
РАЗОМ!

Звіт міського голови Ужгорода
Богдана Андріїва 
за 2016 рік



Шановні ужгородці!

Минув рік, як ви довірили новій команді працювати над розвитком міста. Рік був 
непростим. На нашому шляху були і помилки, і прорахунки – ми не приховуємо їх. Але є і 
досягнення. Твердо переконаний – жодного позитивного зрушення нам не вдалося б 
досягнути без дієвої підтримки громади. Це лише початок нашої роботи, наших спільних 
перемог. Тільки разом ми зможемо зробити наш рідний Ужгород кращим. 
Щиро і відкриЩиро і відкрито звітуюся перед вами з надією на подальшу співпрацю!  

З повагою Міський голова                                                                            Богдан Андріїв                                                                                            



КОМФОРТНЕ МІСТО

Проведено реконструкцію та капітальний ремонт 1300 м  водопровідних мереж (у 2015 р. – 650 м). 

Збудовано 2 резервуари чистої води по 1000 куб.м (в 2015 р. – 2 резервуари по 500 куб. м ). 

Масштабні роботи з поточного та капітального ремонтів

 34931 м2Поточний ремонт

10061 м2Капітальний ремонт тротуарів

44261 м2Капітальний ремонт міських шляхів

23461 м2Капітальний ремонт покрівель

 4965 м2Реконструкція фасадів

 958 одиницьКапітальний ремонт мереж зовнішнього 
освітлення (кількість світильників)

19084 м2Капітальний ремонт внутрішньоквартальних територій  
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РАЗОМ!
Звіт Богдана АндріїваНОВОСТВОРЕНІ СТРУКТУРНІ ПІДРОЗДІЛИ

У стислі терміни було організовано роботу 
зі створення та налагодження ефективної діяльності:

За період квітень-грудень 2016 р. опрацьовано 3069 заяв,  акумульовано до 
місцевого бюджету 342 757, 00 грн.

 
яким  опрацьовано 3127 заяв, акумульовано 217525,00 грн. 

Ужгород став першим в області та 9-им серед обласних центрів, де було 
створено відділ Державного архітектурно-будівельного контролю. У 
період травень-грудень 2016 р. складено 41 постанову про притягнення до 
відповідальності за порушення у сфері містобудування на загальну суму 
436657,00 грн., сплачено до бюджету — 394175,00 грн. 

Відділу реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень

Відділу реєстрації  юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців,

Відділу Державного архітектурно-будівельного контролю
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РОЗПОРЯДЖЕННЯ ЗЕМЛЕЮ, 
БЮДЖЕТОМ ТА МАЙНОМ

Одним з перших рішень новосформованої міської ради стало рішення про 
мораторій на виділення вільної землі комерційного призначення (крім землі для 
будівництва індивідуального житла для учасників бойових дій). 

Протягом 2016 р. не було виділено жодної ділянки комерційного призначення для 
господарюючихсуб'єктів. 
Забезпечивши вільний та прозорий механізм аукціонів, вдалося домогтися 
суттєвого зростання надходжень за приватизацію майна. 

ТТак, зокрема, було реалізовано за 3500000,00 грн. об’єкт за адресою 
Грушевського, 4А,  безуспішні спроби продажу якого тривали з 2011 року. Також 
забезпечено ріст ефективності використання комунального майна. 

2015 р.

235 354,00 грн. 10 319 566,00 грн.

4 609 754,00 грн.2 658 319,00 грн.

Приватизація

Оренда майна

2016 р.
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РОЗПОРЯДЖЕННЯ ЗЕМЛЕЮ, 
БЮДЖЕТОМ ТА МАЙНОМ

З метою ефективного розпорядження бюджетними 
коштами протягом поточного року велась послідовна 
робота із впровадження системи Prozorro та 
дотримання вимог Законів України «Про публічні 
закупівлі» та «Про здійснення державних закупівель».

Так, зокрема,  у 2016 р. укладено 4796 договорів на загальну суму 
244603178,0 грн., з них: 

- проведено 134 тендерних процедур на суму 129531586,0 грн.; 

- проведено 205 допорогових електронних закупівель-аукціонів на суму 
8840994,0 грн. (ProZorro); 

- заключено 135 угод на суму 39005562,0 грн., по яким оприлюднено звіти 
про укладені договори (ProZorro).  

ТТакож  реалізовано проект  «Відкритий бюджет» - на сайті міської ради у 
вільному доступі можна ознайомитися з основними показниками поточних 
доходів та видатків міського бюджету. 
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У школах міста навчається 14 980 учнів, у ДНЗ – 5573 вихованців, у ПТУ – 1185 учнів.  
Охоплення дітей дошкільною освітою складає: віком 3-5 років – 96, 4%;  віком 5-6 
років – 99,9%.

З метою розширення мережі дошкільних груп у січні 2016 р. відкрито додатковугрупу 
у НВК «Гармонія», у вересні 2016 р. – у НВК «Ялинка». Реорганізовано НВК «Горяни» у 
ДНЗ № 43, де заплановано відкриття ще однієї дошкільної групи.

«Програма харчування дітей 
у дошкільних і загальноосвітніх 
навчальних закладах міста» 

виділено  
8781155,00 грн.

«Програма підтримки дітей учасників АТО 
та дітей, переселених з тимчасово 
окупованої території України» 

виділено 
1077323,00 грн.

Розширення мережі дошкільних груп

Програми забезпечення дітей безкоштовним харчуванням
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Значно покращено матеріально-технічну базу навчальних закладів. Оновлено 
комп’ютерну техніку, придбано шкільні меблі, м’який інвентар та меблі для ДНЗ, 
миючі та дезінфікуючі засоби. 

3 млн. 500 тис. грн.
у 2016 році на ці потреби було виділено 

з міського бюджету, у тому числі,  на придбання: 

У 2015 р. на ці потреби кошти не передбачалися. 

41 932 грн.
Обладнання 
для харчоблоків

 1 166994 грн.
Комп’ютерного 
забезпечення

187975 грн.
Учнівських меблів

100 673 грн.
Обладнання 
для котелень
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На міські медичні програми у 2015р. виділено 2833260,00 грн., у  2016 р. - 3 205175,00 грн. 
Спрямування коштів на програми дозволяє, зокрема, проводити: 

- безкоштовне амбулаторне лікування та зубопротезування пільгової категорії населення 

- ветеранів та прирівняних до них категорій (понад 600 ветеранів, у тому числі учасників АТО); 

- забезпечення цукрознижуючими препаратами понад 1500 осіб, хворих на цукровий діабет 
(додатково виділено у 2016 р. 443 631,00 грн.) та 36 дітей  витратними матеріалами до 
індивідуальних глюкометрів та інсулінових помп (додатково виділено у 2016 р. 81 369,00 грн.); 

- забезпечення доро- забезпечення дороговартісними медикаментами 26 хворих, які потребують пересадки нирки 
та 5 хворих - реципієнтів ниркових трансплантатів (додатково у 2016 р. виділено 288 265,00 грн.) 

- забезпечення препаратами супроводу хворих на туберкульоз та контактних осіб (вітаміни, 
гепатопротектори, антибіотики) додатково виділено у 2016 р. 88 000,00 грн. - знеболення у 
важкохворих онкохворих людей в термінальних стадіях (додатково виділено у 2016 р. 308 
700,00 грн.) - попередження розвитку гострого інфаркту міокарда та його ускладнень 
(додатково виділено 80 000,00 грн.) 

медичних програм, розроблених відділом охорони здоров’я, фінансуються  
з міського бюджету.10
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Успішно працюють 9 амбулаторій загальної практики сімейної медицини. 

Протягом року було проведено капітальні ремонти та закуплено оснащення для медичних 
закладів міста на загальну суму 7 230 963,00 грн. Так, зокрема, проведено: 

- капітальний ремонт системи опалення будівель МДКЛ по вул.Бращайків-Ракоці, 3-6 
(540 000,00 грн.); 

- капітальний ремонт амбулаторії №5 по вул.Челюскінців, (658 430,00 грн.); 

- капі- капітальний ремонт лабораторії рентгенологічного відділення міської поліклініки 
(120 000,00 грн.); 

- виготовлення проектно-кошторисної документації для капітальних ремонтів медичних 
закладів (470 504,00 грн.); 

- придбання обладнання для медичних установ (1 059 029,00 грн.); 

- капітальний ремонт приміщень відділення захворювань органів дихання стаціонару МДКЛ 
по вул. Бращайків (1310,0 тис.грн.); 

-- капітальний ремонт терапевтичного відділення ЦМКЛ по вул. Грибоєдова  (2248,2 тис.грн.).  
З метою ефективного і раціонального використанням бюджетних коштів у 
лікувально-профілактичних закладах міста в частині госпіталізації та лікування хворих з 
інших міст, районів областей та держав введено у дію з серпня 2016 р. добровільне медичне 
страхування. За 4 місяці 2016 року застраховано 305 осіб на загальну суму 334,1 тис.грн.
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9 тис. домогосподарств
станом на 01 грудня 2016 р.  отримують субсидію, 
що на 41,8% більше, ніж за відповідний період 
минулого року (в 2015 р. – 6346 домогосподарств). 

Грошова та матеріальна допомога

12125,5 тис.грн.
сума нарахованих субсидій на 01.12.2016 р., 
що на 70,7% більше, ніж за відповідний 
період минулого року ( в 2015 р. – 7104,4 тис. грн.).

За січень-грудень 2016 р. за рахунок коштів міського бюджету надано грошової допомоги 2050 
малозабезпеченим громадянам міста на загальну суму 916,0 тис. грн. , у т.ч. 155 учасникам АТО на 
суму 354,7 тис. грн. та 8 сім’ям загиблих учасникам АТО на суму 93, 0 тис.грн.  

РішеннямРішенням ІІ сесії Ужгородської міської ради VII скликання від 14.04.2016 року №166 було виділено 
матеріальну допомогу на проведення ремонту житла 3 сім’ям учасників ліквідації наслідків 
Чорнобильської катастрофи, які найбільше його потребують, на суму 49,566 тис.грн. За 
призначенням усіх видів державних соціальних допомог станом на 01 грудня 2016 р. до управління  
звернулося 6979 осіб. Нараховано та перераховано усіх видів соціальних допомог на суму 134876,2 
тис.грн., що на 12% більше, ніж за відповідний період минулого року.  

РішеннямРішенням І сесії VІІ скликання Ужгородської міської ради від 10 березня 2016 р. № 122 створено 
сектор обліку та нічного перебування бездомних осіб у складі Ужгородського міського 
територіального центру соціального обслуговування. 
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Протягом 2016 р. відповідно до міської  «Програми розвитку бібліотек та бібліотечної 
справи на 2016-2018 рр.» поповнено фонди Ужгородської центральної міської 
бібліотечної системи, придбано мультимедійне обладнання та меблі на загальну суму 
110 тис.грн. 

У резУ результаті збільшення у два рази фінансування “Програми відзначення в місті 
Ужгород державних та місцевих свят, історичних подій, знаменних і пам’ятних дат та 
інших заходів на 2015-2017 рр.” забезпечено участь творчих колективів міста у 
всеукраїнських та міжнародних фестивалях та конкурсах. 

Програми розвитку культури в Ужгороді

ХІ Міжнародний конкурс мистецтв «Закарпатський едельвейс». 

Презентацію альбому-книги «Василь Свида. Нетлінне». 

Міжнародний фестиваль хіп-хоп танцю «GHETTO GROOVE». 

Східно-Європейський круговий фотосалон – 2016. 

Фестивальний марафон «Падіюн-Євро-Данс». 

Свято закарпатської культури. 

За підтримки Ужгородської міської ради, зокрема, проведено:
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У  2016 році внесено зміни до «Програми розвитку фізичної культури та спорту, 
фінансової підтримки кращих спортсменів та команд, покращення 
матеріально-технічної спортивної бази в м. Ужгороді на 2016-2018 рр.», 
відповідно до яких: 
-  вперше передбачено виплату винагороди кращим спортсменам року; 
- збільшено фінансову підтримку спортсменів, які брали участь у міжнародних 
(чемпіонати, кубки світу та Європи) і всеукраїнських змаганнях;  
- забезпечено уча- забезпечено участь спортсменів у Міжнародних дитячих спортивних іграх  з 
плавання (м. Нью-Тайпей, Тайвань); 
- профінансовано 14 навчально-тренувальних зборів; 
- розроблено програму будівництва дитячих і спортивних майданчиків.

Програма розвитку фізичної культури та спорту, фінансової  
підтримки кращих спортсменів та команд, покращення  
матеріально-технічної бази в м. Ужгород на 2016-2018 рр.

25 000

13 538

124 301 

Використано коштів (грн.)

Спортивно – масові заходи

244 695

127 425

180 559

Програма навчання плаванню дітей і розвитку 
водних видів спорту 2016-2018 рр.

2015р. 2016р.
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4534 грн. - рівень середньомісячної заробітної плати в Ужгороді, найвищий серед 
закарпатських міст (по області – 3916 грн.). 

Найбільше адміністративних послуг у Закарпатській області надає  Центр надання 
адміністративних послуг  Ужгородської міської ради – 173, серед яких 42 - 
дозвільного характеру.

Про сприятливе бізнес-середовище свідчать зростання надходжень до бюджету по 
цілому ряду податків та зборів. Так, зокрема, в період січень-листопад 2016 р.:

Доходи від єдиного податку з юридичних осіб 

зросли на 59,5% і становили 18 768,2 тис. грн.

Надходження від єдиного податку з фізичних осіб 

зросли на 47,5% і становили 47 956,6 тис. грн.

Доходи від туристичного збору 

зросли на 29% і становили 273,8 тис. грн.         
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З метою дієвої підтримки вперше розроблено та затверджено  
«Програму підтримки та партнерства між Ужгородською міською 
радою та суб'єктами малого і середнього бізнесу на 2017-2018 рр.»,  
яка передбачає компенсацію відсотків по кредитам для  
ужгородських підприємців.  
Загальна сума фінансування програми - 2 000 000 грн. 
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Відновлені зв’язки з більшістю міст-побратимів.

Підписано угоду про партнерство з угорським містом Дебрецен.

На теперішній час підготовлено 9 спільних проектів у рамках 
міжнародних програм розвитку.
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Ефективно працює новостворений дорадчий орган з питань туризму.

Ефективно запрацювало з метою
організації фестивалів та ярмарок
новостворене комунальне
підприємство  «Уж фест». 

Започатковано фестиваль 
«Ungvar Coffee Festival».

Відроджено фестиваль 
молодого вина 
«Закарпатське божоле».

Реалізовано інтерактивний 
туритуристичний маршрут 
«Стежка історій». 

Вперше затверджено програму «Програму  
розвитку транскордонного співробітництва, 
туризму та формування позитивного 
міжнародного інвестиційного іміджу в 
м.Ужгороді на 2017-2022 рр.».

Загальна сума фінансування на 5 років 
складає 4 490 000 грн.,
на 2017 р. - на 2017 р. - 890 000 грн.



РАЗОМ!
Звіт Богдана АндріїваСОВИНЕ ГНІЗДО

Успішно завершено реконструкцію пам'ятки архітектури 
національного значення «Совине гніздо».  

Протягом періоду вересень-грудень поточного року в 
«Совиному гнізді» було проведено десятки заходів, серед 
яких, зокрема: 

Дискусія про етичні  стандарти для 
депутатів  Ужгородської міської 
ради,  демократичне управління  
містом - форум, організований  
Центром політичних  студій та 

аналітики «Ейдос»  і 
Всеукраїнським громадським  

об'єднанням «Іноб'єднанням «Інститут Республіка».

XV Міжнародна 
виставка-ярмарок 

«Тур’євроцентр Закарпаття 2016».

Відкриття фестивалю 
єврейської культури 
«Heymish Ungvar».

Cтратегічна сесія з розвитку 
міста з ініціативи 

ГО «Інститут міста Ужгород». 

IV Всеукраїнська Академія 
інтегрованого розвитку міст.

Мандрівна фотовиставка 
та ярмарок творчих робіт 
«Права людини очима дітей».



РАЗОМ!
Звіт Богдана АндріїваГРОМАДСЬКИЙ ТРАНСПОРТ

Вперше проведено відкритий і прозорий конкурс за участі представників 
громади на міські автобусні маршрути загального користування. У результаті 
проведеного конкурсу вдалося зменшити кількість автобусів із одночасним 
збільшенням загальної пасажиромісткості.

184 152

3477

19

4623

30

Кількість автобусів

Загальна пасажиромісткість

Середня пасажиромісткість автобуса

2015 р. 2016 р.



РАЗОМ!
Звіт Богдана АндріїваГРОМАДСЬКИЙ ТРАНСПОРТ

Впроваджено GPS-моніторинг виконання рейсів. На теперішній час 
показник дотримання рейсів, у середньому, становить близкьо 75%.

Маршрут №6 Маршрут №8 Маршрут №14 Маршрут №22

На офіційному сайті міської ради загальнодоступним  є 
додаток, який дозволяє в режимі реального часу  
спостерігати за рухом автобусів на кожному маршруті.

Ужгород — єдине місто в Україні, де  школярі
безкоштовно користуються послугами
громадського транспорту, незалежно  від пори року
та доби.



РАЗОМ!
Звіт Богдана АндріїваЕЛЕКТРОННЕ ВРЯДУВАННЯ

Проект “Електронний документообіг”
Завершується реалізація проекту “Електронний документообіг”. Прокладено 
кабельну мережу, розроблено програмне забезпечення. Наразі тривають 
перемовини із Харківським інститутом криптографії щодо придбання 
сертифікованих державою алгоритмів шифрування цифрового підпису.

На стадії завершення знаходиться проект “Кабінет ужгородця”, який, зокрема, 
міститиме: 

- відстеження статусу запитів, їх оцінку; 

- запис ді- запис дітей в ДНЗ та інші навчальні заклади міського підпорядкування;  

- онлайн-чергу в ЦНАП; 

- реєстрацію підприємців онлайн; 

-оплату комунальних послуг з можливістю аналітики показників. Проект 
реалізовується за підтримки фонду UNDP.



РАЗОМ!
Звіт Богдана АндріїваЗВІЛЬНЯЄМО МІСТО ВІД ЗОВНІШНЬОЇ РЕКЛАМИ

Протягом 2016 р. не видано жодного дозволу на встановлення нової 
рекламної конструкції. Системно звільняються транспортні кола та 
центральна частина міста від великогабаритних щитів — біл-бордів.

Демонтовано 145  незаконних рекламоносіїв.
Складено 79 адміністративних протоколів 
за самовільно встановлені конструкції 
( в 2015 р. - 18 протоколів).

Складено  45 протоколів за самовільно 
встановлені вивіски 
( в 2015 р. - жодного подібного протоколу).



РАЗОМ!
Звіт Богдана АндріїваВ ІНТЕРЕСАХ ГРОМАДИ

Вперше відбулось визнання позовів у ряді судових справ 
за позовами прокуратури, заявлених в інтересах громади  
по ряду земельних рішень.

Так, зокрема, Ужгородська міська рада визнала позов: 

- по справі № 907/684/15 за позовною заявою прокурора м. Ужгорода до Ужгородської міської ради, м. Ужгород, 
Національного банку України в особі Управління НБУ в Закарпатській області м. Ужгород (відповідач-2) про 
визнання недійсним рішення Ужгородської міської ради від 29.03.2013р. №881 «Про надання дозволу на розробку 
проекту відведення земельної ділянки для розташування адмінбудівлі НБУ»; рішення Ужгородської міської ради 
від 19.12.2013р. №1172 «Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок»;  

-- по справі №308/6368/15-а за позовом Прокурора м. Ужгорода в інтересах неповнолітнього Генюти Михайла 
Михайловича про визнання протиправним та  скасування пункту 1.19 рішення сесії Ужгородської міської ради № 
919 від 31.05.2013р., яким було надано гр. Курах О. Ю. дозволу на розробку проекту відведення земельної 
ділянки площею 0,10 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
в районі вул. Урожайної з подальшою передачею її в оренду;  

-- по справі 907/1079/15 за позовом прокурора міста Ужгорода до Ужгородської міської ради, Департаменту 
міського господарства   Ужгородської міської ради, ТОВ «Ужгород-маркет», про визнання незаконними та 
скасування, зокрема, п.1 рішення Ужгородської міської ради від 26.01.2007р. за №222 «Про погодження місця 
розташування та будівництва зони відпочинку та озеленення по вул. Заньковецької» ТОВ «Ужгород-маркет»; 
п.п. 1.50 рішення 4 Ужгородської міської ради 5 скликання від 23.11.2007року за №531 «Про надання, відмову у 
наданні та приватизацію земельних ділянок», яким затверджено проект землеустрою та передано в оренду 
земельну ділянку ТОВ "Ужгород-маркет" площею 6,0 га для будівництва зони відпочинку та 
торгово-розважального центру по вул. Заньковецької в. м. Ужгород. 



РАЗОМ!
Звіт Богдана АндріїваСПІВПРАЦЯ З ГРОМАДОЮ

Представники громади активно залучаються до процесу підготовки та реалізації 
цілого ряду цільових програм та рішень міської ради, виконкому.  

Так, зокрема, за ініціативи та активної участі представників громади: 

- було підготовлено заявку та виборено право проведення IV Всеукраїнської 
Академії інтегрованого розвитку міст, випередивши, зокрема, міста Одеса, 
Харків, Івано-Франківськ; 

- проведено у новому форматі святкування Дня міста; 

- реалізовується ініціатива «- реалізовується ініціатива «Гідрант 1930»; 

- проведено Європейський тиждень мобільності; 

- вперше реалізовується проект «Громадський бюджет»; 

- опрацьовано та затверджено нову редакцію положення про встановлення 
вивісок; 

- реалізовано проект «Відкритий бюджет»; 

- розпочато роботу над розробкою комплексної програми озеленення.  



РАЗОМ!
Звіт Богдана Андріїва

ПІДТРИМКА ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ 
ТА ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ

Програму матеріально-технічного забезпечення 
(400000,00 грн.): 
військової частини А 1778, зонального відділу Військової служби правопорядку,  
4-ого батальйону військової частини 3002, Ужгородського  ОУМВК.

Програму підтримки підрозділів УСБУ  в Закарпатській 
області, які беруть участь в АТО  
(150000,00грн.).

Програму  матеріально-технічного забезпечення
Управління патрульної поліції  у містах Ужгороді
та Мукачеві Департаменту патрульної поліції 
(123000,00 грн.).

Вперше було розроблено та впроваджено:



РАЗОМ!
Звіт Богдана АндріїваУЖГОРОД ЗАВТРА

Протягом 2016 р. проведено 8 засідань робочої групи з розробки 
Стратегії розвитку Ужгорода.  

Вперше затверджено Програму "Науково-методичного забезпечення 
розроблення Стратегії розвитку міста "Ужгород - 2030". 

Загальна сума фінансування програми на 2017 р. - 415 000 грн.  
Проведено семінар “Стратегічний розвиток” у “Совиному гнізді”. 

У У контексті реалізації проекту розбудови спортивно-рекреаційного 
комплексу європейського рівня створено КП “Акватік центр Уж”. 
Проект презентовано перед Послами 40 країн, він отримав схвальну 
оцінку та підтримку Національного олімпійського комітету і Федерації 
плавання України.

Розробка Cтратегії розвитку Ужгорода

Створено КП “Акватік Уж”



РАЗОМ!
Звіт Богдана АндріїваУЖГОРОД ЗАВТРА

Вперше за роки Незалежності розпочато роботу над будівництвом нової 
школи для 720 учнів та дитсадка на 300 місць. Рішенням сесії 
Ужгородської міської ради від 29.11.2016 року № 477 Управлінню освіти 
Ужгородської міської ради було надано дозвіл на розробку проектів 
відведення земельних ділянок загальною площею  3,8836 га: 

- земельної ділянки площею 1,1866 га для будівництва та обслуговування 
дошкільного навчального закладу; 

- зем- земельної ділянки площею 2,6970 га для будівництва та обслуговування 
навчального закладу. На сьогодні розробляється проектно-кошторисна 
документація.

Розпочато роботу над 
будівництвом нової школи та дитсадка



РАЗОМ!
Звіт Богдана АндріїваПРІОРИТЕТИ ДІЯЛЬНОСТІ

«Програма комплексного забезпечення містобудівною документацією 
м.Ужгорода». 

«Програма розвитку земельних відносин у м.Ужгород на 2017-2019 рр.».

«Програма інформатизації діяльності Ужгородської міської ради та її 
виконавчих органів на 2016-2018 рр.». 

«Програма«Програма реконструкції та капітального ремонту системи зовнішнього 
освітлення міста Ужгород на 2017-2020 рр.». 

«Комплексна програма відновлення історичного центру м.Ужгород на 
2017-2020 рр.».

З метою реалізації основних пріоритетів діяльності розроблені та затверджені:



РАЗОМ!
Звіт Богдана АндріїваПРІОРИТЕТИ ДІЯЛЬНОСТІ

«Програма створення та впровадження містобудівного кадастру на 
2014-2018 рр.». 

«Програма будівництва дитячих та спортивних майданчиків у м.Ужгород 
на 2017-2021 рр.».

«Програма підтримки дітей учасників АТО і дітей з сімей, переміщених із 
тимчасово окупованої території України та районів проведення АТО, у 
навчальних закладах міста».
  

«Програма відшкодування частини кредитів, отриманих ОСББ, ЖБК на 
впровадження заходів з енергозбереження, капітального ремонту, 
реконструкції і модернізації багатоквартирних будинків у м.Ужгород на 
2016-2017 рр. "Теплий дім». 

«Програма«Програма відшкодування відсотків за кредитами, залученими 
населенням на впровадження енергозберігаючих заходів у м.Ужгород на 
2016-2017.


