
ПРОТОКОЛ № 126 
засідання постійної комісії з питань соціально – економічного розвитку, 

бюджету, фінансів та оподаткування 

 

від 06.12.2018          м. Ужгород  

 

ПРИСУТНІ: Готра В.В. – голова комісії; 

Фрінт С.Л. – заст. голови комісії;  

Ковальський А.В. – секретар комісії;  

Гомонай В.В., Щадей В.І.,  

Мандич Ю.В. – члени комісії. 

ВІДСУТНІ:   

Химинець В.В.– члени комісії. 

ЗАПРОШЕНІ: 

Андріїв Б.Є. – Ужгородський міський голова. 

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

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

Пекар В.І. – начальник управління правового забезпечення; 

Біксей А.Б. –директор департаменту праці та соціального захисту населення; 

Боршовський О.І. – начальник управління містобудування та архітектури; 

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

Пуківська М.І. – начальник управління освіти; 

Зима І.В. – начальник відділу оборонної, мобілізаційної роботи та цивільного 

захисту населеня; 

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

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; 

Урста М.В. – начальник управління програмного та комп’ютерного 

забезпечення; 

Карташов С.О. – директор КП «Водоканал м. Ужгорода»; 

Качанова В.В. – головний лікар Ужгородської міської поліклініки; 

Найман В.З. – заступник начальника управління патрульної поліції у м. 

Ужгороді та Мукачеві. 

Лавренко О.І. – начальник першого ДПРЗ; 

Білак О.П. – заступник міського голови; 

Білонка В.І. – депутат міської ради; 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 

I.Про лист управління капітального будівництва №28.01-11/227-1 від 

03.12.2018 р. 

II. Про лист управління освіти №01-14/901 від 06.12.2018р. 

III. Про лист департаменту фінансів та бюджетної політики 06.12.2018 

р. № 597/26/02-15 (додаткова потреба). 



IV. Про лист комунальної установи «Агенція розвитку Ужгорода» № 

3634/03-10 від 30.11.2018 р. 

V. Обговорення проектів рішень чергової ХХХ сесії Ужгородської 

міської ради VІI скликання. 

 

I. Про лист управління капітального будівництва Ужгородської міської 

ради №28.01-11/227-1 від 03.12.2018 р. 

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

капітального будівництва Ужгородської міської ради №28.01-11/227-1 від 

03.12.2018 р. 

1. ВИРІШИЛИ: Підтримати клопотання розпорядника коштів та 

передбачити кошти по об’єктах без збільшення загальних бюджетних 

призначень. Департаменту фінансів та бюджетної політики підготувати 

відповідні зміни до проекту рішення «Про зміни до бюджету міста на 2018 

рік». 

         За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" одноголосно 

 

II. Про лист управління освіти №01-14/901 від 06.12.2018р. 

СЛУХАЛИ: Готра В.В. ознайомив присутніх із листом управління освіти 

№01-14/901 від 06.12.2018р. щодо зменшення кошторисних призначень по 

місцевому фонду бюджету на 2018 у зв’язку із реорганізацією бухгалтерії та 

економією заробітної плати. 

2. ВИРІШИЛИ: Підтримати клопотання розпорядника коштів, щодо 

зменшення кошторисних призначень по місцевому фонду бюджету на 2018р. 

у зв’язку із реорганізацією бухгалтерії та економією заробітної плати. 

Департаменту фінансів та бюджетної політики підготувати відповідні зміни 

до проекту рішення «Про зміни до бюджету міста на 2018 рік». 

 

         За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" одноголосно 

 

III. Про лист департаменту фінансів та бюджетної політики 06.12.2018 р. 

№ 597/26/02-15 (додаткова потреба). 

 

1. Відділ охорони здоров’я  

1.1. лист № 286/01-4 від 29.11.2018 р. 

ВИРІШИЛИ:  

3. Підтримати частково клопотання № 286/01-4 від 29.11.2018 р. та виділити 

кошти в сумі 500,0 тис. грн. Департаменту фінансів та бюджетної політики 

підготувати відповідні зміни до проекту рішення «Про зміни до бюджету 

міста на 2018 рік». 

4. Доручити відділу охорони здоров’я провести необхідні заходи, щодо 

організації присутності головних лікарів лікувально-профілактичних закладів 

міста на засіданні комісії з питань соціально – економічного розвитку, 

бюджету, фінансів та оподаткування, щодо використання бюджетних коштів 

та медикаментів. 



За це рішення голосували: 

       "ЗА" – одноголосно 

 

   

2. Ужгородська міська рада 

2.1.лист № 07-28/399 від 26.11.2018 р. 

ВИРІШИЛИ: Повернутись до розгляду питання після уточнення бюджету 

на 2019 р. та  наявного перевиконання коштів. 

 

За це рішення голосували: 

       "ЗА" – одноголосно 

 

IV. Про лист комунальної установи «Агенція розвитку Ужгорода» № 

3634/03-10 від 30.11.2018 р. 

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

установи «Агенція розвитку Ужгорода» № 3634/03-10 від 30.11.2018 р. щодо 

виділення коштів в сумі 200 000 тис. грн. на співфінансування проекту 

«SlovakAid» спільно із «Агенцією розвитку Кошицького краю» 

ВИРІШИЛИ:  

1. Доручити «Агенції розвитку Ужгорода» до наступного засідання комісії з 

питань соціально – економічного розвитку, бюджету, фінансів та 

оподаткування надати розгорнуту доповідь стосовно програми 

«SlovakAid» (мета програми, умови участі, умови співфінансування).  

2. Повернутись до розгляду листа за результатами виконання доручення. 

 

         За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" одноголосно 

 

V.Обговорення проектів рішень чергової ХХХ сесії Ужгородської 

міської ради VІI скликання. 

1. Звіт про здійснення державної регуляторної політики виконавчими 

органами міської ради за 2018 рік. 

СЛУХАЛИ: Андріїв Б.Є.    представив проект рішення.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати проект рішення 

до розгляду на сесії.   

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" одноголосно 

             

2. ( проект № 1343 з доповненням) Про проекти регуляторних актів 

міської ради та виконавчого комітету на 2019 рік.  

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 

             



3. ( проект № 1344) Звіт про виконання Програми економічного і 

соціального розвитку міста за січень-вересень 2018 року.  

СЛУХАЛИ: Травіна О.В.  представила проект рішення.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати проект рішення 

до розгляду на сесії.   

        За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" одноголосно 

 

4. ( проект № 1345) Звіт про виконання бюджету м. Ужгород за січень-

вересень 2018 року.  

СЛУХАЛИ: Гах. Л.М.  представила проект рішення.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати проект рішення 

до розгляду на сесії.           

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

   "ЗА" одноголосно 

           

5. ( проект № 1346) Про затвердження Стратегії розвитку міста «Ужгород 

– 2030».  

СЛУХАЛИ: Травіна О.В.  представила проект рішення.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати проект 

рішення до розгляду на сесії.   

           За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  "ЗА" одноголосно 

 

6. ( проект № 1347) Про Програму підтримки управління патрульної 

поліції в Закарпатській області Департаменту патрульної поліції на 

2018 – 2020 роки.  

СЛУХАЛИ: Найман В.З. представив проект рішення.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати проект 

рішення до розгляду на сесії.   

      За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" одноголосно 

 

7. ( проект № 1348) Про Програму підтримки І державного пожежно – 

рятувального загону УДСНС України у Закарпатській області на 2019 

рік.  

СЛУХАЛИ: Зима І.В.  представив проект рішення.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати проект 

рішення до розгляду на сесії.   

 

        За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" одноголосно 

 

8. ( проект № 1349) Про реорганізацію комунальних закладів.  

  СЛУХАЛИ: Решетар В.В.  представив проект рішення.  

  ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду на 

сесії з наступними критичними зауваженнями:  



У додатку до проекту рішення  зазначити реєстраційні номери облікової 

картки платника податків членів робочої групи.             

 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 5 

"Утримався" – 1 

 

9. (проект № 1350) Про реорганізацію комунального закладу 

«Ужгородський міський пологовий будинок» шляхом перетворення у 

комунальне некомерційне підприємство «Ужгородський міський 

пологовий будинок».  

СЛУХАЛИ: Решетар В.В.  представив проект рішення.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду на 

сесії з наступними критичними зауваженнями:  

1. Уточнити назву проекту рішення, а саме: після слів «Ужгородський 

міський пологовий будинок» записати «Ужгородської міської ради», 

та внести відповідні зміни по тексту проекту.  

2. У додатку до проекту рішення  зазначити реєстраційні номери 

облікової картки платника податків членів робочої групи.             

         

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" одноголосно 

 

10. (проект № 1351) Про реорганізацію комунального закладу 

«Ужгородська міська дитяча клінічна лікарня» шляхом перетворення у 

комунальне некомерційне підприємство «Ужгородська міська дитяча 

клінічна лікарня». 

СЛУХАЛИ: Решетар В.В. представив проект рішення.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду на 

сесії з наступними критичними зауваженнями:  

1. Уточнити назву проекту рішення, а саме: після слів «Ужгородська 

міська дитяча клінічна лікарня» записати «Ужгородської міської 

ради», та внести відповідні зміни по тексту проекту.  

2.  У додатку до проекту рішення  зазначити реєстраційний номер 

облікової     картки платника податків членів робочої групи.             

 

        За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" одноголосно 

 

11. (проект № 1352) Про зміни до рішення ХХІV сесії міської ради VІІ 

скликання 10.07.2018 № 1175.  

СЛУХАЛИ: Решетар В.В. представив проект рішення.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та та рекомендувати проект 

рішення  до розгляду на сесії. 

 

 

        За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 



"ЗА" – 5 

"Не приймав участі у голосуванні" – 1 

 

12. (проект № 1353) Про прийняття коштів медичної субвенції на 2019   

рік.  

СЛУХАЛИ: Решетар В.В. представив проект рішення.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати проект    

рішення до розгляду на сесії.   

 

        За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 5 

"Не приймав участі у голосуванні" – 1 

 

13.(проект № 1354 з доповненнями 1,2) Про надання грошової допомоги 

малозабезпеченим мешканцям міста.  

СЛУХАЛИ: Біксей А.Б.  представив проект рішення.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до 

розгляду на сесії з наступними критичними зауваженнями:  

 Доповнити проект рішення наступним пунктом:                  

2.37 Гр. Березкіній Тетяні Анатоліївні, 1968 року народження, 

мешканці м. Ужгород, вул. 

*************************(реєстраційний номер облікової картки 

платника податків *****), на лікування і придбання ліків для 

чоловіка у сумі 5000, 00 грн.     

В проекті рішення викласти в наступній редакції: 

1.26 Гр. Чомоляк Вірі Іванівні, 1982 року народження, мешканці м. 

Ужгород, вул. ****************, (реєстраційний номер облікової 

карти платника податків *********), мамі дитини з інвалідністю 

ДЦП на лікування і придбання ліків у сумі 5000,00 грн.         

            

        За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 5 

"Не приймав участі у голосуванні" – 1 

 

14.(проект № 1355) Про зміни до Програми додаткових гарантій соціального 

захисту громадян на 2018 рік.  

СЛУХАЛИ: Біксей А.Б.  представив проект рішення.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати проект рішення 

до розгляду на сесії.   

        За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" одноголосно 

 

15.(проект № 1356) 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: Біксей А.Б.  представив 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" – 3 

"Утримався "– 1 

"Не приймали участі у голосуванні" – 2 

Рішення не прийнято 

 

16.(проект № 1357) Про зміни до рішення ХV сесії міської ради VII 

скликання 12.09.17 №760.  

СЛУХАЛИ: Турховська А.І. представила проект рішення.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати проект рішення 

до розгляду на сесії.   

        За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 5 

"Не приймав участі у голосуванні"– 1 

 

17.(проект № 1358) Про зміни до Програми підготовки до продажу 

земельних ділянок на 2018-2020 роки.  

СЛУХАЛИ: Полтавцева Т.В.  представила проект рішення.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати проект рішення 

до розгляду на сесії.   

                За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 5 

Не приймав участі у голосуванні – 1 

 

18.(проект № 1359) Про зміни до Програми розвитку земельних відносин у м. 

Ужгород на 2017-2019 роки.  

СЛУХАЛИ: Полтавцева Т.В.  представила проект рішення.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду  

на сесії з наступними критичними зауваженнями:  

  Відхилити проект рішення у зв’язку із дубляжем з проектом рішення № 

1360 «Про зміни до Програми розвитку земельних відносин у м. Ужгород 

на 2017-2019 роки». 

     За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 5 

Не приймав участі у голосуванні – 1 

 

19.(проект № 1360) Про зміни до Програми розвитку земельних відносин у м. 

Ужгород на 2017-2019 роки.  

СЛУХАЛИ: Полтавцева Т.В. представила проект рішення.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду  

на сесії з наступними критичними зауваженнями:  

  Підтримати зауваження постійної комісії з питань освіти, культури, 

охорони здоров’я, спорту та соціального захисту населення, міжнародних, 



міжконфесійних відносин та туризму та рекомендувати проект рішення 

до розгляду на сесії. 

        За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" 4 

"Утримався" – 1 

"Не приймали участі у голосуванні" – 1 

 

20. (проект № 1361) Про зміни до рішення І сесії міської ради VІІ скликання 

23.12.15 № 58.  

СЛУХАЛИ:  Урста М.В. представив проект рішення.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати проект рішення 

до розгляду на сесії.   

               За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 5 

"Не приймали участі у голосуванні" – 1 

 

21.(проект № 1362) Про зміни до Програми реконструкції та капітального 

ремонту мережі зовнішнього освітлення міста Ужгород на 2017 – 2020 

роки.  

СЛУХАЛИ: Бабидорич В.І.  представив проект рішення.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії з наступними критичними зауваженнями:  

У Додатку 6 до Програми об’єктом «Капітальний ремонт мереж 

зовнішнього освітлення внутрішньо квартальної території                                      

вул. Минайська,6,8» та передбачити обсяг фінансування за рахунок 

коштів міського бюджету у сумі 120,000 тис. грн. та привести у 

відповідність додатки з врахуванням зазначених змін. 

Одночасно внести зміни в бюджет міста на 2018 рік. 

   

        За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" одноголосно 

 

22.(проект № 1363 з доповненнями 1,2) Про зміни до Програми благоустрою 

міста Ужгород на 2018 – 2022 роки.  

СЛУХАЛИ: Яцків О.І.  представила проект рішення.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії з наступними критичними зауваженнями:  

У Додатку 6 до Програми доповнити п.5 «Капітальний ремонт 

внутрішньо квартальних територій» об’єктом вул.8 Березня, 20-

Грушевського, 37А та передбачити обсяг фінансування за рахунок коштів 

міського бюджету у сумі 500,000 тис. грн. та привести у відповідність 

додатки 1, 2,3,6 з врахуванням зазначених змін. 

Одночасно внести зміни в бюджет міста на 2018 рік. 

 

        За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" одноголосно 

 



23.(проект № 1364) 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 до розгляду 

на сесії з наступними критичними зауваженнями:  

У Додатку 4 до Програми: 

 доповнити завдання 5 «Проведення капітального ремонту 

водопроводу та каналізації житлових будинків ОСББ, ЖБК» об’єктом 

вул. Заньковецької,3 (ОСББ "Заньковецької 3") та передбачити обсяг 

фінансування за рахунок коштів міського бюджету у сумі 240,00 тис. грн.  

доповнити завданням 7 «Капітальний ремонт дашків над 

балконами верхніх поверхів» та об’єктом вул. Панькевича,79-81 (ОСББ 

"Енергетик 79,81") передбачивши обсяг фінансування за рахунок 

коштів міського бюджету у сумі 238,400 тис. грн. та привести у 

відповідність додатки з врахуванням зазначених змін. 

Одночасно внести зміни в бюджет міста на 2018 рік. 

 

        За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" одноголосно 

 

24.(проект № 1365 з доповненням) Про зміни до Програми фінансової 

підтримки комунальних підприємств міста Ужгород на 2018 – 2020 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" – 5 

"Не приймали участі у голосуванні" – 1 

 

25.(проект № 1366 з доповненням) Про зміни до Програми економічного і 

соціального розвитку м. Ужгорода на 2018 рік. 

СЛУХАЛИ: Травіна О.В. представила проект рішення.  

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати проект рішення до розгляду на сесії з 

наступними критичними зауваженнями: 

У додатку 2 «Показники будівництва, реконструкції та капітального 

ремонту соціально-культурних та комунальних обєктів на 2018 рік»: 

1. Назву об’єкта: “Будівництво пасажирського ліфта будівлі ЗОШ № 20 

ліцей «Лідер»” викласти в новій редакції: “Реконструкція будівлі ЗОШ 

№ 20 ліцею «Лідер» під потреби маломобільних груп населення по вул. 

Сільвая, 3” без зміни обсягу фінансування. 

2. За рахунок коштів міського бюджету передбачити обсяг фінансування 

на капітальний ремонт приміщень будівлі центру первинної медико-

санітарної допомоги по вул. Грибоєдова, 20В для облаштування 

тимчасового перебування осіб без певного місця проживання – 300 000, 

00 тис.грн.    

3. Збільшити обсяг фінансування на капітальний ремонт зовнішніх мереж 

водопостачання лікарні до Головного корпусу – 100,0 тис. грн., 



капітальний ремонт фасаду (із влаштування електропідсвітки) будівлі 

Лінгвістичної гімназії ім. Т. Г. Шевченка по наб. Незалежності – 100,0 

тис. грн., реконструкцію даху ДНЗ № 30 по вул. Шевченка, 42 – 148,0 

тис. грн., передбачити обсяг фінансування на капітальний ремонт 

системи опалення музичної школи ім. П.І.Чайковського по 

вул.Волошина – 35,0 тис. грн. та зменшити обсяг фінансування по 

будівництву водовідведення побутових стоків в м-ні «Дравці» – 150,0 

тис. грн., реконструкції водогону D-325 мм по вул. Шумній від вул. Другетів 

до прохідної ФМК та по вул. Анкудінова від ФМК до транспортного мосту – 

155,0 тис. грн. (кошти міського бюджету).  

4. Назву об'єкта: “Капітальний ремонт фасаду (із влаштування 

електропідсвітки) будівлі Лінгвістичної гімназії ім. Т. Г. Шевченка по 

наб. Незалежності” викласти в новій редакції: “Капітальний ремонт 

фасаду  будівлі Лінгвістичної гімназії ім. Т. Г. Шевченка по наб. 

Незалежності” без зміни обсягу фінансування. 

 

        За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" одноголосно 

 

26. (проект № 1367 з доповненням) Про зміни до бюджету міста на 2018 рік.  

СЛУХАЛИ: Гах Л.М.  представила проект рішення.  

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати проект рішення до розгляду на сесії з 

наступними критичними зауваженнями: 

 

1. Доповнити преамбулу проекту рішення словами наступного 

змісту: «висновок про перевиконання бюджету розвитку міста за січень-

листопад 2018 року 06.12.2018 № 601/26/03-20». 

2. Департаменту міського господарства: 

 2.1. Збільшити бюджетні призначення загального фонду по коду 

ТПКВКМБ 1210180 «Інша діяльність у сфері державного управління» в сумі 

195 000 грн.; 

2.2. Збільшити бюджетні призначення спеціального фонду за рахунок 

коштів переданих із загального фонду до бюджету розвитку спеціального 

фонду в сумі 4 185 580 грн., в т.ч.: 

- по коду ТПКВКМБ 1216017 «Інша діяльність, пов’язана з 

експлуатацією об’єктів житлово-комунального господарства» в сумі 

717 280 грн. на «Програму капітального ремонту житлового фонду м. 

Ужгород на 2018-2022 роки»; 

- по коду ТПКВКМБ 1216030 «Організація благоустрою населених 

пунктів» в сумі 620 000 грн., з них: 500 000 грн. на «Програму благоустрою 

міста Ужгород на 2018-2022 роки» та 120 000 грн. на «Програму 

реконструкції та капітального ремонту мережі зовнішнього освітлення міста 

Ужгород на 2017-2020 роки»; 

- по коду ТПКВКМБ 1217442 «Утримання та розвиток інших об'єктів 

транспортної інфраструктури» в сумі 2 848 300 грн. на «Програму 

благоустрою міста Ужгород на 2018-2022 роки»; 



2.3. Провести перерозподіл поточних видатків загального фонду між 

цільовими програмами по коду ТПКВКМБ 1217640 «Заходи з 

енергозбереження»: 

- зменшити по «Програмі відшкодування відсотків за кредитами, 

залученими населенням на впровадження енергозберігаючих заходів у 

м. Ужгороді на 2018-2022 роки» в сумі 200 000 грн.; 

- збільшити по «Програмі відшкодування частини кредитів, отриманих 

ОСББ, ЖБК на впровадження заходів з енергозбереження, капітального 

ремонту та реконструкції  багатоквартирних будинків у м. Ужгород на 2018-

2022 роки ("Теплий дім")» в сумі 200 000 грн.; 

2.4. За рахунок перевиконання дохідної частини спеціального фонду 

бюджету розвитку збільшити бюджетні призначення в сумі 1 477 000 грн., в 

т.ч.: 

- по коду ТПКВКМБ 1217442 «Утримання та розвиток інших об'єктів 

транспортної інфраструктури» в сумі 777 000 грн. на «Програму благоустрою 

міста Ужгород на 2018-2022 роки»; 

- по коду ТПКВКМБ 1217670 «Внески до статутного капіталу суб’єктів 

господарювання» в сумі 700 000 грн. на «Програму фінансової підтримки 

комунальних підприємств міста Ужгород на 2018-2020 роки». 

3. Управлінню капітального будівництва провести перерозподіл по 

спеціальному фонду бюджету розвитку, капітальні видатки: 

  зменшити бюджетні призначення в сумі 383 000 грн., з них по: 

 коду ТПКВКМБ 1510180 «Інша  діяльність у сфері державного 

управління» в сумі 25 000 грн.; 

коду ТПКВКМБ 1517310 «Будівництво об'єктів житлово-комунального 

господарства» в сумі 323 000 грн., з них в сумі 150 000 грн. по об’єкту 

«Будівництво водовідведення побутових стоків в м-ні «Дравці», в сумі 

155 000 грн. по об’єкту «Реконструкція водогону D-325 мм по вул. Шумній 

від вул. Другетів до прохідної ФМК та по вул. Анкудінова від ФМК до 

транспортного мосту», в сумі 40 000 грн. по об’єкту «Реконструкція КНС-5 

по вул. Краснодонців» та збільшити на 22 000 грн. по б’єкту «Реконструкція 

водогону по вул. Гагаріна»; 

коду ТПКВКМБ 1517340 «Проектування, реставрація та охорона 

пам'яток архітектури» в сумі 35 000 грн.  

збільшити бюджетні призначення в сумі 383 000 грн., з них по: 

по коду ТПКВКМБ 1511020  «Надання загальної середньої освіти 

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

інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, 

колегіумами» в сумі 100 000 грн.; 

по коду ТПКВКМБ 1512010 «Багатопрофільна стаціонарна медична 

допомога населенню» в сумі 100 000 грн.; 

по коду ТПКВКМБ 1517320 «Будівництво об'єктів соціально-

культурного призначення» та по коду ТПКВКМБ 1517321 «Будівництво 

освітніх установ та закладів» в сумі 148 000 грн. по об’єкту «Реконструкцію 

даху ДНЗ №30 по вул. Шевченка,42». 



по коду ТПКВКМБ 1511100 «Надання спеціальної освіти школами 

естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, 

театральними, хоровими, мистецькими)» в сумі 35 000 грн. 

4. Управлінню освіти: 

4.1. Провести перерозподіл по спеціальному фонду бюджету розвитку, 

капітальні видатки: 

зменшити бюджетні призначення в сумі 47 534 грн. по коду ТПКВКМБ 

0611010  «Надання дошкільної освіти»; 

збільшити бюджетні призначення в сумі 47 534 грн. по коду ТПКВКМБ 

0611161 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти». 

4.2.Зменшити бюджетні призначення по загальному фонду бюджету 

всього на 6 858 592 грн., з них: 

- 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 5 414 472 грн.; 

- по коду ТПКВКМБ 0611161 «Забезпечення діяльності інших закладів 

у сфері освіти» на 1 393 500 грн.; 

- по коду ТПКВКМБ 0611162 «Інші програми та заходи у сфері освіти» по 

Програмі "Безпека навчальних закладів міста на  2017-2019 роки" на                   

50 620 грн. 

 5. Відділу охорони здоров’я збільшити бюджетні призначення по 

загальному фонду бюджету по ТПКВКМБ 0712010 «Багатопрофільна 

стаціонарна медична допомога населенню» на 500 000 грн. 

 6. Департаменту праці та соціального захисту населення  

6.1. Збільшити бюджетні призначення по загальному фонду бюджету 

на 1 978 069,05 грн., з них: 

 - по ТПКВКМБ 0810160 «Керівництво і управління у відповідній сфері 

у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах» 

на 20 000 грн.; 

 - по ТПКВКМБ 0813242 «Інші заклади та заходи» на Програму 

додаткових гарантій соціального захисту громадян на 2018 рік на                  

361 870 грн.; 

 - по ТПКВКМБ 0813033 «Компенсаційні виплати на пільговий проїзд 

автомобільним транспортом окремим категоріям громадян» на Програму 

фінансування видатків на компенсаційні виплати за пільговий проїзд 

автомобільним транспортом на міських автобусних маршрутах загального 

користування у м.Ужгород на 2018 рік» на 1 596 142 грн. 

7. За рахунок перевиконання бюджету розвитку міста збільшити 

доходи спеціального фонду на 1 477 000 грн., з них: 

КОД 33010100 „Кошти від продажу земельних ділянок 

несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або 

комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території 

Автономної Республіки Крим” на 200 000 грн.,  

КОД 31030000 „Кошти від відчуження майна, що належить 

Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній 

власності”  на 120 000 грн., 



 КОД 24170000 „Надходження коштів пайової участі у розвитку 

інфраструктури населеного пункту” на 1 157 000 грн. 

 

 

        За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" одноголосно 

 

27. (проект № 1368) Про надання пільги.  

СЛУХАЛИ: Гах Л.М.  представила проект рішення.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду на 

сесії з наступними критичними зауваженнями: 

1. Преамбулу проекту рішення доповнити текстом наступного змісту: 

КП Стадіон «Авангард» від 12.10.2018 р. №35. 

2. Доповнити пунктом наступного змісту: 

Звільнити з 01.01.2019 р. по 31.12.2019 р. від сплати земельного податку 

землі рекреаційного призначення для будівництва та обслуговування 

обєктів фізичної культури і спорту, які розташовані на території м. 

Ужгород. 

3. Пункт 2 рішення вважати пунктом 3. 

        

 За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" одноголосно 

        

28. (проект № 1369) Про передачу об’єктів.  

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 

          

29. (проект № 1370) Про передачу об’єкта.  

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 

 

30. (проект № 1371) Про передачу об’єктів. 

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 

      

31. (проект № 1372) Про передачу об’єкта. 

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 

      

32. (проект № 1373) Про зміни до рішення міської ради 07.11.2014 №1505 

«Про Порядок отримання паспортів відкритих літніх майданчиків у м. 

Ужгороді».  

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 

"Не приймав участі у голосуванні" – 1 

             

33.(проект № 1374) Про внесення змін у детальний план території, обмеженої 

вулицями Перемоги, Олександра Радищева, Возз’єднання 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" – 5 

"Утримався" – 1 

           

34.(проект № 1375 з доповненням) Про надання дозволів на розробку 

проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок.  

СЛУХАЛИ: Чепкий О.І.  представив проект рішення.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати проект рішення 

до розгляду на сесії.   

        За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 5 

"Не приймав участі у голосуванні" – 1 

            

35.(проект № 1376 з доповненням) Про затвердження проектів землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок.  

СЛУХАЛИ: Чепкий О.І.  представив проект рішення.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати проект рішення 

до розгляду на сесії.   

        За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 5 

"Не приймав участі у голосуванні" – 1 

             

36.(проект № 1377 з доповненням) Про надання дозволів на розробку 

проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок.  

СЛУХАЛИ: Чепкий О.І.  представив проект рішення.  



ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати проект рішення 

до розгляду на сесії.   

      За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 5 

"Не приймав участі у голосуванні" – 1   

37.(проект № 1378 з доповненням) Про затвердження проектів землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок.  

СЛУХАЛИ: Чепкий О.І.  представив проект рішення.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати проект рішення 

до розгляду на сесії.   

        За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 5 

"Не приймав участі у голосуванні" – 1 

 

38.(проект № 1379 з доповненням) Про надання згоди на складання технічної 

документації щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості).  

СЛУХАЛИ: Чепкий О.І.  представив проект рішення.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати проект рішення 

до розгляду на сесії.   

        За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 5 

"Не приймав участі у голосуванні" – 1 

            

39.(проект № 1380 з доповненням) Про затвердження технічної документації 

щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості).  

СЛУХАЛИ: Чепкий О.І.  представив проект рішення.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати проект рішення 

до розгляду на сесії.   

                За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 5 

"Не приймав участі у голосуванні" – 1 

     

40.(проект № 1381 з доповненням) Про поновлення та припинення дії 

договорів оренди земельних ділянок.  

СЛУХАЛИ: Чепкий О.І.  представив проект рішення.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати проект рішення 

до розгляду на сесії.   

        За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 5 

"Не приймав участі у голосуванні" – 1 

          

41.(проект № 1382 з доповненням) Про надання дозволів на проведення 

експертної грошової оцінки земельних ділянок.  

СЛУХАЛИ: Чепкий О.І.  представив проект рішення.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати проект рішення 

до розгляду на сесії.   



 

        За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 5 

"Не приймав участі у голосуванні" – 1 

          

42.(проект № 1383) Про приватизацію земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення шляхом викупу. (гр. Данюк О.М.) 

СЛУХАЛИ: Чепкий О.І.  представив проект рішення.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати проект рішення 

до розгляду на сесії.  

        За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" одноголосно 

            

43.(проект № 1384) Про приватизацію земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення шляхом викупу. (гр. Костів В.І.) 

СЛУХАЛИ: Чепкий О.І.  представив проект рішення.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати проект рішення о 

розгляду на сесії.   

          За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 5 

"Не приймав участі у голосуванні" – 1 

             

44.(проект № 1385) Про приватизацію земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення шляхом викупу. (гр. Костів С.М.)  

СЛУХАЛИ: Чепкий О.І.  представив проект рішення.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати проект рішення 

до розгляду на сесії.   

        За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 5 

"Не приймав участі у голосуванні" – 1 

            

45.(проект № 1386) Про приватизацію земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення шляхом викупу. (гр. Костів С.М.)  

СЛУХАЛИ: Чепкий О.І.  представив проект рішення.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати проект рішення 

до розгляду на сесії.   

         За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 5 

"Не приймав участі у голосуванні" – 1 

            

46.(проект № 1387) Про приватизацію земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення шляхом викупу. (гр. Коцур М.І.)  

СЛУХАЛИ: Чепкий О.І.  представив проект рішення.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати проект рішення 

до розгляду на сесії.   

        За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 5 



"Не приймав участі у голосуванні" – 1 

             

47.(проект № 1388) Про приватизацію земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення шляхом викупу. (гр. Рошко Г.Й.)  

СЛУХАЛИ: Чепкий О.І.  представив проект рішення.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати проект рішення 

до розгляду на сесії.   

        За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 5 

"Не приймав участі у голосуванні" – 1 

 

48.(проект № 1389) Про приватизацію земельної ділянки  

несільськогосподарського призначення шляхом викупу. (гр. Стегура М.І.) 

СЛУХАЛИ: Чепкий О.І.  представив проект рішення.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати проект рішення 

до розгляду на сесії.  

         За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 5 

"Не приймав участі у голосуванні" – 1 

            

49.(проект № 1390) Про приватизацію земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення шляхом викупу. (ПАТ 

«Закарпаттялада») 

  СЛУХАЛИ: Чепкий О.І.  представив проект рішення.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати проект рішення 

до розгляду на сесії.   

        За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 5 

"Не приймав участі у голосуванні" – 1 

             

50.(проект № 1391) Про приватизацію земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення шляхом викупу. (ТОВ «Струг»)  

СЛУХАЛИ: Чепкий О.І.  представив проект рішення.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати проект рішення 

до розгляду на сесії.   

        За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 5 

"Не приймав участі у голосуванні" – 1 

              

51.(проект № 1392) Про приватизацію земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення шляхом викупу. (ГО «Об’єднання 

власників земельних ділянок «Уж»).  

СЛУХАЛИ: Чепкий О.І.  представив проект рішення.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати проект рішення 

до розгляду на сесії.   

        За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 5 



"Не приймав участі у голосуванні" – 1 

            

52.(проект №1335) Про приватизацію земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення шляхом викупу. (ФОП Данч Т.О.). 

повторно.  

СЛУХАЛИ: Чепкий О.І.  представив проект рішення.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати проект рішення 

до розгляду на сесії.   

        За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 5 

"Не приймав участі у голосуванні" – 1 

 

53.(проект № 1393 з доповненням) Про зміни та скасування рішень міської 

ради.  

СЛУХАЛИ: Чепкий О.І.  представив проект рішення.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати проект 

рішення до розгляду на сесії.   

 

        За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 5 

"Не приймав участі у голосуванні" – 1 

              

54.(проект № 1394 з доповненням ) Про затвердження структури апарату 

ради та виконавчих органів міської ради, їх загальної штатної 

чисельності. 

СЛУХАЛИ: Воловар М.В.  представила проект рішення.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати проект 

рішення до розгляду на сесії.   

       За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

      "ЗА" – 4  

"Утримався" – 1 

"Не приймав участі у голосуванні" – 1 

 

55.(проект № 1395) Про визнання таким, що втратило чинність, рішення 

XXVI сесії міської ради VII скликання 28 серпня 2018 року №1211 «Про 

конкурс на право утримання та експлуатації парку «Підзамковий».  

СЛУХАЛИ: Щадей В.І.  представив проект рішення.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати проект рішення 

до розгляду на сесії.   

        За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 5 

"Не приймав участі у голосуванні" – 1 

         

56. (проект № 1396) Про створення постійної комісії.  

СЛУХАЛИ: Чурило М.М.  представив проект рішення.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати проект рішення 

до розгляду на сесії.   



        За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" одноголосно 

               

57. (проект №1397) Про дозвіл на придбання службового автомобіля.  

СЛУХАЛИ: Зотова О.С.  представила проект рішення.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати проект рішення 

до розгляду на сесії.   

   За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

    "ЗА" одноголосно 

            

58. (проект №1398 ) Про бюджет міста Ужгород на 2019 рік.  

СЛУХАЛИ: Гах Л.М.  представила проект рішення.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати проект рішення 

до розгляду на сесії.   

  За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

     "ЗА" одноголосно 

 

59.(проект № 1399) Про прогноз бюджету міста Ужгород на 2020 – 2021  

роки. 

СЛУХАЛИ: Гах Л.М.  представила проект рішення.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати проект рішення 

до розгляду на сесії.   

        За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

                      "ЗА" одноголосно 

          

 
 

Голова комісії       В. ГОТРА 

 

Секретар комісії       А. КОВАЛЬСЬКИЙ 


