
ПРОТОКОЛ № 138 
засідання постійної комісії з питань соціально – економічного розвитку, 

бюджету, фінансів та оподаткування 

 

від 21.03.2019          м. Ужгород  

 

ПРИСУТНІ: Готра В.В. – голова комісії; 

Ковальський А.В. – секретар комісії;  

Гомонай В.В., Щадей В.І.,  

Мандич Ю.В., Химинець В.В. – члени комісії. 

ВІДСУТНІ:   

Фрінт С.Л. – заст. голови комісії;  

 

ЗАПРОШЕНІ: 

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

Цап В.В. – заступник начальника управління економіки та стратегічного 

планування; 

Пекар В.І. – начальник управління правового забезпечення; 

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

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

Зима І.В. – начальник відділу оборонної, мобілізаційної роботи та цивільного 

захисту населеня; 

Воловар М.В. – начальник служби персоналу та спец роботи; 

Бабидорич В.І. – директор департаменту міського господарства; 

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

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

господарства; 

Василиндра О.М. – начальник управління у справах культури, молоді та 

спорту; 

Олексіюк С.М. – директор Ужгородського міського центру зайнятості; 

Тищук І. – військовий комісар Ужгородського ОМВК; 

Паламарчук О. – начальник аварійно-рятувального загону спец.призначення 

УДСНС України в Закарпатській області. 

Вереш  П.С. – депутат міської ради; 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 

I. Обговорення проектів рішень першого пленарного засідання  

чергової ХХХV сесії Ужгородської міської ради VІI скликання. 

II. Про лист департаменту фінансів та бюджетної політики 18.03.2019 р. 

№ 138/33/02-15 (перерозподіл). 

III.  Про перерозподіл субвенції відповідно до листа департаменту 

фінансів та бюджетної політики 18.03.2019 р. № 103/33/02-15.( 

департамент праці та соціального захисту ). 

IV. Про перерозподіл субвенції відповідно до листа департаменту 

фінансів та бюджетної політики 19.03.2019 р. № 148/33/02-15.( управління 

освіти ). 



V. Про лист комісії по підготовці нормативно правових актів міської 

ради щодо встановлення ставок та надання пільг по податках та зборах, 

які розраховуються до бюджету міста 06.03.2019 р. № 03 -07/1. 

I.Обговорення проектів рішень чергової ХХХIV сесії Ужгородської 

міської ради VІI скликання. 

VI. Про лист департаменту праці та соціального захисту населення № 

34.06-31/976 від 20.03.2019р. 

1. (проект № 1504) Про Програму «Молодь міста Ужгород» на 2019-2021 

роки. 

СЛУХАЛИ: Василиндра О.М.    представила проект рішення.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати проект рішення 

до розгляду на сесії.   

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" одноголосно 

             

2. (проект № 1505) Про Програму матеріально-технічного забезпечення 

підрозділів територіальної оборони на 2019-2020 роки.  

СЛУХАЛИ: ТИщук І.  представив проект рішення.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати проект рішення 

до розгляду на сесії.          

 За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" одноголосно 

             

3. (проект № 1506) Про Програму підтримки Аварійно - рятувального 

загону спеціального призначення УДСНС України у Закарпатській області на 

2019 рік.  

СЛУХАЛИ: Паламарчук О.  представиі проект рішення.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати проект рішення 

до розгляду на сесії.   

        За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" одноголосно 

 

4. (проект № 1507) Про зміни та доповнення до Програми зайнятості 

населення на період до 2020 року 

СЛУХАЛИ: Олексіюк М.  представив проект рішення.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати проект рішення 

до розгляду на сесії.           

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

   "ЗА" одноголосно 

           

5. ( (проект № 1508) Про зміни до Програми розвитку транскордонного 

співробітництва та підтримки імплементації проектів міжнародної технічної 

допомоги в м. Ужгород на 2018-2022 роки. 

СЛУХАЛИ: Тарахонич В.Ю.  представила проект рішення.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати проект рішення 

до розгляду на сесії.   



         За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

     "ЗА" – 5 

"Не приймав участі у голосуванні" –1 

 

6. (проект № 1509) Про зміни до Програми відпочинку та оздоровлення 

дітей на 2017 - 2019 роки 

СЛУХАЛИ: Біксей А.Б. представив проект рішення.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати проект рішення 

до розгляду на сесії. 

      За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

     "ЗА" – 5 

"Не приймав участі у голосуванні" –1 

 

7. (проект № 1510) Про зміни та доповнення до рішення міської ради 

18.01.2019 № 1395 «Про розмір орендної плати» 

СЛУХАЛИ: Біксей А.Б.  представив проект рішення. 

ВИСТУПИВ: Готра В.В. повідомив про наявність конфлікту інтересів та 

участі у голосуванні не приймав. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати проект рішення 

до розгляду на сесії.   

     За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

     "ЗА" – 5 

"Не приймав участі у голосуванні" –1 

 

8. (проект № 1511) Про зміни до Програми охорони навколишнього 

природного середовища міста Ужгород на 2018- 2022 роки.   

СЛУХАЛИ: Біксей А.Б.  представив проект рішення.  

  ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду на 

сесії. 

        За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" одноголосно 

 

9. (проект № 1512) Про збільшення розміру статутного капіталу 

комунального підприємства «Водоканал м. Ужгорода».  

СЛУХАЛИ: Бабидорич В.І.  представила проект рішення.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду на 

сесії.        

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" одноголосно 

 

10. (проект № 1513) Про списання основних засобів КП «Лікарняна 

аптека». 

СЛУХАЛИ: Бабидорич В.І.  представив проект рішення.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду на  

сесії. 

        За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" одноголосно 



 

 

11. ((проект № 1514) Про передачу приміщень у безоплатне користування. 

СЛУХАЛИ: Бабидорич В.І. представив проект рішення.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та та рекомендувати проект 

рішення  до розгляду на сесії. 

        За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" одноголосно 

 

12. (проект № 1515) Про зміни до рішення міської ради 10.07.2018 № 

1151 “Про місцеві податки та збори”    

СЛУХАЛИ: Гах Л.М. представила проект рішення.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати проект    рішення 

до розгляду на сесії.  

        За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" одноголосно 

 

13. (проект № 1516) Про надання пільг. 

СЛУХАЛИ: Гах Л.М..  представила проект рішення.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду на 

сесії. 

     За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" одноголосно 

 

14. (проект № 1517) Про зміни і доповнення до Положення про 

залучення коштів фізичних та юридичних осіб на розвиток інженерно-

транспортної та соціальної інфраструктури міста.  

СЛУХАЛИ: Пекар В.І.  представив проект рішення.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати проект рішення 

до розгляду на сесії з наступними критичними зауваженнями: 

З 5-го абзацу Пункту 1.1. проекту рішення вилучити слова: «цільового фонду 

соціально-економічного розвитку..»         

       За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 5  

"Не приймав у часті у голосуванні " – 1 

 

15. (проект № 1518) Про доповнення до рішення XХХ сесії міської ради 

VII скликання 13.12.2018 року № 1319. (Про проекти регуляторних актів 

міської ради) 

СЛУХАЛИ: Пекар В.І.  представив проект рішення.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати проект рішення 

до розгляду на сесії з наступними критичними зауваженнями: 

        У Пункті 10 таблиці Додатку до проекту рішення «Доповнення до річного 

плану діяльності міської ради та виконавчого комітету з підготовки проектів 

регуляторних актів на 2019 рік» суть проекту регуляторного акту 

“Встановлення тарифу на перевезення одного пасажира автобусами міського 

сполучення, які працюють у режимі маршрутного таксі” читати як: 



“Встановлення тарифу на перевезення одного пасажира автобусами міського 

сполучення, які працюють у звичайному режимі руху”.         

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно 

 

16. (проект № 1519) Про зміни до рішення XXХ сесії міської ради VIІ 

скликання 13 грудня 2018 року № 1367.(структура виконкому міської ради). 

СЛУХАЛИ: Воловар М.В. представила проект рішення.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати проект рішення 

до розгляду на сесії.   

        За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" одноголосно 

 

17. (проект № 1520) Про перейменування вулиць. 

СЛУХАЛИ: Боршовський О.І.  представив проект рішення.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати проект рішення 

до розгляду на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" одноголосно 

 

18. (проект № 1521) Про виконання судового рішення. 

СЛУХАЛИ: Пекар В.І.  представив проект рішення.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду  на 

сесії з нступними критичними зауваженнями: 

В проекті рішення привести у відповідність до паспортних даних ім’я  

заявника –  “Євгеній”.         

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  "ЗА" одноголосно 

 

II. Про лист департаменту фінансів та бюджетної політики 18.03.2019 р. 

№ 138/33/02-15 (перерозподіл). 

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

розпорядників коштів, щодо внесення змін до бюджету міста на 2019 рік.  

(додаються)   

1. Управління у справах культури молоді та спорту: 

1.1. лист №30.1-18/110 від 27.02.2019 р.     

ВИРІШИЛИ: Погодити перерозподіл бюджетних призначень та доручити 

департаменту фінансів винести питання на розгляд чергової сесії міської 

ради.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

 

2. Департамент праці та соціального захисту населення 

2.1. лист №30.1-18/110 від 27.02.2019 р.     

ВИРІШИЛИ: Погодити перерозподіл бюджетних призначень та доручити 

департаменту фінансів винести питання на розгляд чергової сесії міської 

ради.  



За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

3. Управління капітального будівництва 

3.1. лист № 28.01-10/31 від 13.03.2019 р.     

ВИРІШИЛИ: Погодити перерозподіл бюджетних призначень та доручити 

департаменту фінансів винести питання на розгляд чергової сесії міської 

ради.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

 

III. Про перерозподіл субвенції відповідно до листа департаменту 

фінансів та бюджетної політики 18.03.2019 р. № 103/33/02-15.( 

департамент праці та соціального захисту ). 

СЛУХАЛИ: Готра В.В. ознайомив присутніх зі змістом листа департаменту 

фінансів та бюджетної політики 18.03.2019 р. № 103/33/02-15 щодо  

перерозподілу субвенції з державного бюджету на  

– Відшкодування послуги з догляду за дитиною до трьох років 

“муніципальна няня” в сумі – 162 600, 00 грн; 

– Надання допомоги на дітей, хворих на тяжкі перенатальні ураження 

нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні 

захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий 

церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу 

(інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок IV 

ступеня, на дитину, яка отримала тяжку травму, потребує 

трансплантації органа, потребує паліативної допомоги, яким не 

встановлено інвалідність в сумі – 230 550, 00 грн.; 

– Надання допомоги при народження дитини – 393 150, 00 грн. 

ВИРІШИЛИ: Погодити перерозподіл державної 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 

 

VI. Про перерозподіл субвенції відповідно до листа департаменту 

фінансів та бюджетної політики 19.03.2019 р. № 148/33/02-15.( управління 

освіти ). 

СЛУХАЛИ: Готра В.В. ознайомив присутніх зі змістом листа департаменту 

фінансів та бюджетної політики 18.03.2019 р. № 103/33/02-15 щодо  

перерозподілу субвенції з державного бюджету. 

Управління освіти: 

лист №137 від 19.03.2019 р.     

ВИРІШИЛИ: Погодити перерозподіл субвенції на надання державної 

підтримки особам з особливими освітніми потребами та доручити 

департаменту фінансів винести питання на розгляд чергової сесії міської 

ради.  

За це рішення голосували: 



"ЗА" – одноголосно 

 

лист №141від 19.03.2019 р.     

ВИРІШИЛИ: Погодити перерозподіл субвенції на надання державної 

підтримки особам з особливими освітніми потребами відповідно до 

розпорядження голови Закарпатської ОДА від 14.03.2019 р. № 149 

(загальноосвітні школи)  та доручити департаменту фінансів винести питання 

на розгляд чергової сесії міської ради.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

 

лист №141 від 19.03.2019 р.     

ВИРІШИЛИ: Погодити розподіл субвенції на надання державної підтримки 

особам з особливими освітніми потребами відповідно до розпорядження 

голови Закарпатської ОДА від 14.03.2019 р. № 149 (дошкільна освіта)   в сумі 

180 500, 00 грн. та доручити департаменту фінансів винести питання на 

розгляд чергової сесії міської ради.    

 За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

 

лист №141 від 19.03.2019 р.     

ВИРІШИЛИ: Погодити розподіл субвенції на надання державної підтримки 

особам з особливими освітніми потребами відповідно до розпорядження 

голови Закарпатської ОДА від 14.03.2019 р. № 149 (професійно технічні 

заклади освіти)   в сумі 114 700, 00 грн. та доручити департаменту фінансів 

винести питання на розгляд чергової сесії міської ради.    

       За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

 

лист №141 від 19.03.2019 р.     

ВИРІШИЛИ: Погодити розподіл субвенції на забезпечення якісної та 

доступної загальної середньої освіти “Нова українська школа” 

(загальноосвітні школи)   в сумі  2 784 300, 00 грн. та доручити департаменту 

фінансів винести питання на розгляд чергової сесії міської ради.    

       За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

 

V. Про лист комісії по підготовці нормативно правових актів міської 

ради щодо встановлення ставок та надання пільг по податках та зборах, 

які розраховуються до бюджету міста 06.03.2019 р. № 03 -07/1. 

CЛУХАЛИ: Готра В.В. ознайомив присутніх членів комісії із змістом листа. 

ВИРІШИЛИ: 

1. Рекомендувати департаменту фінансів та бюджетної політики підготувати 

проект рішення, про  надання пільги на 50 %. об’єктам нежитлової 

нерухомості від сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної 

ділянки з 01.05.2019 по 31.12.2019 р. 



2. Рекомендувати департаменту фінансів та бюджетної політики спільно з 

комісією по підготовці нормативно правових актів міської ради щодо 

встановлення ставок на надання пільг по податках та зборах, які 

зараховуються до бюджету міста, переглянути рівень ставок податку на 

нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на 2020рік.  За результатами  

спільного розгляду та на основі висновків профільної комісії,  департаменту 

фінансів та бюджетної політики підготувати проект рішення  з подальшим 

затвердженням на сесії міської ради. 

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

 

VI. Про лист департаменту праці та соціального захисту населення № 

34.06-31/976 від 20.03.2019р. 

СЛУХАЛИ: Готра В.В. ознайомив присутніх зі змістом листа департаменту 

праці та соціального захисту населення 34.06-31/976 від 20.03.2019р. щодо  

перерозподілу виділених коштів по КПКВК 0813192 та КПКВК 0813210. 

ВИРІШИЛИ:  

1. Підтримати перерозподіл по КПКВК 0813192  “Надання фінансової 

підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, 

діяльність яких  має соціальну спрямованість” зменшити в сумі – 20000, 00 

грн. КЕКВ 2610 – 2000, 00 грн. КПКВК 0813210 “Організація та проведення 

громадських робіт” збільшити в сумі – 20000, 00 грн. КЕКВ 2111 – 16394, 00 

грн., КЕКВ 2120 – 3606, 00 грн. 

2.  Доручити департаменту фінансів та бюджетної політики винести питання 

на розгляд чергової сесії міської ради.  

  За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

 

Голова комісії       В. ГОТРА 

 

Секретар комісії       А. КОВАЛЬСЬКИЙ 


