
 
 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

29.10.2014       Ужгород               № 422 
 
Про підсумки економічного і соціального розвитку 
 міста  за 9 місяців 2014  року  
та завдання  по виконанню Програми  
економічного і соціального розвитку  
міста на 2014  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 2014 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 2014 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; 

- забезпечити до кінця поточного року освоєння виділених коштів, 
передбачених у бюджеті міста на влаштування автономного електричного 
опалення малозабезпеченим громадянам міста; 

- ужити заходів щодо контролю за використанням об’єктів 
комунальної власності, землі і своєчасної та в повному обсязі проплати за 
їх оренду до бюджету міста; 



- реалізацію  до кінця 2014 року заходів, передбачених  Програмою 
приватизації об'єктів комунальної власності м.Ужгорода на 2014 рік в 
повному обсязі.  

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 2015 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;  

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. 

8. Управлінню освіти (Бабунич О.Ю.) до кінця поточного року забезпечити 
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  (Василиндра О.М.) та  відділу охорони  здоров'я               
(Столярова І.М.) 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 за 
умови першочергового погашення заборгованості за виконані роботи у 
2013 році. 



10. Відділу транспорту, державних закупівель та зв'язку (Білей   
С.І.) до кінця поточного року забезпечити постійний контроль за СПД, що 
здійснюють свою діяльність у сфері транспортних пасажирських 
перевезень. 

11. Рекомендувати ДПІ у м. Ужгороді Головного управління 
Міндоходів у Закарпатській області (Бадида М.П.) активізувати роботу 
щодо максимального погашення податкового боргу, уживати 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.) опублікувати в ЗМІ інформацію про 
підсумки економічного і соціального розвитку міста за 9 місяців 2014 року. 

14.  Про виконання цього рішення інформувати управління економіки та 
підприємництва до 31 січня 2015 року. 
       15. Контроль за виконанням рішення покласти на заступників міського 
голови відповідно до  функціональних повноважень. 
 
 
 
Головуючий на засіданні виконкому, 
керуючий справами виконкому    О.Волосянський 
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Підсумки економічного і соціального розвитку міста Ужгород 
 за 9 місяців 2014  року 

 
Аналізуючи результати основних показників економічного і соціального 

розвитку міста можна зауважити, що в багатьох сферах розвитку міста 
відбулися позитивні зрушення відносно початку року  та відповідного періоду 
минулого року. 

 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 
2014 року обсяг реалізованої  промислової продукції у відпускних цінах 
становив  706,9 млн.грн., що складає 10 відс.  загальнообласного показника та 
на 50,7 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 01.10.2014р. у м.Ужгороді затверджена автобусна 
маршрутна мережа з 29 маршрутів. Перевезення пасажирів на міських 
автобусних маршрутах загального користування здійснюють 17 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 6 засідань 
комісії та 5 нарад заступника міського голови з перевізниками щодо 
неухильного дотримання умов договорів з організації роботи на автобусних 
маршрутах загального користування.  

Разом з тим, посилено контроль за дотриманням перевізниками 
нормативно-правових актів, що регулюють процеси перевезення пасажирів 
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автомобільним транспортом в частині обов’язків перевізника та водія. 
Проведено 6 замін автобусів перевізниками на більш нові та комфортабельніші. 

Проведено конкурс з визначення суб’єкта господарювання для виконання 
функцій організації та управління рухом на регулярних міських автобусних 
маршрутах загального користування   з використанням  "GPS – системи". 

Державні закупівлі. Протягом 9 місяців 2014 року комітетом з 
конкурсних торгів виконкому: підготовлено та проведено 16 засідань комітету з 
конкурсних торгів виконавчого комітету Ужгородської міської ради  щодо 
здійснення процедур закупівель за державні кошти для виконавчого комітету та 
проведено 2 процедури закупівлі товарів та послуг за державні кошти на 2014р. 
для виконавчого комітету Ужгородської міської ради на загальну суму 1,4 
млн.грн. та укладено договори за результатами проведення процедур закупівель 
з підприємствами. 

Інвестиційна та зовнішньоекономічна діяльність. Рушійним чинником 
соціально-економічного розвитку міста залишається інвестиційна діяльність. 

Економічна криза внесла свої певні обмеження на поступлення інвестицій 
в економіку міста. Так, за звітній період підприємства м. Ужгород залучили 
2,0млн.дол.США прямих іноземних інвестицій, що становить 23,2 відс. до 
загальнообласного показника. У структурі прямих іноземних інвестицій - 
100,0відс. склали грошові внески. За видами економічної діяльності 
найбільший обсяг прямих іноземних інвестицій в економіку міста зафіксовано у 
наступних галузях: промисловість - 34,8 млн. дол. США; діяльність у сфері 
адміністративного та допоміжного обслуговування - 7,9 млн. дол.США; 
операції з нерухомістю -5,4 млн. дол. США; тимчасове розміщення та 
організація харчування - 2,8 млн. дол. США; будівництво - 2,2 млн. дол. США. 

Обсяг експорту зовнішньої торгівлі товарами за січень - червень 2014 
року становив 10,4  млн.дол.США,  імпорту - з  4,7  млн.дол. США. Від'ємне  
сальдо зовнішньої торгівлі  товарами становило 5,7 млн.дол. США. 

Туризм  Станом на 01.10.2014 року в Ужгороді працює 26 готелів, 1 
туристично-оздоровчий комплекс, 3 мотелі та 3 хостели. Загальний номерний 
фонд готелів міста дає можливість одночасно поселити близько 1,6 тис. осіб. 

Протягом 9 місяців 2014 року готельним закладами міста надано послуги 
16 тис. особам на загальну суму 9.4 млн. грн. До бюджетів усіх рівнів сплачено 
близько 962,9 тис. грн. податків. 

В місті працює інформаційно-туристичний центр, здійснюють діяльність 5 
туристичних операторів та близько 40 туристичних фірм. 

У сфері розвитку туристичної галузі  в місті  здійснювалися  заходи щодо 
реалізації проектів: "Партнерська будова спільного туристичного простору на 
основі нових видів спорту та відпочинку для молоді" у рамках Програми 
Прикордонного Співробітництва Польща-Білорусь-Україна 2007 - 2013 роки ;  
"Ярослав-Ужгород: спільна ініціатива для покращення туристичної 
привабливості історичних міст-побратимів" 2013-2015 роки ; підготовлено та 
взято участь у XIII Міжнародній виставці-ярмарку «Тур’євроцентр - Закарпаття 
2014»; сформовано та щоквартально оновлюється база даних по готельно-
туристичним закладам. 
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Мале підприємництво. Однією з важливих ланок у структурній 
перебудові економіки міста, в цілому залишається розвиток малого 
підприємництва. Так, чисельність малих підприємств міста за звітній період 
становила 1588 одиниць, що на 9  відс. більше минулого року. Питома вага малих 
підприємств в обсягах реалізації продукції становила 17,2 відс. Разом з тим, за 
даними ДПІ у м.Ужгороді станом на 01.10.14р на обліку перебувало 19467 
СПД, (з них 13449 фізичних осіб та 6018 юридичних осіб.). 

Важливим елементом підтримки малого підприємництва є відкриття 
приміщення Центру надання адміністративних послуг у м.Ужгороді. Так даним 
Центром за 9 місяців поточного року: надано 128 адміністративних послуг з 
яких 48-дозвільного характеру, опрацьовано  5695 звернень громадян, надано 
8890  консультацій. В середньому за місяць ЦНАП надається 447 відповідних 
послуг.  

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 2014 року до бюджету 
міста поступило доходів на суму 345898,9 тис.грн., або 102,1 відс від 
уточненого планового обсягу 338908,7 тис.грн., в тому числі: 58,0 відс податків 
і зборів (обов’язкових платежів) – 200546,0 тис.грн., і 42,0 відс. трансфертів – 
145352,9тис.гривень.  

Слід зазначити, що значною мірою на виконання планового обсягу 
поступлень вплинув податковий борг за грошовими зобов'язаннями, що станом 
на 01.10.14р. становив-54,7 млн.гривень який  збільшився  до початку року на 
29,3 млн.гривень. 

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 2014 року  зареєстровано 
15 нових ОСББ  що разом складає 106 ОСББ та 22 будинкових комітетів. 

Крім того, згідно до Програми енергоефективності та енергозбережнення 
міста Ужгород на 2012-2015 роки  встановлено автономне електричне опалення 
у квартирах, від'єднаних від  централізованого теплопостачання 178 пільговим 
та малозабезпеченим громадянам, надано допомоги 52 громадянам на 
виготовлення технічних умов та встановлення багатотарифного  
електролічильника,  введення опалення в експлуатацію.  

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 
2014р. року становила  82,4 млн.гривень, що збільшилась до відповідного 
періоду минулого року  на  2,6млн.гривень. 

Пенсійне забезпечення. Станом  на 01.10.14 в місті налічувалося - 27209 
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пенсіонерів, що на 278 осіб більше відповідного періоду минулого року. Сума 
виплачених пенсій становила -383,6 млн.грн. За 9 місяців 2014 року до бюджету 
управління Пенсійного фонду в м. Ужгороді надійшло 534379,0 тис.грн. при 
плані 534606,3 тис.грн., або 99 відсотків.  В порівнянні з відповідним періодом 
минулого року надходження збільшилися  на 40,7 млн.гривень. 

Станом на 01.10.2014р. борг по СПД складає 10174,0 тис.грн. в т.ч. по  
страхових внесках - 2600,3тис.грн.,  штрафних санкцій та пені -7573,2 тис.гривень. 

Соціальний захист та стан ринку праці.  Середньомісячна номінальна 
заробітна плата штатного працівника міста у січні - червні 2014 року становила 
2864,0 грн. що складало 110,8 відс. до середнього рівня по області і зросла порівняно 
з відповідним періодом 2013 р. на 5,8 відсотка. 

Завдяки вжитим заходам  відмічається позитивні зміни щодо стану оплати 
праці в місті. Станом на 1 жовтня 2014р. за оперативними статистичними 
даними загальна заборгованість із виплати заробітної плати, з урахуванням 
економічно неактивних підприємств склала 556,6 тис.грн, яка зменшилась 
відносно початку року на  144,8 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 13 засідань міської 
комісії з питань заборгованості на яких заслухано 20 керівників підприємств 
боржників з виплати заробітної плати та 11 СПД які сплачували заробітну 
плату менше встановленого мінімальної рівня. По кожному підприємству та 
СПД вживалися відповідні заходи впливу, передбачених чинним 
законодавством України.  

Крім того, проведено обстеження по 156 підприємствах, установах, 
організаціях міста з питань дотримання законодавства про працю, по 
виявленню випадків використання незареєстрованої найманої праці та 
висвітлено у засобах масової інформації питання «тінізації» заробітної плати, 
41 по атестації робочих місць із важкими та шкідливими умовами праці, 4 по 
охороні праці та 39 по виплаті заробітної плати не нижче мінімальної згідно 
чинного законодавства.   

Реалізація державної політики у сфері соціального захисту 
населення. За рахунок міського бюджету  у 2014 році надано грошової 
допомоги 613 малозабезпеченим громадянам міста на загальну суму 72,3 тис. 
гривень. Забезпечено санаторно-курортними путівками 22 осіб за рахунок 
Мінсоцполітики України,  до Виноградівського відділення ОЦКР направлено  
20 осіб, за рахунок субвенції – 27 осіб, за рахунок коштів місцевого бюджету - 5 
осіб. 

Протягом 9 місяців 2014 року забезпечено медикаментами (по рецептах) 
по пільговим цінам 1816 чоловік на суму  798,8 тис.грн., в т.ч. 1168 ветеранів 
війни на суму 343,1 тис.грн.  Зубопротезовано 81 особу на суму 
86,0тис.гривень. 

Крім того, встановлено телефони 11 особам пільгової категорії населення, 
в тому числі 6 ветеранам війни. 
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Всього за ІІІ квартал 2014 року  надано всіх видів соціальних допомог на 
суму 89068,83 тис.гривень. 

Зайнятісь населення. Протягом 9 місяців 2014 року скористалися 
послугами Ужгородського міського центру зайнятості 3995 незайнятих 
громадян, серед яких мали статус безробітного 2358 осіб. Як і в попередні роки, 
більшість користувачів послуг є жінки (60,8 відс.). На кінець звітного періоду 
2014  на обліку перебуває 885 безробітних,  в т.ч. особи, які не були зайняті до 
одного року становлять 80,68 відс., особи, які не були зайняті більше одного року- 
19,32 відсотка. 

На вільні та новостворені робочі місця за сприянням служби зайнятості 
працевлаштовані 1874 осіб, із них безробітних 857,  в т.ч. 268 осіб які мають 
додаткові гарантії у сприянні працевлаштування з них  10 осіб -  молодь. 

В місті створено 1073 нових робочих місць шляхом укладання угод між 
фізичними особами - підприємцями та найманими працівниками. Разом з тим , 
до громадських та інших робіт тимчасового характеру було залучено 338 осіб в 
т.ч. громадських робіт 254 особи, якими відпрацьовано 2091 людино-днів. 
Безробітні виконували роботи з благоустрою територій м. Ужгорода, територій 
підприємств, установ, організацій, ремонтні та підсобні роботи на об’єктах 
соціальної сфери.   

Охорона здоров'я. Станом на 01.10.14 року заклади охорони здоров'я 
профінансовано на 87,7 відс. (план - 57950,1 тис.грн., профінансовано - 
50811,7тис.грн.). 

Фінансування програм за січень-вересень 2014 року становило: 
імунопрофілактики- 60,7відс., туберкульоза -58,4 відс., цукрового діабета- 80,2 
відс., онкології- 60,0 відс., ендокринології - 56,8 відс., нефрологія та гемодіаліз - 
63,0 відс., медичного забезпечення інвалідів та ветеранів ВВВ- 89,7 відс., 
зубопротезування інвалідів та ветеранів ВВВ - 100 відс. та програма лікування 
інфаркта міокарда методом тромболітичної терапії профінансована на 
79,1відсотка. 

Показники стану здоров’я населення. Рівень народжуваності в місті за 9 
місяців 2014 року в порівнянні з аналогічним періодом 2013 року залишається 
на одному рівні - 10,30‰. Відмічається формування позитивного приросту 
населення з року в рік, який складає + 6,1 проти 3,6  відповідного періоду 
минулого  року. Разом з тим, зменшилась загальна смертність населення з 5,4 
до 4,2  та значно скоротився показник малюкової смертності що за  9 місяців 
2014 року становив 6,50‰ проти 9,95‰ -2013 року.  

Аналізуючи роботу протитуберкульозної служби міста протягом 9 місяців 
2014 року слід відмітити деяке погіршення в роботі міських фтизіатрів. 
Показник смертності від туберкульозу за звітний період зменшився і становить 
- 6,12‰  проти 10,44‰  у 2013 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 - 
29,05‰  проти  28,10‰ . 
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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 11 груп спеціального 
призначення (5 груп для дітей з порушенням мови, 3 групи для дітей з вадами 
зору, 3 групи для дітей з вадами опорно-рухового апарату).  

Усього в місті налічується 208 дошкільних груп, де виховується 5573  
дітей дошкільного віку. З них 32 групи для дітей ясельного віку та 176 - для 
дітей дошкільного віку (від 3 до 6 років). Дошкільним вихованням охоплено 96 
,4 відс. дітей віком від 3 до 6 років. Станом на на 01.10.14р охоплення 
дошкільною освітою дітей пятирічного віку становить 99.9 відс.  

Разом з тим, з метою спрощення процедури зарахування дітей до ДНЗ з 1 
липня 2013 року у місті запроваджено систему електронної реєстрації заяв. 

Розроблений план заходів щодо розвитку мережі дошкільних навчальних 
закладів та наявна цільова програма  розвитку дошкільної освіти, якою 
передбачається відкриття ще 21-ої дошкільної групи до 2017 року. 

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 зазначеного 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: в січні 
організовано і проведено різдвяні коляди на пл.Театральній; з нагоди 
відзначення  Дня Соборності та Свободи України, 68-ї річниці утворення  
Закарпатської області  організовано і проведено урочисте  покладання квітів до 
пам’ятника Т.Шевченку; до відзначення 200-річчя від дня народження 
Т.Г.Шевченка 09 березня організовано покладання квітів до пам’ятника 
Т.Шевченку.  

Крім того, колективи міста взяли участь у міжнародному фестивалі 
національних культур «Карпатський Вавилон», який відбувся 23-24 серпня в 
м.Ужгороді та у концертній програмі на Міжнародній виставці-ярмарку 
«Турєвроцентр Закарпаття -2014». 

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. 

Станом на 01 жовтня до бібліотек Ужгородської міської ЦБС надійшов 
621 примірник книг на загальну суму 27,5 тис грн., що на 2,5 тис.грн. більше 
відповідного періоду минулого.  

Фізична культура і спорт. Відділом фізичної культури та спорту за 9 
місяців 2014 року проведено 35 міських та 3 міжнародних змагання. Збірні 
команди міста прийняли участь у 15 обласних змаганнях і 4 Всеукраїнських. 

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, ХХХІ спартакіада допризовної молоді, 
«Олімпійський День бігу – 2014». 

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, шахів 
та інші. 

Ужгородським міським центром фізичного здоров’я населення «Спорт 
для всіх» було проведено 15 змагань серед різних верств населення, в яких 
прийняло участь 1050 учасників. Так, Центром протягом травня-червня 2014 
року проведено обстеження спортивних майданчиків за місцем проживання та 
в місцях масового відпочинку населення. Загальна кількість майданчиків - 28, з 
них 9 футбольних, 6 волейбольних, 5 баскетбольних, 8 універсальних. Усі 
майданчики потребують поточного ремонту, окремі - капітального. 

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 2014 році питанню оздоровлення дітей. 
Оздоровлення в м. Ужгороді здійснювалося у відповідності до рішення 
виконкому №179 від 04.06.2014 р.„Про організацію відпочинку та оздоровлення 
дітей і підлітків влітку 2014 року”.  

Під час оздоровчої кампанії влітку 2014 року на території міста працювало 
5 таборів, з них 3 табори з денним перебуванням. При загальноосвітніх 
навчальних закладах м. Ужгорода було організовано роботу 2 таборів з денним 
перебуванням в одну зміну 14 днів з 10.06.2014 р. по 27.06.2014 р. В таборах 
відпочило 190 дітей. За кошти міського бюджету функціонував також табір 
МДКЛ 120 дітей (6 змін). 

Загалом влітку оздоровилось та відпочило 1880  дітей різних категорій, з 
них: дітей - сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування - 17; дітей, 
постраждалих від аварії на ЧАЕС - 15; дітей-інвалідів - 18; дітей з багатодітних 
та малозабезпечених сімей - 273; дітей, які перебувають на диспансерному 
обліку - 219; талановитих та обдарованих дітей - 428. 

Крім того, протягом  9 місяців 2014 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 2014  
року виписано та видано 262 посвідчень багатодітної сім’ї та  посвідчення дитини 
з багатодітної сім’ї . 
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Показники виконання робіт по головних розпорядниках бюджетних коштів 
Кошти, призначені на утримання, ремонт та реконструкцію об'єктів 

комунальної власності, департаментом міського господарства за січень-
вересень 2014 року освоєно на 16,1 відс., або 9199,9 тис. грн. проти         
56902,9 тис. грн. передбачених та уточнених Програмою економічного і 
соціального розвитку міста на 2014 рік, а саме: 

- по утриманню об’єктів благоустрою виконано робіт на суму        
5643,0 тис. грн., що складає 50,4 відс. від запланованих річних обсягів 
фінансування та профінансовано заборгованість за виконані роботи у 2013 році 
на суму 3468,2 тис. грн. - 77,9 відс. (додаток 2). 

Проводились роботи по утриманню доріг, зелених насаджень, мереж 
вуличного освітлення, світлофорних об'єктів, русла річки Уж, кладовищ, 
ліквідації несанкціонованих сміттєзвалищ. Разом з тим, станом на 01.10.2014 
року заборгованість за виконані роботи (надані послуги) з утримання об'єктів 
благоустрою по загальному фонду збільшилася до 4748,2 тис. гривень. 

- по ремонту доріг та об’єктів благоустрою за рахунок всіх джерел 
фінансування виконано робіт на суму 3243,7 тис. грн., що складає 9,0 відс. від 
уточнених річних обсягів фінансування (додаток 3).  

Виконано роботи по капітальному ремонту вул.Легоцького, проводяться 
роботи по капітальному ремонту вул. Собранецької та внутрішньоквартальної 
території по вул.Лавріщева,10а,12,12а,14а,16,16а, 16б,18. Укладається угода на 
виконання робіт по капітальному ремонту вул.Університетської. Виготовлено 
проектно-кошторисну документацію по капітальному ремонту тротуару наб. 
Незалежності та внутрішньоквартальної території вул.Ак.Корольова,3,5,7. 
Розпочато закупівлю зливоприймачів та люків каналізаційних колодязів, 
проектування робіт по капітальному ремонту вул. В.Гуци, по 
внутрішньоквартальних територій вулиць Грушевського, 66-74 та Сечені, 
29,31-33. Нанесено горизонтальної розмітки магістральних шляхів протяжністю 
близько 16 км. та розмітки пішохідних переходів на загальну суму 149,8 тис. 
грн., проведено встановлення та заміну дорожніх знаків в межах вулиць міста 
на суму 54,2 тис. грн. За кошти субвенції з державного бюджету виконано робіт 
з поточного ремонту міських шляхів на загальну суму 1684,4 тис. грн., що 
складає 71,2 відс. запланованих. 

По реконструкції мереж вуличного освітлення розпочато роботи з  
облаштування мереж в межах внутрішньоквартальних територій по 
вул.Легоцького-Перемоги-Чорновола, вул. Можайського, вул. Богомольця, 
освоєно коштів на загальну суму 760,0 тис. грн., що складає 31,6 відс. 
запланованих. 

- по утриманню та капітальному ремонту об'єктів житлового фонду 
виконано робіт на суму 313,2 тис. грн., що складає 5,8 відс. від обсягів 
фінансування на рік. Причиною недостатнього рівня освоєння коштів є відмова 
мешканців будинків приймати дольову участь (співфінансування) у проведенні 
капітальних ремонтів житлового фонду (додаток 4). 

У житловому господарстві капітально відремонтовано покрівлі по         
вул. Срібній, 4 та пров. Університетському, 9, каналізаційну мережу по         
вул. Заньковецькій, 9, проводяться роботи по капітальному ремонту фасаду по 



 9

вул. Підгірній, 1, виготовлено кошторис та оплачено експертизу з капітального 
ремонту покрівлі по вул. Київська наб., 17, отримано позитивний висновок на 
проведення капітального ремонту покрівель по пр. Свободи,29, 
вул.Белінсткого,16 та направлено на експертизу проекти по ремонту покрівель 
по вул. Крилова, 14, вул. Духновича,11, вул. Православна набережна, 16В, 
вул.Закарпатській,45, вул. Станційній, 14.  

Проведено ремонти 12 ліфтів у житлових будинках по вул. Г.Свободи,5, 
вул. Г.Свободи,7, вул. Л.Толстого,33, вул. Л.Толстого,46, вул. 8-го Березня, 31. 
Розроблено кошторисну документацію і проведено державну експертизу ліфтів 
по вул. Минайській, 29.  

Роботи з влаштування електричного опалення у 90 квартирах пільгових 
категорій мешканців розпочато підрядною організацією згідно укладеного  
договору. Однак на сьогодні залишається невирішеним питання введення в 
експлуатацію електричного опалення, встановленого у 2012 році. 

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 6597,2 тис. грн., що складає 15,6 відс. від запланованих обсягів 
фінансування на рік (додаток 5).  

Причиною зниження темпів виконання робіт по об'єктах комунальної 
власності є фінансово-економічна криза, яка призвела до не проведення в 
повному обсязі касових видатків управлінням державної казначейської служби 
у м. Ужгороді та несвоєчасного погашення заборгованості за виконані роботи в 
2013 році в сумі 3667,4 тис. грн. Через судові процеси та рішень господарського 
суду за несвоєчасне погашення заборгованості виконавцям робіт: ТОВ "Енерго-
лізинг плюс" - 1695,0 тис. грн., ТОВ фірма "Калина ІФ" ЛТД - 175,9 тис. грн., 
протягом червня-липня поточного року управлінням Державної казначейської 
служби у м. Ужгороді були заблоковані рахунки управління капітального 
будівництва, що ускладнило роботу управління майже на два місяці. Крім того, 
на об'єктах будівництва ЗОШ на 1000 уч.м. та ДНЗ на 200 місць в мікрорайоні 
"Боздош", міського кладовища відсутні документи на право власності земельної 
ділянки, що унеможливлює виконання як проектних так і будівельних робіт. 

Завершені роботи по реконструкції резервного електропостачання будівлі 
МПЦ по вул. Грибоєдова і капітальному ремонту приміщень та фасадів бібліотеки 
№2 по вул.8 Березня. Капітально відремонтовано покрівлю будівлі ДНЗ №1 по 
вул. М.Вовчка, покрівлю (блок №1 з переходом) будівлі Угорськомовної 
гімназії (II черга), покрівлю та фасад будівлі ЗОШ № 16, систему каналізації 
ЗОШ №12 (II черга). Замінено ділянку водопроводу через транспортний міст 
вул. Анкудінова-Підградська. На стадії завершення капітальний ремонт даху 
будівлі спеціалізованої ЗОШ №3 I-III ст. по наб.Незалежності,19 та 
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реконструкція існуючої будівлі котельні ЗОШ №13 під облаштування 
санвузлів.  

Згідно договорів підряду проводяться роботи по капітальному ремонту 
фасаду будівлі дитячої музичної школи ім.Чайковського по вул. Волошина, 
будівлі Лінгвістичної гімназії ім. Т.Г.Шевченка, покрівлі головного корпусу 
Ужгородської спеціалізованої ЗОШ І-ІІІ ст. №2 по вул. Підгірна,43, даху будівлі ЗОШ 
№7 по вул. Дворжака, 41, будівлі ЗОШ №19 по вул. Легоцького,125, будівлі 
багатопрофільного ліцею «Лідер»-ЗОШ№20 I-II ст. по вул. Сільвая,3; по 
реконструкції системи опалення та заміні вікон будівлі ЦМКЛ по        
вул. Грибоєдова, 20 (2-й етап), зовнішньої каналізації СШ №5 по 
пл.Ш.Петефі,36, існуючих приміщень під архівний відділ та міського 
архівосховища по вул.Кармелюка,7, каналізаційного колектора Д-600мм по вул. 
Ерделі; по будівництву притулку з тимчасового утримання безпритульних 
тварин по вул. Загорській.  

З метою переведення навчальних закладів на альтернативні види палива, 
за рахунок коштів міського бюджету та субвенції з обласного бюджету 
заплановано будівництво 2-х міні-котелень на твердому паливі: для ДНЗ №28 
по вул. Добролюбова (проект пройшов державну будівельну експертизу та 
сплачено аванс підрядчику у сумі 250,0 тис.грн. на виконання робіт) і для ЗОШ 
I-III ст. №12, ЗОШ I-III ст. №15 та ДНЗ №8 "Дзвіночок" по  вул. Заньковецької 
(проектно-кошторисна документація проходить експертизу). 

Виконання по лізингових платежах для реалізації "Енерго та 
екологоефективної схеми теплопостачання м. Ужгорода" освітніх закладів 
згідно з Програмою будівництва та реконструкції автономних котелень 
закладів освіти та охорони здоров'я на 2011-2015 роки склало 75,0 відс., або 
3051,9 тис.грн. від запланованих на рік обсягів фінансування. 

По навчально-виховних закладах освіти виконано робіт на суму 
169,5тис.грн., що складає 6,9 відс. запланованих на рік обсягів фінансування 
(додаток 6).  

Проведено капітальний ремонт приміщення СЗОШ №5 у рамках проекту 
Програми транскордонного співробітництва Угорщина-Словаччина-Румунія-
Україна HUSKROUA/1001/ 104 “Створення демонстраційного навчального 
центру енергозберігаючих технологій”, в процесі завершення капітальний 
ремонт 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.  

З метою підготовки закладів освіти до опалювального сезону капітально 
відремонтовано систему опалення ДНЗ №16 по вул. Айвазовсь-кого, 9, 
підземну теплову мережу та зовнішню мережу газопостачання ліцею "Лідер" по 
вул.Сільвая, 3, котельню (заміна котла) ДНЗ №40 по вул. Волошина, 36, на 
стадії завершення капітальний ремонт системи опалення ДНЗ №31 по 
вул.Собранецькій,120 та системи опалення по підвалу ДНЗ №36 по 
вул.Бачинського,27.  
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По пам'ятках культурної спадщини виконано робіт на суму 317,7тис.грн., 
що складає 45,1 відс. запланованих річних обсягів фінансування. Проводяться 
роботи по реставрації пам'ятки архітектури Будівлі амбару та винного льоху по 
вул. Ракоці,2 (додаток7). 

По закладах охорони здоров'я заплановано річних обсяг фінансування на 
виконання робіт у сумі 40,0 тис.грн. Наразі проводиться експертиза 
кошторисної документації по капітальному ремонту внутрішньої 
електромережі будівлі Ужгородського міського пологового будинку 
(додаток11).  

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 2014 рік передбачено та планово уточнено обсяг 
фінансування на суму 102261,2 тис. грн., виконано робіт на суму 
16284,3тис.грн., що складає 15,9 відсотка.  

Недостатній рівень освоєння коштів пов’язаний з тривалим отриманням 
позитивних висновків Держбудекспертизи на проектні роботи та коригування 
(перерахунок) наявної проектно-кошторисної документації, виготовленої у 
минулі роки, несвоєчасним проведенням платіжних доручень управлінням 
Державної казначейської служби у м. Ужгороді за виконані роботи, що  станом 
на 01.10.2014 р. складає 3940,8 тис. грн., в тому числі: загальний фонд 
(утримання благоустрою) – 155,2 тис. грн., спеціальний фонд –         
3785,6 тис. гривень. 

 
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. 
 

 
 
 
Начальник управління  
економіки та підприємництва                                                         М.Станкович 



                                                                                  Додаток 2 
 

П О К А З Н И К И 
виконання робіт по утриманню об’єктів благоустрою на 2014 рік 

 

2014 рік Січень-вересень 2014 року 
в т.ч. джерела фінансування, тис.грн. 

№ 
за/п 

Назва статті  
(робіт, послуг), заходу 

Передба-
чено, 

тис.грн.  
 

Уточнено, 
тис.грн. 

Вико-
нання,  
тис.грн 

% 
вико-
нання 
річного 
плану 

загаль-
ний 
фонд 

 

фонд охорони 
навколишнього 
природного  
середовища 

цільо- 
вий фонд 
соц.екон.
розвитку 

I. Утримання об'єктів благоустрою згідно з 
Програмою благоустрою м. Ужгорода на 2012-
2015 роки, всього, в т. ч.: 15021,46 14587,691 8917,1 61,1 6988,38 - 1928,72 

1. Санітарне оброблення та аналогічні послуги 
(послуги з утримання доріг) 5455,4 5163,096 2180,8 42,2 2180,8 - - 

2. Послуги з видалення твердих побутових відходів (послуги 
з ліквідації несанкціонованих сміттєзвалищ, вивіз сміття) 153,24 151,413 127,6 84,2 127,6 - - 

3. Послуги в рослинництві (озеленення та утримання 
зелених насаджень) 1781,34 1707,563 1155,7 67,6 1155,7 - - 

4. Послуги з організації поховань та суміжні послуги 
(послуги з утримання кладовищ) 503,984 503,984 201,0 39,8 201,0 - - 

5. Послуги з монтажу, технічного обслуговування і 
ремонту електроустаткування (послуги з утримання 
мереж вуличного освітлення) 581,39 580,814 317,5 54,6 317,5 - - 

6. Електрична енергія для вуличного освітлення та 
світлофорних об'єктів 1385,0 1385,0 1028,4 74,2 1028,4 - - 

7. Інші електромонтажні роботи (послуги з утримання 
світлофорних об’єктів) 422,63 358,455 325,9 90,9 325,9 - - 

8. Утримання зони відпочинку 25,0 25,0 19,4 77,6 19,4 - - 
9. Утримання малих архітектурних форм 97,39 97,39 13,0 13,3 13,0 - - 
10. Утримання міських фонтанів 50,0 50,0 3,7 7,4 3,7 - - 



2014 рік Січень-вересень 2014 року 
в т.ч. джерела фінансування, тис.грн. 

№ 
за/п 

Назва статті  
(робіт, послуг), заходу 

Передба-
чено, 

тис.грн.  
 

Уточнено, 
тис.грн. 

Вико-
нання,  
тис.грн 

% 
вико-
нання 
річного 
плану 

загаль-
ний 
фонд 

 

фонд охорони 
навколишнього 
природного  
середовища 

цільо- 
вий фонд 
соц.екон.
розвитку 

11. Інші видатки на послуги з утримання об'єктів 
благоустрою (поточний ремонт об’єктів міського 
благоустрою, святкове оформлення міста) 61,0 61,0 46,0 75,4 46,0 - - 

12. Виготовлення проекту відведення земельної 
ділянки 55,0 29,89 29,88 99,9 29,88 - - 

13. Поточний ремонт міських шляхів - 24,0 - - - - - 
14. Заборгованість за 2013 рік 4450,086 4450,086 3468,22 77,9 1539,5 - 1928,72 
II. Виконання природоохоронних заходів згідно з 

Програмою охорони навколишнього природного 
середовища міста Ужгород на 2012-2016 роки 1000,371 1000,371 154,2 15,4 - 154,2 - 

III. Виконання робіт із утримання притулку для 
безпритульних тварин згідно з Програмою 
регулювання чисельності безпритульних тварин 
гуманними методами в м. Ужгороді на 2012-2014 роки 111,72 40,0 40,0 100,0 40,0 - - 

 РАЗОМ :  16133,551 15628,062 9111,0 58,3 7028,38 154,2 1928,72 
 



                                         Додаток 3 

П О К А З Н И К И 
виконання робіт по ремонту доріг та об’єктів благоустрою на 2014 рік 

 

2014 рік Січень-вересень 2014 року 
в т.ч. джерела фінансування, тис.грн. 

№ 
за/
п 

Назва робіт 

Передба-
чено,  

тис.грн. 

Уточнено, 
тис.грн. 

Вико-
нання,  
тис.грн. 

%  
вико-
нання 
річного 
плану 

субвенція з державного 
бюджету на будівництво, 
реконструкцію, ремонт 
та утримання вулиць і 
доріг комунальної 

власності 

терито-
ріальний 
дорожній 
фонд 

бюджет  
розвитку 

I. Реконструкція, капітальний та поточний 
ремонт об'єктів благоустрою згідно з 
Програмою благоустрою м. Ужгорода на 2012-
2015 роки, всього, в т.ч.: 14647,9 29616,144 2279,7 7,6 1684,4 205,1 390,2 

1. Реконструкція міських шляхів, всього, в т.ч.: 1500,0 10129,67 - - - - - 
 пл. Театральна-Корзо-Волошина 1500,0 1500,0 - - - - - 
 вул.Гранітна - 1451,0 - - - - - 
 вул.Перемоги                      - 7178,67 - - - - - 

2. Капітальний ремонт міських шляхів, всього,  
в т.ч.: 6458,48 8014,568 409,5 5,1 - 123,4 286,2 

 вул.8-Березня (Минайська-Грушевського) 350,0 350,0 - - - - - 
  вул. Можайського 2513,193 995,193 - - - - - 
 вул. Сурікова 682,728 - - - - - - 
  вул. Стрільнична 150,0 150,0 - - - - - 
 пров. Підвальний 350,0 350,0 - - - - - 
 вул. Лавріщева 150,0 150,0 - - - - - 
 вул. Антонівська 244,057 244,057 - - - - - 
 вул. Собранецька 985,948 985,948 286,2 29,0 - - 286,2 
 вул. Мала 150,0 150,0 - - - - - 
 вул. Болотинська 250,0 250,0 - - - - - 
 перехрестя Минайська-Можайського з 

влаштуванням світлофору 342,554 342,554 - - - - - 
 вул. Погорєлова (від вул. Заньковецької до 290,0 290,0 - - - - - 



2014 рік Січень-вересень 2014 року 
в т.ч. джерела фінансування, тис.грн. 

№ 
за/
п 

Назва робіт 

Передба-
чено,  

тис.грн. 

Уточнено, 
тис.грн. 

Вико-
нання,  
тис.грн. 

%  
вико-
нання 
річного 
плану 

субвенція з державного 
бюджету на будівництво, 
реконструкцію, ремонт 
та утримання вулиць і 
доріг комунальної 

власності 

терито-
ріальний 
дорожній 
фонд 

бюджет  
розвитку 

вул.Богомольця) 
 вул. І.Ваша                         - 300,0 - - - - - 
 вул. Слави                          - 378,2 - - - - - 
 вул. Кошицької               - 300,0 - - - - - 
 вул. Панькевича               - 200,0 - - - - - 
 вул. Нова                           - 400,0 - - - - - 
 вул. Урожайна                - 70,0 - - - - - 
 вул. Добрянського            - 50,0 - - - - - 
 вул. Сечені                        - 70,0 - - - - - 
 вул. Щедріна                     - 100,0 - - - - - 
 вул. Лялька-Лозова-Срібляста          - 437,0 - - - - - 
 вул. Декабристів           - 90,0 - - - - - 
 пров. Баконія                      - 70,0 - - - - - 
 вул. В.Гуци                      - 91,0 - - - - - 
 вул. Університетська        - 995,616 - - - - - 
 вул. Легоцького  - 205,0 123,4 60,1 - 123,4 - 

3. Капітальний ремонт тротуарів, всього, в т.ч.: 800,0 950,0 2,7 0,2 - - 2,7 
 вул. Перемоги 150,0 150,0 - - - - - 
 вул. Мукачівська 465,0 465,0 - - - - - 
 наб. Незалежності 185,0 185,0 2,7 1,4 - - 2,7 
 вул. Другетів                             - 150,0 - - - - - 

4. Капітальний ремонт внутрішньоквартальних 
територій, всього, в т.ч.: 2600,0 3844,528 73,6 1,9 - - 73,6 

 вул. Тихого, 13,15,17, 80,0 80,0 - - - - - 
 пр. Свободи, 29-41 200,0 200,0 - - - - - 
 пр. Свободи, 20  50,0 50,0 - - - - - 
 пр. Свободи, 49-55 100,0 100,0 - - - - - 



2014 рік Січень-вересень 2014 року 
в т.ч. джерела фінансування, тис.грн. 

№ 
за/
п 

Назва робіт 

Передба-
чено,  

тис.грн. 

Уточнено, 
тис.грн. 

Вико-
нання,  
тис.грн. 

%  
вико-
нання 
річного 
плану 

субвенція з державного 
бюджету на будівництво, 
реконструкцію, ремонт 
та утримання вулиць і 
доріг комунальної 

власності 

терито-
ріальний 
дорожній 
фонд 

бюджет  
розвитку 

 пр. Свободи, 53 80,0 80,0 - - - - - 
 вул. Міцкевича, 9 60,0 60,0 - - - - - 
 вул. Белінського, 13-15 80,0 80,0 - - - - - 
 пр. Свободи, 3,25 80,0 80,0 - - - - - 
 вул. Заньковецька, 19 50,0 50,0 - - - - - 
 вул. Грушевського, 27А 80,0 80,0 - - - - - 
 вул. Лавріщева, 10а, 12, 12а,14а, 16, 16а, 16б, 18 254,0 254,0 70,9 27,7 - - 70,9 
 вул. Швабська, 58 50,0 50,0 - - - - - 
 вул. Ак. Корольова, 3, 5, 7 100,0 162,728 2,7 1,6 - - 2,7 
 вул. 8-Березня, 31 50,0 50,0 - - - - - 
 вул. Минайська, 3, 5, 7, 9 100,0 100,0 - - - - - 
 вул. Минайська, 8, 10, 12 100,0 100,0 - - - - - 
 вул. Перемоги, 149, 153, 163/1, 171, 175, 177 280,0 280,0 - - - - - 
 вул. Грушевського, 66-74 50,0 150,0 - - - - - 
 вул. Гагаріна, 28 50,0 50,0 - - - - - 
 вул. Грибоєдова, 3 90,0 90,0 - - - - - 
 вул. Собранецька, 120-118 140,0 140,0 - - - - - 
 вул. Перемоги, 35 80,0 80,0 - - - - - 
 вул. Годинки, 8 50,0 50,0 - - - - - 
 вул. Челюскінців,10-Можайського,16,18 80,0 80,0 - - - - - 
 вул. Можайського,3-7 100,0 100,0 - - - - - 
 вул. Одеська, 33а- 33б 50,0 50,0 - - - - - 
 вул. Срібляста, 16 40,0 40,0 - - - - - 
 вул. Сечені,29,31-33 76,0 151,0 - - - - - 
 вул. Перемоги, 30,32,32а  - 99,0 - - - - - 
 вул. Оноківська-Благоєва, 9  - 242,8 - - - - - 
 вул. Можайського, 30-32    - 50,0 - - - - - 



2014 рік Січень-вересень 2014 року 
в т.ч. джерела фінансування, тис.грн. 

№ 
за/
п 

Назва робіт 

Передба-
чено,  

тис.грн. 

Уточнено, 
тис.грн. 

Вико-
нання,  
тис.грн. 

%  
вико-
нання 
річного 
плану 

субвенція з державного 
бюджету на будівництво, 
реконструкцію, ремонт 
та утримання вулиць і 
доріг комунальної 

власності 

терито-
ріальний 
дорожній 
фонд 

бюджет  
розвитку 

 вул. Богомольця, 12-14     - 170,0 - - - - - 
 вул. Легоцького, 44, 46, 50  - 75,0 - - - - - 
 вул. Легоцького, 3, 7, 15 - 95,0 - - - - - 
 вул. Заньковецької, 25  - 75,0 - - - - - 
 вул. Одеська, 18  - 90,0 - - - - - 
 вул. Декабристів, 53, 54, 41, 45  - 110,0 - - - - - 

5. Капітальний ремонт мостів, всього, в т.ч.: 2539,42 2539,42 - - - - - 
 транспортного мосту по вул. Анкудінова 2289,42 2289,42 - - - - - 
 транспортного мосту пл. Б.Хмельницького 80,0 80,0 - - - - - 
 пішохідного мосту пл. Театральна 170,0 170,0 - - - - - 

6. Капітальний ремонт кладовищ  200,0 200,0 27,7 13,8 - - 27,7 
7. Капітальний ремонт зелених насаджень 250,0 250,0 - - - - - 
8. Проектні роботи 300,0 300,0 - - - - - 
9. Капітальний ремонт мережі вуличного 

освітлення, всього, в т.ч.: 
- 67,0 - - - - - 

 вул. Болотинська                 - 25,0 - - - - - 
 вул. Дворжака                      - 17,0 - - - - - 
 вул. Стефаника                   - 25,0 - - - - - 

10. Капітальний ремонт шаф управління мережею 
зовнішнього освітлення – влаштування системи 
дистанційного управління 

- 250,0 - - - - - 

11. Прочищення зливоприймальної каналізації 
вулиць м. Ужгорода 

- 408,0 - - - - - 

12. Поточний ремонт міських шляхів - 2662,958 1766,1 66,3 1684,4 81,7 - 



2014 рік Січень-вересень 2014 року 
в т.ч. джерела фінансування, тис.грн. 

№ 
за/
п 

Назва робіт 

Передба-
чено,  

тис.грн. 

Уточнено, 
тис.грн. 

Вико-
нання,  
тис.грн. 

%  
вико-
нання 
річного 
плану 

субвенція з державного 
бюджету на будівництво, 
реконструкцію, ремонт 
та утримання вулиць і 
доріг комунальної 

власності 

терито-
ріальний 
дорожній 
фонд 

бюджет  
розвитку 

II. Розвиток (утримання) вулично-шляхової мере-
жі згідно з Програмою розвитку інфраструк-
тури безпеки дорожнього руху на території 
міста на 2013-2015 роки, всього, в т. ч.: 

1365,3 1460,3 204,0 13,9 - 204,0 - 

1. Капітальний ремонт (влаштування) світло-
форних об’єктів 571,3 621,3 - - - - - 

2. Поточний ремонт світлофорних об’єктів 60,0 60,0 - - - - - 
3. Нанесення горизонтальної розмітки  245,0 245,0 149,8 61,1 - 149,8 - 
4. Капітальний та поточний ремонт 

(виготовлення та заміна) дорожніх знаків 
137,0 137,0 54,2 39,5 - 54,2 - 

5. Виготовлення інвентарних справ вулиць міста 52,0 52,0 - - - - - 
6. Виготовлення паспортів міських шляхів 300,0 95,0 - - - - - 
7. Капітальний ремонт шаф управління 

світлофорними об'єктами – влаштування 
системи дистанційного управління 

- 250,0 - - - - - 

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

2388,3 2388,3 - - - - - 

IV. Реконструкція мереж вуличного освітлення 
згідно з Програмою реконструкції вуличного 
освітлення міста Ужгорода (II черга) на 2012-
2016 роки 

2400,0 2400,0 760,0 31,6 - - 760,0 

V. Виконання заходів по розвитку велоінфра-
структури згідно з Програмою розвитку вело-
інфраструктури м.Ужгорода на 2014-2015 роки 

63,0 63,0 - - - - - 

 РАЗОМ : 20864,5 35927,744 3243,7 9,0 1684,4 409,1 1150,2 



                                                                                                                     Додаток 4 
П О К А З Н И К И 

виконання робіт по ремонту житла на 2014 рік 
 

2014 рік Січень-вересень 2014 року 
в т.ч. джерело 
фінансування,  

тис.грн. 

№ 
за/
п 

Назва об'єкта,  
перелік робіт 

Передба-
чено,  

тис.грн. 

Уточне-
но, 

тис.грн. 

Вико-
нання, 
тис.грн.

%  
вико-
нання 
річного 
плану 

бюджет 
розвитку 

I. Капітальний ремонт ліфтів згідно з Програмою модернізації, 
капітального ремонту, заміни ліфтів та систем диспетчеризації в 
житловому фонді м.Ужгорода на 2012-2014 роки, всього, в т.ч.: 1002,971 1002,971 75,8 7,5 75,8 

 вул. Заньковецької, 3 (п.1) 19,5 19,5 - - - 
 пр. Свободи, 2 (п.1,4) 305,213 - - - - 
 пр. Свободи, 2 (п.1,2,3) - 305,213 - - - 
 вул. 8 Березня, 31 (3,4)  24,432 24,432 7,6 31,1 7,6 
 вул. Г.Свободи, 5 (1-3) 35,756 35,756 18,3 51,1 18,3 
 вул. Г.Свободи, 7 (1-4) 51,61 51,61 25,3 49,0 25,3 
 вул. Минайська, 8 (п.1) 22,5 22,5 - - - 
 вул. Минайська, 10 (п.1,2) 49,5 49,5 - - - 
 вул. Минайська, 12 (п.1-2) 49,5 49,5 - - - 
 вул. Минайська, 13 (п.1-3) 67,5 67,5 - - - 
 вул. Минайська, 3 (п.1) 27,0 27,0 - - - 
 вул. Л.Толстого, 33 (п.1-3) 67,5 67,5 14,5 21,4 14,5 
 вул. Л.Толстого, 46 (п.1-2) 45,0 45,0 10,1 22,4 10,1 
 вул. 8 Березня, 35 (п.1) 45,0 45,0 - - - 
 вул. 8 Березня, 37 (п.1-5) 138,96 - - - - 
 вул.Міцкевича, 2/16 (п.1-2) 54,0 54,0 - - - 
 вул.Минайська,29 (п..1-4) - 138,96 - - - 

II. Капітальний ремонт житлового фонду згідно з Програмою підтримки 
об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, органів 
самоорганізації населення та співвласників багатоквартирних будинків, 1422,774  2207,774 237,4 10,7 237,4 



2014 рік Січень-вересень 2014 року 
в т.ч. джерело 
фінансування,  

тис.грн. 

№ 
за/
п 

Назва об'єкта,  
перелік робіт 

Передба-
чено,  

тис.грн. 

Уточне-
но, 

тис.грн. 

Вико-
нання, 
тис.грн.

%  
вико-
нання 
річного 
плану 

бюджет 
розвитку 

які прийняли рішення про проведення капітального ремонту у місті 
Ужгород на 2012-2014 роки, всього, в т.ч.: 

1. Капітальний ремонт покрівель :      
 вул. Срібна, 4               136,26 136,26 133,1 97,6 133,1 
 вул. Станційна, 14 55,71 55,71 1,9 3,4 1,9 
 вул. Лавріщева, 16а 60,48 60,48 - - - 
 вул. Ак.Корольова, 5 85,5 85,5 - - - 
 вул. 8-го Березня, 7 130,332 130,332 - - - 
 вул. Грушевського, 31 144,732 144,732 - - - 
 вул. Володимирська,82 127,06 127,06 - - - 
 вул. Крилова, 14 (ОСББ «Крилова 14») 49,5 49,5 - - - 
 вул. Духновича, 11 (ОСББ «Оберіг 2012»)         63,0 63,0 - - - 
 вул. Коритнянська, 8 (БК «Едельвейс») 36,0 36,0 - - - 
 вул. Київська наб.17 (ОСББ «Київська набережна») 85,5 85,5 3,2 3,7 3,2 
 Православна набережна 16 В (ОСББ«Православна набережна 16 В») - 28,8 - - - 
 вул. Швабська, 58            - 60,0 - - - 
 пр. Свободи , 29               - 110,0 2,8 2,5 2,8 
 вул. Белінського, 15            - 70,0 2,6 3,7 2,6 
 пр. Свободи, 42                 - 110,0 - - - 
 вул. Закарпатська, 45        - 50,0 1,9 3,8 1,9 
 пров. Університетський, 9    - 135,0 2,3 1,7 2,3 

2. Капітальний ремонт водопроводу, каналізації :      
 вул. Л.Толстого, 31 40,5 40,5 - - - 
 вул. Лермонтова, 7а (ОСББ «Лермонтова, 7а») 81,0 81,0 - - - 
 вул. Заньковецька,9 (ОСББ «Єдині») 45,0 45,0 1,7 3,7 1,7 
 Православна набережна 16 В (ОСББ«Православна набережна 16 В») 28,8 - - - - 
 вул. Белінського, 13(водопровід) -         60,0 - - - 



2014 рік Січень-вересень 2014 року 
в т.ч. джерело 
фінансування,  

тис.грн. 

№ 
за/
п 

Назва об'єкта,  
перелік робіт 

Передба-
чено,  

тис.грн. 

Уточне-
но, 

тис.грн. 

Вико-
нання, 
тис.грн.

%  
вико-
нання 
річного 
плану 

бюджет 
розвитку 

 вул. Заньковецької, 7(каналізація) - 30,0 - - - 
3. Капітальний ремонт електрощитової та електромереж :      
 вул. Закарпатська, 28 13,5 13,5 - - - 
 вул. Докучаєва, 10 13,5 13,5 - - - 
 пр. Свободи, 40 (електрощитова)         - 60,0 - - - 

4. Капітальний ремонт фасаду :      
 вул. Підгірна, 1 113,9 113,9 87,9 77,1 87,9 
 вул. Боженка, 6 (ОСББ «Боженка 6»)  49,5 49,5 - - - 
  пл. Театральна, 6           - 100,0 - - - 

5. Капітальний ремонт мощення будинку :      
 вул. Висока, 10 (ОСББ «Дружба») 27,0 27,0 - - - 

6. Капітальний ремонт цегляної стінки балконів :      
 вул. Загорська, 61 а (ОСББ «Берегиня в м.Ужгороді») 36,0 36,0 - - - 

III. Капітальний ремонт: влаштування автономного електричного опалення 
в квартирах малозабезпечених громадян міста згідно з Програмою 
енергоефективності та енергозбереження міста Ужгород на 2012-2015 роки 1786,4 1786,4 - - - 

IV. Капітальний ремонт гуртожитків, які передаються у комунальну 
власність, згідно з Програмою передачі гуртожитків у власність 
територіальної громади міста Ужгород на 2013-2015роки, всього, в т.ч.: 350,0 350,0 - - - 

 вул. Можайського, 9а, Ужгородський поштамт 100,0 100,0 - - - 
 вул. Українська, 18, БК «Беркут» 50,0 50,0 - - - 
 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 - - - 

 вул. Джамбула, 50, БК «Мрія Уж» 50,0 50,0 - - - 
  РАЗОМ : 4562,145 5347,145 313,2 5,8 313,2 
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П О К А З Н И К И 

будівництва і реконструкції соціально-культурних та комунальних об’єктів на 2014 рік 
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КУЛЬТУРА  1612,721 1462,721 237,1 16,2 237,1 

Реконструкція комплексного благоустрою території Горянської церкви 
"Ротонда" та коригування проектної документації 2009-2015 550,0 550,0 - - - 

Капітальний ремонт фасаду будівлі дитячої музичної школи ім.Чайковського 
по вул. Волошина 2014 250,0 250,0 15,8 6,3 15,8 

Капітальний ремонт будівлі центральної міської бібліотеки в м.Ужгороді по 
вул. Волошина  2014-2015 200,0 200,0 - - - 

Капітальний ремонт приміщень та фасадів бібліотеки №2 по вул.8 Березня  2013-2014 290,421 140,421 140,0 99,7 140,0 
Капітальний ремонт фасаду частини будівлі Ужанського жупанату  
в м.Ужгород 

 
2012-2014 100,0 100,0 46,0 46,0 46,0 

Реконструкція системи опалення у центральній дитячій бібліотеці на  
пл. Б. Хмельницького, 3 

 
2013-2014 105,0 105,0 - - - 

Будівництво та реконструкція приміщень з облаштування велоцентру 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, всього, в т.ч.  117,3 117,3 35,3 30,0 35,3 

Будівництво міського велоцентру з облаштуванням велопарковки   117,3 50,0 35,3 70,6 35,3 
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Реконструкція приміщень під облаштування велосипедного туристичного центру за 
адресою Київська наб., 16  - 67,3 - - - 
 

ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я  5121,803 5121,803 553,5 10,8 553,5 

Реконструкція системи опалення та заміна вікон будівлі ЦМКЛ  
по вул. Грибоєдова, 20 (2-й етап) 2008-2015 1000,0 1000,0 423,9 42,3 423,9 

Будівництво дитячого реабілітаційного центру в м.Ужгороді  по вул.Ракоці,3  2011-2016 100,0 100,0 - - - 

Реконструкція міської поліклініки №1 по вул. Грибоєдова, 20  2007-2016 200,0 200,0 - - - 
Капітальний ремонт хірургічного відділення №1 Ужгородської ЦМКЛ по  
вул. Грибоєдова 2012-2014 1543,7 1543,7 - - - 
Капітальний ремонт харчоблоку МДКЛ по вул.Бращайків, 6  2013-2014 750,0 750,0 - - - 
Реконструкція підпірних стін головного корпусу Ужгородської ЦМКЛ по  
вул. Грибоєдова м. Ужгород  2013-2015 100,0 100,0 - - - 
Капітальний ремонт харчоблоку Ужгородської ЦМКЛ по вул.Грибоєдова  
м. Ужгород  2013-2014 500,0 500,0 17,0 3,4 17,0 
Капітальний ремонт системи опалення будівель МДКЛ по вул..Бращайків-
Ракоці 2013-2015 562,3 562,3 65,1 11,5 65,1 
Капітальний ремонт фасаду міської дитячої поліклініки по вул.Боженка 2009-2014 317,3 317,3 - - - 
Реконструкція резервного електропостачання будівлі МПЦ  по вул. Грибоєдова 2010-2014 48,503 48,503 47,5 97,9 47,5 

ОСВІТА 15133,441 19783,441 5023,2 25,4 5023,2 

Будівництво станції біологічної очистки побутових стічних вод ЗОШ №16 2013-2014 270,0 270,0 18,8 6,9 18,8 

Будівництво ЗОШ на 1000 уч.м. в мікрорайоні "Боздош"  2011-2016 250,0 - - - - 
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Капітальний ремонт будівлі ЗОШ №8 по вул.А.Корольова,4 2008-2015 215,8 215,8 - - - 

Капітальний ремонт фасаду НВК "Ужгородський економічний ліцей, ЗОШ I-II 
ст." по пл..Ш.Петефі 2012-2015 1350,0 1350,0 26,8 1,9 26,8 

Капітальний ремонт будівлі Лінгвістичної гімназії ім. Т.Г.Шевченка  2012-2014 1017,7 1017,7 476,7 46,8 476,7 

Капітальний ремонт покрівлі головного корпусу Ужгородської спеціалізованої ЗОШ І-ІІІ 
ст. №2 за адресою м. Ужгород, вул. Підгірна,43, всього, в т.ч.:  2013-2014 450,0 800,0 - - - 

субвенція з обласного бюджету  - 450,0 - - - 

Капітальний ремонт даху будівлі ЗОШ №7 по вул.Дворжака, 41  2014 600,0 600,0 17,9 2,9 17,9 

Капітальний ремонт даху будівлі спеціалізованої ЗОШ №3 I-III ст. по 
наб.Незалежності,19, Співфінансування спільних інвестиційних проектів в 
рамках співробітництва Закарпатської області України та краю Височіна 
Чеської Республіки, всього, в т.ч.: 2014 500,0 850,0 723,8 85,1 723,8 

субвенція з обласного бюджету  - 350,0 350,0 100,0 350,0 

Капітальний ремонт фасаду багатопрофільного ліцею «Інтелект» ЗОШ №11 
по наб.Православній,25 2014 460,0 460,0 - - - 

Капітальний ремонт огорожі багатопрофільного ліцею «Інтелект» ЗОШ №11 
по наб.Православній,25 2014 100,0 100,0 - - - 

Капітальний ремонт будівлі ЗОШ №19 по вул.Легоцького,125 2014 250,0 250,0 - - - 

Капітальний ремонт будівлі багатопрофільного ліцею «Лідер»-ЗОШ№20  
I-II ст., вул.Сільвая,3 2014 715,0 715,0 36,6 5,1 36,6 

Капітальний ремонт будівлі спеціалізованої ЗОШ №12  
по вул.Заньковецької, 17А 2014 220,0 220,0 - - - 
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Капітальний ремонт системи опалення будівлі НВК «Престиж» по 
вул.Джамбула,48 2014 220,0 220,0 - - - 

Капітальний ремонт покрівлі (блок №1 з переходом) будівлі Угорськомовної 
гімназії (II черга) 2013-2014 136,356 136,356 118,3 86,7 118,3 
Капітальний ремонт покрівлі та фасаду будівлі ЗОШ № 16 2012-2014 175,598 175,598 173,1 98,5 173,1 
Капітальний ремонт системи каналізації ЗОШ №12 (II черга) 2012-2014 54,081 54,081 36,3 67,1 36,3 
Реконструкція існуючої будівлі котельні ЗОШ №13 під облаштування санвузлів 2012-2014 156,099 156,099 119,2 76,3 119,2 
Реконструкція зовнішньої каналізації СШ №5 по пл.Ш.Петефі,36   - 150,0 - - - 
Капітальний ремонт покрівлі початкової школи ЗОШ №13 по вул. Дендеші, 10   - 250,0 - - - 

Будівництво, реконструкція та капітальний ремонт будівель дошкільних 
закладів згідно з Програмою розвитку дошкільної освіти м. Ужгорода на 
період до 2017 року, всього, в т.ч.:  3923,638 6033,638 172,9 2,9 172,9 

Реконструкція будівлі Бізнес-інкубатора під ДНЗ  по  вул. 8 Березня 2014-2016 500,0 3000,0 15,8 0,5 15,8 

Будівництво ДНЗ на 200 місць в мікрорайоні "Боздош"  2011-2016 130,0 - - - - 

Реконструкція фасаду будівлі ДНЗ №20 по вул.Белінського,23 2010-2014 250,0 250,0 - - - 

Капітальний ремонт фасаду будівлі ДНЗ №26 по проспекту Свободи,59 2010-2014 437,4 437,4 - - - 

Будівництво міні-котельні для ДНЗ№28 по вул. Добролюбова,4А 2014 590,0 - - - - 

Капітальний ремонт фасаду будівлі НВК «Дзвіночок»  по вул.Грушевського,29А 2010-2014 561,7 561,7 - - - 

Капітальний ремонт будівлі ДНЗ №2, пров. Приютський 2013-2014 242,1 242,1 - - - 

Капітальний ремонт покрівлі будівлі ДНЗ №12 по вул.Йокаї,9 2014 390,0 390,0 - - - 
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Капітальний ремонт будівлі ДНЗ №38 по вул.А.Корольова,6 2014 350,0 350,0 - - - 

Будівництво міні-котельні ДНЗ №31 по вул. Докучаєва,8 2010-2014 221,0 221,0 4,0 1,8 4,0 

Капітальний ремонт покрівлі будівлі ДНЗ №1 по вул.М.Вовчка 2014 250,0 250,0 153,1 61,2 153,1 

Пральня дитячого навчального закладу №40, м. Ужгород - капітальний 
ремонт 2013-2014 1,438 1,438 - - - 

Капітальний ремонт будівлі та благоустрою території ДНЗ №6 по вул. Капітульній, 
всього,  в т.ч.:  - 330,0 - - - 

субвенція з обласного бюджету  - 200,0 - - - 

Лізингові платежі по будівництву та реконструкції автономних котелень 
згідно з Програмою будівництва та реконструкції автономних котелень 
закладів освіти та охорони здоров'я на 2011-2015 роки для реалізації 
“Енерго-та екологоефективної схеми теплопостачання м. Ужгород”, 
всього, в т.ч.:   4069,169 4069,169 3051,9 75,0 3051,9 

Лізингові платежі по будівництву та реконструкції автономних котелень в 
загальноосвітніх школах та НВК  2011-2015 2991,268 2991,268 2243,5 75,0 2243,5 

Лізингові платежі по будівництву та реконструкції автономних котелень в 
дошкільних закладах освіти 2011-2015 1077,901 1077,901 808,4 74,9 808,4 

Будівництво міні-котелень на твердому паливі згідно з Програмою 
енергоефективності та енергозбереження м.Ужгорода на 2012-2015 роки, 
всього, в т.ч.:   - 1690,0 50,9 3,0 50,9 

Будівництво міні-котельні для ДНЗ №28 по вул. Добролюбова, всього, в т.ч.  - 990,0 49,1 4,9 49,1 

субвенція з обласного бюджету  - 400,0 - - - 



  

2014 рік Січень-вересень 2014 року 
в т.ч.джерело 
фінансування, 

тис.грн. Назва об’єкта, перелік робіт 
Роки 
будів-
ництва 

Передба-
чено,  

тис.грн. 

Уточне-
но, 

тис.грн. 

Вико-
нання, 
тис.грн 

% 
вико-
нання 
річного 
плану

бюджет 
розвитку 

Будівництво міні-котельні ЗОШ I-III ст. №12, ЗОШ I-III ст. №15 та ДНЗ №8 
"Дзвіночок" по вул. Заньковецької, всього, в т.ч.:  - 700,0 1,8 0,2 1,8 

субвенція з обласного бюджету  - 600,0 - - - 

КОМУНАЛЬНЕ БУДІВНИЦТВО  18079,764 15809,764 783,4 4,9 783,4 

Будівництво водовідвідних споруд для захисту с/г присадибних земель від 
поверхневих вод в м-ні "Доманинці"  2008-2015 700,0 700,0 - - - 

Будівництво газопроводу від ГРП с. Сторожниця до ГРП вул. Єнківська 2007-2015 469,0 469,0 - - - 

Реконструкція зовнішніх мереж фекально-господарської і дощової каналізації в 
м-ні "Червениця" (ПВР та БМР) 2013-2014 1009,4 1009,4 - - - 

Виготовлення ПВР по будівництву пішохідного мосту через  р. Уж в районі 
площі Б.Хмельницького  2011-2016 750,0 710,0 - - - 

Будівництво нової основної кабельної лінії електропостачання 10 кВ від ТП 137 
до ТП 227 підвищуючої насосної станції по вул.Тихій (м-н “Кальварія”) 2013-2014 150,0 150,0 - - - 

Реконструкція існуючих приміщень під архівний відділ та міського архіво-
сховища по вул.Кармелюка,7 в м.Ужгород згідно з Програмою зміцнення 
матеріально-технічної бази архівного відділу на 2012-2014 роки 2013-2014 432,0 432,0 329,6 76,2 329,6 

Будівництво притулку з тимчасового утримання безпритульних тварин в  
м. Ужгород по вул. Загорській б/н згідно з Програмою регулювання чисельності 
безпритульних тварин гуманними методами в м. Ужгороді на 2012-2014 роки, 
всього, в т.ч.:  526,0 526,0 251,2 47,7 251,2 

Виготовлення проекту будівництва притулку з тимчасового утримання 
безпритульних тварин в м. Ужгород по вул. Загорській б/н   26,0 26,0 26,0 100,0 26,0 



  

2014 рік Січень-вересень 2014 року 
в т.ч.джерело 
фінансування, 

тис.грн. Назва об’єкта, перелік робіт 
Роки 
будів-
ництва 

Передба-
чено,  

тис.грн. 

Уточне-
но, 

тис.грн. 

Вико-
нання, 
тис.грн 

% 
вико-
нання 
річного 
плану

бюджет 
розвитку 

Будівництво міського кладовища згідно з Програмою організації та 
обслуговування міського кладовища на 2013-2016 роки  5850,0 3350,0 - - - 

Реконструкція, капітальний ремонт водопровідно-каналізаційних споруд та 
мереж згідно з Програмою "Питна вода міста Ужгород на 2012-2020 роки", 
всього,  в т.ч.:  8193,364 8463,364 202,6 2,3 202,6 

Реконструкція КНС-1 2009-2014 250,0 250,0 - - - 

Реконструкція резервуарів питної води у районі "Студмістечка" 2009-2014 203,1 353,1 - - - 

Реконструкція КОС (реконструкція аеротенка-освітлювача)  2006-2016 1250,0 450,0 - - - 

Реконструкція ПНС з РЧБ  2[1000,0 м.куб у мікрорайоні "Сторожниця" 2004-2015 1000,0 2500,0 - - - 

Реконструкція підземного водозабору «Минай» с.Холмок Ужгородського р-ну 2004-2016 1000,0 1000,0 43,5 4,3 43,5 

Реконструкція ПНС «Кальварія» 2010-2015 1500,0 150,0 - - - 

Реконструкція хлораторних НФЦ-1, НФЦ-2, НФЦ-3 2010-2015 800,0 800,0 - - - 

Реконструкція КНС-2 2007-2014 678,9 678,9 - - - 

Реконструкція водогону Д-325 мм по вул. Можайського від вул.Минайської до 
вул.8-го Березня 2014-2015 50,0 50,0 - - - 

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 300,0 650,0 29,0 4,4 29,0 

Реконструкція водопровідної мережі Д-125 мм  по вул. Жотковича   (м-н Дравці) 2014-2015 30,0 30,0 - - - 

Реконструкція водопровідної мережі Д-300 мм по вул. Гулака Артемовського 2014-2015 50,0 50,0 - - - 



  

2014 рік Січень-вересень 2014 року 
в т.ч.джерело 
фінансування, 

тис.грн. Назва об’єкта, перелік робіт 
Роки 
будів-
ництва 

Передба-
чено,  

тис.грн. 

Уточне-
но, 

тис.грн. 

Вико-
нання, 
тис.грн 

% 
вико-
нання 
річного 
плану

бюджет 
розвитку 

Реконструкція водопровідної мережі Д-325 мм від вул. Минайської до  
вул. Челюскінців 2014-2015 50,0 50,0 - - - 

Реконструкція водопровідної мережі Д-219 мм від НС Юність в напрямку 8-го 
Березня 2014-2015 50,0 50,0 - - - 

Реконструкція водопровідної мережі по вул. Собранецька-Запорізька 2014 800,0 800,0 - - - 

Капітальний ремонт (заміна) ділянки водопроводу через транспортний міст 
вул.Анкудінова-Підградська 2013-2014 131,364 131,364 130,1 99,0 130,1 
Реконструкція водогону d =600 м.м. по вул. Перемоги (від с. Сторожниці по 
вул. Перемоги до вул. Легоцького) 

 
- 150,0 - - - 

Реконструкція водогону по вул. Погорєлова  - 270,0 - - - 

РАЗОМ :  39947,729 42177,729 6597,2 15,6 6597,2 
 
 



Додаток 6 

П О К А З Н И К И 
виконання робіт по ремонту закладів освіти на 2014 рік 

 
2014 рік Січень-вересень 2014 року 

в т.ч. джерело 
фінансування, 

тис.грн. 
№ 
за/п 

Назва закладу Назва робіт 

Передба-
чено,  

тис.грн. 

Уточне-
но, 

тис.грн. 

Вико-
нання,  
тис.грн 

% 
вико-
нання 
річного 
плану 

бюджет 
розвитку 

1. ДНЗ та ЗОШ Капітальний ремонт обладнання автоматичної 
пожежної сигналізації, системи оповіщення та 
виведення сигналів від систем пожежної автоматики 
на пульти пожежного та техногенного спостере-
ження споруд закладів згідно з Комплексною 
програмою попередження надзвичайних ситуацій та 
забезпечення пожежної безпеки в м. Ужгороді на 2013-
2015 роки 500,0 - - - - 

2. ДНЗ та ЗОШ Підготовка до опалювального сезону 600,0 - - - - 
3. НВК "Ялинка" по вул. 

Нахімова, 3 
Капітальний ремонт надземної тепломережі від 
модульної котельні до вузла управління будівлі  - 

120,0 - - - 

4. НВК "Ялинка" по 
вул.Нахімова,3 

Капітальний ремонт трубопроводів системи опалення 
у підвалі  - 

100,0 - - - 

5. ДНЗ №31 по 
вул.Собранецькій, 120 

Капітальний ремонт системи опалення  
- 

300,0 - - - 

6. ДНЗ №36 по вул. 
Бачинського, 27 

Капітальний ремонт системи опалення по підвалу  
- 

30,0 - - - 

7. Ліцей “Лідер” по 
вул.Сільвая,3 

Капітальний ремонт підземної теплової мережі  
- 

50,0 - - - 

8. ДНЗ №16 по 
вул.Айвазовського, 9 

Капітальний ремонт системи опалення  
33,631 33,631 33,63 100,0 33,63 



2014 рік Січень-вересень 2014 року 
в т.ч. джерело 
фінансування, 

тис.грн. 
№ 
за/п 

Назва закладу Назва робіт 

Передба-
чено,  

тис.грн. 

Уточне-
но, 

тис.грн. 
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нання,  
тис.грн 
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вико-
нання 
річного 
плану 

бюджет 
розвитку 

9. Ліцей “Лідер” по 
вул.Сільвая,3 

Капітальний ремонт зовнішньої мережі 
газопостачання  

38,657 38,657 38,657 100,0 38,657 

10. ДНЗ №40 по  
вул. Волошина, 36 

Капітальний ремонт котельні (заміна котла)  
41,78 41,78 41,78 100,0 41,78 

11. ЗОШ Модернізація спортивних майданчиків 1113,5 - - - - 
12. Ужгородська спеціалі-

зована школа I-III 
ступенів №3 з 
поглибленим вивчен-
ням англійської мови 
по наб. Незалежності, 
19 

Реконструкція території спортивного майданчика 

- 1028,0 - - - 

13. Багатопрофільний 
ліцей “Лідер” загаль-
ноосвітньої школи I-III 
ступенів №20 по  
вул. Сільвая, 3 

Капітальний ремонт спортивного майданчика зі 
штучним покриттям 

- 85,5 - - - 

14. СЗОШ №5 Капітальний ремонт приміщення у рамках проекту 
Програми транскордонного співробітництва 
Угорщина-Словаччина-Румунія-Україна 
HUSKROUA/1001/104 “Створення демонстраційного 
навчального центру енергозберігаючих технологій” 

- 50,0 50,0 100,0 50,0 

15. СНВК “Пролісок” Капітальний ремонт електрощитової  - 60,0 5,44 9,0 5,44 
 РАЗОМ :  2327,568 2437,568 169,507 6,9 169,507 

 
 



Додаток 7 

 

П О К А З Н И К И 
виконання ремонтно-реставраційних робіт пам'яток культурної спадщини  

на 2014 рік 
 

 
 
 

2014 рік Січень-вересень 2014 року 

в т.ч. джерело 
фінансування, 

тис.грн. 

№ 
за/п Назва об'єкта Передбачено, 

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 

 
 
 
 

703,0 

 
 
 
 

317,0

 
 
 
 

45,1

 
 
 
 

317,0 
 Всього : 703,0 317,0 45,1 317,0 



Додаток 11 

 
 

П О К А З Н И К И 
виконання робіт по  ремонту закладів охорони здоров'я на 2014 рік 

 

 

2014 рік Січень-вересень 2014 року 
в т.ч.: джерело 
фінансування, 

тис.грн. 

 
№ 
за/п 

 
 

Назва закладу 

 
 

Назва робіт 
Передбачено,  

тис.грн. 
Уточнено, 
тис.грн. 

Вико-
нання,  
тис.грн 

% вико-
нання 
річного 
плану бюджет розвитку 

1. Ужгородський 
міський пологовий 
будинок 
 

Капітальний ремонт внутрішньої 
електромережі будівлі Ужгородського 
міського пологового будинку по  
вул. Грибоєдова, 20б 

 
- 

 
40,0 - -

 
- 

  
Всього : 

  
- 

 
40,0 - -

 
- 
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