
 

 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

               ХІX  сесія    VIІ _  скликання  
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 
  08 лютого 2018 року                   м. Ужгород                                  № 959 

                                            

Про зміни до рішення IХ сесії міської ради  

VII скликання 22 грудня 2016 року №497  

 

 

 

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

самоврядування в Україні" 

 

міська рада ВИРІШИЛА: 

 

 1. Внести зміни до рішення IХ сесії міської ради VII скликання                     

22 грудня 2016 року №497 "Про Програму науково-методичного забезпечення 

розроблення Стратегії розвитку міста "Ужгород 2030", а саме: додатки 1, 2, 3, 4, 

затверджені рішенням XVIII сесії міської ради VII скликан-ня 14 грудня 2017 

року №899, викласти в новій редакції (додаються). 

 2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 

міського голови І.Фартушка. 

 

 

 

Міський голова         Б. Андріїв 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                          Додаток 1  

до Програми 

 

 

Ресурсне забезпечення Програми 

 науково-методичного забезпечення розроблення  

Стратегії розвитку міста "Ужгород 2030" на 2018 рік 

 

(тис. грн.) 

Обсяг коштів, які 

пропонується залучати на 

виконання Програми 

Термін виконання 

Програми 

Усього витрат 

на виконання 

Програми 2018 рік 

Обсяг ресурсів, усього,  

у тому числі: 

415,0 415,0 

державний бюджет   

обласний бюджет   

міський бюджет 415,0 415,0 

кошти не бюджетних джерел   

 

 

 

Секретар ради                                                                                         А. Сушко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 2  

до Програми 
 

Основні заходи з реалізації Програми на 2018 рік 
 

Зміст заходів з реалізації  Програми  
Відповідальні 

за виконання 

Орієнтовні 

обсяги фінансу-

вання за 

рахунок коштів 

міського бюд-

жету, тис. грн. 

1. Діагностика екологічного стану довкілля та 

озеленення міста. 

Наукове дослідження рекреаційно-туристичного 

потенціалу міста, проблематики та напрямів розвитку. 

Дослідження розвитку науково-технічного потенціалу та 

інноваційної діяльності. 

Управління 

економіки та 

стратегічного 

планування 

Ужгородської 

міської ради 

40,0 

2. Проведення соціально-економічного аналізу розвитку 

міста за 2010-2015 роки, розроблення прогнозу 

економічного потенціалу міста та проведення 

соціологічного дослідження з вивчення думки 

мешканців міста щодо пріоритетів розвитку міста 

Управління 

економіки та 

стратегічного 

планування 

Ужгородської 

міської ради 

55,0 

3. Проведення SWOT – аналізу. Аналіз внутрішніх 

(сильні і слабкі сторони) та зовнішніх (сприятливі 

можливості та загрози) чинників розвитку міста. 

Розробка просторових сценаріїв розвитку міста з 

фокусом на транспорті, забудові та ландшафті ( у тому 

числі головних напрямків (проектів) в рамках кожного 

сценарію, з аналізом ризиків та можливостей) 

Управління 

економіки та 

стратегічного 

планування 

Ужгородської 

міської ради 

85,0 

4. Визначення пріоритетних операційних цілей 

розвитку міста та плану заходів реалізації Стратегії 

розвитку міста "Ужгород 2030". 

Управління 

економіки та 

стратегічного 

планування 

Ужгородської 

міської ради 

115,0 

5. Презентація та громадське обговорення Стратегії 

розвитку міста "Ужгород 2030" та робота зі зворотним 

зв’язком (пропозиції громадян до Стратегії) 

Організація проведення внутрішніх міських семінарів, 

зустрічей з фокус-групами, відкритих зустрічей з 

громадою, конференцій, "Круглих столів" та презентацій 

в рамках процесу розроблення Стратегії розвитку міста 

"Ужгород 2030". 

Навчальні майстерні для персоналу структури (центру) 

управління Стратегічним планом. 

Тиражування Стратегії розвитку міста "Ужгород 2030" у 

кількості 300 примірників. 

Управління 

економіки та 

стратегічного 

планування 

Ужгородської 

міської ради 
120,0 

Усього по Програмі:  415,0 

 

 

Секретар ради                                                                                            А. Сушко 



Додаток 3  

до Програми 

Перелік завдань  

Програми науково-методичного забезпечення  

розроблення Стратегії розвитку міста "Ужгород 2030" на 2018 рік 

 
Мета, завдання, ТПКВКМБ Джерела 

фінансування 
Термін виконання Програми Відповідальні 

виконавці Обсяг 

видатків, 

тис.грн. 

2018 рік 
у т.ч. кошти міського бюджету, тис.грн. 

Загальний фонд Спеціальний фонд 
Всього на виконання Програми Міський 

бюджет 

415,0 415,0  Управління економіки 

та стратегічного плану-

вання Ужгородської 

міської ради 

Мета програми: науково-методичне забезпечення розроблення Стратегії розвитку міста "Ужгород 2030" 

Завдання 1.  

Діагностика екологічного стану 

довкілля та озеленення міста. 

Наукове дослідження рекреаційно-

туристичного потенціалу міста. 

проблематики та напрямів розвитку. 

Дослідження розвитку науково-

технічного потенціалу та інноваційної 

діяльності 

Міський 

бюджет 

40,0 40,0  Управління економіки 

та стратегічного плану-

вання Ужгородської 

міської ради 

Завдання 2. 

Проведення соціально-економічного 

аналізу розвитку міста за 2010-2015 

роки, розроблення прогнозу 

економічного потенціалу міста та 

проведення соціологічного дослідження 

з вивчення думки мешканців міста щодо 

пріоритетів розвитку міста 

Міський 

бюджет 

55,0 55,0  Управління економіки 

та стратегічного плану-

вання Ужгородської 

міської ради 

Завдання 3. 

Проведення SWOT – аналізу. Аналіз 

Міський 

бюджет 

85,0 85,0  Управління економіки 

та стратегічного плану-



внутрішніх (сильні і слабкі сторони) та 

зовнішніх (сприятливі та загрози) 

чинників розвитку міста. 

Розробка просторових сценаріїв 

розвитку міста з фокусом на транспорті, 

забудові та ландшафті ( у тому числі 

головних напрямків (проектів) в рамках 

кожного сценарію, з аналізом ризиків та 

можливостей) 

вання Ужгородської 

міської ради 

Завдання 4. 

Визначення пріоритетних операційних цілей 

розвитку міста та плану заходів реалізації 

Стратегії розвитку міста «Ужгород 2030» 

Міський 

бюджет 

115,0 115,0   Управління економіки 

та стратегічного плану-

вання Ужгородської 

міської ради 

Завдання 5. 

Презентація та громадське обговорення 

Стратегії розвитку міста «Ужгород 

2030» та робота зі зворотним зв»язком 

(пропозиції громадян до Стратегії) 

Організація проведення внутрішніх 

міських семінарів, зустрічей з фокус-

групами, відкритих зустрічей з 

громадою, конференцій, «круглих 

столів» та презентацій в рамках процесу 

розроблення Стратегії розвитку міста 

«Ужгород 2030». 

Навчальні майстерні для персоналу 

структури (центру) управління 

Стратегічним планом. 

Тиражування Стратегії розвитку міста 

«Ужгород 2030» у кількості 300 

примірників. 

Міський 

бюджет 

120,0 120,0   Управління економіки 

та стратегічного плану-

вання Ужгородської 

міської ради 

 

 

Секретар ради                                                                А.Сушко 

 



Додаток 4 

 до Програми 

Результативні показники Програми науково-методичного 

забезпечення розроблення Стратегії розвитку міста "Ужгород 2030" на 2018 рік 

      (тис. грн.) 

Відповідальні виконавці,  ТПКВК МБ, завдання 

програми, результативні показники 

Код тимчасової 

класифікації видатків та 

кредитування 

Термін виконання програми 

2018 рік 

 

Разом 
у т.ч. кошти міського бюджету 

Загальний фонд Спеціальний фонд 

Всього на виконання програми:   415,0 415,0  

Мета Програми: науково- методичне забезпечення розроблення Стратегії розвитку міста «Ужгород 2030» 

Всього на виконання підпрограми      

ТПКВК МБ      

Відповідальний виконавець: Управління економіки та стратегічного планування 

Завдання 1.  Діагностика екологічного стану довкілля та озеленення міста. 

Наукове дослідження рекреаційно-туристичного потенціалу міста, проблематики та напрямів 

розвитку. 

Дослідження розвитку науково-технічного потенціалу та інноваційної діяльності 
Показники виконання:  40,0 40,0  

Показник продукту:      

Кількість заходів  3 3  

Показник продуктивності (ефективності):      

Середні витрати на проведення одного заходу  13,3  13,3   

Показник результативності (якості, %):  100  100   

Завдання 2.  Проведення соціально-економічного аналізу розвитку міста за 2010-2015 роки, розроблення 

прогнозу економічного потенціалу міста та проведення соціологічного дослідження з вивчення 

думки мешканців міста щодо пріоритетів розвитку міста 
Показники виконання:   55,0 55,0    

Показники витрат (вхідних ресурсів):          

Показник продукту:        

Кількість заходів   3 3   

Показник продуктивності (ефективності):       

Середні витрати на проведення одного заходу   18,3 18,3    

Завдання 3.  Проведення SWOT – аналізу. Аналіз внутрішніх (сильні і слабкі сторони) та зовнішніх (сприятливі 

можливості та загрози) чинників розвитку міста. 

Розробка просторових сценаріїв розвитку міста з фокусом на транспорті, забудові, та ландшафті (у тому 



числі головних напрямків (проектів) в рамках кожного сценарію, з аналізом ризиків та можливостей). 

Показники виконання:   85,0 85,0  

Показники витрат (вхідних ресурсів):        

Показник продукту:         

Кількість заходів   2 2    

Показник продуктивності (ефективності):          

Середні витрати на проведення одного заходу   42,5  42,5   

Показник результативності (якості, %):   100 100    

Завдання 4.  Визначення пріоритетних операційних цілей розвитку міста та плану заходів реалізації Стратегії 

розвитку міста «Ужгород 2030» 

Показники виконання:   115,0  115,0   

Показники витрат (вхідних ресурсів):            

Показник продукту:            

Кількість заходів   1  1   

Показник продуктивності (ефективності):            

Середні витрати на проведення одного заходу        

Показник результативності (якості, %):   100 100    

Завдання 5.  Презентація та громадське обговорення Стратегії розвитку міста «Ужгород 2030» та робота зі 

зворотним зв'язком (пропозиції громадян до Стратегії). 

Організація проведення внутрішніх міських семінарів. Зустрічей з фокус-групами, відкритих зустрічей з 

громадою, конференцій, «круглих столів» та презентацій в рамках процесу розроблення Стратегії 

розвитку міста «Ужгород 2030». 

Навчальні майстерні для персоналу структури (центру) управління Стратегічним планом. 

Тиражування Стратегії розвитку міста «Ужгород 2030» у кількості 300 примірників. 

Показники виконання:   120,0 120,0    

Показники витрат (вхідних ресурсів):         

Показник продукту:        

Кількість заходів   4  4   

Показник продуктивності (ефективності):        

Середні витрати на проведення одного заходу   30,0 30,0    

Показник результативності (якості, %):   100 100    

 

Секретар ради                                                                                                                                                       А.Сушко 
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