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ПРОТОКОЛ № 176 
засідання постійної комісії з питань соціально – економічного розвитку, 

бюджету, фінансів, оподаткування та регуляторної політики 

 

від 14.07.2020р.       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., Химинець В.В.– член комісії. 

 

ЗАПРОШЕНІ: 

Граб Г.Я.  –  заступник директора департаменту фінансів та бюджетної 

політики, начальник бюджетного відділу; 

Кенс О.Ю. –  заступник директора департаменту фінансів та бюджетної 

політики, начальник відділу планування та аналізу доходів бюджету; 

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

Полтавцева Т.В.  – начальник управління майном міста департаменту міського 

господарства; 

Логвінов П.В. – начальник управління економічного розвитку міста; 

Решетар В.В. – начальник управління охорони здоров'я; 

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

Ковач Р.І. – начальник відділу інформатизації та технічного захисту інформації, 

управління програмного та комп'ютерного забезпечення; 

Пекар В.І. – начальник управління правового забезпечення; 

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

Тарахонич В.Ю. – начальник управління міжнародного співробітництва та 

інновацій; 

Зима І.В. – начальник відділу оборонної та мобілізаційної роботи; 

Савко М.В. –  заступник начальника управління капітального будівництва, 

головний інженер; 

Шульга О.В.  –  заступник начальника Чопського прикордонного загону з 

озброєння та техніки; 

Прозор О.І. – депутат міської ради 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

I. Обговорення проєктів рішень засідання чергової L сесії Ужгородської 

міської  ради VІI скликання. 

 

I. Обговорення проєктів рішень засідання чергової L сесії Ужгородської 

міської  ради VІI скликання. 

 

1. СЛУХАЛИ: Граб Г.Я. представила проект рішення № 2078 «Звіт про 

виконання бюджету м. Ужгород за січень – березень 2020 року.» 
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ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до розгляду 

на сесії.       

        За це рішення голосували:  

               "За" –  5 

                     "Не приймав участі у голосуванні "– 2 

 

2. СЛУХАЛИ: Біксей А.Б. представив проект рішення № 2079 (з 

доповненням) «Про надання грошової допомоги малозабезпеченим мешканцям 

міста» 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до розгляду 

на сесії з наступними критичними зауваженнями: 

п. 1.7 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 

10000,00 грн.; 

доповнити проєкт рішення наступними пунктами: 

1.28. Гр. Корсун Людмилі Леонідівні, 1967 року народження, мешканці м. 

Ужгород, вул. Ботанічна набережна, 1/1, (реєстраційний номер облікової 

картки платника податків 2470520105), для вирішення соціально-

побутових питань у сумі 5000грн; 

1.29. Гр. Мандичу Олександру Дюловичу, 1971 року народження, 

мешканцю м. Ужгород, вул. Донська, 17, (реєстраційний номер облікової 

картки платника податків 2604522433), на лікування у сумі 2000грн; 

1.30. Гр. Потаповій Марії Андріївні, 1928 року народження, мешканці м. 

Ужгород, вул. Івана Панькевича, 86,  (реєстраційний номер облікової 

картки платника податків 1044908447), для вирішення соціально-

побутових питань у сумі 5000грн; 

1.31. Гр. Стольц Альоні Іванівні, 1966 року народження, мешканці м. 

Ужгород, Проспект Свободи, 7/26/13, (реєстраційний номер облікової 

картки платника податків 2414303928), на лікування у сумі 2000грн; 

1.32. Гр. Федор Світлані Василівні, 1982 року народження, мешканці м. 

Ужгород, вул. Минайська, 8/72, (реєстраційний номер облікової картки 

платника податків 3001211628), на лікування у сумі 2000,00 грн.; 

 

 

                  За це рішення голосували:  

                "За" –  5 

                  "Не приймав участі у голосуванні "– 2 

 

3. СЛУХАЛИ: Шульга О.В. представив проект рішення № 2080 «Про 

Програму надання матеріально – технічної допомоги Чопському 

прикордонному загону на 2020 – 2023 роки» 
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ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до розгляду 

на сесії. 

                    За це рішення голосували:  

                       "За" –  5 

                      Не приймав участі у голосуванні "– 2 

 

4. СЛУХАЛИ: Зима І.В. представила проект рішення № 2081 «Про зміни до 

рішення ХХХV сесії міської ради VІІ скликання 28 березня 2019 року № 1485. 

(Програма надання шефської допомоги військовим частинам)» 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до розгляду 

на сесії з наступними критичними зауваженнями: 

              За це рішення голосували:  

              "За" –  5 

                     "Не приймав участі у голосуванні "– 2 

 

 

5. СЛУХАЛИ: Зима І.В.  представила проект рішення № 2082 «Про зміни 

до рішення ХLІ сесії міської ради VІІ скликання 14 листопада 2019 року № 

1718. (Програма мобілізаційної підготовки) » 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до розгляду 

на сесії. 

              За це рішення голосували:  

               "За" –  5 

                     "Не приймав участі у голосуванні "– 2 

 

6. СЛУХАЛИ: Тарахонич В.Ю. представила проект рішення № 2083 «Про 

зміни та доповнення до Програми розвитку транскордонного співробітництва 

та підтримки імплементації проектів міжнародної технічної допомоги в м. 

Ужгород на 2018 – 2022 роки.» 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати проект рішення до розгляду на сесії. 

        За це рішення голосували: 

                               "За" –  5 

                     "Не приймав участі у голосуванні "– 2 

 

7. СЛУХАЛИ: Ковач Р.І.  представив проект рішення № 2084 «Про зміни 

до рішення ХLІІ сесії міської ради VІІ скликання 12.12.2019 № 1804. (Програма 

інформатизації діяльності виконавчих органів)» 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до розгляду 

на сесії. 

                 За це рішення голосували:  

               "За" –  5 

                     "Не приймав участі у голосуванні "– 2 
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8. СЛУХАЛИ: Решетар В.В. представив проект рішення № 2085 «Про 

зміни до рішення сесії міської ради 09.11.2017 № 793. (Програма протидії 

захворюванню на туберкульоз).» 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до розгляду 

на сесії. 

                 За це рішення голосували:  

               "За" –  5 

                     "Не приймав участі у голосуванні "– 2 

 

9. СЛУХАЛИ: Решетар В.В. представив проект рішення № 2086 «Про 

Програму безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів у разі 

амбулаторного лікування пільгової категорії населення м. Ужгород на 2021 – 

2023 роки.» 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до розгляду 

на сесії. 

                      За це рішення голосували:  

                "За" –  5 

                     "Не приймав участі у голосуванні "– 2 

 

10.  СЛУХАЛИ: Решетар В.В. представив проект рішення № 2087 «Про 

Програму забезпечення мешканців м. Ужгород, які страждають на рідкісні 

(орфанні) захворювання, лікарськими засобами на 2021 – 2023 роки.»  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до розгляду 

на сесії з наступними критичними зауваженнями: 

У Пункті 2 проєкту рішення слова “Фінансовому управлінню”   

викласти в редакції “Департаменту фінансів та бюджетної політики”. 

               За це рішення голосували:  

                  "За" –  5 

   "Не приймав участі у голосуванні "– 2 

 

11.  СЛУХАЛИ: : Яцків О.І.  представила проект рішення № 2088 «Про 

Програму підготовки до продажу земельних ділянок на 2021 – 2023 роки.» 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до розгляду 

на сесії. 

      За це рішення голосували:  

                  "За" –  4 

               "Утримався"  - 1 

   "Не приймав участі у голосуванні "– 2 

 

12.  СЛУХАЛИ: Полтавцева Т.В.  представила проект рішення № 2089 «Про 

зміни та доповнення до рішення ХХХІV сесії міської ради VІІ скликання 

28.02.2019 року № 1457. (Програма приватизації комунального майна)» 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до розгляду 

на сесії. 
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      За це рішення голосували:  

                  "За" –  4 

               "Утримався"  - 1 

   "Не приймав участі у голосуванні "– 2 

 

13.   СЛУХАЛИ: Яцків О.І. представила проект рішення № 2090 ( з 

доповненням) «Про зміни до комплексної Програми відновлення історичного 

центру м. Ужгорода на 2017 – 2020 роки.» 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до розгляду 

на сесії. 

            За це рішення голосували:  

                  "За" –  5 

   "Не приймав участі у голосуванні "– 2 

 

14.   СЛУХАЛИ: Яцків О.І. представила проект рішення № 2091 «Про зміни 

до Програми реконструкції та капітального ремонту мережі зовнішнього 

освітлення міста Ужгород на 2017 – 2020 роки.» 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до розгляду 

на сесії. 

      За це рішення голосували:  

                   "За" –  5 

   "Не приймав участі у голосуванні "– 2 

 

15. СЛУХАЛИ: : Полтавцева Т.В.  представила проект рішення № 2095 

«Про збільшення розміру статутного капіталу КП «Парк культури та 

відпочинку «Під замком» Ужгородської міської ради.»  

СЛУХАЛИ: Ковальський А.В. повідомив, відповідно до норм чинного 

законодавства, про наявність конфлікту інтересів, тому утримується від 

обговорення та голосування за дане питання. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до розгляду 

на сесії. 

 

                 За це рішення голосували:  

               "За" –  4 

        "Не приймав участі у голосуванні "– 3 

 

16.  СЛУХАЛИ: Полтавцева Т.В. представила  проект рішення № 2096 «Про 

створення комунального підприємства «Акватік центр Уж» Ужгородської 

міської ради.» 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до розгляду 

на сесії.      

           За це рішення голосували:  

                 "За" –  5 

   "Не приймав участі у голосуванні "– 2 
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17. СЛУХАЛИ: Полтавцева Т.В.  представила проект рішення № 2097 «Про 

доповнення до рішення VІ сесії міської ради VІІ скликання 30 серпня 2016 року 

№ 350.» (Порядок видачі дозволів на проведення робіт з порушення цілісності 

об’єктів благоустрою) 

 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до розгляду 

на сесії. 

      За це рішення голосували:  

                   "За" –  5 

   "Не приймав участі у голосуванні "– 2 

 

18. СЛУХАЛИ: Полтавцева Т.В. представив проект рішення № 2098 «Про 

надання згоди на прийняття у комунальну власність елементів благоустрою»  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до розгляду 

на сесії. 

      За це рішення голосували:  

                   "За" –  5 

   "Не приймав участі у голосуванні "– 2 

 

19. СЛУХАЛИ: Яцків О.І. представила проект рішення № 2099 «Про 

Перелік другого типу об’єктів комунальної власності територіальної громади 

міста Ужгород, що підлягають передачі в оренду без проведення аукціону.» 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до розгляду 

на сесії. 

      За це рішення голосували:  

                   "За" –  5 

   "Не приймав участі у голосуванні "– 2 

 

20. СЛУХАЛИ: Полтавцева Т.В.  представила проект рішення № 3000 «Про 

передачу комунального майна в оперативне управління закладам охорони 

здоров’я.»  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до розгляду 

на сесії з наступними критичними зауваженнями: 

 

 

 

 

-  Викласти підпункт 2 пункту 3 викласти в новій редакції: 

 

№п\п  Найменування 

об'єкта  

Адреса об'єкта  Площа об'єкта  

2. Будівля літ. А 

жіночої 

консультації № 1 

м.Ужгород  

вул. Другетів, 79 

378,9 кв.м.  

 удівля літ. А м.Ужгород  371,0 кв.м.  
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жіночої 

консультації № 1 

 

вул. Бачинського, 

1 

 

 

- Виключити абзац 1 пункту 7 проекту рішення “Про передачу 

комунального майна в оперативне управління закладам охорони 

здоров'я” 

 

 

- Пункт 1 проекту рішення доповнити абзацом наступного змісту: 

“Рішення XLVII сесії VII скликання міської ради “Про право 

оперативного управління закладів охорони здоров'я 04.06.2020 р. 

№1967 викласти в новій редакції:” 

 

           За це рішення голосували:  

                "За" –  5 

           "Не приймав участі у голосуванні "– 2 

 

21.  СЛУХАЛИ: Полтавцева Т.В. представила проект рішення № 3001 «Про 

доповнення до рішення ХLІV сесії міської ради VІІ скликання 13 лютого 2020 

року № 1870.» (вул. Генерала Свободи,9) 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до розгляду 

на сесії. 

      За це рішення голосували:  

                   "За" –  4 

   "Не приймав участі у голосуванні "– 2 

             "Утримався" -1 

 

22. СЛУХАЛИ: Полтавцева Т.В. представила проект рішення № 3002 «Про 

зміни до рішення ХLVІІІ сесії міської ради VІІ скликання 04 червня 2020 року 

№ 1973. » (вул. Оноківська, 16) 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до розгляду 

на сесії з наступними критичними зауваженнями: 

  У тексті рішення XLVIII сесії міської ради VII скликання 04 червня 

2020 року №1973 “Про доповнення до  рішення XLIV сесії міської ради VII 

скликання 13 лютого 2020 року №1870” слова “товариство з обмеженою 

відповідальністю “КОРПОРАЦІЯ КРОАН” читати як “приватне 

підприємство “КОРПОРАЦІЯ КРОАН”. 

 

               За це рішення голосували:  

                   "За" –  4 

   "Не приймав участі у голосуванні "– 2 

             "Утримався" -1 
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23.   СЛУХАЛИ:  Граб Г. Я. представила  представив проект рішення № 

3004 «Про надання пільги.» (медичні комунальні підприємства області) 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до розгляду 

на сесії. 

        За це рішення голосували:  

                   "За" –  4 

   "Не приймаяв участі у голосуванні "– 2 

             "Утримався" -1 

 

24.  СЛУХАЛИ: Пекар В.І. представив проект рішення № 3006 «Про 

доповнення до рішення ХLІІ сесії міської ради VІІ скликання 12.12.2019 № 

1796.» (План підготовки проектів регуляторних актів) 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до розгляду 

на сесії з наступними критичними зауваженнями: 

 У пункті 11 додатку до проекту рішення строки виконання читати  

“2020 рік”. 

       За це рішення голосували:  

                   "За" –  5 

   "Не приймав участі у голосуванні "– 2 

 

25.  СЛУХАЛИ: Пекар В.І. представив проект рішення № 3007 «Про зміни 

до рішення ХLІV сесії міської ради VІІ скликання 13.02.2020 № 1871.» (Список 

присяжних) 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до розгляду 

на сесії. 

       За це рішення голосували:  

                   "За" –  5 

   "Не приймав участі у голосуванні "– 2 

 

26.  СЛУХАЛИ: Пекар В.І. проект рішення № 3008 «Про заступника 

міського голови Цапа І.Ю.» 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до розгляду 

на сесії. 

 

       За це рішення голосували:  

                   "За" –  5 

   "Не приймав участі у голосуванні "– 2 

 

27. СЛУХАЛИ: Пекар В.І. представив проект рішення № 3009 «Про 

виконання рішення суду.» 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до розгляду 

на сесії. 

       За це рішення голосували:  

                   "За" –  5 

   "Не приймав участі у голосуванні "– 2 

 

28. СЛУХАЛИ: Боршовський О.І. представив проекти рішення: 
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проєкт рішення № 3010 «Про затвердження детального плану території, 

обмеженої вулицями Закарпатською, Миколи Добролюбова, Івана Франка та 

Загорською.»; 

проєкт рішення № 3011 «Про затвердження детального плану території, 

обмеженої вулицями Підградською, Електрозаводською, Івана Панькевича, 

Івана Айвазовського, Другетів, Насипною та річкою Уж.»; 

проєкт рішення № 3012 «Про затвердження детального плану території, 

обмеженої вулицями Климента Тімірязєва, Об’їзною дорогою, Федора 

Потушняка, Шахтарів.»; 

проєкт рішення № 3013 «Про затвердження детального плану території, 

обмеженої вулицями Юрія Гагаріна, Коритнянською, Сергія Мартина 

(Паризької Комуни) та територією підприємств оптової торгівлі.»; 

проєкт рішення № 3014 «Про затвердження детального плану території, 

обмеженої вулицями Об’їзною дорогою, Доманинською та каналом.»; 

проєкт рішення № 3015 «Про затвердження детального плану території, 

обмеженої вулицями Собранецькою, Митною, Тараса Шевченка, Загорською та 

площею Віталія Постолакі.»; 

проєкт рішення № 3016 «Про затвердження детального плану території, 

обмеженої вулицями Тараса Шевченка, Митною, Івана Франка, Миколи 

Добролюбова, Закарпатською, площею Князя Лаборця та вулицею Яна Гуса.»; 

проєкт рішення № 3017 «Про затвердження детального плану території, 

обмеженої вулицями Шахтарів, Федора Потушняка, Об’їзною дорогою, Івана 

Котляревського.»; 

проєкт рішення № 3018 «Про затвердження детального плану території, 

обмеженої вулицями Іллі Бродлаковича, Климента Тімірязєва, Шахтарів та 

Івана Котляревського.»; 

проєкт рішення № 3019 «Про затвердження детального плану території, 

обмеженої вулицями Цвітною, Іштвана Сечені, Марії Заньковецької, 

Олександра Капуша.»; 

проєкт рішення № 3020 «Про затвердження детального плану території, 

обмеженої вулицями Стародоманинською, Технічною, залізничною колією та 

вулицею Об’їзна дорога.»; 

проєкт рішення № 3021 «Про затвердження детального плану території, 

обмеженої вулицями Об’їзна дорога, Доманинською, Стародоманинською.»; 

проєкт рішення № 3022 «Про затвердження детального плану території, 

обмеженої вулицями Міклоша Берчені, Підгірною, Тихою, Далекою та 

Криничною.»; 

проєкт рішення № 3023 «Про затвердження детального плану території, 

обмеженої вулицями Андрія Палая, Василя Стефаника, Іштвана Дендеші, 

Данила Галицького.»; 

проєкт рішення № 3024 «Про затвердження детального плану території, 

обмеженої вулицями Станційною, Залізничною, територією автовокзалу, 

площею Георгія Кірпи та залізничною колією.»; 

проєкт рішення № 3025 «Про затвердження детального плану території, 

обмеженої проспектом Свободи, територією автовокзалу, вулицями 

Залізничною, Дубовою, Василя Сурикова та Минайською.»; 
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проєкт рішення № 3026 «Про затвердження детального плану території, 

обмеженої вулицями Миколи Бобяка, Приладобудівників та річкою Уж.»; 

проєкт рішення № 3027 «Про затвердження детального плану території, 

обмеженої вулицями Олександра Капуша, Капушанською, Олександра 

Радищевата Слов’янською набережною.»; 

проєкт рішення № 3028 «Про затвердження детального плану території, 

обмеженої вулицями Ольги Кобилянської, Василя Верещагіна, Андрія Палая та 

Олега Кошового.»; 

проєкт рішення № 3029 «Про затвердження детального плану території, 

обмеженої вулицями Ольги Кобилянської, Антоніна Дворжака, Андрія Палая та 

Василя Верещагіна.»; 

проєкт рішення № 3030 «Про затвердження детального плану території, 

обмеженої вулицями Олега Кошового, Андрія Палая та Проектною.»; 

проєкт рішення № 3031) «Про затвердження детального плану території в 

районі вулиці Собранецької, 147 (територія ТСО України)»; 

проєкт рішення № 3032 «Про затвердження детального плану території, 

обмеженої вулицею Собранецькою, територією ТСО України та територією 

лісів.»; 

проєкт рішення № 3033 «Про затвердження детального плану території, 

обмеженої вулицями Болгарською, Успенською, Сергія Мартина та ЛЕП.»; 

проєкт рішення № 3034 «Про затвердження детального плану території, 

обмеженої площею Жупанатською, вулицями Підгірною, Яроцькою, 

Олександра Фединця, площею Корятовича.»; 

проєкт рішення № 3035 «Про затвердження детального плану території, 

обмеженої вулицями Собранецькою, територією аеропорту та ТСО України.»; 

проєкт рішення № 3036 «Про затвердження детального плану території, 

обмеженої вулицями Шумною, Підградською, Олександра Фединця, Панаса 

Мирного, Другетів, Устима Кариелюка, Іонакія Базиловича.»; 

проєкт рішення № 3037 «Про затвердження детального плану території. (вулиці 

Возз’єднання, Миколи Бобяка, Володимирська, Михайла Драгоманова)»; 

проєкт рішення № 3038 «Про затвердження детального плану території (вулиці 

Олександра Богомольця, Степана Вайди. 8-го Березня, Тиводара Легоцького)» 

  

 

           

 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проекти рішення та рекомендувати їх до розгляду на 

сесії. 

       За це рішення голосували:  

                   "За" –  5 

   "Не приймав участі у голосуванні "– 2 

 

29. проєкт рішення  № 3040  «Про надання дозволів на розробку проектів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок.» 

30.проєкт рішення   № 3041 «Про затвердження проєктів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок.» 



11 
 

31. проєкт рішення  № 3042 «Про надання дозволів на розробку проєктів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок.» 

32.проєкт рішення   № 3043 «Про затвердження проєктів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок.» 

33.проєкт рішення   № 3044 «Про відмову у наданні дозволу на розробку 

проєкту землеустрою щодо відведення земельних ділянок.» 

34.проєкт № 3045 «Про надання згоди на складання технічної документації 

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

35.проєкт рішення   № 3046 «Про затвердження технічної документації щодо 

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

36.проєкт рішення  № 3047 «Про поновлення та припинення лії договорів 

оренди земельних ділянок.» 

37.проєкт рішення   № 3048 «Про надання дозволів на проведення експертної 

грошової оцінки земельних ділянок.» 

38.проєкт рішення № 3049 «Про приватизацію земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення шляхом викупу.» 

39.проєкт рішення  № 3051 «Про зміни та скасування рішень міської ради» 

 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проекти рішення та рекомендувати їх до розгляду на 

сесії.  

      За це рішення голосували:  

                   "За" –  5 

   "Не приймав участі у голосуванні "– 2 

 

40.проєкт рішення  № 3050 «Про надання згоди на встановлення платного 

строкового земельного сервітуту.» 

СЛУХАЛИ: Полтавцева Т.В. повідомила членів комісії про необхідність 

визначення розміру плати за встановлення земельного сервітуту та просила 

доповнити проєкт рішення окремим пунктом щодо визначення розміру 

одноразової плати за встановлення земельного сервітуту відповідно до 

“Тимчасового порядку встановлення обмеженого користування та укладання 

договору земельного сервітуту щодо земельних ділянок, які перебувають у 

розпорядженні Ужгородської міської ради.” 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проекти рішення та рекомендувати їх до розгляду на 

сесії з наступними критичними зауваженнями:  

 Доповнити проект рішення пунктом наступного змісту: 

 Визначити розмір одноразової плати за встановлення земельного 

сервітуту у в розмірі 15%. 

             За це рішення голосували:  

                   "За" –  5 

   "Не приймав участі у голосуванні "– 2 

 

ВИСТУПАЛИ: Готра В.В. запропонував оголосити перерву в засіданні та 

продовжити комісію в  четверг 16.07.2020р. 

ВИРІШЛИ: Підтримати пропозицію Готри В.В. та продовжити засідання 

комісії в четверг  16.07.2020р. 
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           За це рішення голосували:  

                         "За" - одноголосно 

 

від 16.07.2020 р.          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., Химинець В.В.,– члени комісії.  

ЗАПРОШЕНІ: 

Граб Г.Я.  –  директора департаменту фінансів та бюджетної політики; 

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

Логвінов П.В. – начальник управління економічного розвитку міста. 

 

       ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

I. Про лист департаменту фінансів та бюджетної політики 14.07.2020р. 

№510/33,02-09 (субвенції) 

II. Про лист департаменту фінансів та бюджетної політики 13.07.2020р. 

№504/33,02-09( субвенції) 

III. Про лист департаменту фінансів та бюджетної політики 13.07.2020р. 

№503/33,02-09( додаткова потреба) 

IV. Про лист департаменту фінансів та бюджетної політики 13.07.2020р. 

№503/33,02-09( висновок) 

V. Про лист департаменту фінансів та бюджетної політики 13.07.2020р. 

№503/33,02-09(перерозподіл) 

VI. Про лист департаменту фінансів та бюджетної політики 13.07.2020р. 

№503/33,02-09(додаткова потреба) 

VII. Про лист департаменту фінансів та бюджетної політики 13.07.2020р. 

№503/33,02-09 (реєстр листів головних розпорядників коштів по економії 

бюджетних коштів у зв'язку з карантином) 

 

VIII. Обговорення проєктів рішень засідання чергової L сесії Ужгородської 

міської  ради VІI скликання. 

 

I.Про лист департаменту фінансів та бюджетної політики  13.07.2020р. 

№510/33,02-09 (субвенція) 

СЛУХАЛИ: Готра В.В. ознайомив присутніх із листом Ужгородської районної 

державної адміністрації 13.07.2020р. № 516/02-31 щодо перерозподілу 

бюджетних призначень по субвенції з місцевого бюджету  на реалізацію 

“Програми поводження з твердими побутовими відходами в Ужгородському 

районі на 2020-2025 роки”  в сумі 199 000, 00 грн.  

ВИРІШИЛИ: Погодити перерозподіл коштів субвенції та доручити 

департаменту фінансів внести відповідні зміни до розпису бюджету міста на 

2020 рік. 
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  Доповнити проєкт рішення “Про зміни до бюджету міста на 2020р.” 

пунктом наступного змісту: 

  «Затвердити проєкт додаткової угоди №1 про внесення змін до договору 

«Про надання міжбюджетних трансфертів з міського бюджету до районного 

бюджету по іншій субвенції з місцевого бюджету» від 12 травня 2020 року та 

додатку до неї, згідно з додатком 11. 

Доручити міському голові укласти додаткову угоду з головою 

Ужгородської районної ради та головою Ужгородської районної державної 

адміністрації про внесення змін до договору «Про надання міжбюджетних 

трансфертів з міського бюджету до районного бюджету по іншій субвенції з 

місцевого бюджету» від 12 травня 2020 року». 

    За це рішення голосували:  

             "За" –  одноголосно 

 

II.Про лист департаменту фінансів та бюджетної політики  13.07.2020р. № 

504/33/02-09. ( субвенція) 

 

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

13.07.2020р. № 29.01-14/271 щодо перерозподілу бюджетних призначень по 

субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам  на надання державної 

підтримки особам з особливими освітніми потребами, а смае: 

- зменшити по ТПКВК 0611110 (Підготовка кадрів професійно-технічними 

закладами та іншими закладами освіти) 

КЕКВ 3110 (-) 41 900, 00 (грн) 

 - збільшити по ТПКВК 0611020 (Надання загальної середньої освіти 

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

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

колегіумами) 

КЕКВ 3110 (+) 41, 900 (грн) 

ВИРІШИЛИ: Погодити перерозподіл коштів субвенції та доручити 

департаменту фінансів внести відповідні зміни до розпису бюджету міста на 

2020 рік. 

За це рішення голосували: 

    "За" –  одноголосно 

 

III. Про лист департаменту фінансів та бюджетної політики 13.07.2020р. 

№503/33,02-09( додаткова потреба) 

СЛУХАЛИ: Граб Г.Я. доповіла присутнім членам комісії, що на розгляд 

надійшов  лист Закарпатської  ОДА 07.07.2020р. від №06-10/1643 та лист 

департаменту фінансів Закарпатської ОДА 07.07.2020 №1297/03.1-12 щодо 

співфінансування підготовчих робіт для будівництва нового сміттєпереробного 

та сміттєсортувального заводу, на липень-серпень 2020 року в сумі - 700 000, 00 

грн.  

Граб Г.Я. рекомендувала членам комісії дати згоду на передачу з бюджету 

міста 
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Ужгород коштів іншої субвенції бюджету Ужгородського району Закарпатської  

області для реалізації "Програми поводження з твердими побутовими 

відходами в Ужгородському районі на 2020-2025 роки в сумі 700 000 грн. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати рекомендацію Граб Г.Я. та рекомендувати 

департаменту фінансів та бюджетної політики підготувати відповідний проект 

рішення із подальшим затвердженням на сесії міської ради. 

За це рішення голосували: 

    "За" –  одноголосно 

 

IV.Про лист департаменту фінансів та бюджетної політики  07.07.2020р. № 

490/33/03-20. (висновок) 

СЛУХАЛИ: Граб Г.Я. доповіла присутнім членам комісії, що департамент 

фінансів та бюджетної політики, відповідно до статтей 52, 78 Бюджетного 

кодексу України, подає висновок про виконання розрахункового обсягу 

надходжень до бюджету міста за підсумками січня- червня 2020 року. 

 За січень-червень 2020 року до бюджету міста (без врахування 

міжбюджетних трансфертів) надійшло коштів : 

 

  Затверджено 

з 

урахуванням 

змін ст. на 

01.07.2020 

Фактично 

надійшло, 

тис.грн. 

Відхилення 

(+/-), 

тис.грн. 

Відхилення (%) 

Загальний 

фонд (без 

врахування 

трансфертів) 

501 229,9 480 554,2 -20675,7 95,9 

Бюджет 

розвитку (без 

врахування 

трансфертів 

та коштів 

переданих із 

загального 

фонду) 

11 639,3 16 532,3 4893,0 142,0 

 

Станом на 01.07.2020 року обсяг перевиконання бюджету розвитку міста 

за виключенням авансових внесків покупців земельних ділянок для проведення 

експертних грошових оцінок, які підлягають поверненню, склав 4 408,5 тис. грн 
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З урахуванням змін до податкового законодавства, надання міською 

радою пільги по сплаті єдиного податку, зниження економічних та соціальних 

показників, внаслідок запровадження обмежувальних заходів  карантину, 

очікуване виконання бюджету міста в 2020 році складе 96,9 % (не надійде  біля 

32,0 млн. грн.) 

Невиконання запланованого обсягу податків, зборів та інших платежів 

загального фонду прогнозується в обсязі біля 32,0 млн. грн. в тому числі                         

 5,2 млн. грн. коштів переданих до бюджету розвитку. У зв’язку з 

невиконанням планового обсягу загального фонду бюджету міста (без 

врахування трансфертів) за підсумками року очікується біля 32,0 млн. грн 

кредиторської заборгованості загального фонду та 5,2 млн. грн. бюджету 

розвитку міста. 

Враховуючи невиконання загального фонду бюджету міста за підсумками 

6 місяців поточного року, з метою забезпечення належного фінансування, 

вважаємо за необхідне внести зміни до бюджету міста в частині джерел 

фінансування, зокрема: 

- зменшити доходи загального фонду бюджету на 4 408 500 грн. по КБК 

11010100 “Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими 

агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати”; 

- зменшити видатки   в частині коштів переданих із загального фонду до 

бюджету розвитку по управлінню капітального будівництва в сумі 4 408 500 

грн., зокрема: 

в сумі 1 760 000 грн. по коду 1511020 «Надання загальної середньої 

освіти закладами загальної середньої освіти (у тому числі з дошкільними 

підрозділами (відділеннями, групами)); 

в сумі 59 390 грн. по коду 1515041 «Утримання та фінансова підтримка 

спортивних споруд»; 

в сумі 2 589 110 грн. по коду 1517310 «Будівництво об'єктів житлово-

комунального господарства»; 

  - збільшити доходи спеціального фонду бюджету розвитку на                 4 

408 500 грн., в т.ч.: 

- по КБК 24170000 “Надходження коштів пайової участі у розвитку 

інфраструктури населеного пункту” на 770 000 грн.; 

- по КБК 31030000 “Кошти від відчуження майна, що належить 

Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності” 

на 108 500 грн.; 

- по КБК 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 3 530 000 грн. 

- збільшити видатки спеціального фонду бюджету розвитку по 

управлінню капітального будівництва в сумі 4 408 500 грн., зокрема: 

в сумі 1 760 000 грн. по коду 1511020 «Надання загальної середньої 

освіти закладами загальної середньої освіти (у тому числі з дошкільними 

підрозділами (відділеннями, групами)); 

в сумі 59 390 грн. по коду 1515041 «Утримання та фінансова підтримка 

спортивних споруд»; 
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в сумі 2 589 110 грн. по коду 1517310 «Будівництво об'єктів житлово-

комунального господарства». 

ВИРІШИЛИ: Прийняли інформацію до відома та рекомендували внести 

зазначені в висновку зміни до бюджету міста на 2020 рік.  

За це рішення голосували: 

    "За" –  одноголосно 

 

V.Про лист департаменту фінансів та бюджетної політики  13.07.2020р. № 

503/33/02-09. (перерозподіл) 

СЛУХАЛИ: Готра В.В. ознайомив присутніх із реєстром листів головних 

розпорядників коштів, щодо внесення змін до бюджету міста на 2020 рік. 

(додаються) 

 

1.Департамент міського господарства 

 1.1. лист № 32.01-10/702 від 22.06. 2020р. 

 ВИРІШИЛИ: Погодити перерозподіл бюджетних призначень та доручити 

департаменту фінансів винести питання на розгляд чергової сесії міської ради, а 

саме: 

 (грн.) 

Капітальний ремонт зелених насаджень 

наб.Незалежності -30 539 

Капітальний ремонт внутрішньоквартальної 

території по вул. Капушанська,149 30 539 

 

              За це рішення голосували: 

        "За" –  6 

  "Не приймав участі у голосуванні" – 1 

 

 

 

 

1.2. лист № 32.01-10/708 від 24.06. 2020р. 

 ВИРІШИЛИ: Погодити перерозподіл бюджетних призначень та доручити 

департаменту фінансів винести питання на розгляд чергової сесії міської ради, 

саме: 

 (грн.) 

Послуги з управління проектом по 

Реконструкції системи вуличного освітлення 

м. Ужгорода ІІ черга -199 500 

Реконструкція системи вуличного 

освітлення м. Ужгорода ІІ черга (кошти 

співфінансування НЕФКО)) 199 500 

 

                 За це рішення голосували: 
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        "За" –  6 

  "Не приймав участі у голосуванні" – 1 

 

1.3. лист №32.01-10/767 від 16.07.2020р.  

 ВИРІШИЛИ: Погодити перерозподіл бюджетних призначень та доручити 

департаменту фінансів винести питання на розгляд чергової сесії міської ради, а 

саме: 

 

(грн.) 

Найменування цільової програми, назва 

об’єкта, вид робіт, у тому числі проєктні 

роботи Разом: 

Загаль

ний 

фонд 

Спеціаль

ний фонд 

Програма благоустрою міста Ужгород на 

2018-2020 роки -3 869 836   -3 869 836 

Капітальний ремонт скверу Героїв Майдану -3 806 996   -3 806 996 

Реконструкція фонтану в сквері Героїв 

Майдану -1 818 293   -1 818 293 

Капітальний ремонт вул. Полонинська 500 000   500 000 

Капітальний ремонт перехрестя вулиць 

Закарпатської-Загорської з влаштуванням 

світлофорного об'єкта 96 000   96 000 

Капітальний ремонт тротуарів по наб. 

Слов'янська 636 700   636 700 

Капітальний ремонт внутрішньоквартальної 

території по вул. Капушанська,155 72 753   72 753 

Капітальний ремонт внутрішньоквартальної 

території по вул. Капушанська,149 200 000   200 000 
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Капітальний ремонт внутрішньоквартальної 

території по вул. 8-Березня,26-28 250 000   250 000 

Програма капітального ремонту житлового 

фонду у м. Ужгород на 2018-2022 роки 1 320 836   1 320 836 

Капітальний ремонт покрівель 920 836   920 836 

Капітальний ремонт покрівлі житлового 

будинку по вул. Насипна,10 (ОСББ «Насипна 

10») 170 836   170 836 

Капітальний ремонт покрівлі житлового 

будинку по вул. Капушанська,32 (ОСББ 

"Капушанська 32") 240 000   240 000 

Капітальний ремонт покрівлі житлового 

будинку по вул. Загорська,15 (ОСББ 

«Загорська 15») 150 000   150 000 

Капітальний ремонт покрівлі житлового 

будинку по вул. Підгірна,28 (ОСББ "Підгірна-

28") 120 000   120 000 

Капітальний ремонт покрівлі житлового 

будинку по вул. Українська,18 (БК "Беркут") 240 000   240 000 

Капітальний ремонт водопроводу та 

каналізації 290 000   290 000 

Капітальний ремонт водопроводу та 

каналізації житлового будинку по вул. 

Вілмоша Ковача,15 (ОСББ «Ковача Вілмоша 

15») 50 000   50 000 
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Капітальний ремонт водопроводу та 

каналізації житлового будинку по вул. 

Собранецька,152 240 000   240 000 

Капітальний ремонт електрощитових 80 000   80 000 

Капітальний ремонт електрощитової 

житлового будинку по вул.Івана 

Айвазовського,18 (ОСББ "Айвазовського 18") 80 000   80 000 

Капітальний ремонт ліфтів 30 000   30 000 

Капітальний ремонт ліфтів житлового будинку 

по вул. Тиводара Легоцького,17 (ОСББ 

"Лугоцького 17") 30 000   30 000 

Програма розвитку та удосконалення 

цивільного захисту у м. Ужгород на 2020-

2024 роки 49 000 49 000   

Утилізація радіоактивних відходів 49 000 49 000   

Програма фінансової підтримки 

комунальних підприємств міста Ужгород на 

2018-2020 роки 2 500 000 0 2 500 000 

КП "Водоканал м. Ужгорода" (водопровід вул. 

Олександра Грибоєдова) 2 500 000   2 500 000 

 

                   За це рішення голосували: 

         "За" –  6 

  "Не приймав участі у голосуванні" – 1 

 

 

 

2. Управління капітального будівництва 
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 2.1. лист № 28.01-16/88 від 24.06.2020р. 

 ВИРІШИЛИ: Погодити перерозподіл бюджетних призначень та доручити 

департаменту фінансів винести питання на розгляд чергової сесії міської ради. 

           За це рішення голосували: 

        "За" –  6 

  "Не приймав участі у голосуванні" – 1 

 

 

 2.2. лист № 28.01-15/89 від 24.06.2020р. 

 ВИРІШИЛИ: Погодити перерозподіл бюджетних призначень та доручити 

департаменту фінансів винести питання на розгляд чергової сесії міської ради, а 

саме: 

 

(грн.) 

Найменування об’єкта будівництва, вид будівельних робіт, у 

тому числі проєктні роботи 

Спеціальни

й фонд 

Об'єкти освіти 174 951 

Капітальний ремонт покрівлі будівлі ЗОШ І-ІІІ ст. № 7 по вул. 

Дворжака -108 849 

Капітальний ремонт будівлі ДНЗ № 40 по вул. Волошина 270 000 

Будівництво мультифункціонального майданчика для занять 

ігровими видами спорту в загальноосвітній школі І-ІІІ ст. №6 

імені В. С. Гренджі-Донського по вул. Польовій в м. Ужгороді 100 000 

Реконструкція міні-котельні для ДНЗ №26 по пр. Свободи -780 000 

Реконструкція міні-котельні для ЗОШ №7 по вул. Дворжака 414 506 

Будівництво міні-котельні для ДНЗ №21 "Ластовічка" по вул. 

Тлехаса -90 706 

Будівництво закладу дошкільної освіти загальною місткістю 250 70 000 
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місць по вул. Загорська, 51 м.Ужгород 

(в тому числі виготовлення проектно-кошторисної 

документації) 70 000 

Капітальний ремонт басейну класичної гімназії по вул.8-го 

Березня 300 000 

Об'єкти комунального господарства 1 145 049 

Капітальний ремонт будівлі по вул. Дворжака, 49 50 000 

(в тому числі виготовлення проектно-кошторисної 

документації) 50 000 

Реконструкція водопровідної мережі Д-100 мм по вул. С. Разіна -64 951 

Реконструкція водопровідної мережі по вул. Добрянського 330 000 

Реконструкція водопровідної мережі Д-200 мм по вул. 

Грибоєдова 30 000 

(в тому числі виготовлення проектно-кошторисної 

документації) 30 000 

Реконструкція притулку з тимчасового утримання 

безпритульних тварин м. Ужгород по вул. Загорській 300 000 

Рекультивація території існуючого сміттєзвалища в с. Барвінок 

Ужгородського району II-га черга - будівництво 500 000 
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Об'єкти охорони здоров'я -1 320 000 

Капітальний ремонт коридору та приміщень відділення судинної 

неврології ЦМКЛ по вул. Грибоєдова 180 000 

Капітальний ремонт фасаду поліклініки МДКЛ по вул. Боженка, 

2 із заміною вікон -1 000 000 

Капітальний ремонт кардіологічного відділення ЦМКЛ по вул. 

Грибоєдова -1 000 000 

Капітальний ремонт благоустрою території МДКЛ по вул. 

Бращайків, 6 300 000 

Капітальний ремонт внутрішньої системи водопостачання та 

каналізації будівлі ЦМКЛ по вул. Грибоєдова 200 000 

 

          За це рішення голосували: 

        "За" –  6 

  "Не приймав участі у голосуванні" – 1 

 

3. Управління у справах культури, молоді та спорту 

3.1. лист №30.1-18/505  від 25.06.2020р.  

ВИРІШИЛИ: Погодити перерозподіл бюджетних призначень та доручити 

департаменту фінансів винести питання на розгляд чергової сесії міської ради, а 

саме: 

(грн.) 

Перерозподіл бюджетних призначень по 

ДЮСШ №1 на придбання меблів, 

матеріалів, інвентарю у зв’язку із 

введенням в експлуатацію та 

облаштуванням приміщень на стадіоні 

«Автомобіліст», а саме: 0 0 

зменшити видатки на заробітну плату (210 

000 грн.) та нарахування на заробітну плату 

(43 000 грн.) -253 000 -253 000 
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збільшити видатки на предмети, матеріали, 

обладнання та інвентар 253 000 253 000 

 

          За це рішення голосували: 

        "За" –  6 

  "Не приймав участі у голосуванні" – 1 

 

4. Управління освіти 

4.1. лист №29.01-14/266  від 30.06.2020р.  

ВИРІШИЛИ: Погодити перерозподіл бюджетних призначень та доручити 

департаменту фінансів винести питання на розгляд чергової сесії міської ради, а 

саме: 

(грн.) 

Перерозподіл бюджетних призначень на 

реалізацію Національної Програми 

інформатизації: 0 0 

зменшити бюджетні призначення всього у 

сумі 987 550 грн., у тому числі: -987 550 -987 550 

загальноосвітні школи -511 650 -511 650 

дошкільні заклади -448 500 -448 500 

апарат управління -13 000 -13 000 

інклюзивно-ресурсний центр -1 800 -1 800 

іншим закладам освіти -12 600 -12 600 

збільшити бюджетні призначення на 

Програму інформатизації діяльності 

Ужгородської міської ради та її виконавчих 

органів на 2020-2022 роки 987 550 987 550 

 

          За це рішення голосували: 

        "За" –  6 

  "Не приймав участі у голосуванні" – 1 

 

5. Департамент праці та соціального захисту населення  

5.1. лист №34.06-31/1626 від 03.07.2020р. 

ВИРІШИЛИ: Погодити перерозподіл бюджетних призначень та доручити 

департаменту фінансів винести питання на розгляд чергової сесії міської ради, а 

саме: 

(грн.) 
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зменшити бюджетні призначення на 

Програму відпочинку та оздоровлення 

дітей на 2020 -2022 роки -250 000 -250 000 

збільшити бюджетні призначення всього у 

сумі 250 000 грн., у тому числі: 250 000 250 000 

на Програму додаткових гарантій 

соціального захисту громадян на 2020-2022 

роки 150 000 150 000 

на апарат управління на придбання меблів 

для облаштування робочих місць 

працівникам 100 000 100 000 

 

                 За це рішення голосували: 

        "За" –  6 

  "Не приймав участі у голосуванні" – 1 

 

6. Управління економічного розвитку міста 

6.1. лист №1.05-16/201  від 07.07.2020р.  

ВИРІШИЛИ: Погодити перерозподіл бюджетних призначень та доручити 

департаменту фінансів винести питання на розгляд чергової сесії міської ради, а 

саме: 

(грн.) 

зменшити бюджетні призначення на апарат 

управління -20 000 -20 000 

збільшити бюджетні призначення на 

Програму інформатизації діяльності 

Ужгородської міської ради та її виконавчих 

органів на 2020-2022 роки 20 000 20 000 

 

           За це рішення голосували: 

        "За" –  6 

  "Не приймав участі у голосуванні" – 1 

 

 

7. Управління охорони здоров’я  

 7.1. лист №31-24\214 від 07.07.2020р. 

 ВИРІШИЛИ: Погодити перерозподіл бюджетних призначень та доручити 

департаменту фінансів винести питання на розгляд чергової сесії міської ради, а 

саме: 

 (грн.) 
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зменшити бюджетні призначення на 

Програму протиепідемічних заходів та 

боротьби з інфекційними хворобами у м. 

Ужгород на 2018-2022 роки -400 000 -400 000 

збільшити бюджетні призначення на 

міську цільову соціальну Програму 

протидії захворювання на туберкульоз на 

2018-2022 роки 400 000 400 000 

   

                    За це рішення голосували: 

           "За" –  6 

  "Не приймав участі у голосуванні" – 1 

 

 

8. Про лист департаменту фінансів та бюджетної політики 13.07.2020р. 

№503/33,02-09 (додаткова потреба) 

СЛУХАЛИ: Готра В.В. ознайомив присутніх із реєстром листів головних 

розпорядників коштів, щодо внесення змін до бюджету міста на 2020 рік. 

(додаються) 

 

 

1. Управління освіти 

1.1. лист №29.01-14/256  від 22.06.2020р.  

 ВИРІШИЛИ: Повернутись до розгляду питання в наступних звітних періодах. 

       За це рішення голосували: 

        "За" –  6 

  "Не приймав участі у голосуванні" – 1 

 

 

2. Управління муніципальної варти 

2.1. лист №169/24-35  від 17.06.2020р.  

 ВИРІШИЛИ: Повернутись до розгляду питання після завершення карантину. 

      За це рішення голосували: 

        "За" –  6 

  "Не приймав участі у голосуванні" – 1 

 

 

2.2. лист №216/24-35  від 09.07.2020р.  

 ВИРІШИЛИ: Підтримати клопотання №216/24-35  від 09.07.2020р.  та 

рекомендувати виділити кошти в сумі 14 400, 00 грн. на придбання 2-х 

комплектів гучномовців автомобільних на “Програму розвитку та 

удосконалення цивільного захисту у м. Ужгород на 20200-2024 роки”.  

 Департаменту фінансів та бюджетної політики підготувати відповідні зміни до 

проекту рішення «Про зміни до бюджету міста на 2020 рік». 

             За це рішення голосували: 
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        "За" –  6 

  "Не приймав участі у голосуванні" – 1 

 

 

 

3. Департамент міського господарства 

3.1. лист №32.01-10/768 від 16.07.2020р. 

 ВИРІШИЛИ: Підтримати клопотання №32.01-10/768 від 16.07.2020р. та 

рекомендувати виділити додаткові кошти на реалізацію цільових програм 

відповідно до поданої таблиці: 

 (грн.) 

Найменування цільової програми, 

назва об’єкта, вид робіт, у тому числі 

проєктні роботи 

Разом: Загальни

й фонд 

Спеціаль

ний фонд 

Програма благоустрою міста 

Ужгород на 2018-2022 роки 3 027 247 2 400000 627 247 

Поточний ремонт міських шляхів 2 400 000 2 400 000   

Капітальний ремонт 

внутрішньоквартальної території по 

вул. Капушанська,155 327 247   327 247 

Капітальний ремонт 

внутрішньоквартальної території по 

вул. Михайла Грушевського,27 300 000   300 000 

Програма фінансової підтримки 

комунальних підприємств міста 

Ужгород на 2018-2022 роки 300 000 0 300 000 

КП "Архітектурно-планувальне бюро" 100 000   100 000 

КП "Парк культури та відпочинку "Під 

замком" (5 біотуалетів, 30 лавиць у 

комплекті зі смітниками) 200 000   200 000 
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Програма  організації  суспільно  

корисних  робіт  для порушників, на 

яких судом накладено 

адміністративне стягнення у вигляді 

виконання  суспільно  корисних  

робіт  у  місті  Ужгород  на  2020-2022  

роки 100 000 100 000 0 

КП "КШЕП" 40 000 40 000   

КП "Ужгородський комбінат 

комунальних підприємств" 20 000 20 000   

КП "Парк культури та відпочинку "Під 

замком" 40 000 40 000   

Програма розвитку житлового фонду 

соціального призначення та 

житлових об'єктів, які 

використовуються для забезпечення 

діяльності дитячих будинків 

сімейного типу у місті Ужгород на 

2019-2022 роки 51 553 0 51 553 

Капітальний ремонт металевої 

огорожі навколо дитячого будинку  

сімейного типу по вул. Михайла 

Салтикова-Щедріна,129 51 553   51 553 

Програма реконструції та 

капітального ремонту  мережі 

зовнішнього освітлення міста 

Ужгород  на 2017-2020 року 260 000 0 260 000 

Капітальний ремонт мережі 

зовгішнього освітлення по вул. Донська 120 000   120 000 
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Капітальний ремонт мережі 

зовнішнього освітлення 

внутрішньоквартальної території по 

вул. Василя Комендаря,54 70 000   70 000 

Капітальний ремонт мережі 

зовнішнього освітлення 

внутрішньоквартальної території по 

вул. Василя Комендаря,78 70 000   70 000 

     За це рішення голосували: 

        "За" –  6 

  "Не приймав участі у голосуванні" – 1 

 

 

 

 3.2. лист КП Водоканал м.Ужгород №769 від 15.06.2020р.  

 ВИРІШИЛИ: Повернутись до розгляду даного питання після внесення 

відповідних змін до цільової Програми.  

     За це рішення голосували: 

         "За" –  6 

  "Не приймав участі у голосуванні" – 1 

 

 4. Управління капітального будівництва  

 4.1. лист КП Водоканал м. Ужгород № 785 від 17.06.2020р.  

 ВИРІШИЛИ: Рекомендувати КП “Водоканал м.Ужгород” звернутись із даним 

клопотанням до головного розпорядника коштів.  

      За це рішення голосували: 

        "За" –  6 

  "Не приймав участі у голосуванні" – 1 

 

 4.2. лист №28.01-15/90 від 24.06.2020р.  

 ВИРІШИЛИ:  Підтримати клопотання розпорядника коштів та рекомендувати 

виділити додаткові кошти відповідно до поданої таблиці: 

(грн.) 

Найменування об’єкта будівництва, вид будівельних робіт, у 

тому числі проєктні роботи 

Спеціальн

ий фонд 

Капітальний ремонт будівлі ДНЗ №40 по вул. Волошина 250 000 
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Капітальний ремонт огорожі та  благоустрою території 

стадіону "Автомобіліст" по  вул. Капушанській 200 000 

Будівництво каналізаційної мережі по вул. Донська 300 000 

 

      За це рішення голосували: 

        "За" –  6 

  "Не приймав участі у голосуванні" – 1 

 

 

 5. Виконком  

 5.1. лист №07-12/215 від 01.07.2020р. 

 ВИРІШИЛИ: Відмовити у задоволенні клопотання відповідно до статі 85 

Бюджетного Кодексу України -  відсутнє джерело виділення. 

      За це рішення голосували: 

        "За" –  6 

  "Не приймав участі у голосуванні" – 1 

 

 

 

 5.2. лист №07-12/215 від 01.07.2020р. 

 ВИРІШИЛИ: Підтримати клопотання розпорядника коштів та рекомендувати 

виділити додаткові кошти на апарат управління за надані послуги по охороні 

адмінбудівлі в сумі -26 000, 00 грн.  

      За це рішення голосували: 

        "За" –  6 

  "Не приймав участі у голосуванні" – 1 

 

 

 

 6. Департамент праці та соціального захисту населення  

 6.1. лист №34.06-31/1627  

 ВИРІШИЛИ: Частково підтримати клопотання розпорядника коштів та 

рекомендувати виділити додаткові кошти на Програму додаткових гарантій 

соціального захисту громадян на 2020-2022 роки в сумі - 250 000, 00 грн. 

      За це рішення голосували: 

        "За" –  6 

  "Не приймав участі у голосуванні" – 1 

 

 

 6.2. лист “Ужгородська дирекція залізничних перевезень” №01\63 від 

08.07.2020р. 
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 ВИРІШИЛИ: Відмовити у задоволені клопотання у зв'язку із відсутністю 

профільної програми. 

             За це рішення голосували: 

        "За" –  6 

  "Не приймав участі у голосуванні" – 1 

 

VI. Про лист департаменту міського господарства від 14.07.2020 р. № 

131/25.05-10 (додаткова потреба за рахунок авансових внесків) 

ВИРІШИЛИ: підтримати клопотання головного розпорядника та 

рекомендувати виділити додаткові кошти за рахунок перевиконання 

надходжень до бюджету розвитку спеціального фонду за січень-червень 

2020 року (в частині авансових внесків покупців земельних ділянок для 

повернення експертних грошових оцінок, які підлягають  поверненню), а саме 

збільшити доходи бюджету розвитку міста (по КБК 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») та видатки бюджету 

розвитку спеціального фонду департаменту міського господарства на 

«Програму підготовки до продажу земельних ділянок на 2018-2020 роки» 

(КПКВК 1217650 «Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки 

чи права на неї») в сумі 199 000 грн. 

VII. Про лист департаменту фінансів та бюджетної політики 13.07.2020р. 

№503/33,02-09 (реєстр листів головних розпорядників коштів по економії 

бюджетних коштів у зв'язку з карантином) 

 

1.Управління у справах культури , молоді та спорту 

1.1. лист №30.1-18/494 від 11.06.2020р.  

 ВИРІШИЛИ: Зменшити бюджетні призначення у зв'язку з економією за час 

карантину всього, у тому числі: 

центральна бібліотечна система - в сумі - 10 000, 00 грн. 

міський центр дозвілля-будинок культури - 85 000, 00 грн. 

спортшкола ДЮСШ №1 - 195 200, 00 грн. 

             За це рішення голосували: 

        "За" –  6 

  "Не приймав участі у голосуванні" – 1 

 

2. Управління освіти  

2.1. лист №29.01-14/231 від 29.05.2020р. 

 ВИРІШИЛИ: Зменшити бюджетні призначення по загальноосвітнім 

навчальним закладам по Програмі відпочинку та оздоровлення дітей на 2020 -

2022 р.р. в сумі - 185 800, 00 грн. 

          За це рішення голосували: 

        "За" –  6 
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  "Не приймав участі у голосуванні" – 1 

 

2.2. лист №29.01-14/258 від 23.06.2020р. 

 ВИРІШИЛИ: Зменшити бюджетні призначення на харчування по закладах 

освіти на червень-серпень 2020 року всього, у тому числі: 

 заклади дошкільної освіти в сумі - 3 656 700, 00 грн. 

 заклади загальної середньої освіти - 642 100, 00 грн.  

             За це рішення голосували: 

        "За" –  6 

  "Не приймав участі у голосуванні" – 1 

 

VIII. Обговорення проєктів рішень засідання чергової L сесії Ужгородської 

міської  ради VІI скликання. 

 

1.СЛУХАЛИ: Яцків О.І.  представила проект рішення № 2092 «Про зміни до 

Програми благоустрою міста Ужгород на 2018 – 2022 роки.»  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до розгляду 

на сесії з наступними критичними зауваженнями: 

 

В додатку 9 до Програми  “Необхідний обсяг фінансування 

першочергових заходів  на капітальний ремонт об'єктів благоустрою на 

2020р. ” доповнити пункт 3  “Капітальний ремонт внутрішньоквартальних 

територій” об'єктом вул. Гойди, 28 - пл. Дружби народів, 2. 

        За це рішення голосували: 

        "За" –  6 

  "Не приймав участі у голосуванні" – 1 

 

2. СЛУХАЛИ: Яцків О.І.  представила проект рішення № 2093 «Про зміни до 

Програми капітального ремонту житлового фонду у м. Ужгород на 2018 – 2022 

роки.»  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до розгляду 

на сесії з наступними критичними зауваженнями: 

 У додатку 7 до Програми “ Перелік житлових будинків, внесених до 

плану проведення капремонту на 2020 рік (першочергові заходи 

Програми)” доповнити завдання 1 “Проведення капітального ремонту 

покрівель багатоквартирних житлових будинків, що обслуговуються 

управителями” об'єктами вул. Льва Толстого 35, пр. Свободи 1. 

  

 У завданні 5 “Проведення капітального ремонту водопроводу та 

каналізації житлових будинків ОСББ ,ЖБК” доповнити обєктом вул. 

Годинки, 8 ОСББ (Єдність -Годинки, 8) та привести у відповідність обсяг 

фінансування за рахунок мешканців.  

               За це рішення голосували: 

           "За" –  6 

  "Не приймав участі у голосуванні" – 1 
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3. СЛУХАЛИ: Яцків О.І.  представила проект рішення № 2094 «Про зміни до 

Програми фінансової підтримки комунальних підприємств міста Ужгород на 

2018 – 2022 роки.»  

СЛУХАЛИ: Готра В.В. та Ковальський А.В. повідомили, відповідно до норм 

чинного законодавства, про наявність конфлікту інтересів, тому утримується 

від обговорення та голосування за дане питання. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до розгляду 

на сесії з наступними критичними зауваженнями: 

 Викласти в новій редакції додаток 6 до “Програми фінансової 

підтримки комунальних підприємств міста Ужгород на 2018-2022 роки”. 

 
                Додаток 4 

                до рішення _________ сесії міської ради VII  

                           скликання 

                                                    _____________року № _____ 

           Додаток 6 до Програми 

 

                         Обсяг фінансування у розрізі комунальних підприємств на 2020 рік 

№ 

п/п 

ТПКВК

МБ 

Назва комунального 

підприємства 

Очікува

на сума 

збільше

ння 

обсягу 

фінансу

вання 

(проект

) 

Обсяг 

фінансуван

ня 

передбачен

ий у 

бюджеті на 

2020 рік (з 

наростаючи

м 

підсумком з 

початку 

року) 

Обсяг 

профінансова

них видатків 

у 2020 році (з 

наростаючим 

підсумком з 

початку року) 

1 Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання 

1.1. 1217670 КП «Комунальне шляхово-

експлуатаційне 

підприємство» 

  2 300 000   

1.2. 1217670 КП «Ужгородський 

муніципальний транспорт» 

  45 966 700 26 939 522 

1.3. 1217670 КП «Ужгородський 

комбінат комунальних 

  650 000 650 000 
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підприємств» 

1.4. 1217670 КП «Водоканал м. 

Ужгорода» 

  2 120 000   

  для проведення 

капітального ремонту 

внутрішньоквартальних 

мереж водопроводу та 

каналізації по вул. Адама 

Міцкевича, 5а -Федора 

Достоєвського, 20 

 120 000  

1.5. 1217670 КП «КАТП-072801»   300 000   

1.6. 1217670 КП «Архітектурно-

планувальне бюро» 

500 000     

1.7. 1217670 КП “Парк культури та 

відпочинку “Під замком” 

          200 000  

2 Утримання та ефективна експлуатація об’єктів комунального господарства 

2.1. 

1216013 КП «Водоканал міста 

Ужгород», в тому числі: 

501 000 4 063 000 4 063 000 

  

  дотація на покриття збитків за 

2018 рік 

  73 000 73 000 

  

  дотація на покриття збитків за 

2019 рік 

  3 990 000 3 990 000 

  

  дотація на покриття збитків за 

1 квартал 2020 року 

501 000     

2.2. 1216017 КП «КАТП-072801»   694 500 291 266 
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2.3. 

1216017 КП «Архітектурно-

планувальне бюро» 

409 100     

  Всього по 

коду 

1217670 500 000 51 216 700 27 589 522 

    1216010 910 100 4 757 500 4 354 266 

    Разом 1 410 100 56 294 200 31 943 788 

 

Секретар міської ради                                                             Андріана СУШКО 

                 За це рішення голосували:  

                         "За" –  4 

                            “Не приймав участі у голосуванні” - 3 

5. СЛУХАЛИ: Логвінов П.В. представив проект рішення № 3003 «Про зміни до 

Програми економічного і соціального розвитку м. Ужгород на 2020рік.» 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до розгляду на 

сесії. 

                 За це рішення голосували: 

               "За" –  6 

          "Не приймав участі у голосуванні" – 1 

 

 

6. СЛУХАЛИ: Граб Г.Я. представила проект рішення № 3005 «Про зміни до  

бюджету міста Ужгород на 2020 рік» ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення 

та рекомендувати його до розгляду на сесії. 

             За це рішення голосували: 

            "За" –  6 

      "Не приймав участі у голосуванні" – 1 

 

 

СЛУХАЛИ: Готра В.В. повідомив присутнім членам комісії, що всі питання 

порядку денного розглянуті та запропонував у зв'язку із необхідністю 

забезпечення життєдіяльності міста рекомендувати головним розпорядникам 

коштів відповідно до результатів постійної комісії з питань соціально – 

економічного розвитку, бюджету, фінансів, оподаткування та регуляторної 
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політики від 14.07.2020р., та 16.07.2020р. підготувати відповідні доповнення до 

проектів рішень із подальшим затвердженням на черговій сесії міської ради. 

ВИРІШИЛИ: 

- Рекомендувати департаменту міського господарства внести відповідні 

зміни та підготувати доповнення до цільових програм із подальшим 

затвердженням на сесії міської ради; 

- Рекомендувати управлінню капітального будівництва внести відповідні 

зміни та підготувати доповнення до проєкту рішення “Про зміни до 

Програми економічного і соціального розвитку м. Ужгород на 2020рік.”  

із подальшим затвердженням на сесії міської ради; 

- Рекомендувати департаменту фінансів та бюджетної політики внести 

відповідні зміни та підготувати доповнення до проєкту рішення “Про 

зміни до бюджету міста на 2020рік” із подальшим затвердженням на сесії 

міської ради. 

- Рекомендувати управлінню економічного розвитку міста внести 

відповідні зміни та підготувати доповнення до проєкту рішення “Про зміни до 

Програми економічного і соціального розвитку міста” із подальшим 

затвердженням 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 дані питання до порядку   денного 

чергової сесії Ужгородської міської ради VII скликання.    

      За це рішення голосували:  

                              "За" –  одноголосно 

 

Голова комісії                Віталій 

ГОТРА 

 

 

Секретар комісії            Анатолій 

КОВАЛЬСЬКИЙ 


