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Протокол №14 

Засідання експертної комісії з впровадження бюджету громадської ініціативи 

м.Ужгород 

22 жовтня 2019 року        м.Ужгород 

Присутні: 

Логвінов Павло Вадимович - начальник управління економічного 

розвитку міста, секретар експертної 

комісії 

 

Сюсько Микола Миколайович 

Яцков Микола Миколайович 

- депутат міської ради; 

 

- регіональний координатор ВГО 

«Інститут Республіка» 

Варцаба Сергій Васильович - депутат міської ради  

Колесник Тетяна Олегівна - представник ГО «Інститут міста 

Ужгорода». 

  

Юрко Адам Адамович - начальник управління капітального 

будівництва 

Яцків Олена Іванівна 

Лукач Петро Михайлович 

- заступник директора департаменту 

міського господарства 

- Заступник начальника відділу 

фінансування місцевого господарства 

та соціального захисту населення 

департаменту фінансів та бюджетної 

політики. 

Запрошені: 

Представник КП «Парк культури та відпочину «Під замком», начальник відділу молоді 

та спорту управління у справах культури, молоді та спорту ( Луків Н.Й.), начальник 

відділу землекористування ( Чепкей О.О.), Автори проектів. 

Порядок денний: 

1. Затвердження головуючого на засіданні. 

2. Розгляд проектів поданих на участь в Бюджеті громадської ініціативи 

м.Ужгород. 

1. У звязку із відсутністю голови комісіі Фартушка І.І., головуючим на засіданні 

було визначено Логвінова П.В. начальника управління економічного розвитку 

міста, секретаря комісії. 
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2. Були заслухані автори проектів, які більш детально розповіли про мету проекту. 

Проєкт № 1 «Облаштування дитячого майданчику по вул.8-Березня,30» 

згідно звіту про аналіз відповідності проєкту Департаменту міського господарства, 

було запропоновано збільшити бюджет проєкту до 500,0тис.грн. 

Прийняте рішення: збільшити бюджет, допустити  до голосування. 

Проєкт №2  «Щасливі діти (вул.Добрянського)» - згідно звіту про аналіз 

відповідності проєкту Департаменту міського господарства, було запропоновано 

збільшити бюджет проєкту до 450,0тис.грн. 

Прийняте рішення: збільшити бюджет, допустити  до голосування. 

Проєкт №3 « Мережа інклюзивних дитячих майданчиків м.Ужгорода» 

згідно звіту про аналіз відповідності проєкта Управління капітального будівництва, 

зауважень немає. Членами комісії вирішено збільшити бюджет проєкта до 1,5 

млн.грн. 

Прийняте  рішення: збільшити бюджет, допустити  до голосування. 

Проєкт №4  «Сквер-дендрарій "Райський куточок» - згідно звіту про аналіз 

відповідності проєкту Департаменту міського господарства, було запропоновано 

збільшити бюджет проєкту до 400,0тис.грн. 

Прийняте рішення: збільшити бюджет, допустити  до голосування. 

Проєкт №5 «Соціальна майстерня»- згідно звіту про аналіз відповідності 

проєкта Управління капітального будівництва, зауважень немає. В разі перемоги, 

реалізація проєкт в частині закупівлі обладнання для майстерні є неможливим у 

зв’язку із відсутністю відповідної Програми.  

Члени комісіі вирішили допустити проєкт до голосування, а в разі перемоги-  

направити проєкт для реалізації, в частині закупівлі обладнання, до Департаменту 

праці та соціально захисту населення. 

Прийняте рішення: допущений до голосування. 

Проєкт №6 « Облаштування майданчику для вигулу та дресирування 

собак на території Боздоського парку » - згідно звіту про аналіз відповідності 

проєкта Управління капітального будівництва, зауважень немає. Членами комісії 

вирішено збільшити бюджет проєкта до 450,0 тис.грн. 

Прийняте рішення: збільшити бюджет, допустити  до голосування. 

Проєкт №7 «Ремонт існуючого спортивного майданчика на території 

Боздоського парку під скейт-майданчик» – згідно звіту про аналіз відповідності 

проєкта Управління капітального будівництва, зауважень немає.  

https://uzhgorod-budget.e-dem.in.ua/#/project/7840?&compid=177
https://uzhgorod-budget.e-dem.in.ua/#/project/8242?&compid=177
https://uzhgorod-budget.e-dem.in.ua/#/project/8243?&compid=177
https://uzhgorod-budget.e-dem.in.ua/#/project/8263?&compid=177
https://uzhgorod-budget.e-dem.in.ua/#/project/8264?&compid=177
https://uzhgorod-budget.e-dem.in.ua/#/project/8264?&compid=177
https://uzhgorod-budget.e-dem.in.ua/#/project/8267?&compid=177
https://uzhgorod-budget.e-dem.in.ua/#/project/8267?&compid=177
https://uzhgorod-budget.e-dem.in.ua/#/project/8267?&compid=177
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Представник КП «Парк культури та відпочину «Під замком» повідомив членів 

комісії, що КП підтримує ідею проєкта та готове взяти об’єкт на балансове утримання 

та підтримувати у відповідному стані в разі його перемоги. 

Прийняте рішення: допустити на голосування. 

Проєкт №8 « Капітальний ремонт існуючого дитячого майданчика з 

урахуванням потреб дітей з обмеженими фізичними можливостями в 

Боздоському парку» - у зв’язку із дублюванням з проєктом №3 « Мережа 

інклюзивних дитячих майданчиків м.Ужгорода», членами комісії було 

запропоновано авторам об’єднати проєкти в один.  

Прийняте рішення: об’єднати проєкти №3 та №8 в один. Головним визнати проєкт 

№3.  Проєкт №8 відхилити.  

Проєкт №9 « Сучасний дитячий майданчик по вул.Лермонтова 9А» - згідно 

звіту про аналіз відповідності проєкту Департаменту міського господарства, було 

запропоновано збільшити бюджет проєкту до 350,0тис.грн. 

Прийняте рішення: збільшити бюджет, допустити  до голосування. 

Проєкт № 10 « Чотири мости» - згідно звіту про аналіз відповідності проєкту 

Департаменту міського господарства, реалізація даного проєкту можлива при умові 

зміни схеми організації дорожнього руху. В існуючій схемі реалізація проєкту 

неможлива.  

Прийняте рішення: проєкт відхилити. 

Проєкт №11 « УПС—Ужгород проти сміття!» - згідно звіту про аналіз 

відповідності проєкту Департаменту міського господарства, закінчується період 

експлуатації полігону ТПВ, а також відсутня вільна земельна ділянка для будівництва 

сортувальної лініі.  

Члени комісії наголосили, що ідея проєкту цікава та актуальна для нашого міста та 

регіону вцілому. Але на даний час реалізація цього проєкту неможлива. 

Автору  було запропоновано доопрацювати проєкт протягом 7 днів. 
 

За результатами засідання комісії було прийнято: 

1. Проєкти, які мають позитивні висновки структурних підрозділів міської ради 

та підтримані членами експертної комісії, допустити до голосування.  

2. Проєкти які мають негативні висновки структурних підрозділів міської ради 

та не допущені до голосування відхилити в Е-системі. Відхилити проєкт №10. 

3. Об’єднати проєкти №3 та №8 . Відхилити проєкт №8. 

4. Проєкт №11 відправити на доопрацювання терміном 7 календарних днів. 

5. Оприлюднити на офіційному сайті міської ради та Е-системі список проєктів 

які відхилені та допущенні до голосування. 

https://uzhgorod-budget.e-dem.in.ua/#/project/8282?&compid=177
https://uzhgorod-budget.e-dem.in.ua/#/project/8282?&compid=177
https://uzhgorod-budget.e-dem.in.ua/#/project/8282?&compid=177
https://uzhgorod-budget.e-dem.in.ua/#/project/8242?&compid=177
https://uzhgorod-budget.e-dem.in.ua/#/project/8242?&compid=177
https://uzhgorod-budget.e-dem.in.ua/#/project/8283?&compid=177
https://uzhgorod-budget.e-dem.in.ua/#/project/8284?&compid=177
https://uzhgorod-budget.e-dem.in.ua/#/project/8289?&compid=177
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6. Голосування за проєкти розпочати 4 листопада 2019 року терміном 14 

календарних днів. 

Члени комісії : 

Логвінов Павло Вадимович                                      ______________ 

Сюсько Микола Миколайович                                 ______________ 

Варцаба Сергій Васильович                                      ______________ 

Колесник Тетяна Олегівна                                        ______________ 

Яцков Микола Миколайович                                   ______________ 

Лукач Петро Михайлович                                        ______________ 

Юрко Адам Адамович                                              ______________ 

Яцків Олена Іванівна                                                ______________ 

 

 

 

                                      

 

 

 

 

 

 


