
ПРОТОКОЛ № 11 

засідання постійної комісії з питань соціально – економічного розвитку, 

бюджету, фінансів, оподаткування, інвестиційної та регуляторної 

політики 

 

11.03.2021          м. Ужгород 

 

ПРИСУТНІ: 

Готра В.В. – голова комісії: 

Гомонай В.В. – заст. голови комісії; 

Чорній І.І. – секретар комісії; 

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

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

ВІДСУТНІ: Мандич Ю.В. 

ЗАПРОШЕНІ: 

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

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

І. Про лист департаменту фінансів та бюджетної політки 11.03.2021 

№ 163/33/04-12 (перерозподіл). 

ІІ. Про лист виконкому 10.03.2021 №07-12/93. 

ІІІ. Про лист департаменту фінансів та бюджетної політки 09.03.2021 

№ 158/33/04-12 (висновки департаменту фінансів та бюджетної політики 

«Про обсяги залишків коштів міського бюджету» 04.03.2021 № 152/33/02-21 і 

«Про перевиконання бюджету розвитку міста за січень-лютий 2021 року 

05.03.2021 № 155/33/03-19; лист департаменту міського господарства 

17.02.2021 № 237/03-10).  

ІV. Про лист департаменту фінансів та бюджетної політки 11.03.2021 

№ 163/33/04-12 (додаткова потреба 2). 

V. Про звернення депутата Віталія Глаголи 11.03.2021 № 01-11/242/1. 

VІ. Про лист управління капітального будівництва 11.03.2021 № 28.01-15/33. 

 

І. Про лист департаменту фінансів та бюджетної політики 11.03.2021 

№ 163/33/04-12 (перерозподіл). 

СЛУХАЛИ: Готра В.В. ознайомив присутніх із реєстром листів, щодо 

перерозподілу бюджетних призначень.(додаються). 

1. Департамент міського господарства 

1.1.  Лист 09.03.2021 № 32.01-10/159 

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

міського господарства 09.03.2021 № 32.01-10/159 щодо перерозподілу 

бюджетних призначень в розрізі об’єктів, а саме:  

зменшити бюджетні призначення спеціального фонду на «Капітальний 

ремонт електрощитової житлового будинку по вул. Бориса Тлехаса, 93» в 
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сумі 100,0 тис. грн та на «Капітальний ремонт внутрішньоквартальної 

території по вул. Тиводара Легоцького, 25-33» в сумі 100,0 тис. грн; 

збільшити бюджетні призначення спеціального фонду на «Капітальний 

ремонт покрівлі житлового будинку по вул. Адама Міцкевича, 7» в сумі 

50,0 тис. грн. та на «Капітальний ремонт водопроводу та каналізації 

житлового будинку по вул. Тиводара Легоцького, 31» в сумі 

150,0 тис. грн. 

ВИСТУПАЛИ: Яцків О.І. повідомила присутнім членам комісії, що дані 

зміни були підготовлені на основі звернення депутата міської ради 

Білонки В.І. № 01-11/218 від 02.03.2021.  

 ВИРІШИЛИ: 1. Доручити департаменту міського господарства підготувати 

проєкти рішень про внесення відповідних змін до «Програми капітального 

ремонту житлового фонду у м. Ужгород на 2018-2022 роки» та «Програми 

благоустрою міста Ужгород на 2018-2022 роки» та винести дані питання на 

розгляд чергової сесії міської ради. 2. Погодити перерозподіл бюджетних 

призначень та доручити департаменту фінансів винести питання на розгляд 

чергової сесії міської ради.  

За це рішення голосували: 

"За" –  одноголосно 

"Не приймав участі у голосуванні "- 1 

 

2. Управління охорони здоров'я 

2.1. Лист 09.03.2021 № 19/31-19 

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

здоров'я 09.03.2021 № 19/31-19 щодо перерозподілу бюджетних призначень 

між загальним та спеціальним фондами по «Програмі паліативної та 

хоспісної допомоги у м. Ужгород на 2019-2023 роки» в сумі 150,0 тис. грн. 

ВИСТУПАЛИ: Решетар В.В. повідомив присутнім членам комісії, що у 

зв’язку з необхідністю придбання ентеральної помпи в кількості 2 одиниць та 

кисневих концентраторів в кількості 2 одиниць для КНП “Центр первинної 

медико-санітарної допомоги” необхідно провести перерозподіл бюджетних 

призначень між загальним та спеціальним фондами в межах однієї цільової 

програми. 

ВИРІШИЛИ: 1. Доручити управлінню охорони здоров’я підготувати проєкт 

рішення про відповідні зміни до рішення XXXVІ сесії міської ради VIІ 

скликання 30.05.2019 року №1583 “Про Програму “Розвиток паліативної та 

хоспісної допомоги у м. Ужгород на 2019-2023 роки” та винести дане 

питання на розгляд чергової сесії міської ради. 2. Погодити перерозподіл 

бюджетних призначень та доручити департаменту фінансів винести питання 

на розгляд чергової сесії міської ради.  

За це рішення голосували: 

"За" –  одноголосно 

 

ІІ. Про лист виконкому 10.03.2021 №07-12/93. 
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СЛУХАЛИ: Готра В.В. ознайомив присутніх із листом виконкому 

10.03.2021 №07-12/93 щодо перерозподілу бюджетних призначень між 

загальним та спеціальним фондами по «Програмі інформатизації діяльності 

Ужгородської міської ради та її виконавчих органів на 2020-2022 роки» в 

сумі 75,4 тис. грн.(додається). 

ВИСТУПАЛИ: Турховська А.І. повідомила присутнім членам комісії, що у 

зв’язку з необхідністю придбання обладнання для облаштування 

конфіденційного зв’язку для паспортів громадянам України необхідно 

провести перерозподіл бюджетних призначень між загальним та спеціальним 

фондами в межах однієї цільової програми.  

ВИРІШИЛИ: Погодити перерозподіл бюджетних призначень між загальним 

та спеціальним фондами по «Програмі інформатизації діяльності 

Ужгородської міської ради та її виконавчих органів на 2020-2022 роки» та 

доручити департаменту фінансів винести питання на розгляд чергової сесії 

міської ради.  

За це рішення голосували: 

"За" –  одноголосно 

 

ІІІ. Про лист департаменту фінансів та бюджетної політки 09.03.2021 

№ 158/33/04-12 (висновки департаменту фінансів та бюджетної політики 

«Про обсяги залишків коштів міського бюджету» 04.03.2021 № 152/33/02-

21 і «Про перевиконання бюджету розвитку міста за січень-лютий 

2021 року 05.03.2021 № 155/33/03-19; лист департаменту міського 

господарства 17.02.2021 № 237/03-10.  

1. Департаменту міського господарства. 

1.1. Лист 17.02.2021 № 237/03-10. 

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

міського господарства 17.02.2021 № 237/03-10, щодо звернення 

КП «Водоканал» м. Ужгород» про необхідність внесення змін до «Програми 

фінансової підтримки комунальних підприємств м. Ужгород» в частині 

залишків станом на 01.01.2021 року невикористаних цільових коштів в сумі 

1 452,78 тис. грн. направивши їх на такі заходи: 

- на реконструкцію 2-х освітлювачів зваженого осаду на НФС-3 – 

900,0 тис. грн; 

- на заміну аварійного каналізаційного колектору по вул. Крилова - 

450,0 тис. грн.;  

- на заміну засувки на підводному колекторі до КНС-2 – 102,78 тис. грн. 

ВИСТУПАЛИ: Яцків О.І. повідомила присутнім членам комісії, що 

перераховані вище заходи спрямовані на надання послуг з централізованого 

водопостачання і водовідведення, і не входять до Інвестиційної програми 

КП Водоканал м. Ужгород» на 2021 рік з річним обсягом фінансування 

7 620,0 тис. грн. (без ПДВ), погодженої рішенням виконкому від 27.01.2021 

№ 39 «Про погодження інвестиційної програми КП «Водоканал м. Ужгород» 

на 2021 рік». 
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Гомонай В.В. – виступив із пропозицією для уникнення подвійного 

фінансування даних об’єктів проінформувати управління капітального 

будівництва, про те, що вищезазначені роботи в 2021 році планує провести 

КП  «Водоканал м. Ужгород». 

 

ВИРІШИЛИ: 1. Підтримати клопотання 17.02.2021 № 237/03-10 та 

рекомендувати департаменту міського господарства підготувати відповідні 

зміни до «Програми фінансової підтримки комунальних підприємств міста 

Ужгород на 2018-2022 роки». 2. Проінформувати управління капітального 

будівництва про заходи, які планує провести КП  «Водоканал м. Ужгород» в 

рамках «Програми фінансової підтримки комунальних підприємств міста 

Ужгород на 2018-2022 роки». 

За це рішення голосували: 

"За" –  одноголосно 

 

2. Департамент фінансів та бюджетної політики. 

2.1. Лист (висновок) 04.03.2021 № 152/33/02-21 «Про обсяги залишків 

коштів міського бюджету». 

СЛУХАЛИ: Готра В.В. ознайомив присутніх із листом - висновком 

департаменту фінансів та бюджетної політики 04.03.2021 № 152/33/02-21 

«Про обсяги залишків коштів міського бюджету», відповідно до якого 

вільний залишок бюджетних коштів станом на 01.01.2021 становить 

592 267,24 грн. 

(додається). 

ВИРІШИЛИ: Інформацію прийняти до відома. 

За це рішення голосували: 

"За" –  одноголосно 

2.2. Лист (висновок) «Про перевиконання бюджету розвитку міста за 

січень-лютий 2021 року 05.03.2021 № 155/33/03-19. 

СЛУХАЛИ: Готра В.В. ознайомив присутніх із листом - висновком 

департаменту фінансів та бюджетної політики «Про перевиконання бюджету 

розвитку міста за січень-лютий 2021 року 05.03.2021 № 155/33/03-19, 

відповідно до якого перевиконання надходжень бюджету розвитку за січень-

лютий 2021 р. (із врахуванням авансових внесків) становить 2 274 900 грн. 

(додається). 

ВИРІШИЛИ: Інформацію прийняти до відома.  

За це рішення голосували: 

"За" –  одноголосно 

 

3. Управління охорони здоров'я. 

3.1. Лист 16.02.2021 № 103/31-18 та лист КМП від 05 лютого 2021 року 

№ 102/03-12. 

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

здоров'я 16.02.2021 № 103/31-18 та лист КМП від 05 лютого 2021 року 

№ 102/03-12, щодо виділення додаткових коштів для встановлення пожежної 
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сигналізації та системи оповіщення про пожежу в пологовому корпусі в сумі 

1 100,0 тис. грн. 

ВИСТУПАЛИ: Решетар В.В. повідомив присутнім членам комісії, що у 

зв’язку з приписом необхідно додаткові коштів для встановлення пожежної 

сигналізації та системи оповіщення про пожежу в КМП в рамках «Програми 

фінансової підтримки закладів первинного, вторинного рівня медичної 

допомоги та їх розвиток у місті Ужгород на 2020-2023 роки» в сумі 

1 100,0 тис. грн. 

ВИРІШИЛИ: Повернутись до розгляду питання після перевиконання 

бюджету міста за наслідками першого півріччя. 

За це рішення голосували: 

"За" –  одноголосно 

3.2. Лист 16.02.2021 №478/03-10. 

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

здоров'я 16.02.2021 №478/03-10 щодо додаткових коштів на виготовлення 

проектно-кошторисної документації на реконструкцію будівлі міської 

поліклініки під потреби мобільних груп населення по вул. О. Грибоєдова, 20в 

в сумі 2 415 929 грн. 

ВИСТУПАЛИ: Решетар В.В. повідомив присутнім членам комісії, що 

укладання договорів з Національною службою здоров’я України по наданню 

медичної допомоги за пакетами медичних гарантій передбачає з 01.03.2021 

надання експертного висновку щодо доступності всіх медичних будівель для 

осіб з інвалідністю та інших мобільних груп населення. Без цього висновку 

КНП «Ужгородська міська поліклініка» з 01.04.2021 року не зможе підписати 

договір з НСЗУ та не буде отримувати кошти.  

ВИРІШИЛИ: Доручити управлінню капітального будівництва вивчити дане 

питання та при необхідності підготувати відповідне звернення щодо 

виділення коштів. 

За це рішення голосували: 

"За" –  одноголосно 

 

3.3. Лист 09.03.2021 № 20/31-19. 

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

здоров'я 09.03.2021 № 20/31-19 щодо виділення додаткових коштів для 

проведення обстежень та визначення стану будівлі  КНП "Ужгородський 

міський пологовий будинок" внаслідок просідання по "Програмі фінансової 

підтримки закладів первинного, вторинного рівня медичної допомоги та їх 

розвитку у місті Ужгород на 2020-23 роки" в сумі 49,0 тис. грн. 

ВИСТУПАЛИ: Решетар В.В. повідомив присутнім членам комісії, що дане 

питання є нагальним і не може бути відкладеним.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати клопотання 09.03.2021 № 20/31-19 та 

рекомендувати виділити додаткові кошти. 

За це рішення голосували: 

"За" –  одноголосно 

4. Департамент міського господарства. 
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4.1. Лист 10.02.2021 №36/32.01-10. 

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

міського господарства 10.02.2021 №36/32.01-10 щодо виділення додаткових 

коштів на виготовлення ПКД на реконструкцію адмінбудівлі літери Б по 

вул. 8-го Березня,46 "б" в сумі 32,0 тис. грн. 

ВИСТУПАЛИ: Полтавцева Т.В. повідомила присутнім членам комісії, що 

додаткові кошти необхідні для виготовлення документів, щоб працівники 

силових структур, які проживають за даною адресою змогли почати 

процедуру приватизації відповідного житла. 

Бадида М.П. – запропонувала, щоб мешканці даного житла за власний 

рахунок виготовили відповідну документацію. 

ВИРІШИЛИ: 1. Підтримати пропозицію Бадиди М.П. та рекомендувати 

департаменту міського господарства звернутись до мешканців по вул. 8-го 

Березня,46 «б» запропонувавши виготовити ПКД на реконструкцію даного 

помешкання за власний рахунок. 2. При необхідності повернутись до 

розгляду питання після перевиконання бюджету міста за наслідками першого 

півріччя. 

За це рішення голосували: 

"За" –  одноголосно 

4.2. Лист КП "КШЕП" 17.02.2021 № 80. 

СЛУХАЛИ: Готра В.В. ознайомив присутніх із листом КП "КШЕП" 

17.02.2021 № 80 щодо виділення додаткових коштів на придбання 

спецтехніки в сумі 24 770,0 тис. грн. 

ВИСТУПАЛИ: Яцків .І. повідомила присутнім, що в «Програмі фінансової 

підтримки комунальних підприємств міста Ужгород на 2018-2022 роки» 

відсутні відповідні видатки. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати департаменту міського господарства вивчити 

дане питання та при необхідності підготувати проєкт рішення про зміни до 

«Програми фінансової підтримки комунальних підприємств міста Ужгород 

на 2018-2022 роки» та клопотання щодо виділення додаткових коштів  в 

бюджеті міста. 2. При необхідності повернутись до розгляду питання після 

перевиконання бюджету міста за наслідками першого півріччя. 

За це рішення голосували: 

"За" –  одноголосно 

 

5. Управління освіти. 

5.1. Лист 17.02.2021 №29.01-14/159. 

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

17.02.2021 №29.01-14/159 щодо виділення додаткових коштів УЗОШ № 7, 

НВК "Престиж" для оплати послуг щодо розробки та застосування постійно 

діючих процедур у критичних точках НАССР та невідкладних робіт по 

видаленню зелених насаджень в сумі 66,0 тис. грн. 

ВИСТУПАЛИ: Мухомедянова Н.Б.. повідомила присутнім членам комісії, 

що дане питання є нагальним і не може бути відкладеним.  
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ВИРІШИЛИ: Підтримати клопотання 17.02.2021 №29.01-14/159 та 

рекомендувати виділити додаткові кошти. 

За це рішення голосували: 

"За" –  одноголосно 

5.2. Лист 17.02.2021 №29.01-14/144. 

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

17.02.2021 №29.01-14/144 щодо виділення додаткових коштів для 

забезпечення харчування дітей сиріт та позбавлених батьківського 

піклування в професійно технічних закладах міста в сумі 372,1 тис. грн. 

ВИСТУПАЛИ: Гомонай В.В. запропонував, надати доручення управлінню 

освіти звернутись до адміністрацій ОТГ щодо укладання договорів про 

харчування дітей-сиріт, мешканців відповідних громад, які навчаються в 

професійно технічних закладах міста. 

ВИРІШИЛИ: 1. Підтримати пропозицію Гомоная В.В. про надання 

доручення управлінню освіти звернутись до адміністрацій ОТГ щодо 

укладання договорів про харчування дітей-сиріт, мешканців відповідних 

громад, які навчаються в професійно технічних закладах міста. 2. При 

необхідності повернутись до розгляду питання після перевиконання бюджету 

міста за наслідками першого півріччя. 

За це рішення голосували: 

"За" –  одноголосно 

5.3. Лист 17.02.2021 № 29.01-14/143. 

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

17.02.2021 №29.01-14/143 щодо виділення додаткових коштів на оплату праці 

з нарахуванням медичним працівникам закладів освіти в сумі 

1 086,288 тис. грн. 

ВИСТУПАЛИ: Мухомедянова Н.Б., яка повідомила членів комісії про те, що 

у зв’язку із зміною законодавства в січні поточного року дані витрати не 

були враховані в розрахунках на поточний рік. Дані видатки заклади освіти 

проводять в межах наявного фонду заробітної плати. 

ВИРІШИЛИ: Повернутись до розгляду питання після перевиконання 

бюджету міста за наслідками першого півріччя. 

За це рішення голосували: 

"За" –  одноголосно 

6. Департамент соціальної політики 

6.1. Лист 12.02.2021 № 34.06-34/26  

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

соціальної політики 12.02.2021 № 34.06-34/26 щодо виділення додаткових 

кошти на утримання медико-реабілітаційного центру "Дорога життя" на 

реалізацію «Програми діяльності медико-соціального реабілітаційного 

центру "Дорога життя" на 2021 рік» в сумі 1 500,0 тис. грн. 

ВИСТУПАЛИ: Келемец А.М. запропонувала надати слово директору 

медико-соціального реабілітаційного центру «Дорога життя» Олегу 

Кириленко.  
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Кириленко О.П. розповів членам комісії про поточний стан справ медико-

соціального реабілітаційного центру «Дорога життя». 

ВИРІШИЛИ: 1. Рекомендувати департаменту соціальної політики разом з 

адміністрацією медико-соціального реабілітаційного центру "Дорога життя" 

звернутись до ОТГ щодо вивчення можливості компенсацій за перебування 

дітей з навколишніх ОТГ в даному медико-соціальному реабілітаційному 

центрі. 2. Повернутись до розгляду питання про виділення додаткових 

коштів після перевиконання бюджету міста за наслідками першого півріччя. 

За це рішення голосували: 

"За" –  одноголосно 

6.2. Лист 18.02.2021 № 34.06-31/658. 

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

соціальної політики 18.02.2021 № 34.06-31/658 щодо виділення додаткових 

кошти на «Програму сприяння виконанню рішень судів та інших виконавчих 

документів на 2018-2022 роки» для погашення боргу перед 

ПАТ "Укртелеком" за наданні пільги абонентам з оплати послуг за 

користування телефоном, а також послуг із встановлення квартирних 

телефонів окремим категоріям громадян в сумі 615 202 грн. 

ВИСТУПАЛИ:  Трускавецька Д.І. повідомила членів комісії, що судова 

практика України виносить рішення на користь ПАТ «Укртелеком». 

ВИРІШИЛИ: 1. Рекомендувати департаменту соціальної політики 

звернутись до ПАТ «Укртелеком» щодо проведення звірки пільгових 

категорій громадян, які є мешканцями міста та мають право на отримання 

пільги з встановлення квартирних телефонів абонентам та з оплати послуг за 

користування телефоном. 2. Повернутись до розгляду питання про виділення 

додаткових коштів після перевиконання бюджету міста за наслідками 

першого півріччя. 

За це рішення голосували: 

"За" –  одноголосно 

6.3. Лист 18.02.2021 № 34.06-31/657. 

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

соціальної політики 18.02.2021 № 34.06-31/657 щодо виділення додаткових 

кошти на «Програму додаткових гарантій соціального захисту громадян на 

2020-2022 роки» для надання матеріальної допомоги в сумі 770,0 тис. грн.  

ВИСТУПАЛИ: Келемец А.М. повідомила, що додаткові кошти на 

«Програму додаткових гарантій соціального захисту громадян на 2020-

2022 роки» необхідні для надання матеріальної допомоги мешканцям міста, 

заяви, яких були розглянуті профільною комісією і по яких прийнято 

позитивне рішення. 

ВИРІШИЛИ: Повернутись до розгляду питання про виділення додаткових 

коштів після перевиконання бюджету міста за наслідками першого півріччя. 

За це рішення голосували: 

"За" –  одноголосно 

7. Ужгородська міська рада. 

7.1. Лист 19.02.2021 № 07-12/71. 
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СЛУХАЛИ: Готра В.В. ознайомив присутніх із листом Ужгородської 

міської ради 19.02.2021 № 07-12/71 щодо виділення додаткових кошти на 

«Програму сприяння виконанню рішень судів та інших виконавчих 

документів на 2018-2022 роки» для надання матеріальної допомоги в сумі 

3 073 809 грн.  

ВИСТУПАЛИ: Пекар В.І. повідомив присутнім про стан судових розглядів 

відповідної справи. 

ВИРІШИЛИ: 1. Зважаючи на суспільний резонанс та значні кошти 

рекомендувати управлінню правового забезпечення вивчити питання 

можливості оскарження даного судового рішення. 2. Повернутись до 

розгляду питання про виділення додаткових коштів після перевиконання 

бюджету міста за наслідками першого півріччя. 

За це рішення голосували: 

"За" –  одноголосно 

8. Виконком. 

8.1. Лист 19.02.2021 № 07-12/70. 

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

19.02.2021 № 07-12/70 щодо виділення додаткових кошти в загальній сумі 

700,0 тис. грн, а саме: 

- на «Програму надання шефської допомоги військовим частинам, 

розташованим на території міста на 2021-2022 роки» в сумі 300,0 тис. грн.; 

- на «Програму надання матеріально-технічної допомоги Ужгородському 

зональному відділу Військової служби правопорядку у Збройних Силах 

України на 2021-2022 роки» в сумі 400,0 тис. грн. 

ВИРІШИЛИ: Повернутись до розгляду питання про виділення додаткових 

коштів після перевиконання бюджету міста за наслідками першого півріччя. 

За це рішення голосували: 

"За" –  одноголосно 

8.2. Лист 01.03.2021 № 07-12/74. 

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

01.03.2021 № 07-12/74 щодо виділення додаткових кошти на 

співфінансування до грантового проєкту "Забезпечення громадської безпеки 

шляхом співпраці правохоронних органів та використання передових систем 

відеоспостереження в Ужгороді та Сату Маре" в рамках Спільної 

Операційної Програми (СОП) Румунія-Україна 2014-2020» в сумі 

210,0 тис. грн. 

ВИСТУПАЛИ: Турховська А.І. повідомила присутнім членам комісії, що 

дане питання є нагальним і не може бути відкладеним.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати клопотання 01.03.2021 № 07-12/74 та 

рекомендувати виділити додаткові кошти за рахунок перевиконання 

бюджету розвитку міста за січень-лютий 2021 року.. 

За це рішення голосували: 

"За" –  одноголосно 

8.3. Лист 04.03.2021 № 07-12/82. 
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СЛУХАЛИ: Готра В.В. ознайомив присутніх із листом виконкому 

04.03.2021 № 07-12/82 щодо виділення додаткових кошти в загальній сумі 

1 010,0 тис. грн, а саме: 

- на «Програму забезпечення  безпеки  громадян  шляхом виправлення 

засуджених та запобігання вчиненню ними повторних злочинів в місті 

Ужгород на 2019 -2021 роки» в сумі 135,0 тис. грн.; 

- на «Програму надання матеріально-технічної допомоги Чопському 

прикордонному загону на 2021-2024 роки» в сумі 225,0 тис. грн.; 

- на «Програму підтримки Управління ДСНС України у Закарпатській 

області на 2021 рік» в сумі 300,0 тис. грн.; 

- на «Програму підтримки 1 Державного пожежно-рятувального загону 

Управління ДСНС України у Закарпатській області на 2021-2022 роки» в 

сумі 350,0тис. грн. 

ВИРІШИЛИ: Повернутись до розгляду питання про виділення додаткових 

коштів після перевиконання бюджету міста за наслідками першого півріччя. 

За це рішення голосували: 

"За" –  одноголосно 

9. Управління у справах культури, молоді та спорту. 

9.1. Лист 03.03.2021 №30.1-18/105. 

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

культури, молоді та спорту 03.03.2021 №30.1-18/105 щодо виділення 

додаткових кошти на «Програму інвентаризації та паспортизації об'єктів 

культурної спадщини м. Ужгород на 2019-2021 роки» в сумі 148,0тис. грн. 

ВИСТУПАЛИ: Гомонай В.В., який озвучив звернення депутата міської ради 

Віталія Глаголи 11.03.2021 № 01-11/242/1, відповідно до якого, з метою 

сприяння процесу паспортизації та обліку об’єктів культурної спадщини 

міста Ужгород пропонується за рахунок зменшення бюджетних призначень 

на суму 148,0 тис. грн по об’єкту «Капітальний ремонт вул. Павла Тичини», 

передбачити в бюджеті міста зазначені кошти для виконання заходів 

«Програми інвентаризації та паспортизації об'єктів культурної спадщини 

м. Ужгород на 2019-2021 роки».  

ВИРІШИЛИ: Підтримати клопотання 03.03.2021 №30.1-18/105, 11.03.2021 

№ 01-11/242/1 та рекомендувати виділити додаткові кошти на «Програму 

інвентаризації та паспортизації об'єктів культурної спадщини м. Ужгород на 

2019-2021 роки» в сумі 148,0 тис. грн за рахунок зменшення бюджетних 

призначень департаменту міського господарства по «Програмі благоустрою 

міста Ужгород на 2018-2022 роки», об’єкт «Капітальний ремонт вул. Павла 

Тичини» в сумі 148,0 тис. грн. 

За це рішення голосували: 

"За" –  одноголосно 

9.2. Лист 03.03.2021 № 30.1-18/106. 

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

культури, молоді та спорту 03.03.2021 № 30.1-18/106 щодо визначення 

управління капітального будівництва головним розпорядником коштів та 
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виділення додаткових коштів на виготовлення ПКД з капітального ремонту 

бібліотеки-філії № 6 (м. Ужгород, вул. Гагаріна, 98)  у сумі 100,0 тис. грн. 

ВИСТУПАЛИ: Гомонай В.В., який озвучив лист управління капітального 

будівництва 11.03.2021 № 28.01-15/33 про винесення на розгляд сесії міської 

ради питання змін до Програми соціального та економічного розвитку та 

Бюджету Ужгородської міської територіальної громади на 2021 рік без змін 

загальних бюджетних призначень, а  саме:  

- зменшити бюджетні призначення по об’єкту «Капітальний ремонт 

каналізаційного колектора по вул. Крилова» в сумі 50,0 тис. (в т. ч. 

виготовлення проектно-кошторисної документації в сумі 50,0 тис. грн.); 

- збільшити бюджетні призначення по об’єкту «Капітальний ремонт будівлі 

бібліотеки-філії № 6 по вул. Гагаріна, 98» в сумі 50,0 тис. (в т. ч. 

виготовлення проектно-кошторисної документації в сумі 50,0 тис. грн.). 

ВИРІШИЛИ: Підтримати клопотання 03.03.2021 № 30.1-18/106, 11.03.2021 

№ 28.01-15/33 та рекомендувати внести зміни до Програми соціального та 

економічного розвитку та Бюджету Ужгородської міської територіальної 

громади на 2021 рік в частині виділення додаткових коштів управлінню 

капітального будівництва на об’єкт «Капітальний ремонт будівлі бібліотеки-

філії № 6 по вул. Гагаріна, 98» в сумі 50,0 тис. (в т. ч. виготовлення проектно-

кошторисної документації в сумі 50,0 тис. грн.). за рахунок зменшення 

бюджетних призначень управлінню капітального будівництва по об’єкту 

«Капітальний ремонт каналізаційного колектора по вул. Крилова» в сумі 

50,0 тис. (в т. ч. виготовлення проектно-кошторисної документації в сумі 

50,0 тис. грн.). 

За це рішення голосували: 

"За" –  одноголосно 

10. Управління капітального будівництва. 

10.1. Лист 03.03.2021 № 28.01-15/22. 

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

капітального будівництва 03.03.2021 № 28.01-15/22 щодо виділення 

додаткових коштів на співфінансування до фонду регіонального розвитку по 

об'єкту "Комплект будівель під спортивно реабілітаційний центр інвалідів з 

ураженням опорно-рухового апарату та інвалідів - учасників 

антитероритсичної операції по вул. Ф. Тіхого, 13 Б у м. Ужгороді - 

реконструкція" в сумі  1 050,0 тис. грн. 

ВИСТУПАЛИ: Гомонай В.В., який повідомив присутнім, про те, що даний 

об’єкт пройшов обласний конкурсний відбір інвестиційних програм і 

проєктів регіонального розвитку, що можуть реалізуватися за рахунок коштів 

державного фонду регіонального розвитку у 2021 році. Зараз першочерговим 

є завдання підготувати повний пакет документів та забеспечити 

співфінансування на рівні 10 відсотків з місцевого бюджету, для подання на 

розгляд Мінрегіону. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати клопотання 03.03.2021 № 28.01-15/22 та 

рекомендувати внести зміни до Програми соціального та економічного 

розвитку та Бюджету Ужгородської міської територіальної громади на 
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2021 рік в частині виділення додаткових коштів управлінню капітального 

будівництва для співфінансування до ДФРР на об’єкт «Комплект будівель 

під спортивно реабілітаційний центр інвалідів з ураженням опорно-рухового 

апарату та інвалідів - учасників антитероритсичної операції по 

вул. Ф. Тіхого, 13 Б у м. Ужгороді - реконструкція" за рахунок 

перевиконання бюджету розвитку міста за січень-лютий 2021 року в сумі 

1 050,0 тис. грн.. 

За це рішення голосували: 

"За" –  одноголосно 

СЛУХАЛИ: Готра В.В. наголосив присутнім, що на засіданні комісії від 

19.02.2021 було розглянуте питання щодо виділення додаткових коштів 

виділення додаткових коштів КНП «Центральна міська клінічна лікарня» 

Ужгородської міської ради  на проведення капітального ремонту  та 

завершення робіт прилеглих приміщень, прилеглих фасадів приймального 

відділення. 

Готра В.В. зауважив, що на сьогоднішній день в силу економічних чинників 

даний об’єкт є недофінансованим.  

ВИСТУПАЛИ: Гомонай В.В. запропонував присутнім розглянути 

можливість щодо виділення додаткових коштів КНП «Центральна міська 

клінічна лікарня» Ужгородської міської ради  на проведення капітального 

ремонту  та завершення робіт прилеглих приміщень, прилеглих фасадів 

приймального відділення. 

ВИСТУПАЛИ: Гомонай В.В. повідомив, відповідно до норм чинного 

законодавства, про наявність конфлікту інтересів, тому участі у голосуванні 

не приймав. 

ВИРІШИЛИ: 1. Рекомендувати виділити додаткові кошти управлінню 

охорони здоров’я по «Програмі фінансової підтримки закладів первинного, 

вторинного рівня медичної допомоги та їх розвиток у місті Ужгород на 2020-

2023 роки» в сумі 899,9 тис. грн. за рахунок перевиконання бюджету 

розвитку міста за січень-лютий 2021 року. 2. Департаменту фінансів та 

бюджетної політики провести балансування джерел спеціального фонду 

департаменту міського господарства між коштами переданими із загального 

фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку) та коштами від 

перевиконання надходжень бюджету розвитку за січень-лютий  в загальній 

сумі 115,0 тис. грн. 

 

За це рішення голосували: 

"За" – 8; 

"Не приймав участі у голосуванні "- 1 

 

 

Голова комісії        Віталій ГОТРА 

 

Секретар комісії Ігор ЧОРНІЙ 

 


