
ПРОТОКОЛ № 107 
засідання постійної комісії з питань соціально – економічного розвитку, 

бюджету, фінансів та оподаткування 

 

від 08.05.2018          м. Ужгород  

 

ПРИСУТНІ: Готра В.В. – голова комісії; 

Фрінт С.Л. – заст. голови комісії; 

Гомонай В.В., Мандич Ю.В.,Щадей В.І.,  

Химинець В.В. – члени комісії. 

ВІДСУТНІ:  

Ковальський А.В. – секретар комісії; 

ЗАПРОШЕНІ: 

Тарахонич В.Ю. – начальник відділу міжнародних грантових програм та 

інновацій; 

Травіна О.В. – начальник управління економіки та стратегічного планування; 

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

Решетар В.В. – начальник відділу охорони здоров’я; 

Василиндра О.М. – начальник управління у справах культури, спорту, сім’ї та 

молоді; 

Квіт В.В. – заст. начальника управління містобудування та архітектури; 

Бабидорич В.І. – директор департаменту міського господарства; 

Яцків О.І. – заст. директора департаменту міського господарства; 

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

Пекар В.І. - начальник управління правового забезпечення; 

Макара О.І. – керуючий справами виконкому; 

Сюсько М.М. – депутат міської ради. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 

І. Обговорення проектів рішень чергової ХХІІІ сесії міської ради. 

ІІ. Про розгляд листів головних розпорядників коштів щодо внесення змін до 

бюджету міста (відповідно до листа департаменту фінансів від 08.05.2018 № 

205/26/04-10). 

ІІІ. Про колективне звернення мешканців будинку по вул. Бестужева, 12 

щодо проведення капітального ремонту прибудинкової території. 

ІV. Про лист заступника міського голови Фартушка І.І. від 08.05.2018 № 

1.04-05/117 щодо дофінансування об’єктів, які перемогли в рамках 

Громадського бюджету 2017 року. 

 

1. СЛУХАЛИ: Тарахонич В.Ю. представила проект рішення  № 1061 

«Про вступ до Асоціації органів місцевого самоврядування «Єврорегіон 

Карпати – Україна». 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до 

розгляду на сесії. 
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За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2. СЛУХАЛИ: Травіна О.В. представила проект рішення № 1062 «Про 

приєднання Ужгородської міської ради до ініціативи Європейського Союзу 

«Мери та економічне зростання». 

ВИРІШИЛИ: 1. У додатку до рішення виправити технічну помилку, а саме: 

по батькові «Миколайович» замінити на «Євстафійович». 

Підтримати проект рішення та рекомендувати його до розгляду на сесії з 

урахуванням висловленої пропозиції. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3. СЛУХАЛИ: Травіна О.В. представила проект рішення № 1063 «Про 

зміни до Програми розвитку туризму та формування позитивного 

інвестиційного іміджу м. Ужгород на 2018 – 2022 роки.» 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до 

розгляду на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

4. СЛУХАЛИ: Біксей А.Б. представив проект рішення № 1036 «Про 

зміни до Програми додаткових гарантій соціального захисту громадян на 

2018 рік.» 

ВИСТУПИЛИ: Щадей В.І., Готра В.І. 

ВИРІШИЛИ: 1. Підтримати проект рішення та рекомендувати його до 

розгляду на сесії. 

2. Повернутись до розгляду питання в червні на черговому засіданні 

постійної комісії із залученням представників фракцій та депутатських 

комісій. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

5. СЛУХАЛИ: Про проект рішення № 1064 «Про зміни до комплексної 

Програми профілактики та протидії злочинності в місті Ужгород на 2017 – 

2020 роки.» (є зауваження департаменту фінансів) 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до 

розгляду на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

6. СЛУХАЛИ: Решетар В.В. представив проект рішення № 1065 «Про 

зміни до рішення VІІІ сесії міської ради VІІ скликання 29.11.2016 № 443.» 

(Програма зміцнення матеріально технічної бази МЦПМСД). 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до 

розгляду на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

7. СЛУХАЛИ: Василиндра О.М. представила проект рішення № 1066 

«Про доповнення до Програми будівництва, реконструкції та капітального 
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ремонту дитячих та спортивних майданчиків у м. Ужгород на 2017 – 2021 

роки.» 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до 

розгляду на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

8. СЛУХАЛИ: Про проект рішення № 1067 «Про зміни до Програми 

розвитку земельних відносин у м. Ужгород на 2017 – 2019 роки.» 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до 

розгляду на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

9. СЛУХАЛИ: Квіт В.В. представила проект рішення № 1068 «Про зміни 

до рішення ХІ сесії міської ради VІ скликання 09.12.2011 р. № 323.» 

(Програма комплексного забезпечення містобудівною документацією). 

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 № 1069 «Про 

встановлення розміру кошторисної заробітної плати, який враховується при 

визначенні вартості будівництва (нового будівництва, реконструкції, 

капітального ремонту, технічного переоснащення) об’єктів, що 

споруджуються із залученням бюджетних коштів.» 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до 

розгляду на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

11.  СЛУХАЛИ: Яцків О.І. представила проект рішення № 1070 «Про 

Програму утримання та фінансової підтримки спортивних споруд КП 

«Стадіон «Авангард» на 2018 – 2020 роки.» Просила внести критичні 

зауваження у зв’язку із технічними помилками. 

ВИСТУПИЛИ: Мандич Ю.В. повідомив про наявний конфлікт інтересів, 

тому, відповідно до вимог чинного законодавства, утримується від 

обговорення проекту рішення та не буде брати участь у голосуванні. 

ВИРІШИЛИ: 1. Внести зміни до п. 2 проекту рішення, у п. 7 паспорту 

програми та у абзац другий розділу 6 програми, а саме слова «розпорядник 

коштів нижчого рівня» змінити на слова «одержувач бюджетних коштів»,  

додаток 3 до програми викласти в новій редакції (додається). 

         Додато

к 3 

 

         до 

рішення___сесі

ї міської ради   

         ____ 

склика
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ння  

         _____________

_року №_____ 

           

         Додаток 3 до 

Програми 

           

Результативні показники 

першочергових заходів на виконання 

завдань міської цільової програми 

      

Програма утримання та фінансової 

підтримки спортивних споруд КП «Стадіон 

«Авангард» на 2018-2020 роки 

     

           
          грн. 

Відповідал

ьні 

виконавці, 

ТПКВКМБ

, завдання 

програми, 

результати

вні 

показники 

Код 

тим

часо

вої 

клас

ифік

ації 

та 

коду

ван

ня 

Етапи 

виконання 

програми 

       

  І етап                                                                                              

2018 рік 

ІІ етап                                                                                             

2019 рік 

ІІІ етап                                                                                                

2020 рік 

  Разом у т. ч. кошти міського 

бюджету 

Разом у т. ч. кошти 

міського 

бюджету 

Разом у т. ч. кошти 

міського 

бюджету 

   загальн

ий фонд 

спеціальний 

фонд 

 загал

ьний 

фонд 

спеціальний 

фонд 

загаль

ний 

фонд 

спеціа

льний 

фонд 

Всього на 

виконання 

програми 

 1 748 

100 

1 748 100 х 1 737 

400 

1 737 

400 

х 1 537 

400 

1 537 

400 

х 

Підпрограма 1. Внески до 

статутного капіталу суб’єктів 

господарювання (ТПКВКМБ 

1215041) 

       

Мета: Розвиток 

стадіону 

«Авангард» міста 

Ужгород 

         

Всього на 

виконання 

підпрограми 

 1 748 

100 

1 748 100 х 1 737 

400 

1 737 

400 

х 1 537 

400 

1 537 

400 

х 

Завдання 1. 

Забезпечення 

утримання в 

1215

041 
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належному 

стані 

існуючої 

мережі 

спортивних 

споруд 

комунальної 

форми 

власності та 

забезпечення 

їх 

ефективного 

функціонува

ння для 

проведення 

спортивних 

заходів 

(ТПКВКМБ 

1215041) 

Показники 

затрат 

          

обсяг видатків на 

фінансову 

підтримку 

комунальних 

споруд, грн. 

1 748 

100 

1 748 100 х 1 737 

400 

1 737 

400 

х 1 537 

400 

1 537 

400 

х 

кількість 

комунальних 

спортивних 

споруд, видатки на 

утримання яких 

планується 

здійснювати з 

місцевого 

бюджету, од. 

1 1 х 1 1 х 1 1 х 

планова кількість 

штатних 

працівників 

комунальних 

спортивних 

споруд, осіб 

15 15 х 15 15 х 15 15 х 

Показник 

продукту 

          

кількість заходів, 

що планується 

провести на 

комунальних 

спортивних 

спорудах, од. 

29 29 х 29 29 х 29 29 х 

кількість 

комунальних 

спортивних 

споруд, які 

плануються 

фінансувати з 

місцевого 

бюджету, од. 

1 1 х 1 1 х 1 1 х 
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Показники 

ефективност

і 

          

середній розмір 

видатків з бюджету 

на утримання 

однієї спортивної 

споруди 

комунальної 

форми власності, 

грн. 

1 748 

100 

1 748 100 х 1 737 

400 

1 737 

400 

х 1 537 

400 

1 537 

400 

х 

середньомісячна 

заробітна плата 

одного працівника 

комунальних 

спортивних 

споруд, видатки на 

утримання яких 

передбачено 

бюджетні кошти, 

грн. 

4 495,2 4 495,2 х 4 495,2 4 495,2 х 4 495 4 495 х 

Показники 

якості 

          

динаміка кількості 

спортивних 

заходів, що 

проводяться на 

комунальних 

спортивних 

спорудах, видатки 

на утримання яких 

здійснюються із 

бюджету, в 

порівнянні з 

минулим роком, 

од. 

29 29 х 29 29 х 29 29 х 

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

урахуванням висловленого зауваження. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 5; 

  «не голосував» - 1. (Мандич Ю.В.) 

12.  СЛУХАЛИ: Яцків О.І. представила проект рішення № 1071 «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 № 1072 «Про 

доповнення до рішення ХVІІІ сесії міської ради VІІ скликання 14.12.2017 

року № 903.» (Про дольову участь співвласників багатоквартирних будинків 

у проведенні кап. ремонту житла). 
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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 № 1073 з 

доповненням «Про зміни до Програми капітального ремонту житлового 

фонду у м. Ужгород на 2018 – 2022 роки.» 

ВИСТУПИЛИ: Щадей В.І. просив у завданні 6 додатку 1 до проекту 

рішення за рахунок зменшення фінансування на 40,0 тис.грн. об’єкту «вул. 

Минайська, 3 (ОСББ «Каштан – Минайська,3») збільшити обсяг 

фінансування об’єкту «вул. Минайська,10» на 20,0 тис. грн. та у доповненні 1 

збільшити обсяг фінансування об’єкту «вул. В.Комендаря, 47 (ОСББ 

«Єдність 47, 47а») на 20,0 тис. грн.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до 

розгляду на сесії з урахуванням висловленої пропозиції. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

15.  СЛУХАЛИ: Яцків О.І. представила проект рішення № 1074 з 

доповненням «Про зміни до Програми благоустрою міста Ужгород на 2018 – 

2022 роки.» 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до 

розгляду на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

16.  СЛУХАЛИ: Травіна О.В. представила проект рішення № 1075 «Про 

зміни до Програми економічного і соціального розвитку м. Ужгорода на 2018 

рік.» 

ВИСТУПИЛИ: Гомонай В.В. 

ВИРІШИЛИ: 1. У додатку 2 “Показники будівництва, реконструкції та 

капітального ремонту соціально-культурних та комунальних об’єктів на 

2018 рік” за рахунок коштів міського бюджету передбачити обсяг 

фінансування на облаштування частини території існуючого кладовища 

"Барвінок" в с. Барвінок Ужгородського району – будівництво –                      

1340,779 тис. грн., реконструкцію даху ДНЗ №30 по вул.Шевченка, 42 –                 

500,0 тис. грн. 

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

урахуванням висловленої пропозиції. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

17.  СЛУХАЛИ: Гах Л.М. представила проект рішення № 1076 «Про зміни 

до бюджету міста на 2018 рік.» 

ВИСТУПИЛИ: Гомонай В.В. 

 Готра В.В. повідомив про наявність конфлікту інтересів, тому участі в 

голосуванні брати небуде. 
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ВИРІШИЛИ: 1. .Зміст абзацу першого проекту рішення доповнити словами 

«постанову Кабінету Міністрів України від 11.04.2018 р. № 266 "Деякі 

питання використання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 

на модернізацію та оновлення матеріально-технічної бази професійно-

технічних навчальних закладів у 2018 році", постанову Кабінету Міністрів 

України від 04.04.2018 р. № 237 "Деякі надання субвенції з державного 

бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної 

загальної середньої освіти "Нова українська школа", розпорядження голови  

Закарпатської обласної державної адміністрації від 04 травня 2018 року № 

281 «Про розподіл субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 

забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти „Нова 

українська школа”», висновок про перевиконання загального фонду бюджету 

міста за січень-квітень 2018 року від 07.05.2017 № 202/26/03-20». 

2. Текст проекту рішення доповнити наступними пунктами: 

14. Затвердити зміни до розподілу видатків бюджету м. Ужгород на 

2018 рік за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 

модернізацію та оновлення матеріально-технічної бази професійно-технічних 

навчальних закладів за головними розпорядниками коштів міського бюджету 

у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з 

додатком 14. 

15. Затвердити  зміни до розподілу видатків бюджету м. Ужгород на 

2018 рік за рахунок субвенції з місцевого бюджету  на  забезпечення якісної, 

сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" за 

рахунок відповідної субвенції з державного бюджету за головними 

розпорядниками коштів міського бюджету у розрізі відповідальних 

виконавців за бюджетними програмами згідно з додатком 15. 

 16. Затвердити спрямування частини залишку коштів освітньої 

субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, що склався на початок 

2018 року за головними розпорядниками коштів міського бюджету у розрізі 

відповідальних виконавців за бюджетними  програмами згідно з додатком 16. 

17. Затвердити кошти співфінансування з бюджету м. Ужгород на 2018 

рік до субвенції з місцевого бюджету на  забезпечення якісної, сучасної та 

доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" за рахунок 

відповідної субвенції з державного бюджету згідно з додатком 18. 

3. Пункт 14 проекту рішення вважати пунктом 18. 

4. Збільшити обсяг доходів бюджету за рахунок субвенції з місцевого 

бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої 

освіти "Нова українська школа" на 3 108 700 грн. та субвенції з державного 

бюджету місцевим бюджетам на модернізацію та оновлення матеріально-

технічної бази професійно-технічних навчальних закладів на 2 300 000 грн.. 

5. За рахунок коштів субвенції з місцевого бюджету  на  забезпечення 

якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська 

школа" за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету, збільшити 

бюджетні призначення головному розпоряднику управління освіти по коду 

ТПКВКМБ 0611020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми 
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навчальними закладами ( в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при 

школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами»         

на  3 108 700  грн., в тому числі на закупівлю дидактичних матеріалів, 

сучасних меблів, комп’ютерного обладнання для закладів загальної середньої 

освіти - 3 002 800 грн., на підготовку тренерів педагогів, підвищення 

кваліфікації вчителів початкової школи – 105 900 грн. З вказаної суми 

субвенції розподілити  по загальному фонду 1 122 400 грн., ; по спеціальному 

фонду за рахунок коштів переданих з загального фонду до бюджету розвитку  

1 986 300 грн., як капітальні видатки  для закупівлі дидактивних матеріалів, 

сучасних меблів, комп'ютерного обладнання, відповідного мультимедійного 

контенту для початкових класів згідно з переліком, затвердженим МОН за 

рахунок субвенції з державного бюджету. 

 6. За рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 

модернізацію та оновлення матеріально-технічної бази професійно-технічних 

навчальних закладів збільшити бюджетні призначення головному 

розпоряднику управління освіти по коду ТПКВКМБ 0611110  «Підготовка 

кадрів професійно-технічними закладами та іншими закладами освіти» на     

2 300  000 грн. по спеціальному фонду,  за рахунок коштів переданих з 

загального фонду до бюджету розвитку, як капітальні видатки для придбання 

обладнання, матеріалів та устаткування професійно-технічними закладами за 

рахунок субвенції з державного бюджету. 

7. За рахунок залишку коштів освітньої субвенції з державного 

бюджету місцевим бюджетам, що склався на початок 2018 року збільшити 

бюджетні призначення головному розпоряднику управління освіти по коду 

ТПКВКМБ 0611020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми 

навчальними закладами ( в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при 

школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» на 

3 070 000  грн., з них оплата праці  2 516 400, для виплати заробітної плати з 

нарахуванням педагогічним працівникам. 

8. За рахунок перевиконання дохідної частини бюджету міста за січень 

–квітень 2018 року збільшити обсяг доходів бюджету на 6 627 779 грн. та 

збільшити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів в сумі 

6 627 779 грн.: 

 Управлінню освіти по коду ТПКВКМБ 0611020 «Надання загальної 

середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т.ч. школою-

дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, 

гімназіями, колегіумами» на  1 287 000 грн., в тому числі по загальному 

фонду  436 290 грн., по спеціальному фонду за рахунок коштів переданих з 

загального фонду до бюджету розвитку 850 710 грн.  для співфінансування  з 

бюджету м. Ужгород  на 2018 рік до субвенції з державного бюджету 

місцевим бюджетам на  забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної 

середньої освіти "Нова українська школа" на закупівлю дидактичних 

матеріалів, сучасних меблів, комп’ютерного обладнання для закладів 

загальної середньої освіти. 
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Департаменту міського господарства по спеціальному фонду 

(капітальні видатки),  як кошти передані із загального фонду до спеціального 

фонду бюджету розвитку в сумі  3 500 000    грн. по коду ТПКВКМБ 1217670 

«Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання» по Програмі 

фінансової підтримки комунальних підприємств міста Ужгород на 2018-2020 

роки. 

Управлінню капітального будівництва по спеціальному фонду 

(капітальні видатки),  як кошти передані із загального фонду до спеціального 

фонду бюджету розвитку в сумі 1 840 779 грн., з них: 

в сумі 1 340 779 грн. по коду ТПКВКМБ 1517310 «Будівництво об'єктів 

житлово-комунального господарства» на «Облаштування частини території 

існуючого кладовища "Барвінок" в с. Барвінок Ужгородського району -  

будівництво»; 

в сумі 500 000 грн. по коду ТПКВКМБ 1517320 «Будівництво  об'єктів 

соціально-культурного призначення» та коду ТПКВКМБ 1517321 

«Будівництво  освітніх установ та закладів» на «Реконструкцію даху ДНЗ 

№30 по вул. Шевченка,42» 

9. По управлінню праці та соціального захисту населення по 

загальному фонду провести перерозподіл бюджетні призначень: 

зменшити в сумі 3 300 000 грн. по коду ТПКВКМБ 0813011 «Надання 

пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян 

відповідно до законодавства»; 

збільшити в сумі 3 300 000 грн. по коду ТПКВКМБ 0813012 «Надання 

субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-

комунальних послуг». 

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

урахуванням висловлених зауважень. 

3. У зв’язку із виділенням коштів в сумі 3,5 млн. грн. КП «Водоканал м. 

Ужгорода» в якості внесків до статутного фонду для сплати пені і штрафних 

зобов’язань перед місцевим бюджетом заслухати в червні на черговому 

засіданні комісії керівництво підприємства про хід виконання рішення. 

4. Рекомендувати департаменту міського господарства по Програмі 

фінансової підтримки комунальних підприємств здійснити наступний 

розподіл бюджетних призначень: КП «Уж - фест»» - 200,0 тис. грн.; КП 

«УККП» - 200,0 тис. грн.; КП «Водоканал м. Ужгорода» - 1 млн. 500 тис. 

грн.; КП «Ужгородський муніципальний транспорт» - 2 млн. 500 тис. грн.. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 5; 

  «не голосував» - 1. 

18.  СЛУХАЛИ: Яцків О.І. представила проект рішення № 1077 «Про 

надання згоди на прийняття квартир у комунальну власність.» 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до 

розгляду на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 
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19.  СЛУХАЛИ: Пекар В.І. представив проект рішення № 1078 «Про 

доповнення до Правил благоустрою міста Ужгород.» 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до 

розгляду на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

20.  СЛУХАЛИ: Пекар В.І. представив проект рішення № 1079 «Про 

доповнення до рішення ХVІІІ сесії міської ради VІІ скликання 14.12.2017 

року № 889.» (План підготовки регуляторних актів). Враховуючи лист 

департаменту міського господарства від 27.04.2018 № 25.01-10/722 просив 

доповнити таблицю додатку до проекту рішення проектом регуляторного 

акту «Про зміни до рішення міської ради 07.11.2014 № 1505 «Про Порядок 

отримання паспортів відкритих літніх майданчиків у м. Ужгороді». 

Зауважив, що дане рішення забезпечить надходження додаткових коштів до 

міського бюджету. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до 

розгляду на сесії з урахуванням висловленого зауваження. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

21.  СЛУХАЛИ: Біксей А.Б. представив проект рішення № 1080 «Про 

Положення про Ужгородській міській територіальний центр соціального 

обслуговування (надання соціальних послуг) та затвердження штатної 

чисельності.» 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до 

розгляду на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

22.  СЛУХАЛИ: Макара О.М. представила проект рішення № 1081 «Про 

зміни до рішення ХІ сесії міської ради VІІ скликання 28 лютого 2017 року № 

608.» (структура апарату ради та виконкому). Просила доповнити проект 

рішення пунктами: «Змінити назву господарсько – експлуатаційного відділу 

на господарсько – експлуатаційне управління; 

- затвердити чисельність господарського – експлуатаційного 

управління у кількості 19 осіб; 

- змінити назву відділу програмного та комп’ютерного забезпечення 

на управління програмного та комп’ютерного забезпечення; 

- затвердити чисельність управління програмного та комп’ютерного 

забезпечення у кількості 7 чоловік; 

- ввести додатково у відділ інформаційної роботи 1 одиницю; 

- ввести додатково у відділ по роботі з депутатами та постійними 

комісіями 1 одиницю. 

Затвердити загальну чисельність апарату міської ради і виконавчих органів 

ради у кількості 326 одиниць. 

ВИСТУПИЛИ: Фрінт С.Л., Щадей В.І. 

ВИРІШИЛИ: 1. Доповнити проект рішення наступним текстом: 
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«Змінити назву господарсько – експлуатаційного відділу на господарсько – 

експлуатаційне управління; 

- затвердити чисельність господарського – експлуатаційного 

управління у кількості 19 осіб; 

- змінити назву відділу програмного та комп’ютерного забезпечення 

на управління програмного та комп’ютерного забезпечення; 

- затвердити чисельність управління програмного та комп’ютерного 

забезпечення у кількості 7 чоловік; 

- ввести додатково у відділ по роботі з депутатами та постійними 

комісіями 1 одиницю. 

Затвердити загальну чисельність апарату міської ради і виконавчих органів 

ради у кількості 325 одиниць. 

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

урахуванням висловлених пропозицій. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

23.  СЛУХАЛИ: Квіт В.В. представила проект рішення № 1082 «Про 

затвердження містобудівної документації.» (територія, обмежена вул. 

Електрозаводською, Шумною, Другетів, Айвазовського, Панькевича). 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до 

розгляду на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

24.  СЛУХАЛИ: Квіт В.В. представила проект рішення № 1083 «Про 

затвердження містобудівної документації.» (територія, обмежена вул. 

Перемоги, Бобяка, Володимирьскою, Драгоманова) 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до 

розгляду на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

25.  СЛУХАЛИ: Квіт В.В. представила проект рішення № 1084 «Про 

затвердження містобудівної документації.» (територія, обмежена вул. 

Можайського, Бородіна, Минайською, Декабристів). 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до 

розгляду на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

26.  СЛУХАЛИ: Квіт В.В. представила проект рішення № 1085 «Про 

перейменування провулків.» 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до 

розгляду на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 
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ІІ. СЛУХАЛИ: Гах Л.М. ознайомила присутніх із листами головних 

розпорядників коштів щодо внесення змін до бюджету міста (лист 

департаменту фінансів від 08.05.2018 № 205/26/04-10 додається). 

ВИРІШИЛИ: Підтримати клопотання розпорядників та доручити 

департаменту фінансів винести питання на розгляд чергової сесії міської 

ради. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

 

ІІІ. СЛУХАЛИ: Несух О.І., представник заявників, ознайомила присутніх із 

колективним зверненням мешканців будинку по вул. Бестужева, 12 щодо 

проведення капітального ремонту прибудинкової території. 

ВИРІШИЛИ: Доручити департаменту міського господарства розглянути 

клопотання мешканців будинку по вул. Бестужева, 12 та надати пропозиції 

щодо вирішення питання по суті. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

 

ІV. СЛУХАЛИ: Готра В.В. ознайомив присутніх із листом заступника 

міського голови Фартушка І.І. від 08.05.2018 № 1.04-05/117 щодо 

дофінансування об’єктів, які перемогли в рамках Громадського бюджету 

2017 року. 

ВИСТУПИЛИ: Щадей В.І. 

ВИРІШИЛИ: Доручити департаменту фінансів спільно з управлінням 

економіки розглянути питання та надати пропозиції відповідно до вимог 

Бюджетного кодексу України. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

 

 

Голова комісії         В.Готра 


