
ПРОТОКОЛ № 10 

засідання постійної комісії з питань соціально – економічного розвитку, 

бюджету, фінансів, оподаткування, інвестиційної та регуляторної 

політики 

 

04.03.2021 м. Ужгород 

 

ПРИСУТНІ: 

Готра В.В. – голова комісії: 

Гомонай В.В. – заст. голови комісії; 

Чорній І.І. – секретар комісії; 

Білонка В.І., Волосянський О.П., Горват Е.І., 

Мухомедьянова Н.Б., Роман М.В. – члени комісії. 

ВІДСУТНІ: Бадида М.П., Мандич Ю.В. 

ЗАПРОШЕНІ: 

Кенс О.Ю. - заст. директора департаменту фінансів та бюджетної політики. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 

1. Про лист департаменту фінансів та бюджетної політики від 03.03.2021 

№ 149/33/02-09 субвенції з обласного бюджету по управлінню 

капітального будівництва. 

2. Про лист департаменту фінансів та бюджетної політики від 04.03.2021 

№ 154/33/02-09 щодо субвенції з державного бюджету по управлінню 

освіти. 

3. Про лист управління капітального будівництва від 03.03.2021 № 28.01-

15/24 щодо уточнення назв об’єктів та внесення відповідних змін до 

Програми соціально – економічного розвитку міста на 2021 рік. 

1. СЛУХАЛИ: Кенс О.Ю. ознайомила присутніх із листом від 03.03.2021 

№ 149/33/02-09 про рішення обласної ради  «Про внесення змін до рішення 

обласної ради 17.12.2020 № 40 «Про обласний бюджет на 2021 рік» в частині 

субвенції по управлінню капітального будівництва в розмірі 800,0 тис. грн. 

для реконструкції існуючого фундаменту на пл. Б.Хмельниицького. 

ВИРІШИЛИ: Погодити розподіл субвенції та доручити департаменту 

фінансів та бюджетної політики підготувати відповідне розпорядження 

міського голови з подальшим затвердженням його на сесії міської ради. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2. СЛУХАЛИ:  Кенс О.Ю.  ознайомила присутніх із листом від 

04.03.2021 № 154/33/02-09 щодо розподілу залишку субвенції з державного 

бюджету по управлінню освіти в розмірі 475 220 грн. для надання державної 

підтримки особам з особливими освітніми потребами.  

Додатково повідомила, що обсяг залишку субвенції з місцевого 

бюджету на надання вказаної підтримки за рахунок відповідної субвенції з 

державного бюджету станом на 01.01.2021 становив 974 635,27 грн. 
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ВИСТУПИЛИ: Мухомедьянова Н.Б. повідомила про наявність конфлікту 

інтересів в даному питанні, тому участі в обговоренні та голосуванні не 

прийматиме. 

ВИРІШИЛИ: Погодити розподіл субвенції та доручити департаменту 

фінансів та бюджетної політики підготувати відповідне розпорядження 

міського голови з подальшим затвердженням його на сесії міської ради. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 7; 

  «не голосував» - 1. (Мухомедьянова Н.Б.) 

3. СЛУХАЛИ: Кенс О.Ю. ознайомила присутніх із листом управління 

капітального будівництва від 03.03.2021 № 28.01-15/24 щодо уточнення назв 

об’єктів та внесення відповідних змін до Програми соціально – економічного 

розвитку міста на 2021 рік. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати лист управління капітального будівництва та 

рекомендувати внести зміни до Програми соціально – економічного розвитку 

та бюджету міста на 2021 рік з метою уточнення назв об’єктів без зміни 

загальних бюджетних призначень. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

4. ВИСТУПИВ: Готра В.В. запропонував з метою належного 

фінансування капітальних видатків для забезпечення функціонування 

інфраструктури міста розглянути можливість здійснення місцевих 

запозичень шляхом випуску облігацій. Навів приклади інших обласних 

центрів, які успішно реалізовують подібні проєкти. 

ВИСТУПИЛИ: Горват Е.І. висловився проти такого альтернативного шляху 

доходів бюджету. 

ВИРІШИЛИ: Доручити департаменту фінансів та бюджетної політики до 

наступного чергового засідання надати пропозиції щодо шляхів залучення 

додаткових фінансових ресурсів з метою забезпечення подальшого розвитку 

інфраструктури міста. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

 

 

Голова комісії        Віталій ГОТРА 

 

 

Секретар комісії        Ігор ЧОРНІЙ 


