
ПРОТОКОЛ № 70 
засідання постійної комісії з питань соціально – економічного розвитку, 

бюджету, фінансів та оподаткування 

 

від 11.07.2017          м. Ужгород  

 

ПРИСУТНІ: Фрінт С.Л. – заст. голови комісії; 

Ковальський А.В. – секретар комісії; 

Готра В.В., Мандич Ю.В.,  

Химинець В.В.,– члени комісії.  

ВІДСУТНІ:  

Гомонай В.В. – голова комісії;  

Щадей В.І. 

ЗАПРОШЕНІ: 

Гах Л.М. – директор департаменту фінансів та бюджетної політики: 

Біксей А.Б. – начальник управління праці та соціального захисту населення; 

Чегіль М.М. – заст. начальника управління у справах культури, спорту, сім’ї 

та молоді; 

Турховська А.І. – начальник відділу бухгалтерського обліку; 

Бабидорич В.І. – директор департаменту міського господарства; 

Полтавцева Т.В. – начальник управління майном департаменту міського 

господарства; 

Яцків О.І. – начальник відділу закупівель та регулювання економічних 

відносин департаменту міського господарства; 

Дмітрієв С.В. – заст. начальника відділу оборонної, мобілізаційної роботи та 

цивільного захисту населення; 

Мегела О.І. – в.о. головного редактора газети «Ужгород»; 

Олексіюк С.М. – директор центру зайнятості населення; 

Щербанич С.І. – начальник відділу економічного розвитку, аналізу та 

стратегічного планування управління економіки; 

Воловар М.В. – начальник служби персоналу та спец роботи. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 

І. Обговорення проектів рішень чергової ХІV сесії міської ради. 

ІІ. Про розгляд клопотань головних розпорядників коштів щодо внесення 

змін до цільових програм та бюджету міста на 2017 рік. 

 

1. СЛУХАЛИ: Гах Л.М. представила проект рішення № 709 «Звіт про 

виконання бюджету м. Ужгород за січень-березень 2017 року.» 

ВИСТУПИЛИ: Ковальський А.В. запропонував на майбутнє зобов’язати всіх 

розпорядників коштів при підготовці бюджетного запиту на виділення або 

збільшення бюджетних призначень надавати графік освоєння коштів. 

Зауважив на необхідності розроблення єдиного взірця бюджетного запиту. 
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ВИРІШИЛИ: 1. Підтримати проект рішення та рекомендувати його до 

розгляду на сесії. 

2. Доручити департаменту фінансів та бюджетної політики зобов’язати всіх 

розпорядників коштів при підготовці бюджетного запиту на виділення або 

збільшення бюджетних призначень надавати графік освоєння коштів та  

розробити єдиний взірець бюджетного запиту.  

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно.  

2. СЛУХАЛИ: Біксей А.Б. представив проект рішення № 710 з 

доповненням «Про надання грошової допомоги малозабезпеченим 

мешканцям міста.» 

ВИСТУПИЛИ: Фрінт С.Л. запропонував пункт 1.3. проекту рішення 

викласти у наступній редакції: 

1.3 Гр. Місяйлу Івану Васильовичу, 1961 року народження, мешканцю м. 

Ужгород, вул. Л.Толстого, 46, кв. 19 ( реєстраційний номер облікової картки 

платника податків **********) надати кошти на лікування у сумі 10000,00 

грн.  Доповнити проект рішення пунктом наступного змісту: 

1.22 Гр. Яшиній Надії Вікторівні, 1981 року народження, мешканці м. 

Ужгород, вул. Митна, 17 кв. 29 ( реєстраційний номер облікової картки 

платника податків **********) надати кошти на лікування чоловіка у сумі 

2000,00 грн. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до 

розгляду на сесії з урахуванням висловленої пропозиції. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3. СЛУХАЛИ: Біксей А.Б. представив проект рішення № 711 та 

711(альтернатиний) «Про запровадження проекту «Муніципальна картка 

ужгородця».   

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення № 711а та рекомендувати його до 

розгляду на сесії.. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 4; 

  «утримався» - 1. 

4. СЛУХАЛИ: Біксей А.Б. представив проект рішення проект № 712 

«Про зміни до Програми діяльності медико-соціального реабілітаційного 

центру «Дорога життя» на 2017 рік.»  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до 

розгляду на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

5. СЛУХАЛИ: Чегіль М.М. представила проект рішення № 713 з 

доповненням «Про зміни до рішення XXVI сесії міської ради VI скликання 7 

листопада 2014 року №1496.» (Програма відзначення державних та місцевих 

свят).  
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ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до 

розгляду на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

6. СЛУХАЛИ: Чегіль М.М. представила проект рішення № 714 «Про 

зміни до рішення IX сесії міської ради VII скликання 22 грудня 2016 року 

№501» (Програма відпочинку та оздоровлення дітей). 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до 

розгляду на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

7. СЛУХАЛИ: Чегіль М.М. представила проект рішення № 715 «Про 

зміни до рішення XIII сесії міської ради VII скликання 30 травня 2017 року 

№661» (проведення капітального ремонту дитячих майданчиків).  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до 

розгляду на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

8. СЛУХАЛИ: Чегіль М.М. представила проект рішення № 716 «Про 

склад конкурсної комісії з присвоєння міської премії імені Петра Скунця в 

галузі літератури і краєзнавства.» Просила внести зміни у складі комісії, 

оскільки Дзуровчик В.А. звільнена, запропонувала записати секретарем 

конкурсної комісії головного спеціаліста відділу культури за посадою. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до 

розгляду на сесії з урахуванням висловленої пропозиції. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

9. СЛУХАЛИ: Турховська А.І. представила проект рішення № 717 «Про 

зміни до рішення Х сесії міської ради VІI скликання від 26.01.17 №551.» 

(Програма розвитку транскордонного співробітництва). 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до 

розгляду на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

10.  СЛУХАЛИ: Яцків О.І. представила проект рішення № 718 «Про зміни до 

рішення I сесії міської ради VII скликання 10.03.2016 р. №135» (Програма 

капремонту житлового фонду). Просила доповнити Додаток 1 до проекту 

рішення (Додаток 3 до Програми) новими об’єктами та передбачити обсяг 

видатків у сумі 334,810 тис. грн:  
тис. грн. 

№ 

Найменування заходів 

Обсяг 

видатків на 

2017 рік 

(підтверджено 

бюджетом) 

Критичні 

зауваження 

бюджетної 

комісії 

Обсяг 

видатків 

зі 

змінами 
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1 Капітальний ремонт ліфтів    

 
вул. Легоцького,70 

рік забудови – 1991 – +50,000 50,000 

2 
Капітальний ремонт водопроводу, 

каналізації    

 
вул. Заньковецької,25 

рік забудови – 1978 – +284,810 284,810 

 
вул. Залізнична,4/22 (ОСББ 

"ЗАЛІЗНИЧНА 4/22") – +284,810 284,810 

3 Капітальний ремонт покрівель    

 вул. Благоєва,10,(ОСББ «Шериф.») – +190,000 190,000 

 Привести у відповідність співфінансування за рахунок мешканців, 5%. 

ВИСТУПИЛИ: Готра В.В. підтримав включення об’єкту по вул. 

Лкгоцького,70. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до 

розгляду на сесії з урахуванням висловленої пропозиції. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

11.  СЛУХАЛИ: Яцків О.І. представила проект рішення № 719 «Про зміни до 

рішення XI сесії міської ради VII скликання 28 лютого 2017 року №598» 

(Програма благоустрою). Просила у Додатку 1 до проекту рішення 

(Необхідні обсяги фінансування з утримання об'єктів благоустрою на 2016-

2017 роки) зменшити обсяг фінансування згідно з даними таблиці: 
тис. грн. 

№ 

Найменування заходів 

Обсяг 

видатків на 

2017 рік 

(підтверджено 

бюджетом) 

Критичні 

зауваження 

бюджетної 

комісії 

Обсяг 

видатків 

зі 

змінами 

1 
Поточний ремонт окремих елементів 

зливової каналізації вулиць міста 1 170,000 -759,620 410,380 

У Додатку 2 до проекту рішення (Необхідні обсяги фінансування на 

капітальний ремонт об'єктів благоустрою на 2017 рік) зменшити обсяг 

фінансування згідно з даними таблиці: 
тис. грн. 

№ 

Найменування заходів 

Обсяг 

видатків на 

2017 рік 

(підтверджено 

бюджетом) 

Критичні 

зауваження 

бюджетної 

комісії 

Обсяг 

видатків 

зі 

змінами 

1 

Капітальний ремонт 

внутрішньоквартальних територій вул. 

Легоцького,62-60 956,143 -50,000 906,143 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до 

розгляду на сесії з урахуванням висловленої пропозиції. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 
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12.  СЛУХАЛИ: Яцків О.І. представила проект рішення № 720 з 

доповненнями 1,2 «Про зміни до комплексної Програми відновлення 

історичного центру м. Ужгорода на 2017-2020 роки.»  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до 

розгляду на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

13.  СЛУХАЛИ: Яцків О.І. представила проект рішення № 721 з 

доповненнями «Про зміни до Програми фінансової підтримки комунальних 

підприємств  міста Ужгород на 2016 – 2017 роки.»  

ВИСТУПИЛИ: Мандич Ю.В., Готра В.В. повідомили про наявність 

потенційного конфлікту інтересів, тому, з метою дотримання вимог чинного 

законодавства, утримаються від обговорення та голосування за проект 

рішення. 

 Ковальський А.В. запропонував протокольно з метою дотримання 

антикорупційного законодавства, голосувати постійній комісії за кожне 

підприємство окремо. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до 

розгляду на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

14.  СЛУХАЛИ: Яцків О.І. представила проект рішення № 722 «Про 

доповнення до рішення ІІ сесії міської ради VІІ скликання 21 квітня 2016 

року № 178.» 

ВИСТУПИЛИ: Ковальський А.В. запропонував у додатку до проекту 

рішення голосувати за кожен об’єкт окремо. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати проект рішення до розгляду на сесії з 

урахуванням висловленої пропозиції. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

15.  СЛУХАЛИ: Яцків О.І. представила проект рішення № 723 «Про 

надання згоди комунальному підприємству «Ужгородський муніципальний 

транспорт» на придбання автобусів на умовах фінансового лізингу.»  

ВИСТУПИЛИ: Готра В.В. зауважив, що з метою уникнення конфлікту 

інтересів утримається від голосування за вказаний проект рішення. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до 

розгляду на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 4; 

  «не голосував» - 1. 

16.  СЛУХАЛИ: Дмітрієв С.В. представив проект рішення № 724 «Про 

Програму створення та накопичення міського матеріального резерву та 

промислових засобів індивідуального захисту органів дихання для 

непрацюючого населення м. Ужгорода на 2017 -2021 роки.»  
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ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до 

розгляду на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

17.  СЛУХАЛИ: Мегела О.І.  представив проект рішення № 725 «Про 

зміни до Програми висвітлення діяльності Ужгородської міської ради, 

проблем життєдіяльності міста в газеті «Ужгород» на 2015-2017 роки.»  

ВИСТУПИЛИ: Ковальський А.В. запропонував на наступному черговому 

засіданні постійної комісії заслухати фінансовий звіт газети «Ужгород» за 6 

місяців поточного року. 

ВИРІШИЛИ: 1. Підтримати проект рішення та рекомендувати його до 

розгляду на сесії. 

2. На наступному черговому засіданні постійної комісії заслухати фінансовий 

звіт газети «Ужгород» за 6 місяців поточного року. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

18.  СЛУХАЛИ: Олексіюк С.М. представив проект рішення № 726 «Про 

зміни до рішення міської ради 28.02.207 №591.» (Програма зайнятості 

населення).  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до 

розгляду на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

19.  СЛУХАЛИ: Щербанич С.І. представив проект рішення № 727 «Про 

зміни до Програми підтримки та партнерства між Ужгородської міською 

радою та суб’єктами малого і середнього бізнесу на 2017 -2018 роки.»  

ВИРІШИЛИ: 1. У зв’язку із кадровими змінами у додатку до проекту 

рішення «Склад конкурсної комісії» замінити Жулінську Олену Андріївну на 

Зінич Аллу Борисівну – начальника відділу правової експертизи документів 

управління правового забезпечення. 

2. Підтримати проект рішення та рекомендувати його до розгляду на сесії з 

урахуванням висловленої пропозиції. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

20.  СЛУХАЛИ: Щербанич С.І. представив проект рішення №  728 з 

доповненнями 1,2,3 «Про зміни до Програми економічного і соціального 

розвитку м. Ужгорода на 2017 рік.» 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до 

розгляду на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

21.  СЛУХАЛИ: Гах Л.М. представила проект рішення № 729 з 

доповненнями 1,2,3 «Про зміни до бюджету міста на 2017 рік.» 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до 

розгляду на сесії. 
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За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

22.  СЛУХАЛИ: Гах Л.М. представила проект рішення № 730 «Про 

надання пільги.» (землі залізничного транспорту).  

ВИРІШИЛИ: Відхилити проект рішення у зв’язку із введенням «картки 

ужгородця». 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

23.  СЛУХАЛИ: Полтавцева Т.В. представила проект рішення № 731 «Про 

ліквідацію КП «Парк культури та відпочинку «Боздоський». Враховуючи 

відновлення діяльності КП «Парк культури та відпочинку «Підзамком» та 

розповсюдженням господарської діяльності даного підприємства на території 

обох парків: Під замком та Боздоський, запропонувала доповнити даний 

проект рішення, а саме: 

 «Преамбулу проекту рішення доповнити посиланнями на статтю 136 

Господарського кодексу України. 

 Доповнити проект рішення пунктами «3, 4, 5» наступного змісту: 

3. Припинити право господарського відання комунального 

підприємства «Парк культури та відпочинку «Боздоський» на майно згідно з 

додатком. 

4. Передати майно, зазначене в додатку в господарське відання 

комунальному підприємству «Парк культури та відпочинку «Під замком». 

 5. Комунальному підприємству «Парк культури та відпочинку «Під 

замком» здійснити приймання-передачу майна, про що скласти відповідний 

акт. 

 Пункт «3» проекту рішення вважати пунктом «6». 

Доповнити проект рішення додатком наступного змісту: 

Додаток   

до рішення ______ сесії 

міської ради ___ скликання 

__________ № ___________ 

Перелік основних засобів та інвентарю,  

які знаходяться в господарському віданні КП «Парк культури та відпочинку 

«Боздоський» 

№ Назва 
 

Залишкова вартість в грн. 

1 Будинок охорони  4387,5 

2 Громадська вбиральня  29926,38 

3 Приміщення каси  8187,5 

4 Доріжка до вбиральні  2859,16 

5 Центральна алея  52778,03 

6 Підїздні доріжки  47195,18 

7 Дубова алея (доріжка)  63762,53 

8 Доріжка до в'їзду  13120,47 
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9 Доріжка транспортна   65248,58 

10 Блискозахисники   36110,72 

11 Електромережа  66771,39 

12 Карусель" Святкова"  1840,44 

13 Дитячий майдачик  17006,63 

14 Піхта ( дерево)  630,00 

15 

Капітальне будівництво 

(фундаменти) 

 

1171650,00 

Перелік малоцінного інвентарю 

№ Назва К-сть  Сума в грн.  

1 Лавочки 25 13500 

2 Лавки садові 10 6300 

3 Контейнери для сміття 1 350 

4 Урни для сміття 12 3000 

5 Дрель 1 544 

6 Вогнегасник 1 112.69 

7 Урна для сміття 20 7050 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до 

розгляду на сесії з урахуванням висловленої пропозиції. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

24. СЛУХАЛИ: Полтавцева Т.В. представила проект рішення № 732 «Про 

розмір орендної плати.» (Обласна молодіжна організація).  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до 

розгляду на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

25. СЛУХАЛИ: Полтавцева Т.В. представила проект рішення № 733 «Про 

припинення права господарського відання.» (КП ЖРЕР №4, 5, 8). Просила 

доповнити проект рішення пунктами  4,5  наступного змісту: 

 « 4. Передати в господарське відання комунального підприємства «Уж-

Фест» 20 (двадцять) дерев’яних будиночків (збірна споруда) балансовою 

вартістю 557760,00 грн.  

 5. Виконавчому комітету та комунальному підприємству «Уж-Фест» 

здійснити приймання-передачу вищезазначених об’єктів відповідно до вимог 

чинного законодавства. 

Пункт «4» проекту рішення вважати пунктом «6». 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до 

розгляду на сесії з урахуванням висловленої пропозиції. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 
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26. СЛУХАЛИ: Полтавцева Т.В. представила проект рішення № 734 «Про 

передачу приміщення у користування.» (бібліотека по вул. Доманинській, 

263) 

Просила доповнити даний проект рішення, а саме: 

 «Назву проекту рішення викласти в редакції «Про передачу майна». 

  Преамбулу проекту рішення доповнити посиланнями на статті 135, 136 

Господарського кодексу України. 

- Доповнити проект рішення пунктами «3, 4» наступного змісту: 

3. Передати в господарське відання комунального підприємства 

«Стадіон «Авангард» наступні об’єкти по вул. І. Франка, 1: 
- будівлі та споруди літери А,Д,И,И′,Ж,М,Н,О,П,Т,У; 

- спортивні майданчики та поля позиції І,ІІІ,ІV,V,VI,VIII,IX,X,XI; 

- споруди позиції XII-XV; 

- стоянку для автомобілів позиція XVI. 

4. Департаменту міського господарства та комунальному підприємству 

«Стадіон «Авангард» здійснити приймання-передачу вищезазначених 

об’єктів відповідно до вимог чинного законодавства. 
Пункт «3» проекту рішення вважати пунктом «5». 
ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до 

розгляду на сесії з урахуванням висловленої пропозиції. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

27.  СЛУХАЛИ: Пекар В.І. представив проект рішення з доповненням № 

735 «Про зміни до рішень міської ради 28.02.2017 №608, 30.03.2017 №624.» 

(структура апарату ради та її виконавчих органів).  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до 

розгляду на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

28.  СЛУХАЛИ: Воловар М.В. представила проект рішення № 736 «Про 

оплату праці міського голови.»  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до 

розгляду на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

29.  СЛУХАЛИ:  Про проект рішення № 737 «Про зміни до рішення I сесії 

міської ради VII скликання 03.12.15 №9 «Про персональний склад постійних 

комісій Ужгородської міської ради VII скликання». (повноваження голови 

комісії) 

ВИСТУПИЛИ: Ковальський А.В. запропонував доповнити проект рішення 

пунктом наступного змісту: 

«Припинити повноваження секретаря постійної комісії з питань  соціально – 

економічного розвитку, бюджету, фінансів та оподаткування Ковальського 

Анатолія Володимировича, залишивши його членом комісії та обрати 
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секретарем постійної комісії з питань  соціально – економічного розвитку, 

бюджету, фінансів та оподаткування Химинця Володимира Васильовича.» 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до 

розгляду на сесії з урахуванням висловленої пропозиції. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

30.  СЛУХАЛИ: Про проект рішення № 738 «Про зміни до рішення I сесії 

міської ради VII скликання 03.12.15 №9 «Про персональний склад постійних 

комісій Ужгородської міської ради VII скликання». (вихід зі складу комісії) 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до 

розгляду на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

31.  СЛУХАЛИ: Про проект рішення № 739 «Про дострокове припинення 

повноважень секретаря Ужгородської міської ради.»  

ВИСТУПИЛИ: Ковальський А.В. запропонував розглянути проект рішення 

на початку сесії міської ради. 

ВИРІШИЛИ: Розглянути проект рішення на початку сесії міської ради. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

32.  СЛУХАЛИ: Про проект рішення № 740 «Про розпуск виконавчого 

комітету Ужгородської міської ради.»  

ВИСТУПИЛИ: Ковальський А.В. запропонував розглянути проект рішення 

на початку сесії міської ради. 

ВИРІШИЛИ: Розглянути проект рішення на початку сесії міської ради. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

33.  СЛУХАЛИ: Про проект рішення № 741 «Про зміни до персонального 

складу постійних комісій Ужгородської міської ради VII скликання.»   

ВИСТУПИЛИ: Ковальський А.В. запропонував розглянути проект рішення 

на початку сесії міської ради. 

ВИРІШИЛИ: Розглянути проект рішення на початку сесії міської ради. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

34.  СЛУХАЛИ: Про розгляд місцевої ініціативи щодо дострокового 

припинення повноважень міського голови. (проект № 742) 

ВИСТУПИЛИ: Ковальський А.В. запропонував розглянути проект рішення 

на початку сесії міської ради. 

ВИРІШИЛИ: Розглянути проект рішення на початку сесії міської ради. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

35.  СЛУХАЛИ: Про розгляд електронної петиції Казьмірової В.В. щодо 

підтримки діяльності міського голови.  

ВИРІШИЛИ: Взяти інформацію до відома. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 
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  «за» - одноголосно. 

36.  СЛУХАЛИ: Яцків О.І. представила представив проект рішення № 743 

«Про встановлення розміру кошторисної заробітної плати, який враховується 

при визначенні вартості будівництва (нового будівництва, реконструкції, 

реставрації, капітального ремонту, технічного переоснащення) об’єктів, що 

споруджуються із залученням бюджетних коштів.» 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до 

розгляду на ХІV сесії міської ради. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

 

ІІ. СЛУХАЛИ: Гах Л.М. поінформувала присутніх про висновки щодо 

перевиконання дохідної частини загального фонду бюджету міста за січень – 

травень поточного року (надходження загального фонду бюджету міста 

склали 259905,8 тис. грн., що на 55306,3 тис. грн.. більше планових 

розрахунків на цей період, з урахуванням збільшення показників бюджету 

міста, фактичне перевиконання дохідної частини загального фонду становить 

11280,9 тис.грн.), до бюджету розвитку надійшло коштів на суму 12635,1 

тис.грн., з урахуванням збільшення показників бюджету та за виключенням 

авансових внесків покупців земельних ділянок для проведення експертних 

грошових оцінок, які підлягають поверненню, обсяг перевиконання 

становить 995,1 тис. грн., ознайомила присутніх із клопотаннями 

розпорядників коштів та результатами розгляду пропозицій департаментом 

фінансів та бюджетної політики. 

         

 

 Пропозиції  по розподілу додаткових коштів на бюджетну комісію на 

11.07. 2017 року   

         

№ 

п/

п 

Головний 

розпорядни

к,             № 

листа 

Короткий 

зміст 

видатків 

Сума потреби Пропозиції 

фінансовог

о 

управлінн

я 

Підстава 

При

мітк

а 
Всьог

о 

Зага

льни

й 

фонд 

Спец

іаль

ний 

фонд 

Сума перевиконання за 

січень- червень  2017 року до 

розподілу 

17 092 

300 

15 

641 

000 

1 451 

300 
      

1 

Департаме

нт міського 

господарст

ва   

2 187 

000 

2 022 

000 

165 

000       

  

Лист від 

26.06.2017 

№24.01-

10/1388 

Додаткові 

кошти на на 

Навчальну 

програуа 

для 

об'єднань 

співвласникі 22 000 

22 

000   

Виділення 

коштів за 

рахунок 

перевикона

ння 

дохідної 

частини 

Лист 

головного 

розпорядн

ика, ст.23, 

78 

Бюджетно

го кодексу 

Затв

ердж

ена 

ціль

ова 

прог

рама 
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в 

багатокварт

ирних 

будинків у 

м. Ужгород 

на 2017 рік 

бюджету 

міста за 7 

місяців 

2017 року 

України 

  

Лист від 

03.07.2017 

№24.01-

10/1411 

Додаткові 

кошти на 

внески до 

статутного 

капіталу на 

придбання 

спецтехніки  

КП 

"Ужгородсь

кий 

комбінат 

комунально

го 

підприємств

а" 

165 

000   

165 

000 

Виділення 

коштів за 

рахунок 

перевикона

ння 

дохідної 

частини 

бюджету 

міста за 7 

місяців 

2017 року 

Лист 

головного 

розпорядн

ика, ст.23, 

78 

Бюджетно

го кодексу 

України 

Змін 

до 

ціль

ової 

прог

рами 

відс

утні 

на 

сайт

і 

місь

кої 

ради 

на 

04.0

7 

  

Лист від 

03.07.2017 

№24.01-

10/1412 

Додаткові 

кошти на 

дотацію на 

покриття 

збитків КП 

"Водоканал" 

2 000 

000 

2 000 

000   

Виділення 

коштів за 

рахунок 

перевикона

ння 

дохідної 

частини 

бюджету 

міста за 7 

місяців 

2017 року 

Лист 

головного 

розпорядн

ика, ст.23, 

78 

Бюджетно

го кодексу 

України 

Змін

и до 

ціль

ової 

прог

рами 

2 

Управлінн

я освіти   

10 080 

420 

10 

080 

420 0       

  

лист від 

28.03.2017 

№277 

На 

заробітну 

плату та 

нарахування 

на зарплату 

дошкільним 

закладам 

міста 

відповідно 

до 

Постанови 

КМУ №974 

від 

14.12.2016 

3 172 

000 

3 172 

000   

Виділення 

коштів за 

рахунок 

перевикона

ння 

дохідної 

частини 

бюджету 

міста за 6 

місяців 

2017 року 

Лист 

головного 

розпорядн

ика, 

ст.23,78,  

Бюджетно

го кодексу 

України   
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р. 

  

лист  

30.06.2017 

№01-14/421 

На 

підготовку 

закладів 

освіти до 

роботи в 

осінньо-

зимовий 

період, 

всього, в т. 

ч.: 

1 100 

000 

1 100 

000   

Виділення 

коштів за 

рахунок 

перевикона

ння 

дохідної 

частини 

бюджету 

міста за 6 

місяців 

2017 року     

    

Загальносвіт

ні школи  

575 

000 

575 

000         

    

Дошкільні 

заклади 

освіти 

500 

000 

500 

000         

    

Професфйн

о-технічні 

заклади 25 000 

25 

000         

  

лист від 

30.06.2017 

р. №258 

На 

заробітну 

плату та 

нарахування 

на зарплату 

професійно-

технічним 

закладам 

міста 

5 808 

420 

5 808 

420   

Виділення 

коштів за 

рахунок 

перевикона

ння 

дохідної 

частини 

бюджету 

міста за 6 

місяців 

2017 року 

Лист 

головного 

розпорядн

ика, 

ст.23,78,  

Бюджетно

го кодексу 

України   

3 

Управлінн

я праці та 

соціальног

о захисту 

населення   

719 

000 

719 

000 0       

  

лист 

29.06.2017 

№35.02-

38/1685 

Управліннп

раці та СЗН 

на 

встановленн

я системи 

електронної 

черги  

120 

000 

120 

000   

Виділення 

коштів за 

рахунок 

перевикона

ння 

дохідної 

частини 

бюджету 

міста за 6 

місяців 

2017 року 

Лист 

головного 

розпорядн

ика, 

ст.23,78,  

Бюджетно

го кодексу 

України   
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лист 

29.06.2017 

№35.02-

38/1674 

На 

енергоносії 

на 

утримання 

приміщення 

Сектору 

обліку 

бездомних 

осіб в Ужг. 

Територіаль

ному центрі 

соціального 

обслуговува

ння 

одиноких иа 

малозабезпе

чених 

громадян 64 000 

64 

000   

Виділення 

коштів за 

рахунок 

перевикона

ння 

дохідної 

частини 

бюджету 

міста за 6 

місяців 

2017 року 

Лист 

головного 

розпорядн

ика, 

ст.23,78,  

Бюджетно

го кодексу 

України   

  

лист 

29.06.2017 

№35.02-

38/1674 

На мат. 

допомогу 

особам, 

мешканцям 

міста, які 

брали 

участь в 

антитерорис

тичній 

операції на 

сході 

України по 

Програмі 

додаткових 

гарантій 

соціального 

захисту на 

2017 рік 

500 

000 

500 

000   

Виділення 

коштів за 

рахунок 

перевикона

ння 

дохідної 

частини 

бюджету 

міста за 6 

місяців 

2017 року 

Лист 

головного 

розпорядн

ика, 

ст.23,78,  

Бюджетно

го кодексу 

України   

  

лист 

29.06.2017 

№35.02-

38/1674 

На На 

Програму 

сімейної, 

молодіжної, 

демографічн

ої, гендерної 

політики, 

попереджен

ня 

насильства в 

сім'ї та 

протидії 

торгівлі 

людьми на 

2016-2020 

роки на 35 000 

35 

000   

Виділення 

коштів за 

рахунок 

перевикона

ння 

дохідної 

частини 

бюджету 

міста за 6 

місяців 

2017 року 

Лист 

головного 

розпорядн

ика, 

ст.23,78,  

Бюджетно

го кодексу 

України   
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відшкодува

ння видатків 

(не більше 

50%)0 за 

надані 

послуги 

постраждал

им від 

насильства 

3 

Апарат 

управління 

Додатково 

на виплату 

заробітної 

плати 

апарату 

управління 

7 160 

700 

7 160 

700   

Виділення 

коштів за 

рахунок 

перевикона

ння 

дохідної 

частини 

бюджету 

міста за 6 

місяців 

2017 року 

Листи 

головного 

розпорядн

ика, 

ст.23,78,  

Бюджетно

го кодексу 

України   

4  

Управлінн

я праці та 

соціальног

о захисту 

населення  

Субвенція з 

державного 

бюджету на 

компенсаці

йні 

виплати за 

жилі 

приміщенн

я  

971 

900,36   

971 

900,3

6 

Кошти 

державного 

бюджету 

Розпорядж

ення 

голови 

ЗОДА 

№306 від 

21.06.2017   

    Разом 

21 119 

020,36 

19 

982 

120,0

0 

1 136 

900,3

6       

    

Разом без 

субвенції 

20 147 

120,00 

19 

982 

120,0

0 

165 

000,0

0       

ВИРІШИЛИ: Підтримати клопотання розпорядників коштів відповідно до 

наведеної нижче таблиці: 

       

 

 Пропозиції  по розподілу додаткових коштів на бюджетній комісії  11.07. 2017 

року  

       

№ 

п/

п 

Головний 

розпорядник,             

№ листа 

Короткий зміст 

видатків 

Сума потреби Пропозиції 

фінансового 

управління Всього 

Загаль

ний 

фонд 

Спеціа

льний 

фонд 
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Сума перевиконання за січень- 

червень  2017 року до розподілу 

17 792 

300 

16 341 

000 

1 451 

300 
  

1 

Департамент 

міського 

господарства   

9 392 

900 

2 000 

000 

7 392 

900   

  

Лист 

КП"Стадіон 

"Авангард" від 

05.07.№2 

Додаткові кошти 

на  придбання 

спецтехніки та 

комп'ютерної 

техніки 

КП"Стадіон 

"Авангард" 839 570   

839 

570 

Виділення 

коштів за 

рахунок 

перевиконання 

дохідної 

частини 

бюджету міста 

за 6 місяців 

2017 року 

  

Лист від 

03.07.2017 

№24.01-10/1412 

Додаткові кошти 

на дотацію на 

покриття збитків 

КП "Водоканал" 

2 000 

000 

2 000 

000   

Виділення 

коштів за 

рахунок 

перевиконання 

дохідної 

частини 

бюджету міста 

за 6 місяців 

2017 року 

  

Лист від 

03.07.2017 

№24.01-10/1411 

Додаткові кошти 

на внески до 

статутного 

капіталу на 

придбання 

спецтехніки  КП 

"Ужгородський 

комбінат 

комунального 

підприємства" 165 000   

165 

000 

Виділення 

коштів за 

рахунок 

перевиконання 

дохідної 

частини 

бюджету міста 

за 6 місяців 

2017 року 

  

Лист від 

10.07.2017 

№24.01-10/1458 

Додаткові кошти 

на внески до 

статутного 

фонду 

КП"Водоканал" 

на погашення 

податкового 

боргу до 

міського 

бюджету 

5 000 

000   

5 000 

000 

Виділення 

коштів за 

рахунок 

перевиконання 

дохідної 

частини 

бюджету міста 

за 6 місяців 

2017 року 

  

Лист від 

10.07.2017 

№24.01-10/1459 

Додаткові кошти 

на внески до 

статутного 

фонду КП 

"КШЕП" на 

придбання урн 

та паркових 

лавиць 196 600   

196 

600 

Виділення 

коштів за 

рахунок 

перевиконання 

дохідної 

частини 

бюджету міста 

за 6 місяців 
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2017 року 

  

Лист від 

05.07.2017 

№1477/24.01-12 

Додаткові кошти 

на внески до 

статутного 

фонду КП 

"КШЕП" на 

придбання  

паркових лавиць 195 930   

195 

930 

Виділення 

коштів за 

рахунок 

перевиконання 

дохідної 

частини 

бюджету міста 

за 6 місяців 

2017 року 

  

Лист від 

11.07.2017 

№24.01-10/1463 

Додаткові кошти 

на внески до 

статутного 

фонду 

КП"Водоканал" 

на придбання 

люків при 

відновленні 

покриття доріг 100 000   

100 

000 

Виділення 

коштів за 

рахунок 

перевиконання 

дохідної 

частини 

бюджету міста 

за 6 місяців 

2017 року 

  

Лист від 

11.07.2017 

№24.01-10/1463 

Додаткові кошти 

на внески до 

статутного 

фонду КП"Парк 

Підзамковий" на 

зміцнення 

матеріально-

технічної бази 200 000   

200 

000 

Виділення 

коштів за 

рахунок 

перевиконання 

дохідної 

частини 

бюджету міста 

за 6 місяців 

2017 року 

  

Лист УКБ 

10.07.2017 №32-

08/96 

Перерозподіл 

призначень на 

департамент 

міського 

господарства по 

об'єкту 

"Реконструкція 

легкоатлетичног

о ядра стадіону 

"Авангард" в м. 

Ужгород" 695 800   

695 

800   

  

Управління 

капітального 

будівництва   -695 800 0 

-695 

800   

  

Лист 10.07.2017 

№32-08/96 

Перерозподіл 

призначень між 

об'єктами в сумі 

1 000 000 грн. 0     

Перерозподіл 

призначень між 

об'єктами 
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Лист 10.07.2017 

№32-08/97 

Перерозподіл 

призначень на 

департамент 

міського 

господарства по 

об'єкту 

"Реконструкція 

легкоатлетичног

о ядра стадіону 

"Авангард" в м. 

Ужгород" -695 800   

-695 

800 

Перерозподіл 

призначень на 

департамент 

міського 

господарства 

  

Управління 

праці та 

соціального 

захисту 

населення  

Субвенція з 

державного 

бюджету на 

компенсаційні 

виплати за жилі 

приміщення  

971 

900,36   

971 

900,36 

Кошти 

державного 

бюджету 

  

Управління 

освіти    

4 560 

500 

4 560 

500 0   

  

лист 03.07.2017 

№493 

Дошкільним 

закладам на 

заробітну плату 

та нарахування 

на заробітну 

плату 

1 500 

000 

1 500 

000,00   

Виділення 

коштів за 

рахунок 

перевиконання 

бюджету міста 

  

лист  30.06.2017 

р. №258 

Професійно - 

технічним 

закладам на 

заробітну плату 

та нарахування 

на заробітну 

плату 

1 960 

500 

1 960 

500,00   

Виділення 

коштів за 

рахунок 

перевиконання 

бюджету міста 

  

лист 30.06.2017 

р, №01-14/421 

Закладам освіти 

для підготовки 

до зими 

1 100 

000 

1 100 

000,00   

Виділення 

коштів за 

рахунок 

перевиконання 

бюджету міста 

  

Управління 

економіки та 

стратегічного 

планування   189 000 189 000 0   
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лист 10.07.2017 

№19.01-06/134 

Програма 

розвитку 

транскордонн

ого 

співробітницт

ва, туризму та 

формування 

позитивного 

міжнародного 

інвестиційног

о іміджу м. 

Ужгород на 

2017-2022 

роки 189 000 

189 

000,00   

Виділення 

коштів за 

рахунок 

перевиконання 

дохідної 

частини 

бюджету міста 

за 6 місяців 

2017 року 

  

Додаткові 

кошти на 

виплату 

заробітної 

плати органам 

місцевого 

самоврядуванн

я , всього, в т. 

ч. :   

4 345 

700 

4 345 

700 0 

Виділення 

коштів за 

рахунок 

перевиконання 

дохідної 

частини 

бюджету міста 

за 6 місяців 

2017 року 

  Виконком   

1 751 

430 

1 751 

430     

  

Ужгородська 

міська рада   87 660 87 660     

  

Управління 

економіки та 

стратегічного 

планування   223 260 223 260     

  

Управління 

містобудування 

та архітектури    238 330 238 330     

  

Департамент 

міського 

господарства   484 890 484 890     

  

Управління у 

справах 

культури, 

спорту, сім'ї та 

молоді   148 350 148 350     
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Управління 

освіти   144 140 144 140     

  

Управління 

праці та 

соціального 

захисту 

населення   768 420 768 420     

  

Департамент 

фінансів та 

бюджетної 

політики   370 390 370 390     

  

Управління 

капітального 

будівництва   52 950 52 950     

  

Відділ охорони 

здоров'я   75 880 75 880     

    Разом 

18 764 

200,36 

11 095 

200,00 

7 669 

000,36   

    без субвенцій 

17 792 

300,00 

11 095 

200,00 

6 697 

100,00   

Доручити департаменту фінансів та бюджетної політики і управлінню 

економіки та стратегічного планування підготувати доповнення до проектів 

рішень щодо змін до бюджету та до Програми економічного і соціального 

розвитку на 13.07.2017. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

 

 

Заст. голови комісії       С.Фрінт 

 

 

Секретар комісії        А.Ковальський 


