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ПРОТОКОЛ № 119 
засідання постійної комісії з питань соціально – економічного розвитку, 

бюджету, фінансів та оподаткування 

 

від 02.10.2018 р.         м. Ужгород  

 

ПРИСУТНІ: Готра В.В. – голова комісії. 

Фрінт С.Л. – заст. голови комісії. 

Гомонай В.В.,  

Щадей В.І., Мандич Ю.В.– члени комісії. 

ВІДСУТНІ: Ковальський А.В. – секретар комісії; 

Химинець В.В. член комісії. 

ЗАПРОШЕНІ: 

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

Столярова І.М. – заступник начальника відділу охорони здоров’я. 

Юрко А.А. – начальник управління капітального бьудівництва. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

I.  Про розподіл субвенції відповідно до листа департаменту фінансів та 

бюджетної політики від 01.10.2018 № 453/26/04-10. 

II. Про лист департаменту фінансів та бюджетної політики 01.10.2018 р. 

№ 455/26/03-20. 

III. Про лист департаменту фінансів та бюджетної політики 01.10.2018 р. 

№ 457/26/02-15.(перерозподіл) 

IV. Про лист департаменту фінансів та бюджетної політики 27.09.2018 р. 

№ 449/26/04-10.(додаткова потреба) 

 

I. Про розподіл субвенції з державного бюджету  відповідно до листа 

департаменту фінансів та бюджетної політики від 01.10.2018 № 453/26/04-

10. 

СЛУХАЛИ: Готра В.В. ознайомив присутніх зі змістом листа  щодо 

затвердження розподілу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 

на загальну суму 3 035 000, 00 грн. 

ВИРІШИЛИ: Погодити розподіл державної субвенції та доручити 

департаменту фінансів та бюджетної політики підготувати відповідне 

розпорядження міського голови з подальшим затвердженням його на сесії 

міської ради. Рекомендувати міському голові відповідно до ст.14 п.14.3 

Регламенту Ужгородської міської ради у зв’язку із необхідністю забезпечення 

життєдіяльності міста Ужгорода включити дане питання до порядку денного 

чергової XXVIII сесії Ужгородської міської ради VII скликання. 
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 За це рішення голосували: 

      "ЗА" – одноголосно 

 

II. Про лист департаменту фінансів та бюджетної політики 01.10.2018 р. 

№ 455/26/03-20 

СЛУХАЛИ: Гах Л. М. ознайомила присутніх із перевиконанням 

розрахункового обсягу надходжень до бюджету розвитку міста за підсумками 

січня-вересня 2018 року. 

ВИРІШИЛИ: Інформацію прийняли до відома. 

III. Про лист департаменту фінансів та бюджетної політики 01.10.2018 р. 

№ 457/26/02-15.  

СЛУХАЛИ: Гах Л.М.  ознайомила присутніх із реєстром листів головних 

розпорядників коштів, щодо внесення змін до бюджету міста на 2018 рік.  

( перерозподіл) 

ВИСТУПИЛИ: Столярова І.М. доповіли про потребу у коштах відповідно до 

листів.   

1. Відділ охорони здоров’я   

1.1. № 935/33-19,936/33-18 від 25.09.2018      

ВИРІШИЛИ: Погодити перерозподіл бюджетних призначень по коду 

ТПКВВКМБ 0712080 та доручити департаменту фінансів винести питання на 

розгляд чергової сесії міської ради.  

Перерозподіл по коду ТПКВВКМБ 0712030, ТПКВВКМБ 0712010, 

ТПКВВКМБ 0712030 – залишити без задоволення, та повернутись до розгляду 

на наступному засіданні комісії. 

За це рішення голосували: 

      "ЗА" – одноголосно 

2.Виконком:   

2.1. лист № 07-28/248 від 11.09.2018 р. 

ВИРІШИЛИ: Повернутись до розгляду питання на наступному засіданні 

комісії.   

 

За це рішення голосували: 

"ЗА" – 4 

"Не приймав участі у голосуванні" – 1 
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3. Управління капітального будівництва:  

3.1. лист № 28.01-11/199 від 28.09.2018 р.  

ВИРІШИЛИ: Погодити перерозподіл бюджетних призначень та доручити 

департаменту фінансів винести питання на розгляд чергової сесії міської ради. 

Рекомендувати міському голові відповідно до ст.14 п.14.3 Регламенту 

Ужгородської міської ради у зв’язку із необхідністю забезпечення 

життєдіяльності міста Ужгорода включити дане питання до порядку денного 

чергової XXVIII сесії Ужгородської міської ради VII скликання. 

  За це рішення голосували: 

"ЗА" – 4 

"Не приймав участі у голосуванні" – 1 

 

3.2. лист № 28.01-201 від 01.10.2018 р.   

ВИРІШИЛИ: Погодити перерозподіл бюджетних призначень та доручити 

департаменту фінансів винести питання на розгляд чергової сесії міської ради. 

Рекомендувати міському голові відповідно до ст.14 п.14.3 Регламенту 

Ужгородської міської ради у зв’язку із необхідністю забезпечення 

життєдіяльності міста Ужгорода включити дане питання до порядку денного 

чергової XXVIII сесії Ужгородської міської ради VII скликання. 

  За це рішення голосували: 

"ЗА" – 4 

"Не приймав участі у голосуванні" – 1 

 

4. Управління освіти: 

4.1. лист №01-14/558 від 28.09.2018 р.  

ВИРІШИЛИ: Погодити перерозподіл бюджетних призначень та доручити 

департаменту фінансів винести питання на розгляд чергової сесії міської ради. 

Рекомендувати міському голові відповідно до ст.14 п.14.3 Регламенту 

Ужгородської міської ради у зв’язку із необхідністю забезпечення 

життєдіяльності міста Ужгорода включити дане питання до порядку денного 

чергової XXVIII сесії Ужгородської міської ради VII скликання. 

За це рішення голосували: 

"ЗА" – 4 

"Не приймав участі у голосуванні" – 1 

 

5. Департамент праці та соціального захисту населення: 

5.1. лист №35.06-34/2652 р. 
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ВИРІШИЛИ: Погодити перерозподіл бюджетних призначень та доручити 

департаменту фінансів винести питання на розгляд чергової сесії міської ради. 

Рекомендувати міському голові відповідно до ст.14 п.14.3 Регламенту 

Ужгородської міської ради у зв’язку із необхідністю забезпечення 

життєдіяльності міста Ужгорода включити дане питання до порядку денного 

чергової XXVIII сесії Ужгородської міської ради VII скликання. 

   За це рішення голосували: 

"ЗА" – 4 

"Не приймав участі у голосуванні" – 1 

 

IV. Про лист департаменту фінансів та бюджетної політики 27.09.2018 

р. № 449/26/02-15. (додаткова потреба) 

СЛУХАЛИ: Гах Л.М.  ознайомила присутніх із реєстром листів головних 

розпорядників коштів, щодо внесення змін до бюджету міста на 2018 рік. 

(додаються)  

1. Департамент праці та соціального захисту населення:  

1.1. лист № 35.06 -37/2625 від 17.09.2018 р.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати клопотання № 35.06 -37/2625 від 17.09.2018 р. та 

рекомендувати виділити додаткові кошти на: 

– Програму додаткових гарантій соціального захисту громадян на 2018 в сумі – 

300 000, 00 грн.; 

– Програму «Сприяння виконання рішень суддів та інших виконавчих 

документів на 2018-2022 роки» – 757 201,69 грн.; 

Відкласти на довивчення  звернення розпорядників коштів в частинах: 

– Програми фінансування видатків на компенсаційні виплати за пільговий 

проїзд автомобільним транспортом на міських автобусних маршрутах 

загального користування у м. Ужгород на 2018 рік; 

– Виділення додаткових коштів на компенсаційні виплати за пільговий проїзд 

залізнодорожнім транспортом (погашення заборгованості за 2015 рік). 

Рекомендувати міському голові відповідно до ст.14 п.14.3 Регламенту 

Ужгородської міської ради у зв’язку із необхідністю забезпечення 

життєдіяльності міста Ужгорода включити дане питання до порядку денного 

чергової XXVIII сесії Ужгородської міської ради VII скликання. 
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  За це рішення голосували: 

"ЗА" – 4 

      Утримався – 1 

 

1.2. лист № 35.06 -37/2625 від 17.09.2018 р.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати клопотання № 35.06 -37/2625 від 17.09.2018 р. та 

рекомендувати виділити додаткові кошти на вирізку дерев територіального 

центру в сумі 50. 000 грн.   

Рекомендувати міському голові відповідно до ст.14 п.14.3 Регламенту 

Ужгородської міської ради у зв’язку із необхідністю забезпечення 

життєдіяльності міста Ужгорода включити дане питання до порядку денного 

чергової XXVIII сесії Ужгородської міської ради VII скликання. 

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

 

2. Управління освіти: 

2.1. лист № 01-14/548 від 25.09.2018 р. 

ВИРІШИЛИ: Розглянути клопотання розпорядників коштів за результатами 

підсумків виконання бюджету і за умови наявного перевиконання.  

 

За це рішення голосували: 

"ЗА" – 4 

"Не приймав участі у голосуванні" – 1 

 

3. Управління економіки та стратегічного планування: 

4.1. лист  № 1.01-05/256 від 19.09.2018 р. 

ВИРІШИЛИ: Розглянути клопотання розпорядників коштів за результатами 

підсумків виконання бюджету і за умови наявного перевиконання. 

 

За це рішення голосували: 

"ЗА" – 4 

"Не приймав участі у голосуванні" – 1 

 

СЛУХАЛИ: Готра В.В.  зауважив, що не всі питання порядку денного були 

розглянуті та вніс пропозицію оголосити перерву та продовжити засідання в 

п’ятницю 05.10.2018 року. 



6 
 

ВИРІШИЛИ: Оголосити перерву та продовжити засідання в п’ятницю 

05.10.2018 року. 

За це рішення голосували: 

"ЗА" – 4 

"Не приймав участі у голосуванні" – 1 

 

 

 

від 05.10.2018 року        м. Ужгород 

 

 

       ПРИСУТНІ:  

 

 

 

         

         ВІДСУТНІ: 

Готра В.В. – голова комісії; 

Ковальський А.В. – секретар комісії; 

Гомонай В.В., Щадей В.І., 

Мандич Ю.В.– члени комісії.  

 

Фрінт С.Л. – заступник голови комісії; 

Химинець В.М.– член комісії. 

 

    ЗАПРОШЕНІ: Щербанич С.І. – начальник відділу економічного 

розвитку, аналізу та стратегічного планування, 

управління економіки та стратегічного планування; 

Пекар В.І. – начальник управління правового 

забезпечення; 

Данканич А.Е.  – головний спеціаліст відділу позовної та 

претензійної роботи , управління правового забезпечення; 

Франчук І.З. – заступник директора департаменту праці та 

соціального захисту населення; 

Квіт В.В. – заступник начальника управління 

містобудування та архітектури; 

Гах Л.М. – директор департаменту фінансів та бюджетної 

політики; 

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

Кирлик І.К. – головний спеціаліст відділу охорони 

здоров’я;  

Пуківська М.І. – начальник управління освіти; 

Бабидорич В.І. – директор департаменту міського 

господарства; 

Яцків О.І. – заступник директора департаменту міського 

господарства; 

Полтавцева Т.В. – начальник управління майном, 

департаменту міського господарства; 

Юрко А.А. – начальник управління капітального 

будівництва; 

Білецький О.С. – заступник начальника управління 
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програмного та комп’ютерного забезпечення; 

Білак О.П. – заступник міського голови; 

Білонка В.І. – депутат міської ради; 

Варцаба С.В. – депутат міської ради; 

 
 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

 

I. Про лист департаменту фінансів та бюджетної політики 27.09.2018 р. № 

457/26/02-15 (перерозподіл, лист 25.09.2018 № 935/33-19,936/33-18 ). 

II. Про лист департаменту фінансів та бюджетної політики 27.09.2018 р. № 

457/26/02-15 (перерозподіл, лист 11.09.2018 № 07-28/248). 

III. Про лист управління освіти 28.09.2018 р. № 01-14/558. 

IV. Про лист департаменту фінансів та бюджетної політики 05.10.2018 р. 

№ 469/26/02-15 (додаткова потреба) . 

V. Про лист департаменту міського господарства 07.09.2018 р. №25.01-

10/1772. 

VI. Обговорення проектів рішень чергової ХХVІII сесії Ужгородської 

міської ради VІI скликання. 

I. Про лист департаменту фінансів та бюджетної політики 27.09.2018 р. № 

457/26/02-15 (перерозподіл, лист 25.09.2018 № 935/33-19,936/33-18 ). 

СЛУХАЛИ: Готра В.В. ознайомив присутніх із листом  департаменту фінансів 

та бюджетної політики 27.09.2018 р. № 457/26/02-15 в частині листа відділу 

охорони здоров’я № 935/33-19,936/33-18  щодо  перерозподілу видатків по коду 

ТПКВКМБ 0712080, ТПКВКМБ 0712030,ТПКВКМБ 0712010, ТПКВКМБ 

0710160. Нагадав присутнім членам комісії, що дане питання розглядалось на 

минулому засіданні комісії та було відправлене на довивчення профільним 

службам. 

ВИРІШИЛИ:  

1. Погодити перерозподіл бюджетних призначень по коду ТПКВКМБ 

0712080, зменшити обсяг загального фонду на 1 853 600 грн. та 

збільшити спеціальний фонд на суму 252 600, 00 грн.  Доручити 

департаменту фінансів винести питання на розгляд чергової сесії міської 

ради. 

Рекомендувати міському голові відповідно до ст.14 п.14.3 Регламенту 

Ужгородської міської ради у зв’язку із необхідністю забезпечення 
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життєдіяльності міста Ужгорода включити дане питання до порядку денного 

чергової XXVIII сесії Ужгородської міської ради VII скликання. 

2. Департаменту фінансів та бюджетної політики до наступного засідання 

постійної комісії з питань соціально – економічного розвитку, бюджету, 

фінансів та оподаткування підготувати та надати інформацію щодо 

порядку нарахування заробітної плати, преміальних виплат в межах 

розпорядників коштів та їх відповідності бюджетним призначенням на 

2018. 

 За це рішення голосували: 

      "ЗА" – одноголосно 

 

II. Про лист департаменту фінансів та бюджетної політики 27.09.2018 р. № 

457/26/02-15 (перерозподіл, лист 11.09.2018 № 07-28/248). 

СЛУХАЛИ: Готра В.В. ознайомив присутніх із листом  департаменту фінансів 

та бюджетної політики 27.09.2018 р. № 457/26/02-15 в частині листа 11.09.2018 

№ 07-28/248  щодо  виділення додаткових коштів на співфінансування до 

субвенції з державного бюджету для придбання житла дітям сиротам. Нагадав 

присутнім членам комісії, що дане питання розглядалось на позаминулому 

засіданні комісії де  було вирішено дати  відповідне протокольне доручення 

профільним службам, щоб вони надали на засідання комісії документи 

відповідно до яких визначались об’єкти нерухомості де планувалось закупити 

відповідне житло. 

ВИСТУПАЛИ: Білак О.П. надав затребувані документи та доповів членам 

комісії відповідну інформацію, щодо об’єктів нерухомості де планується 

купівля житла для дітей сиріт.  

ВИРІШИЛИ: Погодити  виділення додаткових коштів на співфінансування до 

субвенції з державного бюджету для придбання житла дітям сиротам за 

рахунок перерозподілу бюджетних призначень відділу охорони здоров’я  по 

коду ТПКВКМБ 0712080 в сумі 471 000, 00 грн. Доручити департаменту 

фінансів винести питання на розгляд чергової сесії міської ради.  

Рекомендувати міському голові відповідно до ст.14 п.14.3 Регламенту 

Ужгородської міської ради у зв’язку із необхідністю забезпечення 

життєдіяльності міста Ужгорода включити дане питання до порядку денного 

чергової XXVIII сесії Ужгородської міської ради VII скликання. 

За це рішення голосували: 

      "ЗА" – 4 

         "Утримався" –1 

 

III. Про лист управління освіти 28.09.2018 р. № 01-14/558 
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СЛУХАЛИ: Готра В.В. ознайомив присутніх із листом  управління освіти 

28.09.2018 р. № 01-14/558, щодо перерозподілу кошторисних призначень 

місцевого фонду бюджету на 2018 рік. 

ВИРІШИЛИ: Погодити перерозподіл бюджетних призначень, зменшити по 

КПКВК 0611010  (надання дошкільної освіти), КЕКВ 2210 (предмети, 

матеріали, обладнання та інвентар) на суму 500 000,00 грн. 

Рекомендувати міському голові відповідно до ст.14 п.14.3 Регламенту 

Ужгородської міської ради у зв’язку із необхідністю забезпечення 

життєдіяльності міста Ужгорода включити дане питання до порядку денного 

чергової XXVIII сесії Ужгородської міської ради VII скликання . 

IV. Про лист департаменту фінансів та бюджетної політики 05.10.2018 р. № 

469/26/02-15 (додаткова потреба)  

СЛУХАЛИ: Готра В.В. ознайомив присутніх із листом  департаменту фінансів 

та бюджетної політики 05.10.2018 р. № 469/26/02-15, щодо виділення 

додаткових коштів. 

1.Управління архітектури та містобудування :   

1.1. лист № 479/01-22 від 27.09.2018 р. 

ВИРІШИЛИ: Розглянути клопотання розпорядників коштів за результатами 

підсумків виконання бюджету і за умови наявного перевиконання.  

За це рішення голосували: 

      "ЗА" – одноголосно 

 

2.Управління економіки та стратегічного планування:   

2.1. лист № 1.05-17/265 від 02.10.2018 р. 

ВИРІШИЛИ: Розглянути клопотання розпорядників коштів за результатами 

підсумків виконання бюджету і за умови наявного перевиконання.  

 

За це рішення голосували: 

      "ЗА" – одноголосно 

 

V. Про лист департаменту міського господарства 07.09.2018 р. №25.01-

10/1772. 

СЛУХАЛИ: Готра В.В. ознайомив присутніх із листом  департаменту міського 

господарства 07.09.2018 р. №25.01-10/1772 щодо виділення додаткових коштів 

для сплати судового збору по КПКВКМБ 1210160, КЕКВ 2800. 

ВИРІШИЛИ:  Погодити виділення додаткових коштів в сумі 163 600,00 грн. 

для сплати судового збору по КПКВКМБ 1210160 «Керівництво і управління у 

відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, обєднаних 

територіальних громадах», КЕКВ 2800. 
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Рекомендувати міському голові відповідно до ст.14 п.14.3 Регламенту 

Ужгородської міської ради у зв’язку із необхідністю забезпечення 

життєдіяльності міста Ужгорода включити дане питання до порядку денного 

чергової XXVIII сесії Ужгородської міської ради VII скликання. 

 

За це рішення голосували: 

      "ЗА" – одноголосно 

 

IV. Обговорення проектів рішень чергової ХХVІII сесії Ужгородської 

міської ради VІI скликання. 

 

1. (проект №1278 з доповненнями 1,2) Про надання грошової допомоги 

малозабезпеченим мешканцям міста. 

СЛУХАЛИ: Франчук І.З.  представила проект рішення.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду на сесії 

з наступними критичними зауваженнями:  

 

1.4 Залуга Петру Степановичу, 1958 року народження, мешканцю м. Ужгорода, 

вул. 8 Березня, 7/21, (реєстраційний номер облікової картки платника податків 

2125107372) на лікування у сумі 10 000,00 грн. 

1.12 Гр. Штефуці Олександру Олександровичу, 1953 року народження, 

мешканцю м. Ужгород, вул. Залізнична  44/15, (реєстраційний номер облікової 

картки платника податків 1951503610) на лікування у сумі 10 000,00 грн. 

1.21 Гр. Бучок  Георгію Георгійовичу, 1944 року народження, мешканцю м. 

Ужгород, вул. Іштвана Дендеші, 28, (реєстраційний номер облікової картки 

платника податків 1619106174) на лікування у сумі 10 000,00 грн. 

1.34 Гр. Решко Зіті Іванівні, 1979 року народження, мешканці м. Ужгород, вул. 

Минайська, 10/32, (реєстраційний номер облікової картки платника податків 

2900720883) на лікування у сумі 10 000,00 грн. 

 

Доповнити проект рішення наступними  пунктами: 

 

1. Гр. Дужар Мирославі Іванівні, 1970 року народження, мешканці міста 

Ужгород, вул. Минайська 10/28 (реєстраційний номер облікової картки 

платника податків 2570703746) на лікування у сумі 10 000,00 грн. 

 

2. Гр. Баконі Надії Олексіївні, 1936 року, мешканці міста Ужгород, вул. 

Минайська 10/23 (реєстраційний номер облікової картки платника податків 

1343201665) на лікування у сумі 10 000,00 грн. 

 

3. Гр.  Потюк Василю Васильовичу, 1974 року, мешканцю Ужгородського 

району с. Концово вул. Миру 38 (реєстраційний номер облікової картки 

платника податків 2713822215) на лікування у сумі 10 000,00 грн. 
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За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" одноголосно 

 

2. (проект №1279) Про Програму додаткових гарантій соціального захисту 

громадян на 2019 рік. 

СЛУХАЛИ: Франчук І.З.  представила проект рішення. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду на 

сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" одноголосно 

3.  (проект №1280) Про Програму підтримки діяльності інститутів 

громадянського суспільства міста соціального спрямування на 2019 рік.   

СЛУХАЛИ: Франчук І.З.  представила проект рішення. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати проект 

рішення до розгляду на сесії.   

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" одноголосно 

4. (проект №1281) Про Програму фінансування видатків на житлово-

комунальні послуги Почесним громадянам м. Ужгород на 2019 рік. 

СЛУХАЛИ: Франчук І.З.  представила проект рішення. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати проект 

рішення до розгляду на сесії.   

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" одноголосно 

5. (проект №1282) Про Програму діяльності медико-соціального 

реабілітаційного центру «Дорога життя» на 2019 рік.  

СЛУХАЛИ: Франчук І.З.  представила проект рішення. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати проект 

рішення до розгляду на сесії.   

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" одноголосно 

6. (проект №1283) Про Програму фінансування видатків на компенсаційні 

виплати за пільговий проїзд автомобільним транспортом на міських автобусних 

маршрутах загального користування у м. Ужгород на 2019 рік.   

СЛУХАЛИ: Франчук І.З.  представила проект рішення. 

ВИСТУПИВ: Готра В.В. повідомив про наявність конфлікту інтересів та 

участі у голосуванні не приймав. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати проект 

рішення до розгляду на сесії.   

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 4 

"Утримався"– 1 

7. (проект №1284) Про прийняття коштів медичної субвенції на 2018 рік. 

СЛУХАЛИ: Решетар В.В. представив проект рішення.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати проект 

рішення до розгляду на сесії.   

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 
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"ЗА" одноголосно 

8. (проект №1285) Про внесення змін до рішення XXIV сесії міської ради VII 

скликання 26.06.2018 року  № 1130.  

СЛУХАЛИ: Решетар В.В. представив проект рішення.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати проект 

рішення до розгляду на сесії.   

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" одноголосно 

9.   (проект №1286) Про Програму «Безпечне місто Ужгород на 2019-2022 

роки».  

СЛУХАЛИ: Білецький О.С.  представив проект рішення.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати проект 

рішення до розгляду на сесії з наступними критичними зауваженнями:   

В тексті проекту рішення № 1286 пункт 4 викласти в новій редакції –  

«Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови 

Фартушка І.І.» 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" одноголосно 

 

10.  (проект №1287) Про зміни до Програми капітального ремонту житлового 

фонду у м. Ужгород на 2018-2022 роки. 

СЛУХАЛИ: Яцків О.І. представила проект рішення.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати проект 

рішення до розгляду на сесії з наступними критичними зауваженнями:   

 

1. Збільшити обсяг фінансування (кошти бюджету) на капітальний ремонт 

покрівлі житлового будинку по вул. Данила Галицького,6 (ОСББ «вул. Данила 

Галицького,6») на 62 000,00 грн. за рахунок зменшення бюджетних призначень 

на капітальний ремонт вул. Підградська (від перехрестя вул. Фединця до 

перехрестя вул. Шумна) на цю ж суму по Програмі благоустрою міста Ужгород 

на 2018-2022 роки та одночасно внести зміни в бюджет міста. 

 

2. Доповнити проект рішення підпунктом 1.2 наступного змісту: 

«1.2. Викласти додаток 5 до Програми у новій редакції згідно з додатком 2» 

 

Додаток 2 

до рішення ____ сесії  

міської ради VII скликання 

____________ № ________ 

 

Додаток 5 до Програми 

 

П Е Р Е Л І К 

житлових будинків, внесених до плану проведення капремонту  

на 2018 рік (першочергові заходи Програми) 

   № Адреса,  Кошторисна Фінансування, грн.: 
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  п.п. рік забудови, 

підстава включення  

вартість, грн. Кошти 

бюджету 

Спів- 

фінансування за 

рахунок 

мешканців 

5% 

Програма: утримання та ефективна експлуатація об’єктів житлово-комунального 

господарства (КПКВК 1216010) 

Підпрограма 1. Інша діяльність, пов’язана з експлуатацією об’єктів житлово-

комунального господарства (КПКВК 1216017) 

Завдання 2. Проведення капітального ремонту водопроводу та каналізації багатоквартирних 

житлових будинків, що обслуговуються управителями  

 вул. Столєтова, 4, 

рік забудов - 1988 

299000 284050 

 

14950 

 

Завдання 4.  Проведення капітального ремонту покрівель житлових будинків об'єднань 

співвласників багатоквартирних будинків ОСББ, ЖБК 

 вул. Лесі Українки, 15 (ОСББ 

«Каштан по  вул. Лесі 

Українки»),  

рік забудови - 1973 

596861 567018 

 

 

 

29843 

 

 

 

 вул. Данила Галицького, 6 

(ОСББ «Данила Галиць-кого, 6» 

300000 285000 

 

 

15000 

 

 

  896861 852018 44843 

Завдання 6.  Проведення капітального ремонту електрощитових, мереж електроосвітлення 

житлових будинків ОСББ, ЖБК 

 вул. Василя Комендаря, 50 

(ОСББ «ВЕЛИКА 

ПЕРЕМОГА»), рік заб. - 1984 

295000 

 

 

280250 

 

 

14750 

 

 

 Разом по ПКВК 1216017 1490861 1416318 74543 

Підпрограма 2. Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів (КПКВК 

1216015) 

Завдання 2.  Проведення капітального ремонту ліфтів житлових будинків ОСББ, ЖБК 

 вул. Василя Комендаря, 50 

(ОСББ «ВЕЛИКА 

ПЕРЕМОГА») 

70163 

 

 

66655 

 

 

3508 

 

 

 Разом 1561024 1482973 78051 

 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 4 

"Утримався" –1 

 

11. (проект №1288) Про зміни до Програми охорони навколишнього 

природного середовища міста Ужгород на  2018 – 2022 роки. 

СЛУХАЛИ: Яцків О.І. представила проект рішення.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати проект 

рішення до розгляду на сесії.   

 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" одноголосно 

12.  (проект №1289) Про зміни до Програми  реконструкції та капітального 

ремонту мережі зовнішнього освітлення м. Ужгород на 2018- 2010 роки. 
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СЛУХАЛИ: Яцків О.І. представила проект рішення.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати проект 

рішення до розгляду на сесії.   

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" одноголосно 

13.  (проект №1290 ) Про зміни до Програми благоустрою міста Ужгород на 

2018-2022 роки. 

СЛУХАЛИ: Яцків О.І. представила проект рішення.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати проект 

рішення до розгляду на сесії з наступними критичними зауваженнями:   

 

У Додатку 6 до Програми доповнити перелік об’єктів та передбачити 

обсяг фінансування згідно з даними таблиці: 

 

№ 

Програма/Найменування заходів КПКВК 

К
Е

К
В

 Зміни 

(тис.грн.) 

міський 

І 

Програма благоустрою міста Ужгород на 2018-2022 

роки      

 Реконструкція міських шляхів     -4 000,000  

 

Реконструкція вул. Можайського (8 Березня - 

Минайська) 1217442 3142 -4 000,000  

 Капітальний ремонт  тротуарів 1217442 3132 549,173  
 

вул. Бобяка 1217442 3132 299,663  

 вул. Перемоги  1217442 3132 249,510  

 Капітальний ремонт міських шляхів     1 388,827 

 вул. Шумна 1217442 3132 2 000,000  

 

вул. Підградська (від перехрестя вул. Фединця до 

перехрестя вул. Шумна) 1217442 3132 -611,173  

 

Одночасно внести зміни в бюджет міста, з врахуванням проекту рішення 

та критичних зауважень, наступного змісту: 

№ 

Програма/Найменування заходів КПКВК 

К
Е

К
В

 

Передбачено 

в бюджеті 

(тис.грн.) 

Зміни 

(тис.грн.) 

міський 

І 

Програма благоустрою міста 

Ужгород на 2018-2022 роки        

1 Реконструкція міських шляхів       

             -4 

000,000  

  

Реконструкція вул. Можайського (8 

Березня - Минайська) 1217442 3142 5 901,510  

             -4 

000,000  

2 Капітальний ремонт  тротуарів 1217442 3132   

                 

549,173  

  вул. Боб’яка 1217442 3132   299,663  
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  вул. Перемоги  1217442 3132   249,510  

3 

Капітальний ремонт міських 

шляхів       5 388,827  

  вул. Шумна 1217442 3132 8 500,000  4 000,000  

  

капітальний ремонт покриття пл. Ш. 

Петефі 1217442 3132 3 000,000  2 000,000  

  

вул. Підградська (від перехрестя 

вул. Фединця до перехрестя вул. 

Шумна) 1217442 3132 696,968  -611,173  

Збільшити обсяг фінансування на капітальний ремонт покриття                                

пл. Ш. Петефі у сумі 2000,00 грн. за рахунок зменшення бюджетних 

призначень на Реконструкцію інженерних мереж по пл. Ш. Петефі  на цю ж 

суму по Програмі відновлення історичного центру м. Ужгорода на 2017-2020 

роки. 

 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 4 

"Утримався" –1 

14. (проект №1291) Про зміни до рішення XI сесії міської ради VI скликання 

09.12.2011 р. № 323. (Програма комплексного забезпечення містобудівної 

документації). 

СЛУХАЛИ: Квіт В.В.  представила проект рішення.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати проект 

рішення до розгляду на сесії.   

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" одноголосно 

15.  (проект №1292) Про зміни до рішення ІX сесії міської ради VIІ скликання 

22 грудня 2016 року № 497. (Програма науково-методичного забезпечення 

розроблення стратегії розвитку міста). 

СЛУХАЛИ: Щербанич С.І.  представив проект рішення.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати проект 

рішення до розгляду на сесії.   

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" одноголосно 

16. (проект №1293) Про зміни до  Програми економічного і соціального 

розвитку м. Ужгорода на 2018 рік.  

СЛУХАЛИ: Щербанич С.І.  представив проект рішення.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати проект 

рішення до розгляду на сесії.   

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" одноголосно 

 

17.  (проект № 1294 з доповненнями 1,2) Про зміни до бюджету міста на 2018 

рік. 

СЛУХАЛИ: Гах Л.М.  представила проект рішення.  
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ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати проект 

рішення до розгляду на сесії з наступними критичними зауваженнями: 

 

Департаменту міського господарства провести наступний перерозподіл 

бюджетних призначень коштів переданих із загального фонду до бюджету 

розвитку, видатки розвитку: 

збільшити по коду ТПКВКМБ 1217440 «Утримання та розвиток 

транспортної інфраструктури» та по коду ТПКВКМБ 1217442 «Утримання та 

розвиток інших об'єктів транспортної інфраструктури»  в сумі 1 938 000 грн. по 

Програмі благоустрою міста Ужгород на 2018-2022 роки, в т. ч. збільшити 

капітальні видатки в сумі 5 938 000 грн., зменшити в сумі 4 000 000 грн. по 

реконструкції вул. Можайського (8 Березня-Минайська); 

збільшити по коду ТПКВКМБ 1216010 «Утримання та ефективна 

експлуатація об’єктів житлово-комунального господарства» та по  коду 

ТПКВКМБ 1216017 «Інша діяльність, пов’язана з експлуатацією об’єктів 

житлово-комунального господарства» в сумі 62 000 грн. по Програмі 

капітального ремонту житлового фонду  м. Ужгород на 2018-2022 роки; 

зменшити  по коду ТПКВКМБ 1216030 «Організація благоустрою 

населених пунктів» в сумі 2 000 000 грн. по Комплексній програмі відновлення 

історичного центру м. Ужгорода  на 2017-2020 роки по реконструкції 

інженерних мереж по пл. Ш. Петефі. 

 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 4 

Утримався – 1 

  

18. (проект №1295) Про зміни до рішення XIX сесії міської ради VII  

скликання 08 лютого 2018 року № 969 «Про зменшення статутного фонду 

комунального підприємства «Водоканал м. Ужгорода». 

СЛУХАЛИ: Полтавцева Т.В.  представила проект рішення.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду на 

сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 4 

"Участі у голосуванні не приймав" – 1 

19. (проект №1296) Про зміни до рішення XIV сесії міської ради VII  

скликаннявід 26 червня 2018 року № 1148. (КП «Водоканал») 

СЛУХАЛИ: Полтавцева Т.В.  представила проект рішення.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду на 

сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" одноголосно 

20.  (проект №1297) Про передачу автономної котельні. 

СЛУХАЛИ: Пуківська М.І.  представила проект рішення.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати проект 

рішення до розгляду на сесії.   
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За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" одноголосно 

 

 

(проект №1298) Про демонтаж. (КП «Ужгородська міська друкарня») 

СЛУХАЛИ: Полтавцева Т.В.   представила проект рішення.  

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати проект рішення  до розгляду на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 4 

"Утримався "– 1 

 

21. (проект №1299) Про надання згоди на прийняття квартири у комунальну 

власність.                                                                                                                                                                                                                                                                                

СЛУХАЛИ: Полтавцева Т.В.   представила проект рішення.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати проект 

рішення до розгляду на сесії.   

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" одноголосно 

22. (проект №1300) Про передачу комунального майна в оперативне 

управління. ( ГО«Романі Чгіб»). 

СЛУХАЛИ: Полтавцева Т.В.   представила проект рішення.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати проект 

рішення до розгляду на сесії.   

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" одноголосно 

23. (проект №1301) Про зміни до рішення XXVII сесії міської ради  VI 

скликання 16 жовтня 2015 року № 1850 «Про передачу об’єктів комунальної 

власності у користування». (Товариство «Червоний Хрест»)  

СЛУХАЛИ: Полтавцева Т.В.   представила проект рішення.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати проект 

рішення до розгляду на сесії.   

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 4  

"Утримався" – 1 

24. (проект №1302) Про доповнення до рішення II сесії міської ради VII 

скликання 21 квітня 2016 року №178. (ФОП Велегіцька Т.Б.).  

СЛУХАЛИ: Полтавцева Т.В.   представила проект рішення.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати проект 

рішення до розгляду на сесії.   

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 4  

"Утримався" – 1 

25.  (проект №1303) Про доповнення до рішення II сесії міської ради VII 

скликання 21 квітня 2016 року №178. (Ніколаєнко А.С.).  

СЛУХАЛИ: Полтавцева Т.В.   представила проект рішення.  
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ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати проект 

рішення до розгляду на сесії.   

 

 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 4  

 "Утримався" – 1 

26.  (проект №1304) Про доповнення до рішення II сесії міської ради VII 

скликання 21 квітня 2016 року №178. (ФОП Вакуленко В.В.).  

СЛУХАЛИ:  Полтавцева Т.В.   представила проект рішення.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати проект 

рішення до розгляду на сесії.   

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 4  

"Утримався" – 1 

27.  (проект №1305) Про доповнення до рішення II сесії міської ради VII 

скликання 21 квітня 2016 року №178. (ФОП Філіпова В.В.).  

СЛУХАЛИ:  Полтавцева Т.В.   представила проект рішення.  

 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати проект 

рішення до розгляду на сесії.   

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  "ЗА" – 4  

           "Утримався" – 1 

28.  (проект №1306) Про доповнення до рішення II сесії міської ради VII 

скликання 21 квітня 2016 року №178. (ТОВ «Торгбудсервіс Плюс».).  

СЛУХАЛИ:  Полтавцева Т.В.   представила проект рішення.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати проект 

рішення до розгляду на сесії.   

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 4 

"Утримався" – 1 

29.  (проект №1307 з доповненням) Про розроблення містобудівної 

документації.  

СЛУХАЛИ: Боршовський О.І. – представив проект рішення. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати проект 

рішення до розгляду на сесії.   

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" одноголосно 

30.  (проект №1308) Про внесення змін у детальний план території, обмеженої 

вулицями Перемоги, Миколи Бобяка, Володимирською та Михайла 

Драгоманова.  

СЛУХАЛИ:  Боршовський О.І. – представив проект рішення. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати проект 

рішення до розгляду на сесії.   

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" одноголосно 
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31. (проект №1309) Про затвердження містобудівної документації. (вул. 

Університетська, Глибока, т-рія «УжНУ»). 

СЛУХАЛИ: Боршовський О.І. – представив проект рішення. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати проект 

рішення до розгляду на сесії.   

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" одноголосно 

32.  (проект №1310) Про затвердження містобудівної документації. (вул. 

Теодора Ромжі,Університетська, т-рія «УжНУ»). 

СЛУХАЛИ:  Боршовський О.І. – представив проект рішення. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати проект 

рішення до розгляду на сесії.   

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" одноголосно 

33.  (проект №1311) Про затвердження містобудівної документації. (вул. Тиха, 

кладовище «Кальварія» вул. Кошицька,вул. Собранецька). 

СЛУХАЛИ:  Боршовський О.І. – представив проект рішення. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати проект 

рішення до розгляду на сесії.   

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 4 

"Утримався" – 1 

 

34. (проект №1312) Про затвердження містобудівної документації. (вул. Іллі 

Бродлаковича, Івана Котляревського, Об’їзна дорога та вул. Івана Фогарашія). 

СЛУХАЛИ:  Боршовський О.І. – представив проект рішення. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати проект 

рішення до розгляду на сесії.   

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 4 

     "Утримався" – 1 

35.  (проект №1313) Про затвердження містобудівної документації. (проспект 

Свободи, вул. Швабська, Конопляна, Франтішика Тіхого, Фредеріка Шопена). 

СЛУХАЛИ: Боршовський О.І. – представив проект рішення. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати проект 

рішення до розгляду на сесії.   

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 4 

"Утримався" – 1 

36.  (проект №1314) Про затвердження містобудівної документації. (вул. 

Швабська, Мукачівська, Одеська, Франтішика Тіхого, Конопляна). 

СЛУХАЛИ: Боршовський О.І. – представив проект рішення. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати проект 

рішення до розгляду на сесії.   

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 4 

"Утримався" – 1 
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37.  (проект №1315) Про затвердження містобудівної документації. (вул. 

Фредеріка Шопена, Франтішика Тіхого, Одеська, Мукачівська, Станційна, 

проспект Свободи). 

СЛУХАЛИ: Боршовський О.І. – представив проект рішення. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати проект 

рішення до розгляду на сесії.   

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 4 

"Утримався" – 1 

38.  (проект №1316) Про зміну назв та затвердження Статутів освітніх закладів 

міста. 

СЛУХАЛИ:  Пуківська М.І. – представила проект рішення. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати проект 

рішення до розгляду на сесії.   

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" одноголосно 

39.  (проект №1317) Про затвердження Положення про управління освіти, 

Положень про конкурс на посаду керівників закладів освіти міста та ліквідацію 

централізованої бухгалтерії № 2. 

СЛУХАЛИ:  Пуківська М.І. – представила проект рішення. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати проект 

рішення до розгляду на сесії.   

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" одноголосно 

40.  (проект №1318) Про надання права використання традиційної символіки 

міста Ужгород.   

СЛУХАЛИ: Пекар В.І. – представив проект рішення. 

ВИСТУПИЛИ: Депутат Готра В.В. заявив про наявність конфлікту інтересів 

та участі у голосуванні не приймав. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати проект 

рішення до розгляду на сесії.   

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 4 

Не приймав участі у голосуванні –1  

41.  (проект №1319) Про взаємовідносини з об’єднаними територіальними 

громадами / іншими адміністративно-територіальними одиницями у сфері 

надання послуг.  

СЛУХАЛИ:  Пекар В.І. – представив проект рішення.                    

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати проект 

рішення до розгляду на сесії.   

  За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

            "ЗА" одноголосно 

42.  (проект №1320) Про скасування пунктів рішення виконавчого комітету від 

30.07.2018 р. № 206. 

СЛУХАЛИ:  Щадей В.І. – депутат міської ради;  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати проект 

рішення до розгляду на сесії.   
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За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" одноголосно 

 

43.  Про запит депутата.  

СЛУХАЛИ:  Гомонай В.В. – депутат міської ради;     

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати проект 

рішення до розгляду на сесії.   

 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" одноголосно 

 

СЛУХАЛИ: Готра В.В.  зауважив, що не всі питання порядку денного були 

розглянуті та вніс пропозицію оголосити перерву та продовжити засідання в 

понеділок 08.10.2018 року. 

ВИРІШИЛИ: Оголосити перерву та продовжити засідання в понеділок 

09.10.2018 року. 

 

  

від 08.10.2018 року        м. Ужгород 

 

 

       ПРИСУТНІ:  

 

 

 

         

         ВІДСУТНІ: 

Готра В.В. – голова комісії; 

Фрінт С.Л. – заступник голови комісії; 

Ковальський А.В. – секретар комісії; 

Гомонай В.В., Щадей В.І.,  

Мандич Ю.В.– члени комісії.  

 

Химинець В.М.– член комісії. 

 

 

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

політики; 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

I. Про лист департаменту міського господарства 01.10.2018р. № 25.01-

10/2041. 

II. Про лист виконавчого комітету Ужгородської міської ради 08.10.2018 

р. №07-28/301. 

III. Про лист департаменту фінансів та бюджетної політики 27.09.2018 р. 

№ 449/26/02-15 (додаткова потреба, лист 17.09.2018 № 35.06-37/2625) – до 

розглянути. перевезення 3 частина. 

IV. Про лист департаменту міського господарства 04.10.2018 р. № 25.01-

10/2016. 
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I. Про лист департаменту міського господарства 01.10.2018р. № 25.01-

10/2041. 

СЛУХАЛИ: Готра В.В. ознайомив присутніх із листом  департаменту 

міського господарства 01.10.2018р. № 25.01-10/2041, щодо виділення 

додаткових бюджетних призначень по Програмі утримання фінансової 

підтримки спортивних споруд КП «Стадіон «Авангард» на 2018-2020 роки 

 ВИРІШИЛИ: Погодити виділення коштів в сумі 260 000, 00 грн. за 

ТПКВКМБ 1215041 КЕКВ 2610. 

Рекомендувати міському голові відповідно до ст.14 п.14.3 Регламенту 

Ужгородської міської ради у зв’язку із необхідністю забезпечення 

життєдіяльності міста Ужгорода включити дане питання до порядку денного 

чергової XXVIII сесії Ужгородської міської ради VII скликання. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" одноголосно 

II. Про лист виконавчого комітету Ужгородської міської ради 08.10.2018 

р. №07-28/301. 

СЛУХАЛИ: Готра В.В. ознайомив присутніх із листом  виконавчого комітету 

Ужгородської міської ради 08.10.2018 р. №07-28/301, щодо виділення 

додаткових бюджетних призначень по КПКВ 0217630  в сумі 100, 000 грн. 

ВИРІШИЛИ: Погодити виділення коштів та внести зміни в Програму 

економічного та соціального розвитку м. Ужгорода на 2018 рік та бюджет 

міста на 2018 рік по Програмі розвитку транскордонного співробітництва та 

підтримки імплементації проектів міжнародної технічної допомоги в м. 

Ужгород на 2018 -2022 роки – КПКВ 0217630 в сумі – 100 000, 00 грн. 

КЕКВ 2210 «Предмети матеріали обладнання та інвентар» – 40,0 тис. грн. 

КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» – 60,0 тис. грн.  

Рекомендувати міському голові відповідно до ст.14 п.14.3 Регламенту     

Ужгородської міської ради у зв’язку із необхідністю забезпечення 

життєдіяльності міста Ужгорода включити дане питання до порядку денного 

чергової XXVIII сесії Ужгородської міської ради VII скликання. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" одноголосно 

III. Про лист департаменту фінансів та бюджетної політики 27.09.2018 р. 

№ 449/26/02-15 (додаткова потреба, лист 17.09.2018 № 35.06-37/2625). 

СЛУХАЛИ: Готра В.В. ознайомив присутніх із листом  департаменту 

фінансів та бюджетної політики 27.09.2018 р. № 449/26/02-15,  щодо 

фінансування видатків на компенсаційні виплати за пільговий проїзд 

автомобільним транспортом на міських автобусних маршрутах загального 

користування у м. Ужгород на 2018 рік. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати клопотання № 35.06-37/2625 17.09.2018 р. та   

рекомендувати виділити кошти в сумі 1 640 000, 00 грн. 

Рекомендувати міському голові відповідно до ст.14 п.14.3 Регламенту 

Ужгородської міської ради у зв’язку із необхідністю забезпечення 
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життєдіяльності міста Ужгорода включити дане питання до порядку денного 

чергової XXVIII сесії Ужгородської міської ради VII скликання. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 5 

"Утримався" –1 

IV. Про лист департаменту міського господарства 04.10.2018 р. № 25.01-

10/2016. 

СЛУХАЛИ: Готра В.В. ознайомив присутніх із листом  департаменту 

міського господарства, щодо виділення коштів на поточний ремонт міських 

шляхів по КПКВК 127442, КЕКВ 2240. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати клопотання 04.10.2018 р. № 25.01-10/2016. та 

рекомендувати виділити кошти в сумі 431, 698 тис. грн на поточний ремонт 

міських шляхів по КПКВК 127442, КЕКВ 2240, за рахунок залишку коштів від 

перерозподілу коштів відділу охорони здоров’я по коду 0712080 та внести 

відповідні зміни в бюджет міста на 2018 рік . 

Рекомендувати міському голові відповідно до ст.14 п.14.3 Регламенту 

Ужгородської міської ради у зв’язку із необхідністю забезпечення 

життєдіяльності міста Ужгорода включити дане питання до порядку денного 

чергової XXVIII сесії Ужгородської міської ради VII скликання. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА"  одноголосно 

V. Щадей В.І. виступив з пропозицією передбачити обсяг фінансування з 

міського бюджету на капітальний ремонт покрівлі житлового будинку по вул. 

Минайська, 14 (ОСББ «Минайська, 14») у сумі 66 000, 00 грн. за рахунок 

зменшення обсягу фінансування на капітальний ремонт гуртожитку по вул. 

Лобачевського, 41 ( БК Говерла) на цю ж суму. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА"  одноголосно 

СЛУХАЛИ: Готра В.В.  зазначив, що всі питання порядку денного 

розглянуті та запропонував членам комісії визначити дні наступних засідань з 

метою підготовки бюджету міста на новий 2019 бюджетний рік. Також голова 

комісії додав, що для ефективної роботи над проектом  нового  бюджета міста  

необхідно ознайомитись з інформацією про хід виконання цільових програм в 

2018 році. 

ВИРІШИЛИ: Доручити головним розпорядникам коштів надати до 

12.11.2018 року інформацію про хід виконання цільових програм за 10 

місяців 2018 року. 

 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА"  одноголосно 

 

 

Голова комісії         В. Готра 

 

Секретар комісії  А. Ковальський 

 


