу реалізації промислової продукції області. 

Пріоритетними галузями промисловості і на далі залишаються: хімічна, 

машинобудування, виробництво електроенергії, газу та води, легка, оброблення 

відходів, харчова та виробництво меблів.  

 
Динаміка обсягу реалізації промислової продукції м.Ужгорода  

 2014-2016 р., (млн.грн.)  

 

Серед основних проблемних питань галузі слід відзначити такі як: 

недосконала структура виробництва, яка зорієнтована, в основному, на 

виробництво продукції з давальницької сировини; відсутність достатніх 

коштів для оновлення та технічного переоснащення виробництва, низька 

ефективність використання виробничих площ, і як наслідок, низька 

конкурентоспроможність продукції; низька купівельна спроможність 

населення, високі відсоткові ставки на кредити, і як наслідок відсутність 

необхідної кількості обігових коштів та  іноземних замовлень; постійне 

зростання цін на енергоносії, що негативно впливає на рентабельність 
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профільної продукції та фінансовий стан галузей в цілому; недостатній 

інноваційний рівень промислового виробництва.  

Разом з тим, незважаючи на негативні фактори що спостерігаються в 

економіці міста та складну ситуацію в країні, прогнозується поступове 

збільшення виробництва у більшості галузях  промисловості в середньому 

на 10 відс., в основному за рахунок розширення ринків збуту, випуску 

нової конкурентноспроможної продукції та впровадження новітніх 

ресурсозберігаючих технологій. 

Будівництво. За січень-грудень 2016 року, підприємствами  та 

організаціями міста виконано  будівельних робіт на суму  188,9 млн.грн.  

176,7 млн.грн., що на 12,2 млн.грн. більше 2015 року. Питома вага міста в 

загальнообласному обсязі  виконаних будівельних робіт  - 26,5 відсотка.  

Загальний обсяг прийнятого в експлуатацію житла в місті у 2016р. 

склав 65,8 тис.м2 загальної площі та порівняно з 2015р. скоротився на 14,1 

відсотка, або 42,2 відсотка до обласного показника. 

Транспорт. На сьогодні транспортний комплекс є важливою складовою у 

структурі економіки міста. В основному він забезпечує потребу міста у 

перевезеннях вантажів та пасажирів. 

За 2016 рік підприємствами автомобільного транспорту перевезено 467,5 

тис.т. вантажів, що становить 97,4 обсягу 2015 року.  

Значна частка обсягів пасажирських перевезень припадає на 

автомобільний транспорт. Так, послугами пасажирського автомобільного 

транспорту  у 2016 році скористалися 15,4 млн. пасажирів, що на 12,2 відс. менше 

ніж у 2015 році. 

Станом на 01.01.2017 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.  

З метою стабілізації роботи транспорту, надання якісних послуг та 

підвищення безпеки перевезень на автобусних маршрутах загального 

користування: 

-  оптимізовано структуру рухомого складу для підвищення ефективності 

його роботи, збільшено кількість оборотних рейсів на маршрутах, 

встановлено чіткі інтервали між рейсами, зафіксовано початок та 

закінчення роботи автобусів на кожному маршруті; 

-  для зручності пасажирів перевезення на всіх маршрутах змінено з режиму 

„маршрутне таксі” на „звичайний режим” перевезень, який передбачає 

обов’язкове дотримання водієм усіх зупинок, передбачених розкладом 

руху; 

-  проведено два конкурси та визначено переможців конкурсу, які 

обслуговуватимуть 23 міські автобусних маршрутах загального 

користування; 

-  відповідно до умов та за результатами конкурсу перевізниками оновлено 

близько 95 автобусів, що дало змогу суттєво підвищити рівень безпеки 

дорожнього руху. Разом з тим, з маршрутів знято близько 100 одиниць 

морально- та технічно-застарілого рухомого складу; 



  

-  за рахунок збільшення пасажиромісткості автобусів загальну 

пасажиромісткість рухомого складу збільшено на 15000 місць у день; 

-  впроваджено GPS-моніторинг маршрутів, а на всіх транспортних засобах 

встановлено GPS-трекери, що дає можливість відслідковувати рух 

автобусів у реальному часі; 

-  на офіційному сайті міської ради розміщено розділ „Громадський 

транспорт” в якому кожен громадянин може дізнатися про реальне 

місцезнаходження, а також прибуття на необхідну зупинку кожного 

автобуса на будь-якому маршруті, що дає можливість завчасно планувати 

свої поїздки; 

-  на зупинках „Культосвітнє училище” та „пл. Кирила і Мефодія (Собор)” 

встановлені електронні табло на яке виведено інформацію про реальний 

час прибуття автобусів; 

-  забезпечено безкоштовний проїзд школярів міста без будь-якого 

обмеження у часі, періодом канікул тощо; 

- в повному обсязі забезпечено безкоштовний проїзд пільгових 

категорій громадян. 

Серед основних проблемних питань галузі залишається: оновлення 

рухомого складу автобусів великої та середньої місткості, що здійснюють 

перевезення пасажирів; необхідність покращення дорожньої інфраструктури.   
Інвестиційна та зовнішньоекономічна діяльність. Станом на 1 

жовтня 2016 року в економіку м.Ужгорода залучено 48,3 млн.дол.США 
прямих іноземних інвестицій  (на одну особу - 429,0 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-6,2млн.дол.США. та інші), абсолютний 
приріст прямих іноземних інвестицій  до початку року становив 100,1 
відсотка.  

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

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. 

Підприємствами та організаціями міста за рахунок усіх джерел фінансування 
у січні-вересні 2016 року освоєно 403,1 млн.гривень капітальних інвестицій (на 
одну особу- 3543,0 грн.), що склало 17,8 відс. до загального обсягу області.  

З метою залучення інвестицій, з початку року  Ужгородською міською радою 
проведена робота, щодо формування інвестиційних пропозицій міста, що дасть 
змогу іноземним інвесторам ознайомитися з інвестиційним потенціалом міста, 
розроблено “Програму розвитку транскордонного співробітництва, туризму та 
формування позитивного міжнародного інвестиційного іміджу м.Ужгород на 
2017-2022 роки”. Крім того,  розроблено інвестиційний проект “Будівництво 
рекреаційно оздоровчого спортивного центру на геотермальних джерелах 
м.Ужгорода. 

Проблемні питання: недостатній ступінь проінформованості вітчизняних і 
іноземних інвесторів про інвестиційні можливості м.Ужгорода, як результат, 



  

диспропорції в структурі інвестиційних вкладень у регіон, недостатній 
економічний розвиток пріоритетних галузей економіки; недостатня 
конкурентоспроможність економіки міста, яка стримується повільним 
впровадженням новітніх технологій, високою їх енергоємністю, незадовільною 
якістю активів та низькою їх прибутковістю, високим рівнем процентних ставок 
по банківським кредитам. 

Туризм.  Розвиток туризму  є одним з пріоритетних напрямків економіки 

міста, що сприятиме поширенню позитивного іміджу міста на кордоні з 

Європейським Союзом. 

У місті розвинена мережа туристично-рекреаційних та готельних закладів, 

яка нараховує 29 готелів, 1 туристично-оздоровчий комплекс, 3 мотелі та 4 

хостели. Загальний номерний фонд готелів міста дає можливість одночасно 

поселити близько 2 тис. осіб, що в основному задовільняє потребу гостів міста.  
Разом з тим, в місті працює інформаційно-туристичний центр, здійснюють 

діяльність 5 туристичних операторів та близько 40 туристичних фірм. Станом на 1 
січня  2017 року туристичний збір до бюджету міста становив  283,62 тис.грн., що 
на 58,0 тис.грн. більше періоду 2015 року. 

У сфері розвитку туристичної галузі міста, протягом 2016 року 

проведено наступну роботу: 

- створено інтерактивний туристичний маршрут "Стежками історій" спільно з 

компанією Vodafone (охоплено 22 об'єкти  в історичному центрі на  3 -ох 

мовах); 

- проведена виставка “Турєвроцентр”; 

- відкриття «Совиного гнізда» – пам’ятки архітектури національного 

значення, реставрацію якої завершили зовсім недавно;  

- вперше в місті проведена  “4-та Академія інтегрованого розвитку міст”; 

- проведено  "Європейський тиждень мобільності"; 

- проведено ряд фестивалів-ярмарків, а саме: різдвяно-новорічний 

ярмарок; великодній ярмарок; "Сакура-фест"; "Золота осінь" та свято 

молодого вина "Закарпатське Божоле". 

Розвиток підприємництва. У 2016 році Ужгородською міською радою 

послідовно проводилася робота спрямована на підтримку та сприяння розвитку 

малого і середнього підприємництва міста. 

Незважаючи на складнощі в умовах сучасного стану економіки, кількість 

фізичних осіб - підприємців збільшилась, але темп зростання, порівняно з 

попередніми роками, дещо знизився.  

Переважна більшість суб’єктів малого підприємництва формується за 

рахунок приватних підприємців - фізичних осіб. Так, загальна кількість 

фізичних осіб- підприємців станом на 01.01.17р. становила 10296 одиниць, що 

на 97 осіб більше відповідного періоду минулого року. Однак, спостерігається 

значне скорочення найманих працівників даними підприємцями на 2 тис. осіб, 

що в підсумку склало - 3574 працівників. Разом з тим, за даними органами 

статистики станом на 01.01.2017 року чисельність юридичних осіб становила -

5828 осіб. 

Обсяг реалізованої продукції у звітному періоді також зріс на 

497,0тис.грн. що становив 2083,0млн.гривень із них 70 відс. суб'єктів 

господарювання (від загальної кількості) отримали прибуток. 



  

Обсяг послуг, реалізованих споживачам підприємствами сфери послуг 

міста у четвертому кварталі 2016 року  становив 241,6 млн.грн., що складає 

30,9відс. загального обсягу реалізованих послуг області.  

Основними видами економічної діяльності малих підприємств міста,  

залишається оптова та роздрібна торгівля, операції з нерухомим майном, 

переробна промисловість, будівництво, платні послуги населенню. Це 

пояснюється тим, що на малих підприємствах, як правило, задіяна невелика 

кількість працюючих. Крім того, малі підприємства в кризові періоді не 

зацікавлені в розширенні своєї діяльності, особливо в сфері матеріального 

виробництва. 

З метою оперативного вирішення актуальних питань, що стосуються 

підприємницької діяльності, в місті забезпечується функціонування Центру 

надання адміністративних послуг, у складі якого також працює Дозвільний 

центр з видачі документів дозвільного характеру. Так, Центром надання 

адміністративних послуг  надаються 185 видів адміністративних послуг. У  

2016 році даним центром надано  33 298 послуг. 

Для прискорення обслуговування громадян і запобігання можливим 

конфліктним ситуаціям в ЦНАП запроваджено: електронну чергу та 

оновлено робочу програму, яка надає можливість розсилки СМС-

повідомлень заявникам щодо результатів розгляду поданих ними справ; 

надання адміністративних послуг в онлайн режимі. 

Проблемні питання: складність доступу СПД до фінансово-кредитних 

ресурсів; відсутність системності та узгодженості в регуляторній базі, часта 

зміна та прийняття непередбачуваних регуляторних актів; недостатня 

інформаційна та правова обізнаність суб’єктів підприємництва; недостатній 

розвиток малого і середнього бізнесу в сфері виробництва; відсутність 

дієвої державної підтримки малого підприємництва. 

Надходження до бюджетів. За січень-грудень 2016 року до бюджету 

міста поступило доходів на суму 981,4 млн. грн. що на 32,1 відс. більше 

відповідного періоду 2015 року. 

У 2016 році мобілізовано податкових надходжень до бюджетів усіх 

рівнів в сумі 990,2 млн.грн., що на 145,0 млн.грн. більше ніж у 2015 році. 

Разом з тим, податковий борг за грошовими зобов'язаннями зменшився до 

початку 2016 року на 2,8 млн.грн. і становив 74,7млн.гривень.  

Пенсійне забезпечення. Надходження до Пенсійного фонду станом на 

01.01.17 року склали 5806,3 тис.грн., виконання складає 78,9%. Крім того за 

додатковими ставками при плані 14827,4 тис.грн., надійшло 13334,9 тис.грн. 

або 89,9 відсотка. 

Разом з тим, борг  по страхових внесках  становив – 1587,9 тис.грн., що 

зменшився на – 8143,0 тис. гривень. Борг зменшився за рахунок перереєстрації 

боржника ТОВ "БК Комфортбуд-4"(який боргував 8126,9тис.грн.) в Ізюмське 

об'єднане управління Пенсійного фонду України. 

Станом на 01.01.17р. борг по субєктам підприємницької діяльності 

становив в сумі 1587,9 тис.грн. У процедурі банкрутства перебуває 7 

платників на загальну суму - 560,8 тис.грн.: Кооператив "Заря" - 185,8 

тис.грн., ВАТ«Берегівський комбінат хлібопродуктів» -157,9тис.грн., ТОВ 



  

МЖК "Закарпаття"- 83,7 тис.грн., ТОВ "Уліфармаком"-61,3 тис.грн., ВАТ 

"Машинобудівний завод "Тиса" - 74,9 тис.грн., ОКП " 

Закарпаттеплокомуненерго"- 178,1 тис.грн.(банкрут), КП "Міськсвітло" – 

12,9 тис.грн.(самоліквідація). 

Державні закупівлі. Протягом 2016 року в сфері  державних закупівель 

проводилась наступна робота:   

- підготовлено та проведено 87 засідань тендерного комітету 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 8 процедур 

закупівель товарів та послуг за державні кошти на 2016 рік для 

виконавчого комітету Ужгородської міської ради на загальну суму 

7964180,0 грн. та укладено договори за результатами проведення 

процедур закупівель з підприємствами – переможцями торгів; 

- тендерним комітетом виконкому проведено 16 допорогових електронних 

закупівель товарів та послуг в системі електронних державних закупівель 

ProZorro на електронному майданчику „Деpжзакупівлі онлайн” на 

загальну суму  846100,0 грн.; 

- розроблено та затверджено Положення про здійснення закупівель товарів 

і послуг розпорядниками бюджетних коштів, комунальними закладами, 

установами та підприємствами Ужгородської міської ради у системі 

електронних державних закупівель ProZorro; 

- організовано проведення  2-х навчальних семінарів представниками ТОВ 

„Український консультаційно-правовий центр” за участі представника 

електронного майданчика „Держзакупівлі. Онлайн”, який працює в 

системі ProZorro та експерта у сфері державних закупівель, розробника 

програми дистанційного навчання спеціалістів у сфері держзакупівель, 

учасника проекту Міністерства економічного розвитку та торгівлі 

України разом з Проектом ЄС „Гармонізація системи державних 

закупівель в Україні зі стандартами ЄС”; 

- здійснювалося інформаційне забезпечення та роз’яснення розпорядникам 

державних коштів змін в законодавстві у сфері державних закупівель, 

надавалися консультації та правова допомога розпорядникам державних 

коштів при проведенні торгів на закупівлю товарів, робіт і послуг за 

державні кошти. 

Загалом, за 2016р. розпорядниками бюджетних коштів, комунальними 

закладами, установами та підприємствами Ужгородської міської ради 

проведено через систему електронних державних закупівель ProZorro 205 

допорогових електронних закупівель (аукціонів) на суму 8840994,0 гривень. 

За 2016р. зареєструвалося на електронних площадках в системі  

електронних державних закупівель ProZorro 50 розпорядників та 

отримувачів бюджетних коштів Ужгородської міської ради, в тому числі 

головні розпорядники коштів, комунальні заклади, установи та 

підприємства Ужгородської міської ради. 

Житлово-комунальне господарство. На сьогодні реформування житлово-



  

комунального господарства є одним із пріоритетних напрямків діяльності 

міської влади у житловому господарстві. Протягом 2016 року у місті створено 

30 нових ОСББ, що разом складає 160 ОСББ та 29 будинкових комітетів. 

(Детальний аналіз виконаних робіт у 2015 році по об'єктах житлово-

комунального господарства надано в додатках 2-4).   

Оренда майна. За 2016 рік Департаментом міського господарства  

укладено 23 договори оренди майна комунальної власності територіальної 

громади міста Ужгорода та 24 договори на право тимчасового користування 

конструктивними елементами благоустрою. За діючими договорами оренди 

сплачено 4953,8 тис.грн. в тому числі до місцевого бюджету - 4134,9 тис.грн. 

Заборгованість по орендній платі за майно станом на 01.01.2017 року склала 

2,0млн.гривень.  

Упродовж січня - грудня 2016 року укладено 141 договір оренди 

земельних ділянок, що перебувають у розпорядженні міської ради на підставі 

рішень сесії. За діючими договорами оренди землі за 2016 рік до міського 

бюджету надійшло 25743,6 тис.грн. що на 11 258,3 тис.грн. більше періоду 2015 

року.  Заборгованість, яка виникла за договорами оренди земельних ділянок 

контролюється відповідними органами міської ради та податкової інспекції. 

За розміщенням зовнішньої реклами було сплачено до місцевого бюджету 

- 1553,8 тис.грн., борг станом на 01.01.17р. - відсутній. 

Крім того, за 2016 рік департаментом міського господарства заключено 44 

договорів авансового внеску, загальною сумою 1,9 млн.грн. та 47 договорів купівлі-

продажі загальною сумою 6445,9  тис. гривень. 

Соціальний захист та стан ринку праці. В місті спостерігалась 

тенденція до зростання середньомісячної заробітної плати, її розмір  у січні-

грудні 2016 році становив - 4744 грн.  3698,0грн., що більше відносно 

відповідного періоду 2015 року  на  28,3 відс. (по області  -4298,0 гривень).  

Станом на 1 січня  2017р. за статистичними даними заборгованість із виплати 

заробітної плати на економічно активних підприємствах становила 750,6 тис.грн,  

що зменшилась відносно початку року на 16,4 тис.гривень. Основний борг 

припадає на такі підприємства як: Закарпатська Регіональна філія ДП Центр 

державного земельного кадастру - 431,6 тис.грн. та “Науково-дослідний інститут 

землеустрою" 319,0 тис.гривень. 

Питання 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. Так 

протягом 2016 року підготовлено та проведено 7 засідань міської комісії з 

питань заборгованості на яких заслухано 14 керівників підприємств боржників 

з виплати заробітної плати та СПД, що сплачували заробітну плату менше 

встановленого мінімального рівня. По кожному підприємству та СПД  

вживалися відповідні заходи впливу, передбачені чинним законодавством 

України. 

      Реалізація державної політики у сфері соціального захисту населення.  

За рахунок міського бюджету у 2016 році надано грошової допомоги - 2302 

малозабезпеченим громадянам міста на загальну суму  958722,34 гривень (в т.ч. 

4 дружини загиблих учасників АТО 60000,00 грн.).  За рахунок державних 



  

коштів надано грошової допомоги 22 особам на суму 17799,06 гривень. 

Оздоровлено в санаторіях, а саме : 

- за рахунок Міністерства соціальної політики України - 22 осіб та 

учасникам АТО -10 осіб; 

- за рахунок Державного бюджету (фонд інвалідів) - 51 осіб на суму 

183600,00 тисяч гривень; 

- за рахунок міського бюджету ветеранам праці -10 осіб на суму 

39,9тис.грн.; 

- видано направлень 31особі у Виноградівському відділенні ОЦКР. 

Забезпечено інвалідними візками - 29 чоловік, милицями і палицями – 19 

чоловік та іншими ТЗР – 152 чоловік. Видано направлення для протезування - 

568 особам, в тому числі – 72 особам на ортопедичне взуття. 

Забезпечено медикаментами (по рецептах) по пільговим цінам 10600 

чоловік на суму 2388,7 тисяч гривень. 

Виплачено компенсацій на бензин та транспортне обслуговування 172 

особам на суму 49,5 тисяч гривень, за невикористане санаторно-курортне 

лікування 120 особі на суму 34,1 тисяч гривень. 

Для отримання житлових субсидій на оплату ЖКП протягом 2016 р. 

звернулося 5015 громадян. Призначено субсидій 3800 громадянам, нараховано 

субсидії населенню на оплату ЖКП за 2016 рік в сумі – 78064,0 тис. гривень. 

Заборгованість на 01.01.2017 року – 24495,1 тис. гривень. 

Зайнятість населення. Протягом 2016 року скористалися послугами 

Ужгородського міського центру зайнятості 3630 осіб в тому числі 1922 

зареєстрованих безробітних. Як і в попередні роки, більшість користувачів 

послуг є жінки – 63,5 відс. Станом на 1 січня 2017 року на обліку перебуває 940 

безробітних,  в т.ч. 448 зареєстровані як безробітні. 

На вільні та новостворені робочі місця за сприянням служби зайнятості 

працевлаштовані 2185 осіб, із них зареєстрованих безробітних - 758. 

 Серед пріоритетів роботи служби зайнятості є працевлаштування осіб, які 

мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштування. За звітній період 

працевлаштовано  321 осіб, що мають додаткові гарантії у сприянні 

працевлаштування.  

За 2016 рік зареєстровано 2425 вакансій, за направленням служби 

зайнятості укомплектовано 2171 вакансій, що становить 88,4 відс. від загальної 

кількості вакансій.  

Для забезпечення тимчасової зайнятості незайнятого населення, 

матеріальної підтримки безробітних укладено 14 договорів з роботодавцями 

для проведення громадських та тимчасових робіт, які фінансувалися 

пропорційно рівними частинами за рахунок коштів місцевого бюджету та 

Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на 

випадок безробіття. До громадських та інших робіт тимчасового характеру було 

залучено 97 осіб які  виконували роботи з благоустрою та озелененню 

територій м. Ужгорода, територій підприємств, установ, зон відпочинку, 

придорожніх смуг та інформування населення про субсидії. 

Охорона здоров'я. Станом на 01.01.17 року заклади охорони здоров'я 

профінансовано на 98,8 відс. (план – 104 494,4 тис.грн., профінансовано -103 



  

301,7 тис.грн.). 

Фінансування програм за 2016 рік становило: профілактики туберкульоза – 

99,8 відс., цукрового діабета- 100,0 відс., онкології- 100,0 відс., ендокринологія 

– 99,8 відс., нефрологія та гемодіаліз – 99,9 відс., медичного забезпечення 

інвалідів, ветеранів ВВВ та учасників АТО – 99,9 відс., програма лікування 

інфаркта міокарда методом тромболітичної терапії профінансована на 100,0 

відсотків. 

Разом з тим, у 2016 році залучено позабюджетних коштів на суму 

6248,7тис.грн. що становить на 1 мешканця – 55,00 гривень. Витрати 

бюджетних коштів на одного мешканця становлять 919,82 гривень. 

Протягом 2016 року відмічається позитивна динаміку по багатьох 

основних показниках діяльності галузі охорони здоров’я міста так і негативна 

динаміка на яку вказують деякі показники, які погіршилися. Так, рівень 

народжуваності в місті в порівнянні з аналогічним періодом минулого року 

зменшився з 13,80 % до 10,87% (обласний показник – 12,84‰). Відмічається 

від"ємний приріст населення (-0,2), обласний показник +1,19.  

Показник смертності від туберкульозу значно зменшився і становить 6,16 

проти 7,90 в 2015 році і є нижчим від загальнообласного – 10,43).  

Значною проблемою в місті залишаються онкологічні захворювання.  

Однак, слід відмітити, захворюваність у 2016 році дещо знизилась і становить 

330,5 проти 366,3 в 2015 (обласний показник – 251,8). Смертність від 

онкологічних захворювань є високою, але показник знизився з 196,7 в 2016  

році до 181,0 в 2015 році при обласному показнику – 130,9. Показник питомої 

ваги злоякісних новоутворень вперше виявлених в 4 стадії становить 22,60 при 

обласному показнику 211,73. 

Показники хірургічної служби в місті мають негативну тенденцію з року в 

рік.. Післяопераційна летальність  при гострій хірургічній патології зросла з 

2,90 до 3,42 при загальнообласному показнику – 1,10.  

Освіта. У місті створено оптимальну мережу дошкільних та 

загальноосвітніх навчальних закладів. На сьогоднішній день у місті функціонує 

51 навчальний заклад, в т.ч. 28 загальноосвітніх навчальних закладів та  23 

дошкільні навчальні заклади. У 2016 році функціонувало 5 інклюзивних класів 

при ЗОШ№16 та ЗОШ   І – ІІІ ст. №20 - ліцеї «Лідер»  в яких навчалося   9 дітей  

з обмеженими фізичними можливостями. 

На виконання Програми підтримки обдарованої учнівської молоді 

м.Ужгорода усі учні-переможці ІV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад  

отримали  одноразову грошову винагороду в розмірі середньомісячної 

заробітної плати по Україні. 

У 2016 році 27-ти дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського 

піклування виплачено  одноразову матеріальну допомогу в розмірі 1810гривень 

по досягненні 18-ти річного віку. Також, всі діти – сироти та діти, позбавлені 

батьківського піклування були застраховані від нещасних випадків страховою 

компанією НАСК «Оранта» терміном на один рік. Страхові поліси видані на 

руки опікунам. Страхування даної категорії дітей управлінням освіти 

проводиться щороку. 

Разом з тим, 10 випускників 11-их класів з числа дітей – сиріт та дітей, 



  

позбавлених батьківського піклування  отримали грошову допомогу в розмірі 

однієї тисячі гривень. Крім того, у жовтні 2016 року придбано шкільний одяг  

96 – ти дітям – сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування на суму 

40609 гривень. 

Щороку соціально-незахищені категорії дітей приймають участь у 

відкритті обласної ялинки, де отримують подарунки. У 2016 році було 

запрошено 60 таких дітей. 

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. 

Протягом звітного періоду галузь культури міста розвивалась згідно 

розроблених та затверджених планів роботи. Так, проведено всі заплановані 

заходи до державних свят, історичних подій, знаменних і пам'ятних дат. До 

прикладу: в січні 2016 року, взято участь у організації та проведені 

благодійного новорічно-різдв'яного фестивалю медової продукції "Медовуха-

Фест", зимовому святі "Ужгородська палачінта", організовано та проведено 

св'ято "Сакура фест-2016", фестиваль – ярмарок "Медовий спас". Колективи 

міста виступили на святі молодого вина "Закарпатське Божоле".  

Проведено урочисті та культурно-мистецькі заходи до Дня міста та 

відзначенні 35-річчя з часу заснування Закарпатського академічного обласного 

театру ляльок та 70-ї річниці заснування Закарпатського обласного 

українського музично-драматичного театру. 

За звітний період до бібліотек Ужгородської міської ЦБС  по міській 

програмі розвитку бібліотек придбано 2060 примірників книг на загальну суму 

40,0 тис.гривень. 

Протягом 2016 року учні ДШМ взяли участь у Всеукраїнській музичній 

олімпіаді "Голос Країни" у м.Київ, у ІІІ Міжнародному конкурсі "Народні 

мелодії", у VII Міжнародному конкурсі піаністів які проходили у 

м.Вашарошнамень (Угорщина), у Міжнародному  фольклорному фестивалі 

"HUNGARIAN SEA'' у м.Шіофок-Замарді, у Різдвяному концерті у 

м.Шарошпатак (Угорщина). Учні ДШМ №1 ім.П.І.Чайковського взяли участь у 

спільному Міжнародному концерті у м.Велкі Капушани (Словаччина), у XXIV 

Міжнародному конкурсі інструментальної музики та образотворчого мистецтва 

у м.Сігету Мармацієй (Румунія). 

За 2016 рік Ужгородською міською централізованою бібліотечною 

системою надано послуг-21730 користувачам. Відвідування бібліотек  у 2016 

році становило близько 16,5 тис. осіб.   

Фізична культура і спорт. Відділом фізичної культури та спорту  

протягом 2016 року проведено та взято участь у  96  спортивних заходах 

різного ґатунку в тч. у 8 Всеукраїнських та 9 міжнародних змаганнях.  

Так, у звітному періоді проведено спартакіади серед учнівської та 

студентської молоді ПТНЗ і ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації. Наймасовішими 

заходами були легкоатлетичний крос, волейбол (дівчата, юнаки), настільний 

теніс, міні футбол, легкоатлетична естафета. Прийнято участь у Чемпіонаті 

України з морського багатоборства. 



  

Разом з ти, закуплено спортінвентар для ДЮСШ №1 на суму 63,5 тис.грн. 

та виплачено винагороду кращим спортсменам за підсумками 2016 року 

загальна сума якої склала 60,0 тис.гривень. 

Підтримка сім’ї, дітей та молоді.  Протягом 2016 року 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 проводилися рейди-перевірки на 

предмет виявлення дітей та підлітків, які займаються бродяжництвом і 

жебракуванням та рейди на предмет цільового використання коштів, отриманих 

при народженні дитини.  

Крім того, в місті постійно поповнюється банк даних на дітей, які 

ухиляються від навчання та скоюють правопорушення. Неповнолітні, які взяті на 

облік службою та кримінальною міліцією у справах неповнолітніх постійно 

відвідуються за місцем навчання або місцем проживання.    

Протягом звітного періоду постійно здійснювалася робота по організації 

змістовного дозвілля молоді, яка поєднана з її вихованням в дусі патріотизму та 

якнайширшого залучення молоді для участі в заходах, які проводилися  в місті. 

Особлива увага у 2016 році  приділялась питанню оздоровлення дітей. Під 

час оздоровчої кампанії влітку 2016 року на території міста працювало 10 

таборів, з  денним перебуванням .  

Загалом влітку оздоровилось та відпочило 1786 (з 12858 із загальної 

кількості дітей віком 7-16 років) 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 АТО -77 дітей. 

Постійно проводилася робота по підготовці документів на подання до 

присвоєння почесного звання України „Мати-героїня”. Протягом 2016 року  

вручено посвідчення та нагрудний знак почесного звання України "Мати-

героїня" 3 матерям. Також, виписано та видано 146 посвідчень батьків з 

багатодітної сім"ї та 264 посвідчень  дитини з багатодітної сім’ї. 

 

Показники виконання робіт по головних розпорядниках бюджетних коштів 

Кошти, призначені на утримання, ремонт та реконструкцію об'єктів 

житлово-комунального господарства, департаментом міського господарства 

освоєно на 77,5 відс., або 131171,2 тис. грн. проти 169212,1 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 34743,0 

тис. грн., що склало 90,1 відс. від запланованих річних обсягів фінансування 

(додаток 2).  

Проводились роботи по утриманню доріг, а саме: ручному та 

механізованому підмітанню, вивезенню сміття, прочищенню зливової 

каналізації. Здійснювалась вирубка аварійних дерев, обрізка дерев та кущів, 



  

косіння трави на зелених зонах вздовж вулиць та на схилах р.Уж, посадка 

однорічних квітів на клумбах міста, тощо. Так, проведено капітальний ремонт 

зелених зон площею 7756 кв.м., вирізано 1240 куб.м. дерев, посаджено 492 

дерева, встановлено 40 од. дорожніх знаків, в тому числі 7 світлодіодних, 

поточний ремонт доріг (асфальтування – 1827 кв.м., перепрофілювання – 5933 

кв.м., перепрофілювання з додаванням щебеню – 1746 кв.м., влаштування 

люків – 129 шт., влаштування бруківки – 1297 кв.м.) за Програмою 

благоустрою міста та роботи по виконанню природоохоронних заходів в рамках 

Програми охорони навколишнього природного середовища міста. 

- по ремонту доріг та об’єктів благоустрою виконано робіт на суму 

65565,7 тис. грн., що складає 72,8 відс. від уточнених річних обсягів 

фінансування, в тому числі кошти субвенції з державного бюджету освоєно на 

99,9 відс. – 5699,6 тис. грн. (додаток 3). 

Проведено роботи по реконструкції вулиць Можайського, 8-го Березня 

(від вул. Минайська до вул. Грушевського) загальною площею 2698 кв.м., 

тротуарів до них – 605,4 кв. м. та бордюрів – 181 пог.м., капітальному ремонту 

вулиць загальною площею 49066 кв.м. з влаштуванням бордюрів протяжністю 

– 1391 пог.м., транспортного мосту по вул. Анкудінова площею 690 кв.м., 

тротуарів площею 16265 кв.м. з влаштуванням бордюрів – 5125 пог.м., 

внутрішньоквартальних територій площею 24357 кв.м. з влаштуванням 

тротуарів – 5130 кв.м., бордюрів – 5047,5 пог.м., поребриків – 1544 пог.м., 

колодязів – 44 шт., влаштовано 194 куб.м. корит, прокладено 35 пог.м. труб 

згідно з Програмою благоустрою міста.  

Встановлено 1198 світлоточок на вулицях міста, декоративне освітлення 

мосту по вул. Б.Хмельницького в рамках Програми реконструкції вуличного 

освітлення міста (II черга). 

- по капітальному ремонту об'єктів житлового фонду освоєно 30862,5 

тис. грн., що склало 75,7 відс. від планового обсягу фінансування (додаток4). 

Продовжувались капітальні ремонти фасадів і дахів будинків за 

Комплексною Програмою відновлення історичного центру міста. Такі роботи 

проводились на площі Шандора Петефі по будинках №№ 1, 10, 12, 13. Всього 

відремонтовано фасадів і дахів площею 3655,5 кв.м. та 4486 кв.м. відповідно.  

 Проводились капітальні ремонти житлових будинків, конструктивних 

елементів та інженерних систем, покращення технічного стану житлового 

фонду, який обслуговується ЖРЕРами, ТОВ, ОСББ, ЖБК та БК згідно з 

Програмою капітального ремонту житлового фонду. Загалом проведено 

капітальні ремонти покрівель на житлових будинках загальною площею 

32350,5 кв.м. та фасаду будівлі по вул. Підгірна,3 площею 310 кв.м., 

прокладено 3475 пог.м. водопроводу та 1775,5 пог.м. каналізаційної мережі 

житлових будинків, встановлено 23 електрощитові, проведено капітальні 

ремонти 31 ліфта, замінено 181 вікно і 42 дверей в місцях загального 

користування житлових будинків та профінансовано з міського бюджету 2838,9 

тис. грн. (91,7 відс. запланованих) капітальні ремонти 9 житлових будинків 

ОСББ в рамках Проекту ЄС/ПРООН "Місцевий розвиток, орієнтований на 

громаду". 

Встановлено електричне опалення у 54 квартирах малозабезпечених та 



  

пільгових категорій громадян в рамках Програми встановлення автономного 

електричного опалення на 2016 рік.  

Управлінням капітального будівництва по будівництву, реконструкції та 

капітальному ремонту соціально-культурних і комунальних об’єктів виконано 

робіт на суму 43777,4 тис. грн., що склало 50,8 відс. від запланованих обсягів 

фінансування, а до бюджетних призначень — 77,1 відс., в тому числі кошти 

субвенції з державного бюджету в сумі 11324,4 тис. грн. та обласного бюджету 

у сумі 1000,0 тис. грн. освоєно на 99,9 відс. та 100,0 відс. відповідно(додаток5).  

 Проведені капітальні ремонти фасадів будівель дитячої школи мистецтв 

по пл. Ш.Петефі, багатопрофільного ліцею «Інтелект» ЗОШ № 11; класичної 

гімназії по вул. 8-го Березня,  музична школа ім. П.Чайковського та 

господарських приміщень в ЗОШ I-III ст. №7; капітальні ремонти систем 

опалення ДНЗ №15 по вул. Л. Українки, ДНЗ №28 по вул. Добролюбова, 

спеціалізованої ЗОШ I ст. №1 по вул. Високій, адмінбудівлі по пл. Поштовій,3 

та будівлі ЦМКЛ по вул. Грибоєдова. Відремонтовані покрівлі ЗОШ І-ІІІ ст. 

№15 по вул. Заньковецької, ДНЗ №36 по вул. Бачинського, ДНЗ № 28, ДНЗ 

№29 "Дивосвіт" по вул. Грушевського, Ужгородського міського 

територіального центру соціального обслуговування по вул. Благоєва. На стадії 

завершення будівництво 4-х автономних котелень, а саме: дві міні-котельні на 

твердому паливі (для ДНЗ № 15 по вул. Л.Українки та ДНЗ №1 по вул. 

М.Вовчка), дві котельні на газу (автономна котельня Лінгвістичної гімназії по 

наб. Незалежності,  міні-котельня адмінбудівлі по вул. Небесної Сотні, 4,6 та 

пл. Поштовій,3). 

 Завершені роботи по капітальному ремонту приміщень відділення 

захворювань органів дихання стаціонару МДКЛ по вул. Бращайків і  

терапевтичного відділення Ужгородської ЦМКЛ по вул. Грибоєдова,  

облаштуванню 2-х спортивних майданчиків (в ЗОШ I-III ступенів №7 по вул. 

Дворжака,41 та ЗОШ №19 I-III ступенів по вул. Заньковецькій), капітальному 

ремонту харчоблоків ДНЗ №20 по вул. Белінського, 23 та ДНЗ № 36 по вул. 

Бачинського, реконструкції водопровідних мереж по вул. Борканюка та вул. 

Погорєлова.  

 На стадії завершення роботи по реконструкції водопровідної мережі по 

вул. Можайського, реконструкції насосної станції з резервуарами чистої води 

2х1000м.куб. в мікрорайоні "Сторожниця", будівництву водовідведення з 

влаштуванням КНС поверхневих вод з вул. Антонівська та вул. Анкудінова. 

 Виконувались роботи по капітальному ремонту будівлі сімейної 

амбулаторії ЗПСМ по вул. Гранітній, реконструкції даху ДНЗ №31 по 

вул.Докучаєва та проектні роботи на будівництво школи на 1000 учнівських 

місць і дитячого садочка на 300 місць по вул. І.Франка, а також на добудову із 

збільшення учнівських місць ЗОШ № 8 по вул. Ак.Корольова,4 (додатково на 

200 уч.м.), ЗОШ № 12 по вул. Заньковецької (додатково на 200 уч. м.), ЗОШ I-III 

ст. №19 по вул. Заньковецької (додатково на 380 уч.м.) та ДНЗ № 30 по вул. 

Шевченка (додатково чотири дитячі групи по 25 дітей). 

 За рахунок коштів місцевого бюджету (2490,5 тис. грн.) та державного 

фонду регіонального розвитку (1000,0 тис. грн.) проводились роботи з 

реконструкції будівель колишньої котельні у м. Ужгороді по вул. Ф. Тіхого, 13 



  

Б під спортивно-реабілітаційний центр для інвалідів з ураженням опорно-

рухового апарату та інвалідів АТО. 

 По навчально-виховних закладах освіти виконання склало 3087,2 тис. 

грн., або 72,3 відс. запланованих на рік обсягів фінансування (додаток 6). 

Завершені роботи по капітальному ремонту будівлі Лінгвістичної гімназії ім. 

Т.Г.Шевченка, будівлі басейну та благоустрою території УЗОШ I-III ст. №20 – 

ліцею “Лідер” по вул. Сільвая, 3. Відремонтовано спортивну залу Класичної 

гімназії по вул.8-го Березня, 44.  

В рамках проекту ЄС/ПРООН "Місцевий розвиток, орієнтований на 

громаду" 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 передбачені з міського бюджету кошти 

у сумі 263,5 тис. грн. освоєні в повному обсязі.  

 На реалізацію заходів комплексної Програми розвитку та удосконалення 

цивільного захисту в м. Ужгород використано 1035,9 тис. грн., 99,9 відс. 

запланованих. 

За рахунок субвенції з обласного бюджету у сумі 600,0 тис. грн. 

виконувались роботи по капітальному ремонту майстерні-кафе Ужгородського 

вищого професійного училища торгівлі та технологій харчування.  

По закладах охорони здоров'я виконано робіт на суму 1793,9 тис. грн., що 

склало 97,1 відс. запланованих (додаток 7).  

За рахунок цих коштів проведені капітальні ремонти амбулаторії ЗПСМ 

№5 по вул.Челюскінців,10, лабораторії рентгенологічних відділень міської 

поліклініка по вул. Грибоєдова, 20 В та філії №2 міської поліклініки по вул. 

П.Комуни, 2, системи опалення будівель МДКЛ по вул. Ракоці, 3, 5. 

Виготовлені проектні роботи на капітальний ремонт м'якої частини покрівлі 

блоку А пологового корпусу, капітальний ремонт харчоблоку міського 

пологового будинку, капітальний ремонт будівлі та зовнішньої огорожі жіночої 

консультації №1 по вул. Другетів,79, капітальний ремонт амбулаторій ЗПСМ 

№3 по вул. Комуни, 2, ЗПСМ №4 по вул. Сечені, 31, ЗПСМ №6 по вул. 

Боженка, 4, ЗПСМ №8,9 по вул. Грибоєдова, 20, капітальний ремонт головного 

корпусу центру первинної медико-санітарної допомоги по вул. Грибоєдова, 

20В. 

По пам'ятках культурної спадщини на проведення ремонтно-

реставраційних робіт 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 використано з міського бюджету 5818,8 тис. грн., що склало 85,5 

відс. запланованих обсягів фінансування (додаток 9). 

Для виконання капітального ремонту Ужгородського міського 

Територіального центру та виготовлення проектних робіт на капітальний ремонт 

фасаду будівлі по пл.Поштовій, 3 використано 144,2 тис. грн., 17,9 відс. 

запланованих (додаток 11). 

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 269087,9 тис. грн., виконання 

склало 185792,7 тис. грн., або 69,0 відс., в тому числі за рахунок субвенції з 

державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо 

соціально-економічного розвитку окремих територій – 17023,6 тис. грн., 99,9 

відсотка. 

Більш детальний аналіз виконання робіт по об’єктах та по коштах  надано 

в додатках №№ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11. 

 

У зв'язку з тим, що в звіті подано детальний аналіз виконання 

завдань, передбачених рішеннями виконкому: від 09.03.16 №55 "Звіт про 

виконання Програми економічного і соціального розвитку міста за 2015 

рік” та від 23.11.2016 №384 Про підсумки економічного і соціального 

розвитку міста  за січень-вересень 2016 року та завдання по виконанню 

Програми економічного і соціального розвитку міста на 2016 рік" 

пропонуємо вказані рішення зняти з контролю. 

 

 

Начальник управління економіки  



                                                                   Додаток 2 
 

П О К А З Н И К И 

виконання робіт з утримання об’єктів благоустрою за 2016 рік 
 

№ 

за/

п 

Назва статті (робіт, послуг), 

заходу, цільових Програм 

Передба-

чено  

Програ-

мою, 

тис.грн. 

Уточнено 

протягом 

року,  

тис. грн. 

Вико-

нання,    

тис.грн. 

 

% 

вико-

нання 

в т.ч. дже-

рело фінан-

сування, 

тис. грн. 

міський 

бюджет 

I. Утримання об'єктів благоуст-

рою згідно з Програмою 

благоустрою м. Ужгорода на 

2015-2017 роки, всього,                     

в тому числі: 

33904,0 

 

38181,333 

 

34419,5 

 

90,1 

 

34419,5 

 

1. Послуги щодо очищування інші 

(утримання доріг) 
12000,0 13464,705 11488,9 85,3 11488,9 

2. Послуги щодо очищування інші 

(послуги з ліквідації несанкціо-

нованих сміттєзвалищ, вивіз 

сміття) 

600,0 854,0 702,3 82,2 702,3 

3. Послуги щодо благоустрою 

території (озеленення та 

утримання зелених насаджень) 

4000,0 6703,0 6440,0 96,0 6440,0 

4. Послуги щодо благоустрою 

території (послуги з утримання 

кладовищ) 

1000,0 1109,628 1097,0 98,8 1097,0 

5. Ремонтування та технічне 

обслуговування іншого елект-

ричного устаткування (послуги 

з утримання систем вуличного 

освітлення) 

1700,0 1700,0 1689,9 99,4 1689,9 

6. Енергія електрична 3500,0 3500,0 3499,5 99,9 3499,5 

7. Ремонтування та технічне 

обслуговування іншого електричного 

устаткування (послуги з утримання 

світлофорних об’єктів) 

550,0 550,0 545,9 99,2 545,9 

8. Роботи монтажні столярні 

(утримання малих архітектурних 

форм: монтаж та встановлення 

дерев'яних конструкцій) 

99,0 99,0 99,0 100,0 99,0 

9. Ремонтування іншого устатку-

вання (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) 

199,0 199,0 195,0 97,9 195,0 

11. Роботи монтажні столярні 

(послуги по святковому 

оформленню міста (монтаж 

та встановлення дерев'яних 

конструкцій) 

99,0 99,0 99,0 100,0 99,0 



№ 

за/

п 

Назва статті (робіт, послуг), 

заходу, цільових Програм 

Передба-

чено  

Програ-

мою, 

тис.грн. 

Уточнено 

протягом 

року,  

тис. грн. 

Вико-

нання,    

тис.грн. 

 

% 

вико-

нання 

в т.ч. дже-

рело фінан-

сування, 

тис. грн. 

міський 

бюджет 

12. Роботи малярні (поточний 

ремонт об'єктів благоустрою) 
199,0 199,0 199,0 100,0 199,0 

13. Послуги ветеринарні (утриман-

ня 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 

16. Поточний ремонт (заміна 

дорожніх знаків) 
199,0 199,0 197,7 99,3 197,7 

17. Прочищення зливоприймальної 

каналізації вулиць міста  
1500,0 1445,0 1445,0 100,0 1445,0 

18. Поточний ремонт окремих 

елементів зливової каналізації 

вулиць міста 

900,0 800,0 623,8 77,9 623,8 

19. Поточний ремонт міських 

шляхів 
6000,0 6000,0 5008,8 83,4 5008,8 

II. Виконання природоохоронних 

заходів згідно з Програмою 

охорони навколишнього 

природного середовища міста 

Ужгород на 2016-2017 роки 200,0 354,19 323,5 91,3 323,5 

  

РАЗОМ :  34104,0 38535,523 34743,0 90,1 34743,0 
 

 



                   Додаток 3 

П О К А З Н И К И 

виконання робіт по ремонту доріг та об’єктів благоустрою за 2016 рік 
 

№ 

за/

п 

Назва статті (робіт), заходу, 

цільової Програми 

Передба-

чено 

Прог-

рамою, 

тис.грн. 

Уточнено 

протягом 

року, 

тис.грн. 

Вико-

нання,   

тис.грн. 

% 

вико-

нання 

в т.ч. джерела 

фінансування, 

тис. грн. 

міський 

бюджет 
інші 

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'єк-

тів благоустрою історичної 

частини міста згідно з Комп-

лексною Програмою віднов-

лення історичного центру                

м. Ужгорода на 2015-2016 роки 39433,479 480,112 - - - - 

III. Реконструкція та капітальний 

ремонт об'єктів благоустрою 

згідно з Програмою благоуст-

рою м. Ужгорода на 2015-2017 

роки всього, в тому числі: - 75149,816 56116,4 74,6 50416,8 5699,6 

 реконструкція міських шляхів  - 1896,984 1771,4 93,3 1771,4 - 

 капітальний ремонт міських 

шляхів, в тому числі:   - 

 

32185,235 25080,2 77,9 

 

19380,6 5699,6 

 - субвенція з державного бюджету - 5700,0 5699,6 99,9 - 5699,6 

 капітальний ремонт мостів  - 299,975 297,8 99,2 297,8 - 

 капітальний ремонт тротуарів   - 13818,931 10154,5 73,4 10154,5 - 

 капітальний ремонт внутрішньо-

квартальних територій  - 

 

22582,69 15598,3 69,0 15598,3 - 

 капітальний ремонт кладовища 

Барвінок  - 

 

270,0  269,9 99,9 269,9 - 

 капітальний ремонт зелених 

насаджень  - 

 

1847,248 1725,6 93,4 1725,6 - 

 капітальний ремонт 

(встановлення) дорожніх знаків  - 

 

260,0 260,0 100,0 260,0 - 

 капітальний ремонт центральної 

алеї Ротарі парку - 

 

70,0 64,6 92,2 64,6 - 

 капітальний ремонт внутрішньо-

квартальної каналізаційної 

мережі по вул.8 Березня, 3,5  - 

 

 

257,754 116,2 45,0 116,2 - 

 капітальний ремонт внутрішньо-

квартальної каналізаційної 

мережі по вул. Насипна, 3  - 60,0 59,3 98,8 59,3 - 

 капітальний ремонт зелених зон 

загального користування  - 642,359 386,7 60,1 386,7 - 

 капітальний ремонт каналізацій-

ної мережі  вул. І.Франка, 56а  - 147,437 20,7 14,0 20,7 - 

 капітальний ремонт внутрішньо-

квартальної каналізаційної 

мережі по вул. Докучаєва,25  - 25,0 7,6 30,4 7,6 - 



№ 

за/

п 

Назва статті (робіт), заходу, 

цільової Програми 

Передба-

чено 

Прог-

рамою, 

тис.грн. 

Уточнено 

протягом 

року, 

тис.грн. 

Вико-

нання,   

тис.грн. 

% 

вико-

нання 

в т.ч. джерела 

фінансування, 

тис. грн. 

міський 

бюджет 
інші 

 капітальний ремонт внутрішньо-

квартальної каналізаційної 

мережі по  вул. Годинки, 8,10  

 

 

- 

 

 

100,0 

 

 

72,3 

 

 

72,3 

 

 

72,3 

 

 

- 

 капітальний ремонт внутрішньо-

квартальної каналізаційної 

мережі по вул. Можайського, 24 - 130,0 - - - - 

 капітальний ремонт внутрішньо-

квартальної каналізаційної 

мережі по вул. Тлехаса, 88 - 20,0 10,8 54,0 10,8 - 

 капітальний ремонт пілонів 

(стел) на в'їздах в м.Ужгород - 

 

146,203 130,6 89,3 130,6 - 

 капітальний ремонт внутрішньо-

квартальної каналізаційної 

мережі по вул. Легоцького, 3-13  - 70,0 53,1 75,8 53,1 - 

 капітальний ремонт внутрішньо-

квартальної каналізаційної 

мережі по вул. Маресьєва,9  - 40,0 12,1 30,2 12,1 - 

 капітальний ремонт внутрішньо-

квартальної каналізаційної 

мережі по  вул. Шумна, 32  - 50,0 - - - - 

 капітальний ремонт зливової 

каналізації по вул. Тімірязєва  - 140,0 - - - - 

 капітальний ремонт внутрішньо-

квартальної каналізаційної 

мережі по вул.Панькевича, 77, 79 - 20,0 15,8 79,0 15,8 - 

 капітальний ремонт внутрішньо-

квартальної каналізаційної 

мережі по вул. Столєтова, 4 - 20,0 8,9 44,5 8,9 - 

 капітальний ремонт внутрішньо-

квартальної каналізаційної 

мережі по вул. Шопена, 15 а  - 50,0 - - - - 

IV. Реконструкція та капітальний 

ремонт зовнішнього освітлення 

згідно з Програмою реконст-

рукції вуличного освітлення 

м.Ужгорода (II черга) на 2012-

2016 роки, всього, в тому числі:  - 13537,989 8865,4 65,4 8865,4 - 

 капітальний ремонт мереж 

зовнішнього освітлення міста 

Ужгорода, II черга - 11587,121 8865,4 76,5 8865,4 - 

 реконструкція вуличного освіт-

лення міста Ужгорода, II черга  - 

 

1950,868 - - - - 

V. Капітальний ремонт колектору 

скиду очищених стічних вод та 

водозахисної дамби - 

 

 

583,895 

 

 

583,89 99,9 

 

 

583,89 - 

 в т.ч.: кошти резервного фонду 

міського бюджету - 

 

558,794 

 

558,794 100,0 

 

558,794 - 

  

РАЗОМ : 39633,579 
 

89951,912 65565,69 72,8 
 

59866,09 5699,6 

 



                                                                         Додаток 4 

П О К А З Н И К И 

виконання робіт по ремонту житла за 2016 рік 
 

№ 

за/

п 

Назва статті, заходу,  

цільової Програми 

Передба-

чено 

Програ-

мою, 

тис.грн. 

 

Уточнено 

протягом 

року, 

тис.грн. 

 

Вико-

нання,   

тис.грн. 

 

% 

вико-

нання 

в т. ч. дже-

рело фінан-

сування,  

тис. грн. 

міський 

бюджет 

I. Реставрація (капітальний 

ремонт) фасадів та покрівель 

житлових будинків згідно з 

Комплексною Програмою від-

новлення історичного центру 

м. Ужгорода на 2015-2016 роки 8978,521 15575,427 7846,6 50,3 7846,6 

II. Капітальний ремонт житлового 

фонду згідно з Програмою капі-

тального ремонту житлового 

фонду міста Ужгород на 2015-

2017 роки, всього, в тому числі: - 24503,515 22431,0 91,5 22431,0 

 капітальний ремонт покрівель - 13975,745 13368,9 95,6 13368,9 

 капітальний ремонт водопроводу, 

каналізації - 3469,205 2773,0 79,9 2773,0 

 капітальний ремонт електрощи-

тових, мереж електроосвітлення 

будинків - 

 

 

1593,258 1335,6 83,8 1335,6 

 капітальний ремонт по заміні 

вікон в місцях загального 

користування - 

 

 

489,967 451,5 92,1 451,5 

 капітальний ремонт ліфтів  - 1126,0 1078,1 95,7 1078,1 

 капітальний ремонт по заміні 

міжповерхових та балконних 

дверей  

 

 

- 

 

 

280,25 

 

 

278,8 

 

 

99,4 

 

 

278,8 

 капітальний ремонт житлових 

будинків ОСББ в рамках проекту 

ЄС/ПРООН  - 

 

 

3095,413 2838,9 91,7 2838,9 

 капітальний ремонт фасадів 

будинків - 

 

326,427 306,2 93,8 306,2 

 на капітальний ремонт балконів 

будинків  - 

 

147,25 - - - 

III. Капітальний ремонт: встанов-

лення автономного електрич-

ного опалення малозабезпече-

ним мешканцям міста згідно з 

Програмою встановлення авто-

номного електричного опален-

ня у м. Ужгород на 2016 рік - 500,0 439,2 87,8 439,2 

IV. Реалізація Програми виготов-

лення технічної документації 

на багатоквартирні будинки, 

квартири у м. Ужгороді на 

2016-2017 роки  - 145,75 145,75 100,0 145,75 

 
 

РАЗОМ : 8978,521 
 

40724,692 
 

30862,55 
 

75,7 
 

30862,55 

 



                                                                   Додаток 5 

 П О К А З Н И К И 

будівництва і реконструкції соціально-культурних та комунальних об’єктів 

за 2016 рік 
 

Назва об’єкта 

Передба-

чено 

Програ-

мою, 

тис. грн. 

 

Уточнено 

протягом 

року, 

тис. грн. 

 

Вико-

нання,    

тис. грн. 

 

% 

вико-

нання 

в т.ч. джерела 

фінансування, 

тис. грн. 

міський 

бюджет 
інші 

 

КУЛЬТУРА 2700,0 5110,0 3520,9 68,9 3020,9 500,0 

Реконструкція комплексного бла-

гоустрою території Горянської 

церкви "Ротонда" та коригування 

проектної документації 50,0 50,0 - - - - 

Капітальний ремонт будівель 

навчальних корпусів музичної школи 

ім.Чайковського 350,0 450,0 423,0 94,0 423,0 - 

Капітальний ремонт фасаду будівлі 

дитячої школи мистецтв по пл. 

Ш.Петефі 300,0 300,0 199,9 66,6 199,9 - 

Капітальний ремонт будівлі цент-

ральної міської бібліотеки в 

м.Ужгороді по вул. Волошина  500,0 500,0 - - - - 

Реконструкція легкоатлетичних 

доріжок стадіону "Автомобіліст" 

по вул. Капушанській  600,0 63,0 - - - - 

Капітальний ремонт будівлі 

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

Капітальний ремонт системи опа-

лення музичної школи ім.П.І.Чайковсь-

кого по вул. Волошина 300,0 647,0 298,1 46,0 298,1 - 

Реставрація пам'ятки архітектури 

національного значення будівлі по 

вул.Дендеші,8 300,0 300,0 109,3 36,4 109,3 - 

Комплекс будівель під спортивно-

реабілітаційний центр інвалідів з 

ураженням опорно-рухового апара-

ту та інвалідів-учасників антите-

рористичної операції по вул. Ф.Ті-

хого, 13 б, у м. Ужгороді – 

реконструкція, в тому числі: - 2500,0 2490,6 99,5 1990,6 500,0 

- співфінансування проекту ДФРР - 100,0 100,0 100,0 100,0 - 

- субвенція з обласного бюджету  500,0 500,0 100,0 - 500,0 

 

ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я 10350,0 12780,972 4575,3 35,7 1719,9 2855,4 

Реконструкція підпірних стін 

головного корпусу Ужгородської 

ЦМКЛ по  вул. Грибоєдова  1000,0 1000,0 49,9 4,9 49,9 - 

Капітальний ремонт покрівлі та 

фасаду харчоблоку Ужгородської 

ЦМКЛ по вул. Грибоєдова   600,0   600,0  - -  - - 



Назва об’єкта 

Передба-

чено 

Програ-

мою, 

тис. грн. 

 

Уточнено 

протягом 

року, 

тис. грн. 

 

Вико-

нання,    

тис. грн. 

 

% 

вико-

нання 

в т.ч. джерела 

фінансування, 

тис. грн. 

міський 

бюджет 
інші 

Реконструкція зовнішньої мережі 

зливної каналізації ЦМКЛ 150,0 200,0 86,1 43,0 86,1 - 

Реконструкція лікарняного ліфта 

ЦМКЛ по вул. Грибоєдова 800,0 800,0 - - - - 

Капітальний ремонт терапевтич-

ного відділення Ужгородської 

ЦМКЛ по вул. Грибоєдова, в т.ч.:  

 

2500,0 

 

4483,2 2055,7 45,8 

 

72,5 1983,2 

-  субвенція з державного бюджету - 1983,2 1983,2 100,0 - 1983,2 

Капітальний ремонт приміщень від-

ділення захворювань органів дихання 

стаціонару МДКЛ по вул. Бращай-

ків, в тому числі: 2500,0 1437,772 930,9 64,7 58,7 872,2 

- субвенція з державного бюджету - 872,228 872,2 99,9 - 872,2 

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 50,0 - - - - 

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) 300,0 300,0 298,7 99,5 298,7 - 

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 200,0 200,0 121,2 60,6 121,2 - 

Капітальний ремонт будівлі сімей-

ної амбулаторії ЗПСМ по вул. Гра-

нітній, в т. ч. виготовлення проект-

но-кошторисної документації  - 590,0 582,1 98,6 582,1 - 

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 докумен-

тації)  - 70,0 22,7 32,4  22,7 - 

Капітальний ремонт відділення 

молодшого дитинства МДКЛ по 

вул. Бращайків 

 

 

- 

 

 

70,0 

 

 

35,8 

 

 

51,1 

 

 

35,8 - 



Назва об’єкта 

Передба-

чено 

Програ-

мою, 

тис. грн. 

 

Уточнено 

протягом 

року, 

тис. грн. 

 

Вико-

нання,    

тис. грн. 

 

% 

вико-

нання 

в т.ч. джерела 

фінансування, 

тис. грн. 

міський 

бюджет 
інші 

Капітальний ремонт кардіологі-

чного відділення ЦМКЛ по вул. Гри-

боєдова 

 

 

- 

 

 

70,0 

 

 

43,0 

 

 

61,4 

 

 

43,0 - 

Капітальний ремонт будівлі 

АЗПСМ №7 по вул. Капушанській  

 

- 

 

300,0 

 

- 

 

- 

 

- - 

Капітальний ремонт фізіотерапевтич-

ного відділення ЦМКЛ  

 

- 

 

70,0 

 

41,5 

 

59,2 

 

41,5 - 

Будівництво зовнішньої дренажної 

каналізації для будівлі ЗПСМ по вул. 

Грибоєдова  

 

 

- 

 

 

320,0 

 

 

13,4 

 

 

4,1 

 

 

13,4 - 

Капітальний ремонт приміщень 

відділення судинної медицини та 

неврології ЦМКЛ  

 

 

- 

 

 

120,0 

 

 

94,3 

 

 

78,5 

 

 

94,3 

 

 

- 

Реконструкція мансардних примі-

щень поліклініки МДКЛ під 

лабораторне відділення по вул. 

Боженка, 2  

 

 

 

- 

 

 

 

100,0 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 
 

ОСВІТА 23700,0 36470,4 19737,5 54,1 14922,6 4814,9 

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 1100,0 1,5 0,1 1,5 - 

Капітальний ремонт фасаду (замі-

на вікон) Ужгородської спеціалі-

зованої ЗОШ І-ІІІ ст. №2 за адре-

сою 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 86,5 28,8 86,5 - 

Капітальний ремонт фасаду бага-

топрофільного ліцею "Інтелект"  

ЗОШ №11 по наб. Православній, 25 300,0 300,0 231,5 77,1 231,5 - 

Реконструкція будівлі під початкові 

класи ЗОШ I ст. №13 (проектно-

вишукувальні роботи) 500,0 100,0 2,4 2,4 2,4 - 

Капітальний ремонт будівлі та 

благоустрою території ДНЗ №6 по                                             

вул. Капітульній 300,0 400,0 199,8 49,9 199,8 - 

Будівництво міні-котельні для ДНЗ 

№1 по вул. М.Вовчка 1200,0 1100,0 757,2 68,8 757,2 - 

Будівництво міні-котельні ЗОШ I-III 

ст. №12, ЗОШ I-III ст. №15 та ДНЗ №8 

"Дзвіночок" по вул. Заньковецької  200,0 200,0 - - - - 



Назва об’єкта 

Передба-

чено 

Програ-

мою, 

тис. грн. 

 

Уточнено 

протягом 

року, 

тис. грн. 

 

Вико-

нання,    

тис. грн. 

 

% 

вико-

нання 

в т.ч. джерела 

фінансування, 

тис. грн. 

міський 

бюджет 
інші 

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 84,8 24,2 84,8 - 

Капітальний ремонт харчоблоку ДНЗ 

№20 по вул. Белінського, 23 700,0 610,0 491,7 80,6 491,7 - 

Капітальний ремонт внутрішньої 

системи каналізації і водопоста-

чання 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, в тому числі: 2500,0 6314,9 4307,5 68,2 492,6 3814,9 

- субвенція з державного бюджету - 3814,9 3814,9 100,0 - 3814,9 

Капітальний ремонт системи 

опалення будівлі Ужгородської 

спеціалізованої ЗОШ I ст. №1 по вул. 

Високій 600,0 600,0 594,6 99,1 594,6 - 

Капітальний ремонт фасаду 

(заміна вікон) ЗОШ I-III ст. №6 по 

вул. Одеській 600,0 600,0 435,5 72,5 435,5 - 

Капітальний ремонт фасаду 

(заміна вікон) ЗОШ I-III ст. №12 по 

вул. Заньковецької 700,0 700,0 - - - - 

Будівництво зовнішньої водопровід-

ної мережі та каналізації НВК 

"Горяни" (виготовлення проектно-

кошторисної документації) 100,0 100,0 - - - - 

Реконструкція даху СНВК «Ялинка» 

по вул. Нахімова 1500,0 1500,0 55,7 3,7 55,7 - 

Капітальний ремонт будівлі ДНЗ 

№18 по вул. Айвазовського 1200,0 1200,0 - - - - 

Капітальний ремонт системи 

опалення будівлі ДНЗ №28 по                                        

вул. Добролюбова 1000,0 1000,0 671,0 67,1 671,0 - 

Капітальний ремонт харчоблоку 

ДНЗ №36 по вул. Бачинського 700,0 610,0 545,2 89,3 545,2 - 

Реконструкція системи опалення із 

влаштуванням автономної котельні 

будівлі Лінгвістичної гімназії по 

наб. Незалежності 3000,0 2930,0 2903,9 99,1 2903,9 - 
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Капітальний ремонт благоустрою 

території спеціалізованої ЗОШ №3 

I-III ст. по наб. Незалежності 400,0 400,0 27,1 6,7 27,1 - 

Реконструкція даху ДНЗ №31 по вул. 

Докучаєва, в тому числі:  1000,0 1570,0 778,4 49,5 278,4 500,0 

- субвенція з державного бюджету - 500,0 500,0 100,0 - 500,0 

Реконструкція будівлі ЗОШ I-II ст. 

№14 по вул. Тімірязєва (виготовлен-

ня проектно-кошторисної докумен-

тації) 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) 200,0 300,0 170,8 56,9 170,8 - 

Реконструкція будівлі НВК ЗОШ 

Iст. Угорськомовної гімназії по вул.Гру-

шевського (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 проект-

но-кошторисної документації) 200,0 300,0 133,5 44,5 133,5 - 

Будівництво спортивної зали для 

ЗОШ №16 по вул. Жатковича 

(виготовлення проектно-кошто-

рисної документації) - 300,0 224,4 74,8 224,4 - 

Капітальний ремонт спортивних 

споруд Ужгородської загальноос-

вітньої школи I-III ступенів №7 по 

вул. Дворжака,41 - 586,0 582,7 99,4 582,7 - 

Реконструкція покрівлі ДНЗ №28 - 250,0 198,5 79,4 198,5 - 

Капітальний ремонт фасаду будівлі 

ДНЗ №2, провулок Приютський - 50,0 35,8 71,6 35,8 - 

Капітальний ремонт фасаду 

(заміна вікон, дверей) СШ №5 по                                  

пл. Ш. Петефі - 150,0 147,7 98,4 147,7 - 

Будівництво міні-котельні для ДНЗ 

№ 15 по вул. Л.Українки - 350,0 195,9 55,9 195,9 - 

Капітальний ремонт господарських 

приміщень в УЗОШ I-III ст. №7 - 600,0 568,6 94,7 568,6 - 

Капітальний ремонт будівлі СНВК 

"Пролісок" по пр. Свободи,41, в 

тому числі виготовлення проектно-

кошторисної документації  - 550,0 537,8 97,7 537,8 - 
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Реконструкція будівлі ЗОШ №12 по 

вул. Заньковецької (виготовлення 

проектно-кошторисної докумен-

тації)  - 300,0 165,4 55,1 165,4 - 

Реконструкція будівлі ЗОШ №8 по 

вул. Ак.Корольова,4 (виготовлення 

проектно-кошторисної докумен-

тації)  - 300,0 

                                                                                                                                                         

159,3 53,1 159,3 - 

Капітальний ремонт благоустрою 

території УЗОШ I-III ст. №7 по  

вул. Дворжака,41 - 155,0 139,6 90,0 139,6 - 

Реконструкція даху НВК “Прес-

тиж” по вул. Джамбула 

(виготовлення проектно-кошто-

рисної документації)  - 120,0 5,5 4,5 5,5 - 

Реконструкція даху НВК 

“Первоцвіт” по вул. Ак. Корольова 

(виготовлення проектно-

кошторисної документації) - 120,0 5,5 4,5 5,5 - 

Будівництво ЗОШ I-III ст. на 1000 

учнівських місць по вул. І.Франка 

(виготовлення проектно-кошто-

рисної документації)  - 300,0 250,0 83,3 250,0 - 

Будівництво ДНЗ на 300 місць по 

вул. І.Франка (виготовлення проек-

тно-кошторисної документації) - 200,0 

                                                                                                                                                                                                

150,0 75,0 150,0 - 

Капітальний ремонт приміщень 

будівлі ЗОШ I-III ст. №6 по                                   

вул. Одеській,15 - 800,0 761,8 95,2 761,8 - 

Капітальний ремонт системи 

опалення будівлі ДНЗ №15 по                                    

вул. Л. Українки - 860,0 848,2 98,6 848,2 - 

Капітальний ремонт покрівлі ЗОШ 

І-ІІІ ст. №15 по вул. Заньковецької  - 450,0 406,2 90,2 406,2 - 

Капітальний ремонт будівлі спеціа-

лізованої школи І-ІІІ ст. №5 з 

поглибленим вивченням іноземних 

мов по наб. Київській,16 (виготов-

лення проектно-кошторисної доку-

ментації)  - 70,0 - - - - 

Будівництво навісу для зберігання 

дров твердопаливної котельні ЗОШ 

№7 І-ІІІ ст. по вул. Дворжака  - 190,0 169,7 89,3 169,7 - 

Капітальний ремонт системи 

опалення ДНЗ №42 по вул.Легоць-

кого, 19 - 50,0 6,9 13,8 6,9 - 
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Капітальний ремонт будівлі ДНЗ 

№26 по пр. Свободи  - 50,0 22,4 44,8 22,4 - 

Капітальний ремонт харчоблоку 

ДНЗ №7 по вул. Волошина, 46 

(виготовлення проектно-кошто-

рисної документації)  - 70,0 34,5 49,2 34,5 - 

Капітальний ремонт харчоблоку 

ДНЗ №29 “Дивосвіт” по вул. Гру-

шевського,1А(виготовлення проект-

но-кошторисної документації)  - 70,0 37,4 53,4 37,4 - 

Капітальний ремонт будівлі ДНЗ 

№40 по вул. Волошина (виго-

товлення проектно-кошторисної 

документації)  - 50,0 39,4 78,8 39,4 - 

Капітальний ремонт харчоблоку 

НВК “Горяни” по вул. Дендеші,166  - 70,0 37,2 53,1 37,2 - 

Капітальний ремонт підвальних 

приміщень будівлі спеціалізованої 

ЗОШ І-ІІІ ст. №4 по пл. Жупа-

натська, 10 (виготовлення проект-

но-кошторисної документації)  - 100,0 - - - - 

Капітальний ремонт покрівлі ДНЗ 

№36 по вул. Бачинського  - 300,0 282,0 94,0 282,0 - 

Капітальний ремонт покрівлі ДНЗ 

№29 "Дивосвіт" по вул. Грушевсь-

кого  - 300,0 297,9 99,3 297,9 - 

Капітальний ремонт благоустрою 

території ЗОШ I ст. №1 по 

вул.Високій  

 

 

- 

 

 

50,0 

 

 

29,5 

 

 

59,0 

 

 

29,5 - 

Капітальний ремонт фасаду 

(заміна вікон) ДНЗ №16 по 

вул.Айвазовського  

 

 

- 

 

 

440,0 

 

 

325,9 

 

 

74,0 

 

 

325,9 - 

Капітальний ремонт покрівлі 

Ужгородської класичної гімназії по 

вул. 8-го Березня,44 

 

 

- 

 

 

30,0 

 

 

4,0 

 

 

13,3 

 

 

4,0 - 

Капітальний ремонт приміщень 

ДНЗ №43 по вул. Дендеші  

 

- 

 

30,0 

 

- 

 

- 

 

- - 

Реконструкція спортивного майдан-

чика в ЗОШ №19 I-III ступенів по 

вул.Заньковецькій, 66, в тому числі: 

 

 

- 

 

 

624,5 

 

 

564,4 

 

 

90,3 

 

 

64,4 500,0 

- субвенція з обласного бюджету - 500,0 500,0 100,0 - 500,0 

Капітальний ремонт будівлі ДНЗ 

№21 “Ластовічка” по вул. Занько-

вецької, 87а  

 

 

- 

 

 

300,0 

 

 

24,8 

 

 

8,2 

 

 

24,8 - 
 

КОМУНАЛЬНЕ БУДІВНИЦТВО 20650,0 31734,072 15943,7 50,2 11790,0 4153,7 

Будівництво газопроводу від ГРП с. 

Сторожниця до ГРП  вул. Єнківська 200,0 200,0 - - - - 
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Реконструкція зовнішніх мереж 

фекально-господарської і дощової 

каналізації в м-ні "Червениця" (ПВР 

та БМР) 300,0 300,0 97,6 32,5 97,6 - 

Будівництво нової лінії каналізацій-

них очисних споруд потужністю 50 

тис. м³/на добу, м. Ужгород (виго-

товлення проектно-кошторисної 

документації)  1100,0 100,0 90,9 90,9 90,9 - 

Реконструкція ПНС з РЧБ 2Х1000 м. 

куб у мікрорайоні "Сторожниця", в т.ч.: 2200,0 3278,8 3278,8 100,0 950,0 2328,8 

- субвенція з державного бюджету - 2328,8 2328,8 100,0 - 2328,8 

Реконструкція підземного водозабору 

"Минай" с. Холмок Ужгородського р-ну 3000,0 3000,0 27,5 0,9 27,5 - 

Реконструкція хлораторнихНФС-2, 

НФС-3 та коригування проектно-

кошторисної документації 2000,0 2000,0 84,6 4,2 84,6 - 

Реконструкція водогону D-325 мм 

по вул.Можайського від вул.Ми-

найської до вул. 8-го Березня, в т.ч.: 2000,0 3381,5 1427,8 42,2 46,3 1381,5 

- субвенція з державного бюджету - 1381,5 1381,5 100,0 - 1381,5 

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-кошторис-

ної документації) 100,0 100,0 92,4 92,4 92,4 - 

Реконструкція водопровідної мере-

жі D-300 мм по вул. Гулака Арте-

мовського (виготовлення проектно-

кошторисної документації) 100,0 - - - - - 

Реконструкція водопровідної мере-

жі по вул. Челюскінців від вул. Гру-

шевського до вул. Ак. Корольова 

(виготовлення проектно-кошто-

рисної документації) 100,0 100,0 

                                                                                                                   

22,7 22,7 22,7 - 

Реконструкція водопровідної мережі 

D -219 мм від НС Юність в напрямку 

8-го Березня (виготовлення проект-

но-кошторисної документації) 100,0 - - - - - 

Реконструкція приміщень першого 

поверху під ЦНАП будівлі по 

пл.Поштовій,3, в т.ч. виготовлення 

проектно-кошторисної документації 300,0 4740,0 1584,6 33,4 1584,6 - 
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Реконструкція системи опалення 

будівель по вул. Небесної Сотні, 4,6 

та пл. Поштової, 3 із влаштуван-

ням автономної міні-котельні  3000,0 2500,0 2322,3 92,8 2322,3 - 

Реконструкція каналізаційного 

колектора по вул. Тельмана, в т.ч.: 2500,0 2693,772 465,5 17,2 22,1 443,4 

- субвенція з державного бюджету - 443,772 443,4 99,9 - 443,4 

Реконструкція водопровідної мережі 

по вул. Добрянського (виготовлення 

проектно-кошторисної докумен-

тації) 100,0 30,0 29,0 96,6 29,0 - 

Реконструкція водопровідної мережі 

по вул. Борканюка 600,0 580,0 231,2 39,8 231,2 - 

Реконструкція водопровідної мережі 

від вул. Годинки до вул. Капушанської 

по вул. Погорєлова  600,0 535,0 30,8 5,7 30,8 - 

Реконструкція водогону D-500 мм 

від ПНС по вул. Тихій "Кальварія" до 

вул. Собранецької (виготовлення 

проектно-кошторисної докумен-

тації) 100,0 100,0 42,4 42,4 42,4 - 

Капітальний ремонт системи 

опалення будівлі по пл. Поштовій, 3 1500,0 1530,0 888,2 58,0 888,2 - 

Капітальний ремонт будівлі по 

вул.Кармелюка, 7  500,0 115,0 35,9 31,2 35,9 

 

- 

Реконструкція водогону по 

вул.Погорєлова 250,0 180,0 166,9 92,7 166,9 

 

- 

Будівництво водовідведення побу-

тових стоків в м-ні «Дравці» (виго-

товлення проектно-кошторисної 

документації) - 300,0 189,7 63,2 189,7 - 

Будівництво водовідведення побу-

тових стоків в м-ні «Горяни» 

(виготовлення проектно-

кошторисної документації) - 300,0 188,1 62,7 188,1 - 

Будівництво водовідведення з влаш-

туванням КНС вулиць Антонівська 

та Анкудінова, в т. ч. виготовлення 

проектно-кошторисної документа-

ції  - 1150,0 1088,1 94,6 1088,1 - 

Капітальний ремонт будівлі по вул. 

8 Березня, 46А, в т. ч. виготовлення 

проектно-кошторисної докумен-

тації  - 1550,0 1209,2 78,0 1209,2 - 

Капітальний ремонт приміщень 

будівель по вул. Небесної Сотні, 5  - 470,0 408,7 86,9 408,7 - 

Капітальний ремонт покрівлі 

Ужгородського міського територі-

ального центру соціального 

обслуговування по вул. Благоєва  - 270,0 254,6 94,2 254,6 - 
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Капітальний ремонт приміщень 

будівлі по вул. Висока,10  - 90,0 89,8 99,7 89,8 - 

Капітальний ремонт приміщень 

будівлі проспект Свободи,2  - 125,0 124,9 99,9 124,9 - 

Капітальний ремонт приміщень 

будівлі по вул. Грушевського,6  - 140,0 133,9 95,6 133,9 - 

Капітальний ремонт приміщень 

будівлі по вул. Бородіна, 15А - 205,0 199,6 97,3 199,6 - 

Капітальний ремонт приміщень бу-

дівлі УПСЗН по пл. Ш.Петефі, 24Б  - 300,0 298,3 99,4 298,3 - 

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 та 

виготовлення проектно-кошторисної 

документації  - 80,0 - - - - 

Реконструкція аварійної ділянки каналі-

заційного колектора по пров. Соляний - 1100,0 839,7 76,3 839,7 - 

Капітальний ремонт приміщень 

будівель по вул. Небесної Сотні, 4  

 

- 

 

50,0 

 

- 

 

- 

 

- - 

Рекультивація полігону ТПВ в с.Бар-

вінок Ужгородського району-

будівництво 

 

 

- 

 

 

100,0 - - 

 

 

- - 
 

РАЗОМ : 57400,0 86095,444 43777,4 50,8 31453,4 12324,0 

 

 

 



                                                                            Додаток 6 

П О К А З Н И К И 

виконання робіт по ремонту закладів освіти за 2016 рік 
 

№ 

за/

п 

Назва 

закладу 

Назва робіт Передба-

чено 

Програ-

мою, 

тис. грн. 

Уточнено 

протягом 

року, 

тис.грн. 

Вико-

нання,    

тис.грн. 

% 

вико-

нання 

в т.ч. джерела 

фінансування, 

тис. грн. 

міський 

бюджет 
інші 

1. 

 

 

Лінгвістична 

гімназія ім. 

Т.Г.Шевченка 

Капітальний ремонт 

будівлі 

445,3 445,3 306,7 68,8 306,7 - 

2. 

 

 

 

Ужгородська 

ЗОШ № 15 по 

вул. Занько-

вецької, 13а 

Капітальний ремонт 

даху 

650,0 650,0 - - - - 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УЗОШ І-ІІІ ст. 

№20-ліцею 

"Лідер"  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Капітальний ремонт пок-

рівлі спортзалу в рамках 

проекту ЄС/ПРООН 

"Місцевий розвиток, 

орієнтований на грома-

ду" (для співфінансуван-

ня) згідно з Програмою 

матеріально-технічного 

забезпечення та енерго-

збереження навчальних 

закладів на 2016-2020 

роки - 215,402 215,4 100,0 215,4 - 

4. 

 

 

УЗОШ І-ІІІ ст. 

№20-ліцею 

"Лідер"  

Капітальний ремонт 

будівлі басейну 

- 333,929 333,929 100,0 333,929 - 

5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗОШ №14  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Реконструкція електро-

мережі в рамках проекту 

ЄС/ПРООН "Місцевий 

розвиток, орієнтований 

на громаду" (для співфі-

нансування) згідно з 

Програмою матеріально-

технічного забезпечення 

та енергозбереження 

навчальних закладів на 

2016-2020 роки - 48,15   48,15   100,0 48,15  - 

6. 

 

 

Класична гім-

назія 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 

документації)  - 26,456 26,456 100,0 26,456 - 

8. 

 

 

 

 

Лінгвістична 

гімназія ім. 

Т.Г.Шевченка 

 

 

Капітальний ремонт 

системи опалення та 

каналізації (виготовлен-

ня проектно-кошторис-

ної документації) - 35,5 35,4 99,7 35,4 - 



№ 

за/

п 

Назва 

закладу 

Назва робіт Передба-

чено 

Програ-

мою, 

тис. грн. 

Уточнено 

протягом 

року, 

тис.грн. 

Вико-

нання,    

тис.грн. 

% 

вико-

нання 

в т.ч. джерела 

фінансування, 

тис. грн. 

міський 

бюджет 
інші 

9. 

 

 

 

Лінгвістична 

гімназія ім. 

Т.Г.Шевченка 

 

Капітальний ремонт 

санвузлів (виготовлен-

ня проектно-кошторис-

ної документації) - 13,5 13,5 100,0 13,5 - 

10. 

 

 

 

 

Лінгвістична 

гімназія ім. 

Т.Г.Шевченка  

 

 

Капітальний ремонт 

елементів благоустрою 

подвір'я (виготовлення 

проектно-кошторисної 

документації) - 14,544 14,544 100,0 14,544 - 

11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ужгородська 

загальноосвіт

ня спеціалізо-

вана школа I-

IIIст.№2 з пог-

либленим вив-

ченням окре-

мих предметів, 

вул.Підгірна, 43 

Реконструкція 

каналізаційної мережі 

- 449,0 - - - - 

12. 

 

 

 

 
 

Ужгородське 

вище профе-

сійне училище 

торгівлі та 

технологій 

харчування  

Капітальний ремонт 

майстерні-кафе 

- 600,0 600,0 100,0 - 600,0* 

13. 

 

 

 

 

УЗОШ I-III 

ст. №20 – 

ліцею “Лідер”, 

м.Ужгород, 

вул. Сільвая,3 

Капітальний ремонт 

благоустрою території 

- 430,872 427,7 99,2 427,7 - 

14. 

 

 

 

 

ЗОШ, ДНЗ 

 

 

 

 

Реалізація заходів 

комплексної Програми 

розвитку та удоскона-

лення цивільного 

захисту в м. Ужгород  - 1036,177 1035,9 99,9 1035,9 - 

 Разом:  
1095,3 4328,37 3087,21

9 

71,3 2487,21

9 

600,0 

 

Примітка: *- субвенція з обласного бюджету 



                                                                       Додаток 7 

П О К А З Н И К И 

виконання робіт по  ремонту закладів охорони здоров'я за 2016 рік 

 

 

 

 

№ 

за/

п 

 

 

 

 

Назва закладу 

 

 

Назва робіт 

Передба-

чено 

Програ-

мою, 

тис. грн. 

 

 

Уточнено 

протягом 

року, 

тис.грн. 

 

Вико-

нання,    

тис.грн. 

 

% 

вико-

нання 

в т.ч.дже-

рело фінан-

сування,  

тис. грн.  

міський 

бюджет 

1. ЗПСМ №5 по 

вул. Челюс-

кінців,10 

Капітальний ремонт 

амбулаторії 

658,43 658,43 658,4 99,9 658,4 

2. МДКЛ по вул. 

Ракоці, 3,5 

Капітальний ремонт 

системи опалення 

будівлі 548,0 548,0 541,9 98,8 541,9 

3. Міська полік-

лініка по вул. 

Грибоєдова,20В   

Капітальний ремонт 

лабораторії рентгено-

логічного відділення - 85,0 85,0 100,0 85,0 

4. Міська поліклі-

ніка по вул. 

П.Комуни, 2 

Капітальний ремонт 

лабораторії рентгено-

логічного відділення 

філії №2 - 35,0 34,9 99,7 34,9 

5. Жіноча кон-

сультація №1 по 

вул. Другетів,79 

Капітальний ремонт 

будівлі та зовнішньої 

огорожі - 40,0 40,0 100,0 40,0 

6. ЗПСМ №3 по 

вул. Комуни, 2 

Капітальний ремонт 

амбулаторії - 70,0 70,0 100,0 70,0 

7. ЗПСМ №4 по 

вул. Сечені, 31 

Капітальний ремонт 

амбулаторії - 50,0 50,0 100,0 50,0 

8. ЗПСМ №6 по 

вул. Боженка,4 

Капітальний ремонт 

амбулаторії - 65,0 65,0 100,0 65,0 

9. ЗПСМ №8,9 по 

вул. Грибоєдова, 

20 

Капітальний ремонт 

амбулаторії 

- 85,0 85,0 100,0 85,0 

10. Міський полого-

вий будинок 

Капітальний ремонт 

м'якої частини 

покрівлі блоку А 

пологового корпусу - 50,0 3,2 6,4 3,2 

11. Міський полого-

вий будинок 

Капітальний ремонт 

харчоблоку - 60,504 60,5 99,9 60,5 

12. Центр первинної 

медико-санітар-

ної допомоги по 

вул. Грибоєдова, 

20В 

Капітальний ремонт 

головного корпусу 

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

 Разом :  1206,43 1846,934 1793,9 97,1 1793,9 



Додаток 9 

 

П О К А З Н И К И 

виконання ремонтно-реставраційних робіт пам'яток культурної спадщини за 

2016 рік 

 

 

 

 

 

№ 

за/

п 

Назва об'єкта 

Передба-

чено 

Програ-

мою, 

тис. грн. 

Уточнено 

протягом 

року, 

тис. грн. 

 

Вико-

нання,    

тис. грн. 

 

% 

вико-

нання 

в т.ч. джерело 

фінансування, 

тис. грн. 

міський 

бюджет 

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 

 

 

 

 

 

 

 

4415,9 

 

 

 

 

 

 

 

83,3 

 

 

 

 

 

 

 

4415,9 

2. Внутрішнє облаштування пам'ят-

ки архітектури національного 

значення "Амбар та винний льох 

XVII ст.", охоронний № 1107, в 

м.Ужгород по вул. Ф.Ракоці,2 

згідно з Комплексною Програ-

мою відновлення історичного 

центру м.Ужгород на 2015-2016 

роки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

1500,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

1402,9 

 

 

 

 

 

 

 

 

93,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

1402,9 

 Всього : - 6800,0 5818,8 85,5 5818,8 



Додаток 11 

 

П О К А З Н И К И 

виконання робіт по ремонту будівлі за 2016 рік 

 

 

 

№ 

за/

п 

Назва об'єкта 

Передбачено 

Програмою, 

тис. грн. 

Уточнено 

протягом 

року, 

тис. грн. 

Вико- 

нання, 

тис. грн. 

 

% 

вико-

нання 

в т.ч. джерело 

фінансування, 

тис. грн.: 

міський 

бюджет 

1. Капітальний ремонт 

фасаду будівлі по                     

пл. Поштовій, 3 

   

 

- 

 

 

655,0 

 

 

39,4 

 

 

6,0 

 

 

39,4 

2. Капітальний ремонт 

Ужгородського міського 

Територіального центру  

 

 

- 

 

 

150,0 

 

 

104,8 

 

 

69,8 

 

 

104,8 

  

Всього : 
 

- 
 

805,0 
 

144,2 
 

17,9 
 

144,2 
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