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       ПРОТОКОЛ № 178 
засідання постійної комісії з питань соціально – економічного розвитку, 

бюджету, фінансів, оподаткування та регуляторної політики 

 

від 10.08.2020 р.          м. Ужгород  

 

ПРИСУТНІ: Готра В.В. – голова комісії. 

Фрінт С.Л. – заст. голови комісії. 

Гомонай В.В., Мандич Ю.В. – член комісії. 

   ВІДСУТНІ:Ковальський А.В. – секретар комісії. 

   Щадей В.І., Химинець В.В.,– члени комісії.  

   ЗАПРОШЕНІ: 

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

 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

  I.Про лист департаменту фінансів та бюджетної політики  04.08.2020р. №  

  551/33/02-09. (додаткова потреба )  

 II.Про лист департаменту фінансів та бюджетної політики  05.08.2020р. № 

 552/33/02-09. (додаткова потреба)  

  

I.Про лист департаменту фінансів та бюджетної політики  04.08.2020р. №    

 551/33/02-09. (додаткова потреба )  

СЛУХАЛИ: Гах.Л.М. ознайомила присутніх членів комісії із листом 

департаменту міського господарства 03.08.2020р. №32.01-10/838, щодо 

залучення додаткових коштів на утримання та розвиток інших об'єктів 

транспортної інфраструктури по “Програмі благоустрою міста Ужгород на 2018-

20202 роки” в сумі 40 476,409 тис. грн.   

Гах Л.М. наголосила на відсутністності  у необхідному обсязі  фінансового 

ресурсу в міському бюджеті та запропонувала здійснити запозичення до 

бюджету міста Ужгород шляхом укладання кредитного договору з банківською 

установою - переможцем конкурсу, відповідно до рішення виконавчого комітету 

29.05.2019 р №180 “Про відбір банківської установи для здійснення місцевих 

запозичень до бюджету м. Ужгород.” 

ВИРІШИЛИ: Підтримати пропозицію Гах Л.М. та рекомендувати міському 

голові дати доручення департаменту фінансів та бюджетної політики, відповідно 

до чинного законодавства провести роботи щодо залучення запозичень до 

міського бюджету.  

 

           За це рішення голосували:  

                 "За" –  одноголосно 
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 II.Про лист департаменту фінансів та бюджетної політики  05.08.2020р. № 

 552/33/02-09. ( додаткова потреба)  

СЛУХАЛИ: Гах.Л.М. ознайомила присутніх членів комісії із листом 

департаменту міського господарства 03.08.2020р. №32.01-10/839, щодо 

залучення додаткових коштів на утримання та розвиток інших об'єктів 

транспортної інфраструктури по “Програмі благоустрою міста Ужгород на 2018-

20202 роки” в сумі 173 862 342 тис. грн.   

Гах Л.М. наголосила на відсутністності  у необхідному обсязі  фінансового 

ресурсу в міському бюджеті та повідомила про те, що здійснити запозичення 

шляхом укладання кредитного договору неможливо у зв'язку з перевищенням 

граничного обсягу місцевого боргу м.Ужгород, який регулюється стт. 18, 24 

Бюджетного кодексу. 

ВИРІШИЛИ:   

- Доручити департаменту міського господарства до наступного засідання комісії  

надати інформацію щодо першочерговості проведення капітальних ремонтів  по 

об'єктах транспортної інфраструктури міста відповідно до “Програми 

благоустрою міста Ужгород на 2018 -2022 роки.” 

- Департаменту фінансів та бюджетної політики до наступного засідання комісії 

надати інформацію щодо можливих джерел фінансування для забезпечення 

проведення капітальних ремонтів  по об'єктах транспортної інфраструктури 

міста відповідно до “Програми благоустрою міста Ужгород на 2018 -2022 роки.” 

  

           За це рішення голосували:  

                 "За" –  одноголосно 

 

 

  Голова комісії          Віталій ГОТРА 


