
 
 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

21.10.2015       Ужгород               № 345 
 
 
Про підсумки економічного і соціального розвитку 
 міста  за січень-вересень 2015  року  
та завдання  по виконанню Програми  
економічного і соціального розвитку  
міста на 2015  рік 
 
 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію начальника управління 
економіки та підприємництва Станковича М.М., виконком міської ради 
ВИРІШИВ: 

1. Звіт начальника управління економіки та підприємництва 
Станковича М.М. про підсумки економічного і соціального розвитку міста 
за 9 місяців 2015 року взяти до відома і внести на розгляд та затвердження 
сесії міської ради (додається). 

2. Керівникам структурних підрозділів міської ради забезпечити 
виконання основних показників Програми економічного і соціального 
розвитку міста на 2015 рік. 

3. Департаменту міського господарства (Костенчук О.А.) забезпечити до 
кінця поточного року: 

- своєчасне і якісне освоєння виділених коштів на об'єктах, фінансування 
яких здійснюється з міського бюджету, передбачених на реконструкцію та 
відновлення аварійних об'єктів житлово-комунального господарства;  

- повну і своєчасну поточну оплату за використані енергоносії та 
погашення підприємствами житлово-комунального господарства наявних 
боргів; 

- освоєння виділених коштів, передбачених у бюджеті міста на 
влаштування автономного електричного опалення малозабезпеченим 
громадянам міста; 

- повне погашення комунальними підприємствами міста боргу до 
Пенсійного фонду;  



- дієвий контроль за використанням об’єктів комунальної власності, 
землі і своєчасної та в повному обсязі проплати за їх оренду до бюджету 
міста. 

4. Управлінню капітального будівництва (Юрко А.А.) до кінця 
поточного року забезпечити:  

- своєчасне освоєння виділених коштів з міського бюджету, 
передбачених на будівництво, реконструкцію та капітальний ремонт 
об'єктів комунального призначення (водо-теплопостачання, каналізаційно-
очисні споруди, заклади освіти,культури та охорони здоров'я); 

- корегування і підготовку проектно-кошторисної документації на 
об'єкти для подальшого внесення до Програми економічного і соціального 
розвитку міста на 2016 рік. 

5. Управлінню праці та соціального захисту населення (Сушко А.А.) 
до кінця поточного року: 

- ужити заходів щодо зменшення заборгованості із виплати заробітної 
плати на підприємствах і організаціях міста; 

- посилити роботу щодо підвищення рівня середньомісячної заробітної 
плати та виявленню випадків використання незареєстрованої найманої праці 
суб'єктами підприємницької діяльності; 

-здійснювати щомісячний моніторинг створення нових робочих місць; 
- спільно з міським центром зайнятості: забезпечити створення нових 

робочих місць відповідно до Програми зайнятості населення м.Ужгорода 
на період до 2017 року;  

- забезпечити соціальний захист малозабезпечених громадян міста 
шляхом надання субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-
комунальних послуг. 

6. Управлінню економіки та підприємництва (Станкович М.М.) 
забезпечити:  

- 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; 

- контроль за роботою об'єктів торгівлі та сфери послуг. 
7. Фінансовому управлінню (Гах Л.М.) до кінця поточного року: 
      -   передбачити у повному обсязі асигнування на проведення поточних 

розрахунків за енергоносії, що споживаються бюджетними установами міста; 
   -  у межах бюджетних призначень забезпечити у повному обсязі 

фінансування цільових програм та  об'єктів передбачених Програмою 
економічного і соціального розвитку м.Ужгорода на 2015 рік. 

8. Управлінню освіти (Бабунич О.Ю.) до кінця поточного року домогтися у 
повному обсязі освоєння виділених коштів на капітальний ремонт об'єктів 
закладів освіти при підготовці до роботи в осінньо-зимовий період. 

9. Управлінням: освіти (Бабунич О.Ю.), у справах культури, спорту, 
сім'ї та молоді (Бобров Є.В.) та  відділу охорони  здоров'я  (Решетар  В.В.) до 
кінця поточного року забезпечити у повному обсязі: 



- проведення розрахунків за енергоносії та послуги зв'язку, що 
споживаються бюджетними установами, не допускаючи будь-якої 
простроченої заборгованості з оплати вищезазначених товарів і послуг; 

- освоєння виділених коштів на реалізацію цільових програм. 
10. Відділу транспорту, державних закупівель та зв'язку (Бобик 

П.І.) до кінця поточного року забезпечити: 
    - постійний контроль за СПД, що здійснюють свою діяльність у 

сфері транспортних пасажирських перевезень; 
     - своєчасне, повне та якісне задоволення потреб населення в 

перевезенні автомобільним транспортом  загального користування.  
11. Рекомендувати ДПІ у м. Ужгороді ГУ ДФС у Закарпатській 

області (Бадида М.П.) 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 і 
мають заборгованість по зобов’язаннях до міського бюджету. 

12. Рекомендувати управлінню Пенсійного фонду України в м.Ужго-
роді (Сухар Г.М.) активізувати роботу щодо виконання завдань по 
надходженню коштів до Пенсійного фонду для своєчасного фінансування  
витрат на виплату пенсій. 

13. Відділу внутрішньої політики, організаційної роботи та зв'язків 
з громадськістю  (Кравчук В.В.) оприлюднити на офіційному сайті  міської 
ради  інформацію про підсумки економічного і соціального розвитку міста за 9 
місяців 2015 року. 

14.  Про виконання цього рішення інформувати управління економіки та 
підприємництва до 31 січня 2016 року. 
       15. Контроль за виконанням рішення покласти на заступників міського 
голови відповідно до  функціональних повноважень. 
 
 
 
Міський голова                                                                            В.Погорелов 
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Підсумки економічного і соціального розвитку міста Ужгород 
 за 9 місяців 2015  року 

 
 Аналіз соціально-економічного розвитку міста за 9 місяців 2015 року 

свідчить, що економіка міста розвивалася під впливом складних і не завжди 
передбачуваних процесів, зумовлених наслідками соціально-економічної кризи, 
які вплинули негативно на ряд основних показників  розвитку міста. 

 На особливому контролі у керівництва міста тримались питання наповнення 
бюджетів, легалізації робочих місць, виплати заробітної плати, економного 
використання бюджетних коштів та розбудови інфраструктури міста. 

Промисловість. Впродовж останніх років зберігалась позитивна 
динаміка зростання реалізації промислової продукції. Так За січень-серпень 
2015 року обсяг реалізованої  промислової продукції у відпускних цінах 
становив  1820,4 млн.грн., що складає 20 відс.  загальнообласного показника та 
на 1113,5 млн.грн більше показника  відповідного періоду минулого року.  

Близько третини замовлень в промисловому секторі припадає на 
іноземних партнерів з якими укладені відповідні договора. Так, в основному це 
замовлення, пов’язані з переробкою давальницької сировини. За таких умов 
працюють товариства з обмеженою відповідальністю: „Гроклін-Карпати”, 
„Фава-Технікс”, „Унгвайер”, акціонерні товариства: „Ужгородська швейна 
фабрика”, „Ужгородська взуттєва фабрика”, більшість з цих підприємств 
працюють на експорт товарів.  

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

Транспорт. Станом на 01.10.2015р. у м.Ужгороді затверджена автобусна 
маршрутна мережа з 27 маршрутів. Перевезення пасажирів на міських 
автобусних маршрутах загального користування здійснюють 18 автомобільних 
перевізників з 184 автобусами. Тенденція зміни маршрутної мережі та кількості 
перевізників не відбувалася у зв’язку з тим, що з переможцями конкурсу на 
право перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах, який відбувся 
у грудні 2010 року,  укладено договори з організатором перевезень (Виконком 
Ужгородської міської ради) на право відповідних перевезень строком на 5 
років.  

Питання та проблеми розвитку транспортної галузі, безперебійної роботи 
автобусного транспорту, заходів забезпечення безпеки дорожнього руху та 
безпечного перевезення пасажирів на громадському транспорті загального 
користування, розвитку та удосконалення дорожньої інфраструктури  постійно  
розглядаються на  засіданнях комісії з безпеки дорожнього руху та координації 
роботи автотранспорту. Так, протягом  звітного періоду  проведено 7 засідань 
комісії та 5 нарад під головуванням заступника міського голови з 
перевізниками щодо неухильного дотримання умов договорів з організації 
роботи на автобусних маршрутах загального користування.  
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Разом з тим, посилено контроль за дотриманням перевізниками 
нормативно-правових актів, що регулюють процеси перевезення пасажирів 
автомобільним транспортом в частині обов’язків перевізника та водія.  

Спільно з працівниками Закарпатської обласної державної адміністрації, 
управління державної автомобільної інспекції УМВС України в Закарпатській 
області та управління Укртрансінспекції у Закарпатській області проведено  
моніторинг випуску транспортних засобів на лінію: щоденний передрейсовий 
технічний огляд транспортних засобів і медичного огляду стану здоров"я 
водіїв. 

Крім того, постійно вживаються заходи щодо забезпечення стабільного 
обслуговування міських автобусних маршрутів загального користування. 
Зокрема, у проекті рішення виконкому, а саме в умовах конкурсу з перевезення 
пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування 
передбачено, що  на транспортних засобах, що працюватимуть на маршруті 
загального користування, встановлюється GPS-система, що сприятиме 
підвищенню якості надання послуг, отримання міською радою всебічної 
інформації про виконання схем маршрутів, розкладів та інтервалів руху. 

Державні закупівлі. Протягом 9 місяців 2015 року комітетом з 
конкурсних торгів виконкому: підготовлено та проведено 28 засідань комітету з 
конкурсних торгів виконавчого комітету Ужгородської міської ради  щодо 
здійснення процедур закупівель за державні кошти для виконавчого комітету та 
проведено 4 процедури закупівлі товарів та послуг за державні кошти на 2015р.  
для виконавчого комітету Ужгородської міської ради на  суму 21,3млн.грн. та 
укладено договори за результатами проведення процедур закупівель з 
підприємствами- переможцями торгів на загальну суму 17,5млн.гривень.  

Зовнішньоекономічна діяльність. Обсяг експорту зовнішньої торгівлі 
товарами за січень – червень 2015 року становив 72,4 млн.дол.США, що зріс 
на 11,0 відс. порівняно з відповідним періодом минулого року, імпорт – 
зменшився майже на половину  і становив   96,0 млн.дол. США.   Відємне 
сальдо зовнішньої торгівлі  товарами становило  23,6 млн.дол. США. 

Разом з тим, з метою залучення інвестицій, з початку року  Ужгородською 
міською радою проведено підготовку та формування проектів (матеріалів)  через 
Програми транскордонного співробітництва  “Польша -Україна -Біларусь”, 
“Україна -Словаччина-Румунія -Угорщина” а саме: 

 реконструкція та введення дитячої залізниці; 
 модернізація зовнішнього освітлення міста. 
Так, планується залучення коштів Європейського інвестиційного банку  на 

виконання комплексу заходів щодо: модернізації комунального підприємства 
“Водоканал м.Ужгорода” та  вирішення питання забезпечення  житлом 
вимушених переселенців із зони АТО. 

Загальний обсяг прямих іноземних інвестицій вкладених в економіку міста  
станом на 1  липня 2015 року  склав 47,5 млн.дол.США.  

Мале підприємництво. Однією з важливих ланок у структурній 
перебудові економіки міста залишається розвиток малого підприємництва. Так, 
чисельність малих підприємств міста за звітній період становила 1637 одиниць, що 
на 3  відс. більше відповідного періоду минулого року. Питома вага малих 
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підприємств в обсягах реалізації продукції становила 17,0 відс. Разом з тим, за 
даними ДПІ у м.Ужгороді станом на 01.10.15р на обліку перебувало 19687 
СПД, (з них 13012 фізичних осіб та 6675 юридичних осіб.) що на 220 СПД 
більше відповідного періоду 2014 року. 

Важливим елементом підтримки малого підприємництва є  Центр надання 
адміністративних послуг у м.Ужгороді яким надається 161 адміністративна 
послуга  з яких 48-дозвільного характеру. Так даним Центром  з початку 2015  
опрацьовано  27930 звернень громадян, надано 24946 послуг. В середньому за 
місяць ЦНАП надається 2741 адміністративна послуга.  

Разом з тим, проблемними питаннями залишаються: 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. 

Надходження до бюджету. За січень-вересень 2015 року до бюджету 
міста поступило доходів на суму 478,6 млн.грн. або 101,4 відс.  від 
запланованого обсягу , в т.ч:  податків і зборів на суму 228,2 млн.грн. та  
трансфертів на суму 250,4млн.гривень.  

Перевиконання загального фонду бюджету міста ( без врахування 
трансфертів) на 9,3 млн.грн. відбулося в основному за рахунок акцизного 
податку  з реалізації СПД підакцизних товарів та податку на доходи фізичних 
осіб. 

До спеціального фонду бюджету міста (без врахування власних 
надходжень) надійшло 14,3 млн.грн. що на 12,8 млн.грн. менше від 
запланованого обсягу. Видатки загального фонду бюджета міста за січень-
вересень 2015 року, виконано в сумі 366,5 млн.грн. що становить 89 відс. 
планового показника; видатки спеціального фонду склали всього 65,1 млн.грн. 
при плані 167,2млн.гривень.  

Державною податковою інспекцією у м.Ужгороді за 9 місяців 2015 року 
мобілізовано податкових надходжень до бюджетів усіх рівнів в сумі 605,1  
млн.грн., що на 175,3 млн.грн. більше відповідного періоду минулого року. Разом 
з тим, податковий борг за грошовими зобов'язаннями разом з банкрутами станом 
на 01.09.15р. становив 63,6 млн.грн., що на 1,4 млн.грн менше відносно  початку 
року.  

Житлово-комунальне господарство. На сьогодні реформування житлово-
комунального господарства є одним із пріоритетних напрямків діяльності 
міської влади у житловому господарстві. В  місті спостерігається  активізація 
процесу створення ОСББ так протягом  січня- вересня 2015 року  зареєстровано 
18 нових ОСББ  що разом складає 125 ОСББ та 22 будинкових комітетів. 

Продовжується робота по зменшенню заборгованості населення за 
житлово-комунальні послуги, а саме, проводитиметься роз’яснювальна робота 
через ЗМІ по сплаті комунальних послуг та наданню населенню субсидій в 
опалюваний період, укладання угод по реструктуризації боргів. Однак,  
заборгованість населення за житлово-комунальні послуги станом на 1 жовтня 
2015р. року становила 113,9 млн.гривень, що збільшилась до відповідного 
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періоду минулого року  на  31,5 млн.гривень (відносно початку року на 
19,7млн.грн.) 

Пенсійне забезпечення. Станом  на 01.10.15 в місті налічувалося - 27167 
пенсіонерів, що на 42 особи менше менше відповідного періоду минулого року. 
Сума виплачених пенсій становила -397,6 млн.грн. За 9 місяців 2015 року до 
бюджету управління Пенсійного фонду в м. Ужгороді надійшло 582,6 млн.грн. 
при плані 545,5 млн.грн., або 106,8 відсотків.  В порівнянні з відповідним 
періодом минулого року надходження збільшилися  на 48,2 млн.гривень. 

Станом на 01.10.2015р. борг  по страхових внесках до Пенсійного фонду СПД  
склав 9749,6 тис.грн. що зменшився до початку року на 290,4 тис.гривень. 

Соціальний захист та стан ринку праці.  Середньомісячна номінальна 
заробітна плата штатного працівника міста у січні - червні 2015 року становила 
3301грн. що склало 108,3 відс. до середнього рівня по області і зросла порівняно з 
відповідним періодом 2014 р. на 437 гривень. 

Разом з тим, спостерігається збільшення боргу з виплати заробітної плати з 
в місті. Станом на 1 жовтня 2015р. за оперативними статистичними даними 
загальна заборгованість із виплати заробітної плати, з урахуванням економічно 
неактивних підприємств склала 1025,3 тис.грн, яка збільшилась відносно 
початку року на  457,1 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 звітного періоду підготовлено та проведено 7 засідань міської комісії 
з питань заборгованості на яких заслухано 14 керівників підприємств 
боржників з виплати заробітної плати та 7 СПД які сплачували заробітну плату 
менше встановленого мінімальної рівня. По кожному підприємству та СПД 
вживалися відповідні заходи впливу, передбачених чинним законодавством 
України.  

Реалізація державної політики у сфері соціального захисту 
населення. За рахунок міського бюджету  у 2015 році надано грошової 
допомоги 1539 малозабезпеченим громадянам міста на загальну суму 1 568 тис. 
гривень, цей показник в 2,5 рази більший відповідного періоду минулого року . 
Забезпечено санаторно-курортними путівками 47 осіб за рахунок 
Мінсоцполітики України,  до Виноградівського відділення ОЦКР направлено  
20 осіб, за рахунок субвенції – 57 осіб, за рахунок коштів місцевого бюджету - 7 
осіб.  

Крім того, протягом звітного періоду: забезпечено інвалідними візками-18 
осіб; надана грошова допомога 669 учасникам АТО на суму 1 302,6тис.гривень. 
      Для  отримання житлових субсидій у відділ соціальних допомог звернулися 
5300 громадян, отримають  субсидію станом на 01.10.15 р. 4817 громадян на 
суму 3538,7 тис.гривень. Всього за III квартал 2015 року надано всіх видів 
соціальних допомог на суму 96,3 млн.гривень. 

Зайнятісь населення. Протягом 9 місяців 2015 року в Ужгородському 
міського центру зайнятості  перебувало на обліку 3436  громадян, серед яких 
мали статус безробітного 2147 осіб. Як і в попередні роки, більшість 
користувачів послуг є жінки (65,4 відс.). На кінець звітного періоду 2015  на 
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обліку перебувало 634 особи,  в т.ч. особи, які не були зайняті до одного року 
становлять 81,1 відс., особи, які не були зайняті більше одного року- 18,9 відсотка. 

На вільні та новостворені робочі місця за сприянням служби зайнятості 
працевлаштовані 1719 осіб, із них безробітних 723,  в т.ч. 271 особа має 
додаткові гарантії у сприянні працевлаштування. 

За направлення служби зайнятості укомплектовано на вільні робочі місця 
та вакантні посади 1668 осіб що становить 78,2 відс. від загальної кількості 
вакансій. 

Разом з тим , до громадських та інших робіт тимчасового характеру було 
залучено 141 особу в т.ч. громадських робіт 68 осіб, які виконували роботи з 
благоустрою територій м. Ужгорода, територій підприємств, установ, 
організацій, ремонтні та підсобні роботи на об’єктах соціальної сфери.   

Крім того, з початку року було проведено 484 групових та масових 
профорієнтаційних заходів (охоплено більше  1800 осіб). В результаті 
проведеної роботи 1719 осіб працевлаштовані. 

Охорона здоров'я. Станом на 01.10.15 року заклади охорони здоров'я 
профінансовано на 86,1відс. (план - 71114,3 тис.грн., профінансовано - 
61261,7тис.грн.). 

Фінансування програм за січень-вересень 2015 року становило: 
імунопрофілактики- 9,5відс., туберкульоза -93,8 відс., цукрового діабета- 76,5 
відс., онкології- 23,3 відс., ендокринології - 92,9 відс., нефрологія та гемодіаліз - 
59,3 відс., медичного забезпечення інвалідів та ветеранів ВВВ- 57,5 відс., 
зубопротезування інвалідів та ветеранів ВВВ - 25,0 відс. та програма лікування 
інфаркта міокарда методом тромболітичної терапії профінансована на 100 
відсотків. 

Показники стану здоров’я населення. Рівень народжуваності в місті за 9 
місяців 2015 року в порівнянні з аналогічним періодом 2014 року залишається 
на одному рівні - 10,00‰. Відмічається формування позитивного приросту 
населення з року в рік, який складає + 2,4. Разом з тим, збільшилась загальна 
смертність населення з 4,2 до 7,6  та значно збільшився показник малюкової 
смертності з  6,50‰ (2014р.) до 14,53‰ у 2015 році.  

Аналіз роботи протитуберкульозної служби міста протягом 9 місяців 2015 
року свідчить про збільшення показника смертності від туберкульозу з 6,12‰ -
2014 р. до 7 ‰  у 2015 році.  

Значною проблемою залишаються онкологічні захворювання в місті. 
Дорічна летальність серед первинно виявлених онкохворих знаходиться 
практично на одному рівні з відповідним періодом минулого року і становить - 
28,32‰. 

Разом з тим, практично на одному рівні залишається післяопераційна 
летальність при гострій хірургічній патології  за 9 місяців 2015 року -2,7‰. 
(2,2 ‰.-2014р.). 

Освіта. У місті Ужгороді створено оптимальну мережу дошкільних та 
загальноосвітніх навчальних закладів. На сьогоднішній день у місті функціонує 
51 навчальний заклад вт.ч. 28 загальноосвітніх навчальних закладів та  23 
дошкільні навчальні заклади, в яких  функціонує 526 класів з наповнюваністю 
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14 605 учнів. Разом з тим, затверджено у загальноосвітніх школах та навчально-
виховних комплексах 114 груп продовженого дня. 

Усього в місті налічується 209 дошкільних груп, де виховується 5490  
дітей дошкільного віку. 

Слід відзначити, що у навчальних закладах міста здобувають освіту 105 
дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування які застраховані від 
нещасних випадків та харчуються безкоштовно.  

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

 

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

Протягом звітного періоду галузь культури міста розвивалась згідно 
розроблених та затверджених планів роботи. Всі планові заходи відзначення в 
місті Ужгород державних та місцевих свят, історичних подій, знаменних і 
пам’ятних дат та інших заходів проведено. Так, для прикладу: взято участь у 
організації та проведенні благодійного новорічно-різдвяного фестивалю 
медової продукції «Медовуха-Фест», фестивалі – ярмарку  «Проводи зими», 
святі «Сакура – 2015», Х-му ювілейному Міжнародному конкурсі мистецтв 
«Закарпатський едельвейс – 2015», фестивалі – ярмарку «Сонячний напій», 
фестивалю-ярмарку «Медовий Спас». Організовано і проведено свято парку 
«Підзамковий» та Започатковано кінопокази під відкритим небом у парку 
«Підзамковий». 

Крім того, організовано та проведено урочистості з нагоди  70-річчя з 
часу створення  Ужгородської дитячої музичної школи №1 ім.П.І.Чайковського 
та 60-річчя Ужгородської дитячої школи мистецтв. 

У централізованій бібліотечній системі міста проведено літературно-
музичні вечори, бесіди, круглі столи, вечори пам’яті до державних свят, 
пам’ятних дат та  ювілеїв визначних постатей літератури, історії, мистецтва 
тощо. 

До бібліотек міста у 2015 році надійшло 1759 примірників книг на 
загальну суму 48 939 грн., в тому числі за сприяння ОДА - 57 примірників 
книг на суму 3505 грн.; українська книга - 26 прим. книг на суму 2418 грн. По 
міській програмі розвитку бібліотек та бібліотечної справи 812 книг на суму 
40,0 тис. гривень.  

Фізична культура і спорт. Відділом фізичної культури та спорту за 9 
місяців 2015 року проведено 66 міських змагань, взято участь у 2 
міжнародних змаганнях та 13 всеукраїнських. Проведено 3 навчально-
тренувальні збори з важкої атлетики, боксу та боротьби дзюдо. 

Протягом навчального року проведено спартакіади серед ЗОШ, ПТНЗ, 
ВУЗ І-ІІ рівнів акредитації. Наймасовішими заходами були легкоатлетична 
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естафета серед учнівської молоді, ХХХІІ спартакіада допризовної молоді, 
«Олімпійський День бігу - 2015». 

До державних свят проведено масові спортивні змагання з різних видів 
спорту, в тому числі і серед ветеранів. 

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

Протягом звітного періоду проведено наради з головами федерацій, 
клубів, директорами спортивних шкіл та спортивних споруд про стан фізичної 
культури та спорту в місті і завдання щодо його покращення. 

Підтримка сім’ї, дітей та молоді. На протязі звітного періоду  відділом 
у справах сім’ї та молоді спільно з службою у справах неповнолітніх, 
кримінальною міліцією в справах неповнолітніх, міським центром соціальних 
служб для сім’ї, дітей та молоді систематично проводяться рейди-перевірки на 
предмет виявлення дітей та підлітків, які займаються бродяжництвом та 
жебракуванням та рейди на предмет цільового використання коштів, отриманих 
при народженні дитини. Також поповнюється банк даних на дітей, які 
ухиляються від навчання та скоюють правопорушення. 

Разом з тим,  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 приділялася в 2015 році питанню оздоровлення дітей. 
Оздоровлення в м. Ужгороді здійснювалося у відповідності до рішення 
виконкому №173 від 27.05.2015 р.„Про організацію відпочинку та оздоровлення 
дітей і підлітків влітку 2015 року”.  

Під час оздоровчої кампанії влітку 2015 року на території міста працювало 
12 таборів, з них 9 таборів з денним перебуванням. При загальноосвітніх 
навчальних закладах м. Ужгорода було організовано роботу 14 таборів з 
денним перебуванням в одну зміну 14 днів з 02.06 по 19.06.2015 р. В таборах 
відпочило 1361 дитина.  

Загалом влітку оздоровилось та відпочило 2004 (з 11612 з загальної 
кількості дітей віком 7-16 років) дітей різних категорій, з них: дітей - сиріт та 
дітей, позбавлених батьківського піклування - 34; дітей, постраждалих від аварії 
на ЧАЕС - 10; дітей-інвалідів – 31; дітей з багатодітних та малозабезпечених 
сімей – 327; діти, батьки яких загинули від нещасних випадків на виробництві 
або під час виконання службових обов'язків - 73; дітей, які перебувають на 
диспансерному обліку – 295; талановитих та обдарованих дітей – 649. 

Крім того, протягом  9 місяців 2015 року проводилася робота по підготовці 
документів на подання до присвоєння почесного звання України „Мати-героїня” 
та  постійно поповнювалася база даних  щодо багатодітних сімей. З початку 2015  
року виписано та видано 281 посвідчення  дитини з багатодітної сім’ї. 

 
Показники виконання робіт по головних розпорядниках бюджетних 

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

комунальної власності, департаментом міського господарства за січень-
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вересень 2015 року освоєно на 24,1 відс., або 26003,8 тис. грн. проти 107590,5 
тис. грн. передбачених та уточнених Програмою економічного і соціального 
розвитку міста на 2015 рік, а саме: 

- по утриманню об’єктів благоустрою виконано робіт на суму 13083,0 тис. 
грн., що складає 60,0 відс. від запланованих річних обсягів фінансування та 
профінансовано заборгованість за виконані роботи у 2014 році на суму 4989,2 
тис. грн. – 100,0 відс. (додаток 2). 

Проводились роботи по утриманню доріг, зелених насаджень, мереж 
вуличного освітлення, світлофорних об'єктів, русла річки Уж, кладовищ, 
ліквідації несанкціонованих сміттєзвалищ, поточному ремонту міських шляхів, 
тощо.  

- по ремонту доріг та об’єктів благоустрою виконано робіт на суму 
9743,4 тис. грн., що складає 14,1 відс. від уточнених річних обсягів 
фінансування (додаток 3). 

- по утриманню та капітальному ремонту об'єктів житлового фонду 
виконано робіт на суму 3177,4 тис. грн., що складає 19,0 відс. від обсягів 
фінансування на рік. (додаток 4). 

У житловому господарстві капітально відремонтовано покрівлі по         
вул. Панькевича, 81, вул. Белінського, 15, вул. Закарпатській, 45, вул.8 Березня, 
35, вул. Лавріщева, 16а, вул. Грушевського, 61, вул. Київській набережній, 17 
(ОСББ "Київська набережна"), вул. Джамбула, 50 (БК "Мрія-Уж"), вул. Корзо, 
25 (ОСББ "Корзо, 25"), вул. Міцкевича, 9 (ЖБК "Тиса"), водопровідно-
каналізаційні мережі по вул. Закарпатській, 26, вул. Грушевського, 35, вул. 
Маресьєва, 9, вул. Лєрмонтова, 7а (ОСББ "Лєрмонтова, 7а"), фасад по вул. 
Підгірній, 1, на стадії завершення капітальний ремонт водопровідно-
каналізаційних мереж по вул. Декабристів,43 (ОСББ "Декабристів, 43") та вул. 
Лавріщева, 16а/1 (ОСББ "Комфорт-Уж").  

Проведено ремонти ліфтів у житлових будинках по вул. Минайській,13, 
вул.Минайській, 12, вул. Л.Толстого,33, вул. Л.Толстого,46, вул. 8-го Березня, 
35, вул.Міцкевича, 2/16.  

Капітальний ремонт гуртожитків в рамках Програми передачі 
гуртожитків у власність територіальної громади м. Ужгорода на 2013-2015 роки 
не здійснювався і не фінансувався з бюджету міста у зв'язку з відсутністю 
субвенції з Державного бюджету на реалізацію заходів Загальнодержавної 
Програми передачі гуртожитків, першочерговість фінансування яких 
передбачено Постановою Кабінету Міністрів України. 

Управлінням капітального будівництва по будівництву, реконструкції та 
капітальному ремонту соціально-культурних і комунальних об’єктів виконано 
робіт на суму 26048,8 тис. грн., що складає 49,2 відс. від запланованих обсягів 
фінансування на рік (додаток 5).  

Завершені роботи по реконструкції приміщень Ужгородської ЦМКЛ під 
хірургію, капітальному ремонту харчоблоку Ужгородської ЦМКЛ, 
капітальному ремонт будівлі багатопрофільного ліцею «Лідер» ЗОШ №20 I-II 
ст., капітальному ремонту даху НВК "Ужгородський економічний ліцей, ЗОШ 
I-II ст.", капітальному ремонту басейну спеціалізованої ЗОШ №12, 
капітальному ремонту системи опалення будівлі НВК «Престиж», капітальному 
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ремонту фасаду (заміна вікон) ЗОШ №16, ДНЗ №21 "Ластовічка" та ДНЗ №8 по 
вул. Грушевського, 29А, капітальному ремонту покрівлі будівлі ДНЗ №16, 
капітальному ремонту зовнішньої тепломережі ДНЗ №8 "Дзвіночок", 
капітальному ремонту будівлі ДНЗ № 39 по вул. Пестеля, будівництву міні-
котельні для ДНЗ №28 по вул. Добролюбова, будівництву нової основної 
кабельної лінії електропостачання 10 кВ від ТП 137 до ТП 227 підвищуючої 
насосної станції по вул. Тихій (м-н “Кальварія”), будівництву притулку з 
тимчасового утримання безпритульних тварин, реконструкції каналізаційного 
колектора Д-600мм по вул. Ерделі, реконструкції існуючих приміщень під 
архівний відділ та міського архівосховища по вул. Кармелюка,7, реконструкції 
зовнішньої каналізаційної мережі будівлі УПСЗН по пл. Ш.Петефі та 
капітальному ремонту будівлі по вул. Небесної Сотні,4,6. 

За рахунок коштів міського бюджету та субвенції з обласного бюджету 
завершено реконструкцію фасаду будівлі ДНЗ №20 по вул. Белінського, 23, 
капітальний ремонт фасаду (заміна вікон) ДНЗ №29, капітальний ремонт 
фасаду будівель ДНЗ №15 та ДНЗ №26. 

Виконання по лізингових платежах щодо будівництва та реконструкції 
автономних котелень в загальноосвітніх школах, НВК та дошкільних закладах 
склало 98,4 відс., або 2343,9 тис.грн. від запланованих на рік обсягів 
фінансування. 

По навчально-виховних закладах освіти виконано робіт на суму 1732,1 
тис. грн., що складає 25,6 відс. запланованих на рік обсягів фінансування 
(додаток 6).  

Проводяться роботи по реконструкції території спортивного майданчика 
Ужгородської спеціалізована школа I-III ступенів №3 з поглибленим вивченням 
англійської мови по наб. Незалежності,19, капітальному ремонту будівлі 
Лінгвістичної гімназії ім.Т.Г.Шевченка, капітальному ремонту будівлі басейну 
УЗОШ I-III ст. №20 ліцею “Лідер”, капітальному ремонту обладнання 
автоматичної пожежної сигналізації, системи оповіщення та виведення сигналів 
від систем пожежної автоматики на пульти пожежного та техногенного 
спостереження споруд закладів освіти згідно з Комплексною програмою 
попередження надзвичайних ситуацій та забезпечення пожежної безпеки в м. 
Ужгороді на 2013-2015 роки.  

По пам'ятках культурної спадщини проведено 30,0 відс. авансових 
платежів на придбання матеріалів для проведення робіт з реставрації пам'ятки 
архітектури Будівлі амбару та винного льоху по вул. Ракоці,2 згідно з Програмою 
участі м. Ужгорода у реалізації грантового проекту “Ярослав – Ужгород: спільна 
ініціатива для покращення туристичної привабливості історичних міст – побратимів” 
на 2013-2015 роки (додаток 7). 

По закладах охорони здоров'я виконання склало 389,3 тис. грн., або 15,7 
відс. запланованих на рік обсягів фінансування. Наразі закуплено матеріали та 
проводяться роботи по капітальному ремонту системи опалення будівель 
МДКЛ по вул.Бращайків-Ракоці. (додаток 11).  

По реконструкції приміщень під облаштування велосипедного туристичного 
центру за адресою Київська наб., 16 згідно з Програмою участі м. Ужгорода у 
реалізації грантового проекту “Партнерський проект розвитку спільного туризму, який 
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базується на молодіжному спорті та розважальних центрах” проведено 30,0 відс. 
авансових платежів на придбання матеріалів (додаток 12). 

Всього на утримання, розвиток житлово-комунального господарства, 
будівництво і реконструкцію соціально-культурних та комунальних об'єктів, 
ремонт закладів освіти, охорони здоров'я Програмою економічного і 
соціального розвитку міста на 2015 рік передбачено та планово уточнено обсяг 
фінансування на суму 181154,6 тис. грн., виконано робіт на суму 54174,0 тис. 
грн., що складає 29,9 відсотка.  

Однак незважаючи на вжиті заходи все ще залишаються невирішеними 
питання стану погашення податкового боргу, недоїмки до ПФУ, заборгованості 
із виплати заробітної плати та за житлово-комунальні послуги, скорочення 
новостворених робочих місць та інші.  

Більш детальний аналіз виконаних робіт по об’єктах та по коштах  надано 
в додатках № 2, 3,4,5,6,7,11, 12. 
 

 
 
 
Начальник управління  
економіки та підприємництва                                                         М.Станкович 



Додаток 2 
 

П О К А З Н И К И 
виконання робіт з утримання об’єктів благоустрою на 2015 рік 

 
2015 рік Січень-вересень 2015 року 

в т.ч. джерела фінансування, тис.грн.: 
№ 
за/
п 

Назва статті  
(робіт, послуг), заходу 

Перед-
бачено, 
тис.грн. 

Уточнено,
тис.грн. 

 
 

Вико-
нання,  
тис.грн 

% 
вико-
нання 
річного 
плану 

загаль-
ний 
фонд 

 

територіаль-
ний дорожній 

фонд 

кошти 
міського 
бюджету 

фонд охорони 
навколишньо-
го природного 
середовища 

I. Утримання об'єктів благоустрою згідно з 
Програмою благоустрою м. Ужгорода на 
2015-2017 роки : 21076,4 25786,036 17625,658 68,3 14322,758 445,4 2857,5 - 

 в т.ч.: погашення заборгованості за 2014 рік 5000,0 - - - - - - 
1. Санітарне оброблення міста (прибирання 

міста) 9000,0 6594,378 3595,9 54,5 3595,9 - - - 
2. Послуги з видалення твердих побутових відходів 

(послуги з ліквідації несанкціонованих 
сміттєзвалищ, вивіз сміття) 300,0 438,809 107,4 24,4 107,4 - - - 

3. Озеленення та утримання зелених насаджень 1800,0 2068,658 1514,1 73,1 1514,1 - - - 
4. Утримання кладовищ 620,0 583,753 330,5 56,6 330,5 - - - 
5. Утримання мереж зовнішнього освітлення та 

їх поточний ремонт 950,0 1196,844 654,5 54,6 654,5 - - - 
6. Оплата за електричну енергію 1800,0 2050,0 1272,4 62,0 1272,4 - - - 
7. Утримання світлофорних об’єктів 700,0 440,957 237,0 53,7 237,0 - - - 
8. Утримання зони відпочинку, прибережної 

смуги 50,0 48,854 5,0 10,2 5,0 - - - 
9. Утримання малих архітектурних форм 130,0 78,086 65,5 83,8 65,5 - - - 

10. Утримання міських фонтанів 50,0 46,54 46,2 99,2 46,2 - - - 
11. Інші видатки на послуги з утримання об'єктів 

благоустрою (святкове оздоблення, поточний 
ремонт об’єктів благоустрою) 78,0 64,07 64,06 99,9 64,06 - - - 



2015 рік Січень-вересень 2015 року 
в т.ч. джерела фінансування, тис.грн.: № 

за/
п 

Назва статті  
(робіт, послуг), заходу 

Перед-
бачено, 
тис.грн. 

Уточнено,
тис.грн. 

 
 

Вико-
нання,  
тис.грн 

% 
вико-
нання 
річного 
плану 

загаль-
ний 
фонд 

 

територіаль-
ний дорожній 

фонд 

кошти 
міського 
бюджету 

фонд охорони 
навколишньо-
го природного 
середовища 

12. Утримання притулку для безпритульних 
тварин-відлов безпритульних тварин 100,0 98,52 50,0 50,7 50,0 - - - 

13. Нанесення горизонтальної розмітки, 800,0 800,0 623,2 77,9 177,8 445,4 - - 
 в т.ч. погашення заборгованості за 2014 рік - - 14,774 - - 14,774 - - 

14. Поточний ремонт світлофорних об'єктів 30,0 30,0 - - - - - - 
15. Поточний ремонт (заміна) дорожніх знаків 40,0 40,0 - - - - - - 
16. Прочищення зливоприймальної каналізації 

вулиць міста  1000,0 1000,0 979,1 97,9 979,1 - - - 
17. Поточний ремонт окремих елементів зливової 

каналізації вулиць міста 800,0 800,0 238,0 29,7 238,0 - - - 
18. Поточний ремонт міських шляхів 2828,4 3212,036 2857,5 89,5 - - 2857,5 - 
19. Поточний ремонт дорожніх знаків (зі 

світлодіодними елементами) біля навчальних 
закладів міста  - 76,0 - - - - - - 

20. Послуги щодо благоустрою квітників - 84,133 - - - - - - 
21. Послуги з благоустрою (видалення аварійних 

дерев)  - 1000,0 10,9 1,0 10,9  
22. Поточний ремонт мостів (роботи малярні) - 60,0 - - - - - - 

 Погашення заборгованості за 2014 рік - 4974,398 4974,398 100,0 4974,398 - - - 
II. Виконання природоохоронних заходів згідно з 

Програмою охорони навколишнього 
природного середовища міста Ужгород на 2012-
2015 роки 1855,0 996,707 446,5 44,7 - - - 446,5 

 РАЗОМ :  22931,4 26782,743 18072,158 67,4 14322,758 445,4 2857,5 446,5 
 



Додаток 3 

П О К А З Н И К И 
виконання робіт по ремонту доріг та об’єктів благоустрою на 2015 рік 

 

2015 рік Січень-вересень 2015 року 
в т.ч.: джерела фінансу-
вання, тис.грн.: 

№ 
за/
п 

Назва робіт 
Передба-
чено, 

тис.грн. 

Уточнено,
тис.грн. 

 
Виконан-

ня,  
тис.грн 

% 
виконання 
річного 
плану 

бюджет  
розвитку 

кошти місь-
кого бюджету 

I. Реконструкція та капітальний ремонт об'єктів 
благоустрою згідно з Програмою благоустрою м. Ужгорода 
на 2015-2017 роки : 40602,088 63322,306 9725,0 15,3 9725,0 - 

1. Реконструкція міських шляхів:                             4500,0 7934,869 124,9 1,5 124,9 - 
 вул. Гранітної 1500,0 - - - - - 
 вул. Перемоги (Грушевського-Легоцького) 3000,0 3000,0 9,5 0,3 9,5 - 
 вул.8-Березня (Минайська-Грушевського) - 3990,0 88,6 2,2 88,6 - 
 вул. Можайського - 900,0 26,8 2,9 26,8 - 
 вул. Тельмана  - 44,869 - - - - 

2. Капітальний ремонт міських шляхів: 19820,14 25790,284 5390,3 20,9 5390,3 - 
 вул. Антонівська     245,471 245,471 - - - - 
 вул. 8-Березня (Минайська-Грушевського) 990,0 - - - - - 
 вул. Можайського 900,0 - - - - - 
 вул. Стрільнична 2400,16 0,16 - - - - 
 пров. Підвальний 350,0 50,0 - - - - 
 вул. Лавріщева 300,0 22,0 - - - - 
 вул. Мала 150,0 200,0 150,0 75,0 150,0 - 
 вул. Бродлаковича 500,0 900,0 15,3 1,7 15,3 - 
 вул. Болотинська 250,0 - - - - - 
 вул. Тельмана 1864,869 - - - - - 
 вул. Нова 540,184 740,184 4,9 0,6 4,9 - 
 вул. Дружня 469,456 669,456 4,2 0,6 4,2 - 
 вул. Погорєлова (від вул. Заньковецької до вул. Богомольця) 290,0 1607,0 3,4 0,2 3,4 - 
 вул. І.Ваша 300,0 300,0 - - - - 



2015 рік Січень-вересень 2015 року 
в т.ч.: джерела фінансу-
вання, тис.грн.: 

№ 
за/
п 

Назва робіт 
Передба-
чено, 

тис.грн. 

Уточнено,
тис.грн. 

 
Виконан-

ня,  
тис.грн 

% 
виконання 
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 вул. Слави 1000,0 1938,436 35,6 1,8 35,6 - 
 вул. Горянської 300,0 880,0 648,5 73,6 648,5 - 
 вул. Кошицької 600,0 1195,0 442,2 37,0 442,2 - 
 вул. Панькевича 200,0 200,0 9,1 4,5 9,1 - 
 вул. Добрянського 300,0 300,0 6,7 2,2 6,7 - 
 вул. Лялька-Лозова 1000,0 - - - - 
 пров. Баконія 70,0 70,0 6,8 9,5 6,8 - 
 вул. В. Гуци 300,0 300,0 - - - - 
 вул. Загорської 300,0 300,0 292,0 97,3 292,0 - 
 вул. Бачинського 200,0 200,0 7,5 3,7 7,5 - 
 вул. Сільвая 250,0 500,0 498,7 99,7 498,7 - 
 вул. Острівної 400,0 400,0 - - - - 
 вул. Челюскінців 200,0 760,0 612,3 80,5 612,3 - 
 пров. Університетського  200,0 200,0 9,1 4,5 9,1 - 
 вул. Садова 400,0 100,0 1,5 1,5 1,5 - 
 вул. Осипенка 300,0 557,0 11,8 2,1 11,8 - 
 пров. Музейного  500,0 500,0 - - - - 
 вул. Гулака Артемовського 1000,0 52,043 10,1 19,4 10,1 - 
 вул. Богомольця 1000,0 122,876 16,1 13,1 16,1 - 
 вул. Мічуріна 250,0 500,0 6,7 1,3 6,7 - 
 вул. Проектної 500,0 500,0 - - - - 
 вул. Дунаєвського 250,0 - - - - - 
 вул. Мальовнича 250,0 250,0 6,7 2,6 6,7 - 
 вул. Радіщева 400,0 1000,0 18,2 1,8 18,2 - 
 вул. Щедріна 100,0 600,0 - - - - 
 вул. Сурікова  - 1179,818 827,9 70,1 827,9 - 
 вул. Університетська  - 492,1 478,7 97,2 478,7 - 
 вул. Собранецька  - 300,0 282,4 94,1 282,4  
 вул. Возз'єднання, пов'язаний з розширенням узбіччя - 230,0 - - -  
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 вул. Галана - 630,0 1,3 0,2 1,3 - 
 вул. Тлехаса  - 300,0 - - - - 
 вул. Чорновола  - 400,0 1,4 0,3 1,4 - 
 провул. Приютський  - 320,0 1,3 0,4 1,3 - 
 вул. Стародоманинська  - 50,0 - - - - 
 вул. Станційна - 50,0 - - - - 
 вул. Томчанія  - 50,0 - - - - 
 вул. Конопляна   - 50,0 - - - - 
 вул. Ф.Тіхого  - 50,0 - - - - 
 вул. Польова  - 50,0 - - - - 
 вул. Лермонтова - 150,0 - - - - 
 вул. Золота  - 50,0 - - - - 
 вул. Некрасова  - 100,0 10,3 10,3 10,3 - 
 вул. Північна  - 280,0 8,2 2,9 8,2 - 
 вул. Л.Українки  - 350,0 13,1 3,7 13,1 - 
 вул. Нахімова   - 300,0 12,6 4,2 12,6 - 
 пл. Ш.Петефі  - 1200,0 11,4 0,9 11,4 - 
 вул. Легоцького біля будинків №3, №5/1, пов'язаний з 

розширенням узбіччя  - 66,4 - - -  
 вул. Лялька - 950,0 909,2 95,7 909,2 - 
 вул. Лозова - 982,34 15,1 1,5 15,1 - 
 вул.Горянська,№105 до вул. Слави - 150,0 - - - - 
 вул. Сливки - 150,0 - - - - 
 вул. Лодія - 200,0 - - - - 
 провул. Зв'язківців - 150,0 - - - - 

3. Капітальний ремонт мостів: 2559,42 20,02 - - - - 
 транспортного мосту по вул. Анкудінова 2289,42 10,02 - - - - 
 транспортного мосту пл. Б.Хмельницького 80,0 5,0 - - - - 
 пішохідного мосту пл. Театральна 190,0 5,0 - - - - 
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4. Капітальний ремонт внутрішньоквартальних територій: 7272,528 21428,329 2096,0 9,7 2096,0 - 
 вул. Ф.Тіхого, 13а, 15, 17 80,0 580,0 10,6 1,8 10,6 - 
 пр. Свободи, 29-41 200,0 500,71 81,4 16,2 81,4 - 
 пр. Свободи, 20  50,0 50,0 7,0 14,0 7,0 - 
 пр. Свободи, 49-55 100,0 350,0 51,9 14,8 51,9 - 
 пр. Свободи, 53 80,0 80,0 70,3 87,8 70,3 - 
 вул. Челюскінців,10-Можайського,16,18,22,24 80,0 537,0 10,6 1,9 10,6 - 
 вул. Одеська, 33а- 33б 50,0 - - - - - 
 

вул. Міцкевича, 9 60,0 - - - - - 
 вул. Срібляста, 4-6 40,0 140,0 - - - - 
 пр. Свободи, 3,25 80,0 80,0 5,8 7,2 5,8 - 
 вул. Заньковецька, 19 50,0 50,0 - - - - 
 вул. Грушевського, 27А 80,0 80,0 7,7 9,6 7,7 - 
 вул Лавріщева,10а,12,12а,14а,16,16а,16б, 18 150,0 278,0 133,9 48,1 133,9 - 
 вул. Швабська, 58 50,0 50,0 - - - - 
 вул. Ак. Корольова, 3, 5, 7 162,728 362,728 165,5 45,6 165,5 - 
 вул. 8-Березня, 31 50,0 - - - - - 
 вул. Белінського, 13-15 80,0 80,0 7,7 9,6 7,7 - 
 вул. Минайська, 3, 5, 7, 9 100,0 100,0 9,2 9,2 9,2 - 
 вул. Минайська, 8, 10, 12 100,0 405,0 389,5 96,1 389,5 - 
 вул. Перемоги,148,153,163/1 280,0 806,0 1,3 0,1 1,3 - 
 вул. Грушевського, 66-74 150,0 743,0 - - - - 
 вул. Гагаріна, 28 50,0 200,0 47,2 23,6 47,2 - 
 вул. Грибоєдова, 3 90,0 90,0 - - - - 
 вул. Собранецька, 120-118 140,0 240,0 10,5 4,3 10,5 - 
 вул. Перемоги, 35 80,0 80,0 7,0 8,7 7,0 - 
 вул. Годинки, 8 70,0 70,0 2,7 3,8 2,7 - 
 вул. Сечені, 29, 31-33 298,0 448,0 196,9 43,9 196,9 - 
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 вул. Перемоги, 30, 32, 32а 99,0 299,0 - - - - 
 вул. Оноківська - Благоєва, 9 242,8 242,8 7,7 3,1 7,7 - 
 вул. Можайського, 30-32 50,0 50,0 - - - - 
 вул. Богомольця, 12-14 170,0 170,0 165,0 97,0 165,0 - 
 вул. Легоцького, 44, 46, 50 100,0 100,0 - - - - 
 вул. Легоцького, 3, 7, 15 120,0 120,0 - - - - 
 вул. Заньковецької, 25 100,0 100,0 - - - - 
 вул. Одеська, 18 90,0 90,0 - - - - 
 вул. Декабристів, 53, 54, 41, 45 200,0 200,0 9,2 4,6 9,2 - 
 вул. Лермонтова, 5а 150,0 150,0 12,3 8,2 12,3 - 
 пр. Свободи, 2 100,0 240,0 8,9 3,4 8,9 - 
 вул. Челюскінців, 4-6/15 220,0 513,0 482,0 99,9 482,0 - 
 вул. Грушевського, 51-67 400,0 1081,948 1,4 0,1 1,4 - 
 вул. Лавріщева, 18А-Гагаріна, 28г 100,0 193,0 8,4 4,3 8,4 - 
 пров. Університетський, 4  250,0 119,064 7,1 5,9 7,1 - 
 вул. Тельмана, 1а-б 100,0 100,0 12,3 12,3 12,3 - 
 вул. Минайська, 28-34 170,0 357,608 12,1 3,3 12,1 - 
 вул. Минайська, 27-29 100,0 250,0 - - - - 
 вул. Добрянського, 10-14 150,0 150,0 14,8 9,8 14,8 - 
 вул. Острівна, 20 - Шумна, 32 150,0 400,0 17,1 4,2 17,1 - 
 вул. Л. Толстого, 44-46 - Б. Хмельницького,3 400,0 385,087 8,1 2,1 8,1 - 
 вул. Станційна, 4-6 200,0 159,228 7,8 4,8 7,8 - 
 вул. Міцкевича, 3-9 200,0 554,922 2,7 0,4 2,7 - 
 вул. Перемоги, 175-177 200,0 600,0 3,4 0,5 3,4 - 
 вул. Бестужева, 4 -Заньковецької, 77-Легоцького, 23 170,0 721,911 - - - - 
 вул. Перемоги, 159-161/1 120,0 678,312 2,7 0,3 2,7 - 
 вул. Перемоги, 185-187 120,0 360,487 2,7 0,7 2,7 - 
 вул. Джамбула,50   - 120,0 9,8 8,1 9,8 - 
 вул. Заньковецької, 36  - 100,0 7,7 7,7 7,7 - 
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 вул. 8-Березня,17-21  - 723,0 - - - - 
 вул. Грушевського, 43,45,47,49  - 221,0 - - - - 
 вул. Перемоги, 165,167,169  - 833,8 1,3 0,1 1,3 - 
 вул. Перемоги, 171 - 300,0 1,3 0,4 1,3 - 
 вул. 8-Березня, 3,5,7  - 350,0 - - - - 
 вул. Достоєвського, 2  - 350,5 13,8 3,9 13,8 - 
 вул. 8-Березня, 30  - 420,0 - - - - 
 вул. Панькевича, 77,79,81  - 357,0 14,3 4,0 14,3 - 
 вул. Вузька, 89  - 283,808 8,1 2,8 8,1 - 
 вул. Насипна, 10  - 210,0 8,7 4,1 8,7 - 
 вул. Л.Толстого, 33  - 381,0 8,7 2,2 8,7 - 
 пр. Свободи, 18  - 296,416 10,3 3,4 10,3 - 
 вул. Декабристів, 41, 43  - 200,0 9,6 4,8 9,6 - 
 вул. Грушевського, 25 – вул. Квітів, 61 – вул. Заньковецької, 38 - 315,0 - - - - 
 вул. Грушевського, 31-37  - 200,0 - - - - 
 вул. Докучаєва, 25  - 180,0 - - - - 
 вул. Насипна, 3  - 100,0 - - - - 
 вул.Столєтова, 4  - 200,0 - - - - 
 вул. Минайська, 14 - 150,0 - - - - 
 вул. Шопена, 4-6 - 200,0 - - -  
 вул.Сільвая, 5- вул. Божука,4 - 150,0 - - - - 

5. Капітальний ремонт тротуарів : 2720,0 2915,0 1075,8 36,9 1075,8 - 
 вул. Мукачівська 465,0 465,0 14,2 3,0 14,2 - 
 вул. Перемоги 150,0 10,0 17,5 175,0 17,5 - 
 наб. Незалежності 185,0 185,0 164,2 88,7 164,2 - 
 вул. Другетів 200,0 340,0 - - - - 
 вул. Перемоги (від Чорновола до Легоцького) 400,0 520,0 430,1 82,7 430,1 - 
 капітальний ремонт пішохідної зони Православної 

набережної (від пам'ятника загиблим міліціонерам до вул. 450,0 450,0 447,4 99,4 447,4 - 
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Анкудінова) в м. Ужгороді 
 вул. Собранецька 600,0 600,0 - - - - 
 пл. Ш. Петефі 200,0 200,0 - - - - 
 вул. Чорновола 70,0 70,0 - - - - 
 вул. Легоцького,54 - 30,0 2,4 8,0 2,4 - 
 вул. Шопена - 45,0 - - - - 

6. Облаштування велодоріжок із нанесенням відповідної 
розмітки: 2450,0 2450,0 8,8 0,3 8,8 - 

 Минайська 300,0 300,0 0,9 0,3 0,9 - 
 Грушевського 300,0 300,0 0,9 0,3 0,9 - 
 8-го Березня 300,0 300,0 0,7 0,2 0,7 - 
 Легоцького 400,0 400,0 2,1 0,5 2,1 - 
 Баб’яка 250,0 250,0 0,7 0,2 0,7 - 
 Возз’єднання 150,0 150,0 0,8 0,5 0,8 - 
 наб. Слов'янська 400,0 400,0 0,8 0,2 0,7 - 
 СК Юність – вул. Грушевського 350,0 350,0 1,9 0,5 1,9 - 

7. Капітальний ремонт кладовища Барвінок  200,0 450,4 360,3 79,9 360,3 - 
8. Капітальний ремонт кладовища  Пагорб Слави 70,0 70,0 - - - - 
9. Капітальний ремонт зелених насаджень 250,0 250,0 87,5 35,0 87,5 - 
10. Капітальний ремонт світлофорних об’єктів 700,0 700,0 234,6 33,5 234,6 - 
11. Капітальний ремонт (виготовлення) дорожніх знаків 60,0 60,0 - - - - 
12. Капітальний ремонт перехрестя вул. Минайська-вул. 

Можайського з влаштуванням світлофорного об'єкту  - 26,934 - - - - 
13. Реконструкція внутрішньоквартальних мереж 

водопроводу та каналізації по вул. Бестужева, 4 – вул. 
Легоцького, 23  - 126,47 32,6 25,7 32,6 - 

14. Капітальний ремонт внутрішньоквартальної 
каналізаційної мережі по вул. Можайського,5 - 100,0 - - - - 

15. Капітальний ремонт каналізації та стоків  по вул. - 280,0 - - - - 
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Можайського, 24 з підключенням до вул. Можайського 
16. Капітальний ремонт, пов’язаний з розчищенням русла

р.Уж в межах наб. Слов’янської  - 500,0 314,2 62,8 314,2 - 
17. Капітальний ремонт фонтану (сквер ім.Героїв Майдану) - 100,0 - - - - 
18. Капітальний ремонт водопровідної мережі по вул. Осипенка

(на ділянці від вул. Загорської до вул. Щедріна) - 120,0 - - - - 
II. Реконструкція, капітальний ремонт мережі зовнішнього 

освітлення згідно з Програмою реконструкції та 
капітального ремонту системи зовнішнього освітлення 
міста Ужгорода на 2012-2016 роки 1450,0 1650,0 - - - - 

III. Реконструкція та капітальний ремонт мереж вуличного 
освітлення згідно з Програмою реконструкції вуличного 
освітлення міста Ужгорода (II черга) на 2012-2016 роки 1857,0 452,0 6,4 1,4 6,4 - 

IV. Реконструкція мереж та об'єктів благоустрою історичної 
частини міста згідно з Комплексною Програмою віднов-
лення історичного центру м. Ужгорода на 2015-2016 роки - 2750,0 12,0 0,2 - 12,0 

V. Капітальний ремонт колектору скиду очищених стічних 
вод та водозахисної дамби  - 900,0 - - - - 

 РАЗОМ : 43909,088 69074,306 9743,4 14,1 9731,4 12,0 
 



                                           Додаток 4 
П О К А З Н И К И 

виконання робіт по ремонту житла на 2015 рік 
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I. Капітальний ремонт житлового фонду та ліфтів згідно з 
Програмою капітального ремонту житлового фонду міста 
Ужгород на 2015-2017 роки, всього, в т.ч.: 5565,58 10628,606 2891,527 27,2 2891,527 - 

1.1. Капітальний ремонт покрівель :   
 пр. Свободи, 55 (2 під.) 90,0 90,0 70,8 78,6 70,8 - 
 вул. Грушевського, 6 135,0 135,0 2,8 2,0 2,8 - 
 вул. Володимирська, 82 270,0 360,0 - - - - 
 вул. Ракоці, 10 165,6 165,6 53,7 32,4 53,7 - 
 вул. Ракоці, 11 85,5 142,3 68,3 47,9 68,3 - 
 вул. Панькевича, 81 88,2 108,9 85,6 78,6 85,6 - 
 вул. Грушевського, 61 88,2 133,4 133,2 99,8 133,2 - 
 вул. Грушевського, 63 88,2 133,1 1,3 0,9 1,3 - 
 вул. Швабська, 58  135,0 - - - - - 
 вул. Белінського, 15 97,2 134,9 129,4 95,9 129,4 - 
 вул. Закарпатська, 45/23 90,0 102,6 100,2 97,6 100,2 - 
 пров. Університетський, 7 24,3 - - - - - 
 вул. Київська наб. 17 (ОСББ «Київська набережна») 135,0 135,0 135,0 100,0 135,0 - 
 вул. Джамбула, 50 (БК "Мрія-Уж") 90,0 128,2 124,3 96,9 124,3 - 
 вул. Корзо, 25(ОСББ "Корзо 25") 135,0 297,7 271,0 91,0 271,0 - 
 вул. Крилова, 14 (ОСББ "Крилова 14") 56,7 54,0 19,3 35,7 19,3 - 
 вул. Міцкевича, 9 (ЖБК "Тисса") 90,0 150,9 145,0 96,0 145,0 - 
 вул. Бестужева, 4 (ЖБК "Космос") 90,0 - - - - - 
 вул. 8-го Березня, 35  - 76,5 73,7 96,3 73,7 - 
 вул. Собранецька, 45  - 180,0 180,0 100,0 180,0 - 
 вул. Шевченка, 30  - 364,0 134,4 36,9 134,4 - 
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 вул. Лавріщева, 16а - 103,9 102,6 98,7 102,6 - 
 вул. Богомольця, 20  - 193,594 2,8 1,4 2,8 - 
 вул. Заньковецької, 36  - 180,981 2,8 1,5 2,8 - 
 вул. Декабристів, 43 (ОСББ"Декабристів,43") (ЄС/ПРООН) - 86,0 - - - - 
 вул. Л.Толстого, 46  - 48,0 1,9 3,9 1,9 - 
  вул. Грибоєдова, 3  - 70,0 - - - - 
 вул. Докучаєва, 25  - 80,0 - - - - 
 вул. І.Франка, 56 А  - 301,851 3,2 1,0 3,2 - 
 вул. Бестужева, 14 (ЖБК«Горняк»)  - 153,0 - - - - 
 вул. Шопена, 4 - 110,0 2,8 2,5 2,8 - 

1.2. Капітальний ремонт водопроводу, каналізації :   
 вул. Закарпатська, 28 63,0 90,6 2,9 3,2 2,9 - 
 вул. Докучаєва, 10 58,5 69,2 2,2 3,1 2,2 - 
 вул. Грушевського, 35 101,7 101,7 101,7 100,0 101,7 - 
 вул. Маресьєва, 9 67,5 67,5 62,4 92,4 62,4 - 
 вул. Л.Толстого, 31 58,5 58,5 - - - - 
 вул. Можайського, 9 (БК "Можайського, 9") 99,0 99,0 3,0 3,0 3,0 - 
 вул. Лавріщева, 16а/1(ОСББ "Комфорт-Уж") 22,5 86,074 3,2 3,7 3,2 - 
 вул. Гарайди, 1 (ОСББ "Гарайди-1") 45,0 - - - - - 
 вул. Лермонтова, 7а (ОСББ "Лермонтова, 7а") 83,7 82,8 78,0 94,2 78,0 - 
  вул. Закарпатська, 26 (каналізації) - 68,8 55,3 80,3 55,3 - 
 вул. Джамбула, 50  - 15,0 - - -  
 вул. Гарайди,1 (ОСББ "Гарайди, 1") (водопровідні мережі) 

(ЄС/ПРООН) - 44,1 - - -  
 вул. Собранецька, 146  - 100,0 - - -  
 вул..Срібна, 4  - 50,0 - - -  
 вул. Декабристів, 43 (ОСББ "Декабристів,43")  - 118,008 3,2 2,7 3,2  

1.3. Капітальний ремонт електрощитової та електромереж :   
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 вул. Грушевського, 29 31,5 31,5 - - - - 
 вул. Оноківська, 4 13,05 13,05 - - - - 
 вул. Минайська, 3 99,0 0,047 - - - - 
 пр. Свободи, 32 99,0 - - - - 
 пр. Свободи, 33 99,0 99,047 - - - - 
 пр. Свободи, 34 99,0 - - - - 
 вул. Докучаєва, 10  - 19,8 - - - - 
 вул. Закарпатська, 28  - 0,4 - - - - 
 пр. Свободи, 40  - 112,5 1,2 1,0 1,2 - 
 вул. Можайського, 7 (ОСББ "Більшовик") 22,5 26,1 - - - - 
 вул. Заньковецької, 9 (ОСББ "Єдині") 22,5 4,1 - - - - 
 вул. Лермонтова, 7а (ОСББ "Лермонтова, 7а") 22,5 4,1 - - - - 
 вул. Собранецька, 122  - 27,0 - - -  
 вул. Собранецька, 146  - 32,0 - - -  
 вул. Собранецька, 152  - 75,0 - - -  
 вул. Срібна, 4  - 25,0  - - -  
 вул. Джамбула, 50 (БК «Мрія-Уж»)  - 135,0 - - -  

1.4. Капітальний ремонт фасаду :   
 вул. Підгірна, 1 139,5 265,9 264,9 99,6 264,9 - 
 вул. Мондока, 31 (ОСББ «СВОЖЕК») 90,0 - - - - 
 вул. Джамбула, 50  - 15,0 - - -  
 пр. Свободи, 2 (ОСББ "Газда-2015") (ЄС/ПРООН) - 843,6 8,1 0,9 8,1  
 пл. Пушкіна, 3 (ОСББ "Власний дім-Уж") (ЄС/ПРООН) - 355,0 - - -  
 вул. Мондока, 34 (ОСББ "СВОЖЕК") (ЄС/ПРООН) (улаштування 

теплоізоляції) - 128,5 2,8 2,1 2,8  
1.5. Капітальний ремонт (встановлення) системи проти грозового 

захисту :   
 вул. Висока, 10 (ОСББ «Дружба») 36,0 36,0 - - - - 
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1.6. Капітальний ремонт ліфтів:   
 пр. Свободи, 2 (п.1,2,3) 576,0 - - - - - 
 вул. Минайська, 29 (п.1,2) 709,647 - - - - - 
 вул. Минайська, 13 (п.1,2,3) 67,5 37,906 37,1 97,8 37,1 - 
 вул. Минайська, 8 (п.1) 17,077 17,077 7,5 43,9 7,5 - 
 вул. Минайська, 10 (п.1,2) 28,939 28,939 9,0 31,0 9,0 - 
 вул. Минайська, 12 (п.1,2) 49,5 20,376 19,4 95,2 19,4 - 
 вул. Минайська, 3 (п.1) 22,773 22,773 7,8 34,2 7,8 - 
 вул. Л.Толстого, 33 (п.1-3) 53,616 7,225 7,225 100,0 7,225 - 
 вул. Л.Толстого, 46 (п.1,2) 37,852 10,663 10,663 100,0 10,663 - 
 вул. 8-го Березня, 35 (п.1,2) 54,663 27,949 27,949 100,0 27,949 - 
 вул. Міцкевича, 2/16 (п.1,2) 34,663 7,79 7,79 100,0 7,79 - 
 вул. Заньковецької, 3 (п.1) 19,5 19,5 8,2 42,0 8,2 - 
 вул. Можайського, 30 (п.1,2,3,4,5,6,7) 189,0 57,905 - - - - 
 вул. Можайського, 32 (п.1,2,3,4,5,6,7) 189,0 113,953 - - - - 
 вул. Можайського, 34 (п.1,2,3,4,5,6,7) 189,0 161,198 - - - - 
 Реконструкція ліфтів житлового будинку по вул. Минайській, 29 

(п.1,2) - 1852,5 - - - - 
1.7 Виконання заходів з попередження надзвичайних ситуацій: 

обладнання будинку по пр. Свободи, 2 (п.1,2,3) системою 
обмеження до балконів та виготовлення ПКД для проведення 
капітального ремонту інженерного обладнання системи 
протипожежного захисту 16-ти поверхового будинку - 100,0 97,3 97,3 97,3 - 

1.8 Капітальний ремонт по заміні вікон та дверей житлового будинку 
по вул. Високій, 10 (ОСББ "Дружба") (ЄС/ПРООН) - 124,7 - - - - 

1.9 Капітальний ремонт по заміні вікон та дверей, внутрішніх 
електромереж в місцях загального користування житлових 
будинків  (ЄС/ПРООН):   - 

 вул.Можайського,7 (ОСББ "Більшовик")  - 77,7 - - - - 
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 вул. Лермонтова, 7а (ОСББ "Лермонтова, 7а") - 118,6 - - - - 
 вул.Заньковецької,9 (ОСББ "Єдині") - 139,5 - - - - 

1.10 Капітальний ремонт по заміні вікон у під’їздах (енергозбереження)  
житлового будинку по вул. Чорновола, 35 (ЖБК «Беркут») - 63,0 - - - - 

1.11 Капітальний ремонт дашків над балконами житлового 
будинку по вул. Джамбула, 50 (БК “Мрія-Уж”) - 100,0 - - - - 

II. Капітальний ремонт: влаштування автономного 
електричного опалення в квартирах малозабезпечених 
громадян міста згідно з Програмою енергоефективності та 
енергозбереження міста Ужгород на 2012-2015 роки 100,0 537,957 236,6 43,9 236,6 - 

III. Капітальний ремонт гуртожитків згідно з Програмою 
передачі гуртожитків у власність територіальної громади 
міста Ужгород на 2013-2015роки, всього, в т.ч.: 719,3 719,3 - - - - 

 вул. Можайського, 9а, Ужгородський поштамт 200,0 200,0 - - - - 
 вул. Загорська, 12, АТ "Укртелеком" 52,5 52,5 - - - - 
 вул. Загорська, 170, радгосп-завод "Ужгородський" 166,8 166,8 - - - - 
 вул. Лисенка, 43, радгосп-завод "Великолазівський" 75,0 75,0 - - - - 
 вул. Українська, 18, БК "Беркут" 75,0 75,0 - - - - 
 вул. Мусорського, 3, ПАТ ЕК "Закарпаттяобленерго"  50,0 50,0 - - - - 
 вул. Можайського, 5, БК "Тиса – Уж" 50,0 50,0 - - - - 
 вул. Богомольця, 18/22, БК "Швачка" 50,0 50,0 - - - - 

IV. Капітальний ремонт фасадів та покрівель житлових 
будинків згідно з Комплексною Програмою відновлення 
історичного центру м. Ужгорода на 2015-2016 роки - 4836,731 285,9 5,9 - 285,9 

  РАЗОМ : 6384,88 16722,594 3177,427 19,0 2891,527 285,9 
 



                                                                                                                                      Додаток 5 
 

П О К А З Н И К И 
будівництва і реконструкції соціально-культурних та комунальних об’єктів на 2015 рік 
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КУЛЬТУРА  1750,0 2581,549 779,4 30,1 779,4 
Реконструкція комплексного благоустрою території Горянської 
церкви "Ротонда" та коригування проектної документації 2009-2016 50,0 - - - - 
Капітальний ремонт будівель навчальних корпусів музичної школи 
ім.Чайковського 2015 400,0 700,0 453,2 64,7 453,2 
Капітальний ремонт покрівлі будівлі по вул. Небесної Сотні,5 2015 350,0 - - - - 
Капітальний ремонт фасаду будівлі дитячої школи мистецтв по пл. 
Ш.Петефі 2015 500,0 500,0 3,1 0,6 3,1 
Капітальний ремонт будівлі центральної міської бібліотеки в м. 
Ужгороді по вул. Волошина  2014-2015 200,0 720,0 323,1 44,8 323,1 

Реконструкція приміщень під облаштування велосипедного туристичного 
центру за адресою Київська наб., 16 2014-2015 250,0 11,549 - - - 

Реконструкція легкоатлетичних доріжок стадіону "Автомобіліст" 
по вул. Капушанській   - 600,0 - - - 
 
ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я  6715,2 6370,7 4942,4 77,5 4942,4 
Реконструкція системи опалення та заміна вікон будівлі ЦМКЛ по 
вул. Грибоєдова, 20 (2-й етап) 2008-2016 1000,0 1250,0 969,3 77,5 969,3 
Капітальний ремонт хірургічного відділення №1 Ужгородської 
ЦМКЛ по  вул. Грибоєдова 2012-2015 1543,7 1243,7 1123,7 90,4 1123,7 
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Реконструкція приміщень Ужгородської ЦМКЛ під хірургію по 
вул.Грибоєдова 2015 - 1200,0 1188,2 99,0 1188,2 
Капітальний ремонт харчоблоку МДКЛ по вул. Бращайків, 6  2013-2015 650,0 980,0 621,8 63,4 621,8 
Реконструкція підпірних стін головного корпусу Ужгородської ЦМКЛ 
по вул. Грибоєдова м. Ужгород  2013-2015 100,0 40,0 - - - 
Капітальний ремонт харчоблоку Ужгородської ЦМКЛ по вул. 
Грибоєдова м. Ужгород  2013-2015 500,0 1020,0 982,2 96,2 982,2 
Капітальний ремонт системи опалення будівель МДКЛ по вул. 
Бращайків-Ракоці 2013-2015 721,5 - - - - 
Реконструкція зовнішньої мережі зливної каналізації ЦМКЛ 2015 100,0 100,0 11,8 11,8 11,8 
Капітальний ремонт покрівлі головного корпусу ЦМКЛ 2015 1000,0 30,0 - - - 
Реконструкція вантажо-пасажирського ліфта ВП-500 ЦМКЛ 2015 500,0 - - - - 
Капітальний ремонт покрівлі міського пологового будинку по  вул. 
Грибоєдова 2015 200,0 - - - - 
Капітальний ремонт системи опалення будівлі жіночої консультації 
№ 1 по вул. Другетів 2015 400,0 - - - - 
Капітальний ремонт санвузлів будівлі міського центру первинної 
медико-санітарної допомоги по вул. Грибоєдова, 20   - 370,0 18,5 5,0 18,5 
Капітальний ремонт неврологічного відділення Ужгородської 
ЦМКЛ по вул. Грибоєдова   - 27,0 26,9 99,6 26,9 
Капітальний ремонт терапевтичного відділення Ужгородської 
ЦМКЛ по вул. Грибоєдова   - 60,0 - - - 
Капітальний ремонт огорожі Ужгородської ЦМКЛ (виготовлення 
проектно-кошторисної документації) 

 
- 50,0 - - - 

 
ОСВІТА  16094,1 28886,6 17064,4 59,0 17064,4 
Будівництво станції біологічної очистки побутових стічних вод ЗОШ №16 2013-2015 301,2 444,8 367,1 82,5 367,1 
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Капітальний ремонт фасаду та покрівлі будівлі ЗОШ №8 по вул. Ак. 
Корольова, 4 2015 450,0

 
1050,0 

 
991,0 94,3 

 
991,0 

в т.ч.субвенція з обласного бюджету  - 500,0 500,0 100,0 500,0 
Капітальний ремонт фасаду НВК "Ужгородський економічний 
ліцей, ЗОШ I-II ст." по пл. Ш.Петефі 2012-2015 1108,3 1208,3 958,1 79,2 958,1 
в т.ч.субвенція з обласного бюджету  - 500,0 500,0 100,0 500,0 
Капітальний ремонт будівлі Лінгвістичної гімназії ім. Т.Г.Шевченка 2012-2015 735,0 19,0 11,3 59,4 11,3 
Капітальний ремонт фасаду (заміна вікон) Ужгородської 
спеціалізованої ЗОШ І-ІІІ ст. №2 за адресою м. Ужгород, вул. 
Підгірна, 43 2015 400,0 1050,0 812,2 77,3 812,2 
в т.ч.субвенція з обласного бюджету  - 500,0 500,0 100,0 500,0 
Реконструкція каналізаційної мережі Ужгородської спеціалізованої 
ЗОШ І-ІІІ ст. №2 за адресою м. Ужгород, вул. Підгірна, 43 2015 150,0 - - - - 
Співфінансування інвестиційних проектів, співробітництва 
Закарпатської області України та краю Височіна Чеської 
Республіки: капітальний ремонт фасаду будівлі спеціалізованої 
ЗОШ №3 І-ІІІ ст. по наб. Незалежності,19: капітальний ремонт 
фасаду будівлі спеціалізованої ЗОШ № 3 I-III ст. по наб. 
Незалежності, 19 2015 400,0 1000,0 784,2 78,4 

 
784,2 

в т.ч. субвенція з обласного бюджету  - 400,0 400,0 100,0 400,0 
Капітальний ремонт центрального та дворового входів будівлі ЗОШ 
I-III ст. № 10  ім. Дойко Габора по наб. Православній 2015 150,0 300,0 106,3 35,4 106,3 
Капітальний ремонт фасаду багатопрофільного ліцею «Інтелект» 
ЗОШ №11 по наб. Православній, 25 2014-2015 1000,0 1250,0 802,9 64,2 802,9 
Капітальний ремонт будівлі багатопрофільного ліцею «Лідер»- 
ЗОШ №20 I-II ст., вул. Сільвая, 3 2014-2015 407,5 558,6 558,7 100,0 558,6 
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тис.грн 
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вико-
нання 
річного 
плану 

бюджет 
розвитку 

Капітальний ремонт даху НВК "Ужгородський економічний ліцей, 
ЗОШ I-II ст." 2013-2015 135,0 180,0 123,8 68,8 123,8 
Капітальний ремонт басейну спеціалізованої ЗОШ №12 по вул. 
Заньковецької, 17А 2014-2015 420,0 - - - - 

Капітальний ремонт системи опалення будівлі НВК «Престиж» по 
вул. Джамбула, 48 2014-2015 220,0 270,0 254,7 94,3 254,7 

Капітальний ремонт фасаду (заміна вікон) ЗОШ. №16 по вул. 
Жатковича, 24 2015 150,0 360,0 345,4 95,9 345,4 

Капітальний ремонт фасаду (заміна вікон) ЗОШ. №19 по вул. 
Заньковецької, 66 2015 400,0 650,0 646,1 99,4 646,1 

в т.ч. субвенція з обласного бюджету  - 500,0 500,0 100,0 500,0 

Реконструкція будівлі під ЗОШ I ст. №13 2015-2016 500,0 500,0 10,2 2,0 10,2 
Реконструкція фасаду будівлі ДНЗ №20 по вул. Белінського, 23 2010-2015 300,0 430,0 426,6 99,2 426,6 
в т.ч. субвенція з обласного бюджету  - 400,0 400,0 100,0 400,0 
Капітальний ремонт фасаду (заміна вікон) ДНЗ №29 2015 500,0 700,0 541,9 77,4 541,9 
в т.ч. субвенція з обласного бюджету  - 400,0 400,0 100,0 400,0 
Капітальний ремонт фасаду (заміна вікон) ДНЗ №21 "Ластовічка" 2014-2015 500,0 550,0 365,5 66,4 365,5 
Реконструкція покрівлі ДНЗ №28 2015 650,0 850,0 300,0 35,2 300,0 
Капітальний ремонт фасаду ДНЗ №15 2015 500,0 716,0 715,6 99,9 715,6 
в т.ч. субвенція з обласного бюджету  - 400,0 400,0 100,0 400,0 
Капітальний ремонт покрівлі будівлі ДНЗ №16 2015 350,0 388,5 306,8 78,9 306,8 
Капітальний ремонт фасаду будівлі ДНЗ №26 по проспекту Свободи, 59 2010-2015 437,4 1050,0 863,8 82,2 863,8 
в т.ч. субвенція з обласного бюджету  - 400,0 400,0 100,0 400,0 



2015 рік Січень-вересень 2015 року 

в т.ч.джерело 
фінансуван-
ня, тис.грн. 
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Капітальний ремонт фасаду (заміна вікон) будівлі ДНЗ №8 по вул. 
Грушевського, 29А 2010-2015 350,0 415,0 396,0 95,4 396,0 
Капітальний ремонт будівлі ДНЗ №38 по вул. Ак. Корольова, 6 2014-2015 350,0 350,0 - - - 

Капітальний ремонт покрівлі будівлі корпуса №1 ДНЗ №40 2015 200,0 200,0 - - - 

Капітальний ремонт фасаду будівлі ДНЗ №2, провулок Приютський 2015 350,0 350,0 2,7 0,7 2,7 
Покрівля харчоблоку дитячого навчального закладу №40, м. 
Ужгород - капітальний ремонт 2013-2015 54,9 54,9 - - - 

Пральня дитячого навчального закладу №40, м. Ужгород - 
капітальний ремонт 2013-2015 43,9 43,9 - - - 

Капітальний ремонт будівлі та благоустрою території ДНЗ №6 по вул. 
Капітульній 2014-2015 217,2 367,2 219,9 59,2 219,9 
в т.ч.: заборгованість за 2014 рік  - 162,9 162,9 100,0 162,9 
Лізингові платежі по будівництву та реконструкції автономних 
котелень в загальноосвітніх школах та НВК  2011-2015 1744,9 1744,9 1723,0 98,7 1723,0 
Лізингові платежі по будівництву та реконструкції автономних 
котелень в дошкільних закладах освіти 2011-2015 628,8 628,8 620,9 98,7 620,9 
Будівництво міні-котельні для ДНЗ №1 по вул. М.Вовчка 2015 990,0 1300,0 70,7 5,4 70,7 
в т.ч. субвенція з обласного бюджету  - 1110,0 70,7 6,3 70,7 
Будівництво міні-котельні для ДНЗ №30 по вул. Шевченка 2014-2015 1000,0 1190,0 919,5 77,2 919,5 
в т.ч. субвенція з обласного бюджету  - 1090,0 839,9 77,0 839,9 
Будівництво міні-котельні ЗОШ I-III ст. №12, ЗОШ I-III ст. №15 та ДНЗ 
№8 "Дзвіночок" по вул. Заньковецької   - 595,0 332,1 55,8 332,1 
Капітальний ремонт покрівлі головного корпусу Ужгородської 
спеціалізованої ЗОШ I-III ст. №2 за адресою м. Ужгород, вул. Підгірна, 43   - 111,0 39,8 35,8 39,8 



2015 рік Січень-вересень 2015 року 

в т.ч.джерело 
фінансуван-
ня, тис.грн. 
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Будівництво міні-котельні для ДНЗ №31 по вул. Докучаєва, 8   - 159,9 56,1 35,0 56,1 
Капітальний ремонт зовнішньої тепломережі ДНЗ №8 "Дзвіночок"   - 81,5 69,9 85,7 69,9 
Будівництво міні-котельні для ДНЗ №28 по вул. Добролюбова   - 58,6 58,3 99,4 58,3 
Будівництво міні-котельні для ДНЗ № 15 по вул.Л.Українки 
(субвенція з обласного бюджету)  - 1110,0 54,1 4,8 54,1 
Капітальний ремонт покрівлі та фасаду будівлі ЗОШ №12 по вул. 
Заньковецької   - 800,0 23,1 2,8 23,1 
Капітальний ремонт будівлі ДНЗ № 39 по вул. Пестеля   - 400,0 349,9 87,5 349,9 
Капітальний ремонт благоустрою території ДНЗ № 42 по вул. 
Легоцького   - 440,0 12,7 2,8 12,7 
Капітальний ремонт фасаду (заміна вікон) НВК «Ялинка» по вул. 
Нахімова,  - 1000,0 820,0 82,0 820,0 
в т.ч. субвенція з обласного бюджету  - 400,0 400,0 100,0 400,0 
Капітальний ремонт даху Ужгородської класичної гімназії по вул. 8-
го Березня,  - 727,1 632,3 86,9 632,3 
в т.ч. субвенція з обласного бюджету  - 500,0 500,0 100,0 500,0 
Капітальний ремонт благоустрою території Ужгородської спеціалізованої 
ЗОШ I ступеня №1 по вул. Високій,  - 620,0 335,6 54,1 335,6 
в т.ч. субвенція з обласного бюджету  - 400,0 278,9 69,7 278,9 
Капітальний ремонт даху Ужгородської загальноосвітньої школи I-II 
ступенів №14 по вул. Тімірязєва,12  - 400,0 2,7 0,6 2,7 
Капітальний ремонт даху Ужгородської загальноосвітньої школи I-IIІ 
ступенів № 15 по вул. Заньковецької, 13а   - 50,0 2,8 5,6 2,8 
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Реконструкцію автономної котельні для ДНЗ №21 "Ластовічка" 
(виготовлення проектно-кошторисної документації)   - 70,0 - - - 
Капітальний ремонт фасаду (заміна вікон, дверей) СШ №5 по пл. 
Ш.Петефі  - 350,0 - - - 
Капітальний ремонт фасаду (заміна вікон) ДНЗ №31 по  вул. 
Докучаєва, 8   - 500,0 8,5 1,7 8,5 
Капітальний ремонт даху СНВК “Первоцвіт” по вул. А.Корольова,2   - 350,0 3,2 0,9 3,2 
Капітальний ремонт зовнішньої водопровідної мережі ДНЗ №36 по 
вул. Бачинського, 27   - 100,0 - - - 
Капітальний ремонт харчоблоку ДНЗ №20 по вул. Белінського, 22 
(виготовлення проектно-кошторисної документації)   - 20,0 - - - 
Капітальний ремонт внутрішньої системи каналізації і 
водопостачання будівлі НВК “Ужгородського економічного ліцею, 
ЗОШ I-II ст.” по пл. Ш.Петефі, 15 (виготовлення проектно-
кошторисної документації)   - 50,0 - - - 
Капітальний ремонт фасаду будівлі (заміна вікон) ДНЗ №30 по вул. 
Шевченка (субвенція з обласного бюджету)  - 455,2 9,0 1,9 9,0 
Капітальний ремонт фасаду будівлі (заміна вікон) ДНЗ №7 по вул. 
Волошина (субвенція з обласного бюджету)  - 200,0 9,3 4,6 9,3 
 
КОМУНАЛЬНЕ БУДІВНИЦТВО  19088,9 15220,1 3425,5 22,5 3425,5 
Будівництво газопроводу від ГРП с. Сторожниця до ГРП вул. 
Єнківська 2007-2016 200,0 - - - - 
Реконструкція зовнішніх мереж фекально-господарської і дощової 
каналізації в м-ні "Червениця" (ПВР та БМР) 2013-2015 1009,4 1009,4 65,0 6,4 65,0 
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Будівництво нової основної кабельної лінії електропостачання 10 кВ 
від ТП 137 до ТП 227 підвищуючої насосної станції по вул. Тихій (м-н 
“Кальварія”) 2013-2015 250,0 347,7 244,6 70,3 244,6 
Будівництво притулку з тимчасового утримання безпритульних 
тварин в м. Ужгород 2013-2015 450,0 440,0 432,8 98,3 432,8 
Реконструкція КНС-1 2009-2015 350,0 310,0 - - - 
Реконструкція резервуарів питної води у районі "Студмістечка" 2009-2015 353,1 753,1 6,7 0,8 6,7 

Реконструкція КОС (реконструкція аеротенка-освітлювача)  2006-2017 950,0 340,0 - - - 
Реконструкція ПНС з РЧБ 2[1000,0 м..куб у мікрорайоні "Сторожниця" 2004-2015 3000,0 3000,0 - - - 
Реконструкція підземного водозабору «Минай» с. Холмок Ужгородського р-
ну 2004-2017 2200,0 920,0 - - - 
Реконструкція хлораторних НФС-1, НФС-2, НФС-3 2010-2015 1580,6 80,6 - - - 
Реконструкція водогону Д-325 мм по вул. Можайського від вул. 
Минайської до вул. 8-го Березня 2014-2016 500,0 500,0 71,0 14,2 71,0 

Реконструкція водогону Д-325 мм по вул. Шумній від вул. Другетів до 
прохідної ФМК та по вул. Анкудінова від ФМК до транспортного мосту 2014-2015 50,0 50,0 - - - 
Реконструкція каналізаційного колектора Д-600мм по вул. Ерделі, м. 
Ужгород 2014-2015 275,8 475,8 151,6 31,8 151,6 

Реконструкція водопровідної мережі Д-125 мм  по вул. Жатковича (м-н 
Дравці) 2014-2015 30,0 1060,0 64,2 6,0 64,2 
Реконструкція водопровідної мережі Д-300 мм по вул. Гулака 
Артемовського 2014-2015 50,0 50,0 - - - 
Реконструкція водопровідної мережі Д-325 мм від вул. Минайської 
до вул. Челюскінців 2014-2015 50,0 50,0 - - - 
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Реконструкція водопровідної мережі Д-219 мм від НС Юність в 
напрямку 8-го Березня 2014-2015 50,0 50,0 - - - 
Реконструкція водогону d=600 м.м. по вул. Перемоги (від с. 
Сторожниці по вул. Перемоги до вул. Легоцького) 2008-2015 200,0 300,0 - - - 
Реконструкція водогону по вул. Погорєлова 2014-2015 270,0 1260,0 916,7 72,7 916,7 
Будівництво каналізаційної мережі по вул. Осетинська 2015 270,0 540,0 247,1 45,7 247,1 
Будівництво міського кладовища (I черга) 2015-2016 5000,0 - - - - 
Будівництво під'їзних шляхів до кладовища 2015 2000,0 - - - - 
Реконструкція існуючих приміщень під архівний відділ та міського 
архівосховища по вул. Кармелюка,7 в м. Ужгород   - 143,5 138,8 96,7 138,8 
Реконструкція приміщень першого поверху під ЦНАП будівлі по пл. 
Поштовій, 3   - 300,0 - - - 
Реконструкція зовнішньої каналізаційної мережі будівлі УПСЗН по 
пл. Ш.Петефі  

 
- 127,0 126,9 99,9 126,9 

Капітальний ремонт будівлі по вул. Небесної Сотні,4,6 м. Ужгород   - 523,0 522,7 99,9 522,7 
Реконструкція системи опалення будівель по вул. Небесної Сотні, 
4,6 та пл. Поштової, 3 із влаштуванням автономної міні-котельні  

 
-

 
1000,0 

 
7,4 

 
0,7 

 
7,4 

Реконструкція приміщень будівлі по вул.8 Березня,46б  - 1050,0 426,4 40,6 426,4 
Реконструкція каналізаційного колектора по вул. Тельмана   - 80,0 3,6 4,5 3,6  
РАЗОМ :  43648,2 53058,949 26211,7 49,4 26211,7 

 
 

.  
 



                                          Додаток 6 

П О К А З Н И К И 
виконання робіт по ремонту закладів освіти на 2015 рік 

 
2015 рік Січень-вересень 2015 року 

в т.ч. джерела фінан-
сування, тис.грн. 
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Назва закладу Назва робіт 
Передба-
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загальний 
фонд 

1. 
 
 
 
 
 
 
 

ДНЗ та ЗОШ 
 
 
 
 
 
 
 

Капітальний ремонт обладнання автома-
тичної пожежної сигналізації, системи 
оповіщення та виведення сигналів від 
систем пожежної автоматики на пульти 
пожежного та техногенного спостережен-
ня споруд закладів згідно з Комплексною 
програмою попередження надзвичайних 
ситуацій та забезпечення пожежної безпеки в 
м. Ужгороді на 2013-2015 роки 600,0 600,0 100,5 16,7 100,5 - 

2. ДНЗ та ЗОШ Підготовка до опалювального сезону  700,0 700,0 99,5 14,2 - 99,5 
3. 
 
 
 

 

Ужгородська спеціалізована 
школа I-III ступенів №3 з 
поглибленим вивченням 
англійської мови по наб. 
Незалежності,19 

Реконструкція території спортивного 
майданчика  

1002,3 891,789 375,5 42,1 375,5 - 
4. 
 
 

Ужгородська спеціалізована 
ЗОШ І-ІІІ ст. №2 за адресою 
м.Ужгород, вул.Підгірна, 43 

Реконструкція каналізаційної мережі 

- 150,0 12,1 8,0 12,1 - 
5. 
 
 

УЗОШ I-III ст. №20 ліцею 
“Лідер” за адресою: м. 
Ужгород,  вул. Сільвая, 3 

Капітальний ремонт будівлі басейну 

- 480,0 469,4 97,7 469,4 - 
6. 
 
 

Ужгородська загальноосвіт-
ня школа I-III ступенів № 19 
по вул. Легоцького, 125  

Капітальний ремонт актового залу та 
санвузлів  

- 500,0 29,1 5,8 29,1 - 
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7. 
 
 

Ужгородська загальноосвіт-
ня школа I-III ступенів №7 
по вул.Дворжака,41  

Капітальний ремонт спортивних споруд  

- 600,0 1,3 0,2 1,3 - 
8. 
 

СНВК “Веселка” по вул. 
Володимирській, 38 

Капітальний ремонт системи опалення 
- 540,0 - - - - 

9. ДНЗ № 12 по вул. Йокаї, 9 Капітальний ремонт системи опалення - 300,0 - - - - 
10. 

 
 

Класична гімназія по вул. 8 
Березня, 44 
 

Капітальний ремонт фасаду (заміна вікон) 
44 (виготовлення проектно-кошторисної 
документації) - 80,0 - - - - 

11. 
 

Класична гімназія по вул. 8 
Березня, 44 

Капітальний ремонт спортивного залу 
- 150,0 11,1 7,4 11,1 - 

12. 
 

ДНЗ №30 по вул. Шевченка, 
42 

Капітальний ремонт системи опалення 
- 300,0 - - - - 

13. 
 

ДНЗ №29 по вул. 
Грушевського, 61а 

Капітальний ремонт будівлі 
- 100,0 30,9 30,9 30,9 - 

14. 
 

Ужгородська ЗОШ № 15 по 
вул. Заньковецької, 13а 

Капітальний ремонт даху 
- 650,0 - - - - 

15. 
 

Лінгвістична гімназія 
ім.Т.Г.Шевченка 

Капітальний ремонт будівлі 
- 716,6 602,7 84,1 602,7 - 

 Разом : 2302,3 6758,389 1732,1 25,6 1632,6 99,5 
 

 



Додаток 7 

 
П О К А З Н И К И 

виконання ремонтно-реставраційних робіт пам'яток культурної спадщини  
на 2015 рік 

 

 

2015 рік Січень-вересень 2015 року 
в т.ч. джерело 
фінансування, 

тис.грн. 

№ 
за/
п 

Назва об'єкта Передбачено, 
тис.грн. 

 
 

Уточнено, 
тис.грн. 

 
 

Виконання,  
тис.грн 

 
 

% виконання 
річного плану 

бюджет 
розвитку 

1. Реставрація пам'ятки архітектури Будівлі амбару та 
винного льоху по вул. Ракоці, 2 згідно з Програмою 
участі м. Ужгорода у реалізації грантового проекту 
“Ярослав – Ужгород: спільна ініціатива для 
покращення туристичної привабливості історичних 
міст – побратимів” на 2013-2015 роки 
 

 
 
 
 
 

911,7 

 
 
 
 
 

10496,8 

 
 
 
 
 

- 

 
 
 
 
 

- 

 
 
 
 
 

- 

 Всього : 911,7 10496,8 - - - 



Додаток 11 

 
П О К А З Н И К И 

виконання робіт по  ремонту закладів охорони здоров'я на 2015 рік 
 

 
   

2015 рік Січень-вересень 2015 року 
в т.ч. джерело 
фінансування, 

тис.грн.: 

№ 
за/
п 

 
Назва закладу 

 
Назва робіт Передбачено, 

тис.грн. 
 
 

Уточнено, 
тис.грн. 

Виконан-
ня,  

тис.грн 

% 
виконання 
річного 
плану бюджет розвитку 

1. МДКЛ по вул. 
Бращайків-Ракоці  

Капітальний ремонт системи 
опалення будівель  

- 
721,5 389,3 53,9 389,3 

2. ЦМКЛ Реконструкція вантажо-
пасажирського ліфта ВП-500 

- 
500,0 - - - 

3. ЗПСМ №5 по вул. 
Челюскінців,10 

Капітальний ремонт амбулаторії 
- 

230,0 - - - 

4. Ужгородська ЦМКЛ по 
вул. Грибоєдова 

Капітальний ремонт неврологіч-
ного відділення - 

1023,0 - - - 

 Разом : - 2474,5 389,3 15,7 389,3 



Додаток 12 

П О К А З Н И К И 
виконання робіт по ремонту приміщень будівлі на 2015 рік 

 
 

 

2015 рік Січень-вересень 2015 року 
в т.ч. джерело 
фінансування, 

тис.грн.: 

№ 
за/
п 

Назва об'єкта Передбачено, 
тис. грн. 

 
Уточнено, 
тис.грн. 

 

Виконання, 
тис.грн 

 

% виконання 
річного плану 

бюджет 
розвитку 

1. Капітальний ремонт санвузлів та коридорів 
приміщення міської ради за адресою пл. Поштова, 
3 

 
- 

 
700,0 

 
- 

 
- 

 
- 

2. Реконструкція приміщень під облаштування 
велосипедного туристичного центру за адресою 
Київська наб., 16 згідно з Програмою участі м. 
Ужгорода у реалізації грантового проекту 
“Партнерський проект розвитку спільного туризму, який 
базується на молодіжному спорті та розважальних 
центрах” на 2013-2014 роки зі змінами 

 
 
 
 

- 

 
 
 
 

238,451 

 
 
 
 

- 

 
 
 
 

- 

 
 
 
 

- 

 Разом : - 938,451 - - - 
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