
ПРОТОКОЛ № 139 
засідання постійної комісії з питань соціально – економічного розвитку, 

бюджету, фінансів та оподаткування 

 

від 11.04.2019          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: 

Андріїв Б.Є. – Ужгородський міський голова. 

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

Логвінов П.В.. – начальника управління економіки та стратегічного 

планування; 

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; 

Решетар В.В.  –  начальник відділу охорони здоров’я;  

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

захисту населеня; 

Бабидорич В.І. – директор департаменту міського господарства; 

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

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

господарства; 

Гибало Л.В – начальник управління державної казначейської служби України 

у місті Ужгороді Закарпатської області. 

Бобик П.І. – начальник відділу транспорту, державних закупівель та зв’язку. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 

I. Про лист департаменту фінансів та бюджетної політики 05.04.2019 № 

195/33/03-20 ( перевиконання бюджету розвитку). 

II. Про лист департаменту фінансів та бюджетної політики 04.04.2019 № 

186/33/03-10 ( залишки коштів спец фонду). 

III. Про лист департаменту фінансів та бюджетної політики 05.04.2019 

р. № 196/33/02-15 (додаткова потреба). 

IV. Про перерозподіл субвенцій відповідно до листа департаменту 

фінансів та бюджетної політики 05.04.2019 р. № 196/33/02-15. 

V. Про перерозподіл цільових коштів фонду охорони навколишнього 

природного середовища відповідно до листа департаменту фінансів та 

бюджетної політики 05.04.2019 р. № 196/33/02-15. 



VI. Про розподіл залишку медичної субвенції відповідно до листа 

департаменту фінансів та бюджетної політики 05.04.2019 р. № 196/33/02-

15. 

VII. Про лист департаменту фінансів та бюджетної політики 05.04.2019 

р. № 196/33/02-15  (перерозподіл). 

VIII. Про лист управління капітального будівництва 08.04.2019р. № 

28.03-33/105. 

IX. Про лист департаменту міського господарства 09.04.2019р. 

№32.01-10/786. 

X. Про перерозподіл державної субвенції з державного бюджету 

відповідно до листа департаменту праці та соціального захисту 

населення 08.04.2019 р. №34.06-31/1293. 

XI. Про лист департаменту праці та соціального захисту населення 

01. 04.2019р. №34.05.02-05/1149. 

XII. Обговорення проектів рішень чергової ХХХIV сесії Ужгородської 

міської ради VІI скликання. 

 

I. Про лист департаменту фінансів та бюджетної політики 05.04.2019 

№ 195/33/03-20 ( перевиконання бюджету розвитку). 

ВИСТУПАЛИ: Гах. Л.М. ознайомила присутніх членів комісії із висновком 

про перевиконання розрахункового обсягу надходжень до бюджету розвитку 

міста за підсумками січня – березня 2019 р.  

ВИРІШИЛИ: Надати дозвіл департаменту фінансів та бюджетної політики 

провести балансування джерел між коштами загального фонду  та 

спеціального фонду бюджету розвитку по департаменту міського 

господарства по коду 1216030 в сумі 1 227 282  грн. 

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

 

 II.Про лист департаменту фінансів та бюджетної політики 04.04.2019 

№ 186/33/03-10 ( залишки коштів спец фонду). 

ВИСТУПАЛИ: Гах. Л.М. ознайомила присутніх членів комісії із висновком 

про обсяги залишків коштів спеціального фонду міського бюджету. 

ВИРІШИЛИ: Прийняти інформацію до відома. 

 За це рішення голосували: 

 "ЗА" – одноголосно 

 

I. Про лист департаменту фінансів та бюджетної політики 05.04.2019 р. 

№ 196/33/02-15 (додаткова потреба). 

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

розпорядників коштів, щодо виділення додаткової потреби на 

співфінансування до субвенції з державного бюджету. 

(додаються)  

 



№ 

п/п 

Головни

й 

розпоряд

ник,             

№ листа 

Короткий 

зміст видатків 

Сума потреби 

Для 

відома -

сума 

субвенці

ї з 

державн

ого 

бюджету 

  

Всьог

о 

Загаль

ний 

фонд 

Спеціал

ьний 

фонд 

(бюджет 

розвитк

у) 

  
  

  

4. 

Управлі

ння 

освіти   

2 082 

376  257 486  1 824 890  4 617 453   

  

Лист від 

13.02.201

8 №01-

14/102 

Додаткові 

кошти на 

співфінансува

ння до 

державної 

програми"буді

вництво 

футбольних 

полів зі 

штучним 

покриттям в 

регіонах 

України" 

916 

576    916 576  1 833 153   

 

Лист 

від19.03.

2019 

№141 

додаткові 

кошти з 

місцевого 

бюджету на 

співфінансува

ння до 

субвенції на 

забезпечення 

якісної, 

сучасної та 

доступної 

загальної 

середньої 

освіти " Нова 

українська 

школа" ( 

загальноосвітні 

школи 

1 165 

800  257 486  908 314  2 784 300   

  в т.ч. 

Витрати на 

відрядження 

для підвищення 

кваліфікації 0      64 100   



    

Закупівля 

дидактичних 

матеріалів для 

учнів 

початкових 

класів  

257 

486  257 486    600 800   

    

Закупівля 

сучасних 

меблів для 

початкових 

класів "Нової 

української 

школи" 

670 

114    670 114  1 563 600   

    

Закупівля 

музичних 

інструментів, 

комп'ютерного 

обладнання, 

відповідного 

мультимедійно

го контенту для 

початкових 

класів „Нової 

української 

школи” 

238 

200    238 200  555 800   

7. 

Управлі

ння 

капіталь

ного 

будівниц

тва   

950 

000  0  950 000      

  

Лист 

26.03.201

9 

№28.01-

15/36 

Додаткові 

кошти на 

співфінансува

ння до 

державного 

фонду 

регіонального 

розвитку на 

капітальний 

ремонт басейну 

класичної 

гімназії по вул. 

8-го Березня 

950 

000    950 000  

На даний 

час 

кошти з 

держбюд

жету не 

передбач

ені   

13. 

Виконко

м   

600 

000  0  600 000  1 876 500   



  

Лист від 

22.03.201

9 №07-

12/93 

Співфінансува

ння до проекту 

№PLBU.03.01.0

0-18-0358/17-00 

"Підвищення 

рівня доступу 

до медичних 

послуг у містах 

Кросно та 

Ужгород" 

600 

000    600 000  1 876 500   

  

ВСЬОГ

О   

3 632 

376  257 486  3 374 890  6 493 953    

                

 

ВИРІШИЛИ: Підтримати клопотання розпорядників коштів та виділити 

бюджетні призначення відповідно до поданої таблиці. 

 

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

 

IV. Про перерозподіл субвенцій відповідно до листа департаменту 

фінансів та бюджетної політики 05.04.2019 р. № 196/33/02-15. 

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

прийняття субвенцій з державного бюджету та інших бюджетів. 

(додаються)   

 

№ 

п/п 

Головни

й 

розпоряд

ник,             

№ листа 

Короткий 

зміст 

видатків 

Сума потреби 

Пропозиц

ії 

департам

енту 

фінансів 

та 

бюджетно

ї 

політики 

 

Всього 
Загальн

ий фонд 

Спеціаль

ний фонд 

(бюджет 

розвитку

) 

 
 

 

1. 

Управлін

ня 

охорони 

здоров'я   

167 

400,00 

167 

400,00 0,00    

  

лист від 

28.03.201

9 № 31-

24/99 

Медична 

субвенція 

з 

державног

о бюджету 100,00 100,00   

на розгляд 

сесії  



  

Додаток 5 

до 

рішення 

сесії 

Закарпатс

ької ОДА  

від 

04.04.201

9 р. 

№1422 

Здійсненн

я 

переданих 

видатків у 

сфері 

охорони 

здоров'я за 

рахунок 

коштів 

медичної 

субвенції ( 

цільові 

видатки на 

лікування 

хворих на 

цукровий 

діабет для 

відшкодув

ання 

вартості 

препаратів 

інсуліну) 

167 

300,00 

167 

300,00   

на розгляд 

сесії  

2 

Департа

мент 

праці та 

соціальн

ого 

захисту 

населенн

я   0,00 0,00      

  

Лист від 

03.04.201

9 №34.06-

34/1197 

Перерозпо

діл 

призначен

ь 0,00 0,00   

на розгляд 

сесії  

    

Зменшити 

надання 

допомоги 

при 

народжені 

дитини 

-3 833 

500,00 

-3 833 

500,00      

    

Збільшити 

надання 

допомоги 

на дітей, 

які 

виховують

ся у 

3 833 

500,00 

3 833 

500,00      



багатодітн

их сім'ях 

3 

Депатра

мент 

міського 

господар

ства   

749 

000,00 0,00 

749 

000,00    

  

Додаток 

13 до 

рішення 

сесії 

Закарпатс

ької ОДА 

від 

04.04.201

9р. 

№1422 

Субвенція 

з 

обласного 

бюджету 

на 

"Капітальн

ий ремонт 

вулиці 

Стрільнич

ної в м. 

Ужгород" 

749 

000,00   

749 

000,00 

на розгляд 

сесії  

4 

Управлін

ня 

капіталь

ного 

будівниц

тва   

2 000 

000,00   

2 000 

000,00    

  

Додаток 

13 до 

рішення 

сесії 

Закарпатс

ької ОДА 

від 

04.04.201

9р. 

№1422 

 Субвенція 

з 

обласного 

бюджету 

на  

"Рекульти

вація 

території 

існуючого 

сміттєзвал

ища в с. 

Барвінок 

Ужгородсь

кого 

району II-

га черга - 

будівницт

во" 

2 000 

000,00   

2 000 

000,00 

на розгляд 

сесії  



5. 

Управлін

ня освіти    

956 

400,00 

444 

300,00 

512 

100,00    

  

Додаток 

11 до 

рішення 

сесії 

Закарпатс

ької ОДА  

від 

04.04.201

9 р. 

№1422 

Залишок 

коштів 

освітньої 

субвенції з 

державног

о бюджету 

956 

400,00 

505 

300,00 

451 

100,00 

на розгляд 

сесії  

  

Додаток 

11 до 

рішення 

сесії 

Закарпатс

ької ОДА  

від 

04.04.201

9 р. 

№1422 

Субвенція 

на надання 

державної 

підтримки 

особам з 

особливим

и 

освітніми 

потребами 0,00 

-61 

000,00 61 000,00 

на розгляд 

сесії  

  ВСЬОГО   

3 872 

800,00 

611 

700,00 

3 261 

100,00 0,00  
 

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.  

 

V. Про перерозподіл цільових коштів фонду охорони навколишнього 

природного середовища відповідно до листа департаменту фінансів та 

бюджетної політики 05.04.2019 р. № 196/33/02-15. 

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

перерозподілу цільових коштів фонду охорони навколишнього природного 

середовища. (додаються) 

 

№ 

п/п 

Головни

й 

розпоряд

ник,             

№ листа 

Короткий 

зміст 

видатків 

Сума потреби 

Пропозиц

ії 

департам

енту 

фінансів 

та 

   

Всього 

Загаль

ний 

фонд 

Спеціаль

ний 

фонд 

(бюджет 

   
   



розвитку

) 

бюджетн

ої 

політики 

   

  

Залишок коштів  

фонду охорони 

навколишнього 

природного 

середовища станом 

на 01.01.2019 р. 

300 

182,00  
  

300 

182,00  
     

1   

Департам

ент 

міського 

господарс

тва 

300 

182,00 0,00 

300 

182,00      

  

Лист від 

03.04.19 

№32.01-

10/741 

Додаткові 

кошти на 

Програму 

охорони 

навколиш

нього 

природног

о 

середовищ

а міста 

Ужгород 

на 2018-

2022 роки 

300 

182,00   

300 

182,00 

на 

розгдяд 

сесії    

  ВСЬОГО   

300 

182,00 0,00 

300 

182,00      

          

ВИРІШИЛИ: Погодити розподіл бюджетних призначень та доручити 

департаменту фінансів винести питання на розгляд чергової сесії міської 

ради.  

За це рішення голосували: 

        "ЗА" – одноголосно 

 

VI.  Про розподіл залишку медичної субвенції відповідно до листа 

департаменту фінансів та бюджетної політики 05.04.2019 р. № 196/33/02-

15. 

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

розподілу залишку медичної субвенції. 

(додаються)   

 

№ 

п/

п 

Головний 

розпорядни

к,             № 

листа 

Короткий 

зміст 

видатків 

Сума 

потреб

и 

  Пропозиції 

департамен

ту фінансів 

та 

 



бюджетної 

політики 

   Всього Загальни

й фонд 

Спеціальний 

фонд (бюджет 

розвитку) 

 

        

        

1. Управління 

охорони 

здоров'я 

 138 

722,60 

138 

722,60 

0,0

0 

  

 лист від 

22.03.2019 

№31-24/94 

Розподіл 

залишку 

медичної 

субвенції, у 

тому числі: 

138 

722,60 

138 

722,60 

   

  Багатопрофіль

на стаціонарна 

медична 

допомога 

населенню 

85 

200,00 

85 200,00    

  Лікарсько-

акушерська 

допомога 

вагітним, 

породіллям та 

новонароджен

им 

25 

000,00 

25 000,00    

  Амбулаторно-

поліклінічна 

допомога 

населенню 

28 

522,60 

28 522,60    

 ВСЬОГО  138 

722,60 

138 

722,60 

0,0

0 

  

        

 

ВИРІШИЛИ: Погодити розподіл залишку медичної субвенції відповідно до 

таблиці та доручити департаменту фінансів винести питання на розгляд 

чергової сесії міської ради.  

За це рішення голосували: 

        "ЗА" – одноголосно 

 

VII.  Про лист департаменту фінансів та бюджетної політики 05.04.2019 р. 

№ 196/33/02-15  (перерозподіл). 

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

перерозподілу бюджетних призначень. 

 (додаються)   

 



 

№ 

п/п 

Головний 

розпоряд

ник,             

№ листа 

Короткий 

зміст 

видатків 

Сума потреби 

Пропозиц

ії 

департам

енту 

фінансів 

та 

бюджетно

ї 

політики 

 

Всього 

Загаль

ний 

фонд 

Спеціаль

ний фонд 

(бюджет 

розвитку

) 

 
 

 

1.   Виконком 

-442 

867,02 

-442 

867,02 0,00    

  

лист від 

20.03.2019 

№07-

12/89 

Зменшити 

видатки на 

Програму 

транскордон

ного 

співробітни

цтва та 

підтримки  

імплемента

ції проектів 

міжнародної 

технічної 

допомоги в 

м. Ужгород 

на 2018-

2022 роки 

-442 

867,02 

-442 

867,02   

на розгдяд 

сесії  

2.   

Управлінн

я 

міжнародн

их відносин 

та 

інновацій 

442 

867,02 

442 

867,02 0,00    

  

лист від 

20.03.2019 

№07-

12/89 

Збільшити 

видатки на 

Програму 

транскордон

ного 

співробітни

цтва та 

підтримки  

імплемента

ції проектів 

міжнародної 

технічної 

442 

867,02 

442 

867,02   

на розгдяд 

сесії  



допомоги в 

м. Ужгород 

на 2018-

2022 роки 

3   

Департаме

нт міського 

господарст

ва 0,00 0,00      

  

Лист від 

28.03.19 

№32.01-

10/693 

Перерозподі

л 

призначень 0,00 0,00   

на розгдяд 

сесії  

    

Зменшити 

оплата 

послуг(крім 

комунальни

х) 

-196 

000,00 

-196 

000,00      

    

Збільшити 

оплата 

електроенер

гії 

196 

000,00 

196 

000,00      

4   

Управлінн

я у справах 

культури, 

молоді та 

спорту 0,00 0,00      

  

Лист від 

01.04.19 

№ 30.1-

18/153 

Зменшити 

видатки на 

Програму 

сімейної, 

молодіжної, 

демографічн

ої, 

гендерної 

політики, 

попереджен

ня 

насильства 

в сім'ї та 

протидії 

торгівлі 

людьми на 

2016- 2020 

роки 

-98 

000,00 

-98 

000,00   

на розгдяд 

сесії  



  

Лист від 

01.04.19 

№ 30.1-

18/153 

Збільшення  

по Програмі 

" Молодь 

міста 

Ужгород" 

на 2019-

2021 роки 

98 

000,00 

98 

000,00      

  ВСЬОГО   0,00 0,00 0,00    

        

 

ВИРІШИЛИ: Погодити перерозподіл бюджетних призначень відповідно до 

таблиці та доручити департаменту фінансів винести питання на розгляд 

чергової сесії міської ради.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

 

VIII. Про лист управління капітального будівництва 08.04.2019р. № 

28.03-33/105. 

СЛУХАЛИ: Готра В.В.  ознайомив присутніх із змістом листа управління 

капітального будівництва 08.04.2019р. № 28.03-33/105. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати клопотання № 28.03-33/105 від 08.04.2019 р.   та 

рекомендувати винести на розгляд чергової сесії питання змін до «Програми 

соціального та економічного розвитку» та «Бюджету міста на 2019 рік» та 

уточнити назву об’єктів без зміни бюджетних призначень, а саме: 

– «Будівництво притулку з тимчасового утримання безпритульних тварин м. 

Ужгород по вул. Загорська ( II черга)» (КПКВ 1517310 КЕКВ 3122) 

замінити на: 

– «Реконструкція притулку з тимчасового утримання безпритульних тварин 

м. Ужгород по вул. Загорська» (КПКВ 1517310 КЕКВ 3142). 

– «Реконструкція водопровідної мережі по вул. Собранецька» (КПКВ 

1517310 КЕКВ 3142) 

замінити на: 

– «Реконструкція ділянки міського водогону по вул. Собранецькій» в м. 

Ужгород (КПКВ 1517310 КЕКВ 3142) 

– «Капітальний ремонт фасаду (із влаштування електропідсвітки) будівлі 

Лінгвістичної гімназії ім. Т.Г. Шевченка по наб. Незалежності» ( КПКВ 

1511020 КЕКВ 3132). 

замінити на: 

– «Капітальний ремонт фасаду будівлі Лінгвістичної гімназії ім. Т.Г. 

Шевченка по наб. Незалежності» (КПКВ1511020 КЕКВ 3132) 

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

 

 

 



IX. Про лист департаменту міського господарства 09.04.2019р. №32.01-

10/786. 

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

міського господарства 09.04.2019р. №32.01-10/786 щодо забезпечення 

погашення податкової заборгованості КП «КАТП – 072801». 

ВИРІШИЛИ: Підтримати клопотання №32.01-10/786  від  09.04.2019р. та 

рекомендувати виділити додаткові кошти в сумі 1 265 802 грн.  на погашення 

податкової заборгованості КП «КАТП– 072801». 

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

 

XIII. Про перерозподіл державної субвенції з державного бюджету 

відповідно до листа департаменту праці та соціального захисту 

населення 08.04.2019 р. №34.06-31/1293. 

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

праці та соціального захисту населення  від 08.04.2019 р. №34.06-31/1293 

щодо перерозподілу видатків між кодами типової програмної класифікації 

видатків та кредитування бюджету (КТПКВКМБ)  по «Субвенції з 

державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та субсидій 

населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, 

водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового 

сміття та рідких нечистот» на загальну суму 7 000 000, 00 грн. 

ВИРІШИЛИ: Погодити перерозподіл, а саме: 

– По КТПКВКМБ 0813011 «Надання пільг на оплату житлово – 

комунальних послуг окремим категоріям громадян відповідно до 

законодавства» КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню» збільшити на 

7 000 000, 00 грн.  

– По КТПКВКМБ 0813012 «Надання субсидії населенню для 

відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг» –

зменшити на 7 000 000, 00 грн.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

 

XIV. Про лист департаменту праці та соціального захисту населення 

01. 04.2019р. №34.05.02-05/1149. 

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

праці та соціального захисту населення  від 01. 04.2019р. №34.05.02-05/1149 

щодо заборгованості за пільгові перевезення окремих категорій громадян за  

2018 рік та 1 квартал 2019. Також ознайомив  присутніх із листами 

перевізників міста Ужгород щодо вирішення ситуації яка склалась довкола 

виплат відшкодування перевізникам втрат у зв’язку з перевезеннями 

пільгових категорій громадян.  

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

участі у голосуванні не приймав. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати департаменту фінансів та бюджетної політики 

передбачити в міському бюджеті  кошти в сумі 2 000 000, 00 грн. на 

програму фінансування видатків на компенсаційні виплати за пільговий 



проїзд  автомобільним транспортом на  міських маршрутах загального 

користування у місті на 2019 рік.  Винести дане питання на розгляд чергової 

сесії міської ради.  

За це рішення голосували: 

       "ЗА" – 6 

   "Не приймав участі у голосуванні "- 1 

 

Обговорення проектів рішень чергової ХХХV сесії Ужгородської міської 

ради VІI скликання (друге пленарне засідання). 

1. (проект № 1522) Про надання грошової допомоги малозабезпеченим    

     мешканцям міста. 

СЛУХАЛИ: Біксей А.Б.    представив проект рішення.  

ВИСТУПИЛИ: Гомонай В.В. запропонував доповнити проект рішення 

пунктами наступного змісту: 

   «1.38. Гр. Поповичу Володимиру Васильовичу,1956 року народження, 

мешканцю м. Ужгород, вул. ********,*/*, пенсіонер, (реєстраційний номер 

облікової картки платника податків **********), на лікування та придбання 

ліків у сумі 2000,00 грн. 

  1.39. Гр. Павленко Олександру Григоровичу, 1957 року народження, 

мешканцю м. Ужгород, вул. **********,*/*, пенсіонер (реєстраційний номер 

облікової картки платника податків **********), на лікування та придбання 

ліків у сумі 2000,00 грн.» 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до розгляду 

на сесії з урахуванням висловлених зауважень. 

 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" одноголосно 

             

2. (проект № 1523) Про зміни до рішення ХХХІV сесії міської ради VІІ 

скликання 28.02.2019 № 1457. (Програма приватизації). 

СЛУХАЛИ: Полтавцева Т.В.  представила проект рішення.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати проект рішення 

до розгляду на сесії.         

  

       За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" одноголосно 

             

3. (проект №1524 з доповненням 1,2) Про зміни до Програми 

благоустрою міста Ужгород на 2018 – 2022 роки. 

СЛУХАЛИ: Яцків О.І.  представила проект рішення, та просила доповнити 

проект рішення наступними зауваженнями: 

«1. У додатку 7 до Програми доповнити пункт «Капітальний ремонт міських 

шляхів» об’єктом – вул. Стрільнична. 

2. Стовпчик 4 таблиці додатку 7 до Програми викласти в новій редакції: 

«Державний бюджет та інші місцеві бюджети». 



3. Привести у відповідність додатки 1,2,3,7 до Програми з врахуванням 

зазначених змін. 

 

№ Найменування заходів Міський 

бюджет 

Державний 

бюджет та інші 

місцеві бюджети 

Обсяг 

видатків на 

2019 рік 

 Капітальний ремонт 

міських шляхів 

 749,000 749,000 

 Вул. Стрільнична  749,000 749,000 

 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до 

розгляду на сесії з урахуванням висловлених зауважень. 

 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" одноголосно 

 

4.  (проект № 1525) Звіт про виконання Програми економічного і 

соціального розвитку міста за 2018 рік. 

СЛУХАЛИ: Цап В.В.  представив проект рішення.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати проект рішення 

до розгляду на сесії.           

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

   "ЗА" одноголосно 

           

5. (проект № 1526 з доповненням) Про зміни до Програми економічного і 

соціального розвитку м. Ужгорода на 2019 рік. 

СЛУХАЛИ: Цап В.В.  представив проект рішення. Повідомив про 

необхідність внесення доповнення до проекту рішення по об’єктам 

«Рекультивація території існуючого сміттєзвалища в с.Барвінок 

Ужгородського району ІІ – га черга – будівництво». «Будівництво притулку з 

тимчасового утримання безпритульних тварин в м. Ужгороді по вул. 

Загорській (ІІ черга)», «Реконструкція водопровідної мережі по вул. 

Собранецька», «Капітальний ремонт фасаду (із влаштуванням 

електропідсвітки») будівлі Лінгвістичної гімназії ім. Т.Г.Шевченка по наб. 

Незалежності» без зміни фінансування. 

ВИРІШИЛИ:  

1. Підтримати проект рішення та рекомендувати його до розгляду на сесії із 

доповненням. 

2. Підтримати висловлені зауваження та доручити управлінню економічного 

розвитку міста підготувати відповідне доповнення до проекту рішення для 

розгляду на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  "ЗА" одноголосно 

 

6. (проект № 1527 з доповненням) Про зміни до бюджету міста Ужгород 

на 2019 рік. 

СЛУХАЛИ: Гах Л.М. представила проект рішення.  



ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати проект рішення 

до розгляду на сесії з наступними критичними зауваженнями: 
 

      За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" одноголосно 

 

7. (проект № 1528) Про створення Комунального некомерційного 

підприємства «Ужгородська міська поліклініка» Ужгородської міської 

ради. 

СЛУХАЛИ: Решетар В.В.  представив проект рішення.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати проект 

рішення до розгляду на сесії з наступними критичними зауваженнями: 

1. В пунктах 8, 9 проекту рішення замість «виконуючого обов’язки головного 

лікаря – директора» записати «виконуючого обов’язки директора». 

2. В додатку до рішення по тексту виправити посаду «Головний лікар – 

директор» на «Директор». 

3. У передавальному акту вилучити з членів комісії Решетаря В.В. – 

начальника управління охорони здоров’я, заступника голови комісії та 

виправити посаду Кирлик І.К. на «начальник фінансово – економічного 

відділу». 

 

        За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" одноголосно 

 

8. (проект № 1529) Про створення Комунального некомерційного 

підприємства «Ужгородський міський пологовий будинок» 

Ужгородської міської ради. 

  СЛУХАЛИ: Решетар В.В.  представив проект рішення.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати проект 

рішення до розгляду на сесії з наступними критичними зауваженнями: 

 1. В пунктах 8, 9 проекту рішення замість «виконуючого обов’язки головного 

лікаря – директора» записати «виконуючого обов’язки директора». 

2. В додатку до рішення по тексту виправити посаду «Головний лікар – 

директор» на «Директор» 

 За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" одноголосно 

 

9. (проект № 1530) Про створення Комунального некомерційного 

підприємства «Ужгородська міська дитяча клінічна лікарня» 

Ужгородської міської ради. 

СЛУХАЛИ: Решетар В.В.  представив проект рішення.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати проект 

рішення до розгляду на сесії з наступними критичними зауваженнями: 

1. В пунктах 8, 9 проекту рішення замість «виконуючого обов’язки головного 

лікаря – директора» записати «виконуючого обов’язки директора». 

2. В додатку до рішення по тексту виправити посаду «Головний лікар – 

директор» на «Директор». 



За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" одноголосно 

 

10. (проект № 1531) Про створення Комунального некомерційного 

підприємства «Центральна міська клінічна лікарня» Ужгородської 

міської ради. 

 СЛУХАЛИ: Решетар В.В.  представив проект рішення.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 

на  сесії з наступними критичними зауваженнями: 

1. В пунктах 8, 9 проекту рішення замість «виконуючого обов’язки головного 

лікаря – директора» записати «виконуючого обов’язки директора». 

 

          За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" одноголосно 

 

11. (проект № 1532) Про внесення змін до переліку вулиць, провулків та 

площ міста. 

СЛУХАЛИ: Боршовський О.І.  представив проект рішення. Просив виправити 

технічну помилку у назві вулиці «Виннична». 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до розгляду 

на сесії з урахуванням висловленого зауваження. 

 

      За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" одноголосно 

 

12.  (проект № 1533) Про затвердження звіту про експертну грошову 

оцінку земельної ділянки комунальної власності, яка підлягає продажу 

на земельних торгах у формі аукціону. 

  СЛУХАЛИ: Яцків О.І.  представила проект рішення.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати проект    рішення 

до розгляду на сесії. 

        За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" одноголосно 

 

13. (проект № 1534) Про затвердження проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок управлінню освіти Ужгородської міської 

ради. 

СЛУХАЛИ: Чепкий О.О.  представив проект рішення.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду на 

сесії. 

     За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 6 

 "Не приймали участі у голосуванні" – 1 

         

14. (проект № 1535) Про надання дозволів на розробку проектів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок. 

СЛУХАЛИ: Чепкий О.О.  представив проект рішення.  



ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду на 

сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 6 

 "Не приймали участі у голосуванні" – 1 

 

15.  (проект № 1536 з доповненням) Про затвердження проектів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок. 

СЛУХАЛИ: Чепкий О.О.  представив проект рішення.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду на 

сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 6 

 "Не приймали участі у голосуванні" – 1 

       

16.  (проект № 1537 з доповненням) Про надання дозволів на розробку 

проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок. 

СЛУХАЛИ: Чепкий О.О.  представив проект рішення.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду на 

сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 6 

 "Не приймали участі у голосуванні" – 1 

       

17.  (проект № 1538 з доповненням) Про затвердження проектів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок. 

СЛУХАЛИ: Чепкий О.О.  представив проект рішення.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду на 

сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 6 

 "Не приймали участі у голосуванні" – 1 

 

18.  (проект № 1539 з доповненням) Про надання згоди на складання 

технічної документації щодо встановлення меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості). 

СЛУХАЛИ: Чепкий О.О.  представив проект рішення.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду на 

сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 6 

 "Не приймали участі у голосуванні" – 1 

 

19.  (проект № 1540 з доповненням) Про затвердження технічної 

документації щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості). 

СЛУХАЛИ: Чепкий О.О.  представив проект рішення.  



ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду на 

сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 6 

 "Не приймали участі у голосуванні" – 1 

         

20.  (проект № 1541 з доповненням) Про поновлення та припинення дії 

договорів оренди земельних ділянок. 

СЛУХАЛИ: Чепкий О.О.  представив проект рішення.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду на 

сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 6 

 "Не приймали участі у голосуванні" – 1 

         

21.  (проект № 1542 з доповненням) Про надання дозволів на проведення 

експертної грошової оцінки земельних ділянок. 

СЛУХАЛИ: Чепкий О.О.  представив проект рішення.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду на 

сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 6 

 "Не приймали участі у голосуванні" – 1 

        

22.  (проект № 1543 ) Про приватизацію земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення шляхом викупу.  

     (Адамовський М.Г.) 

СЛУХАЛИ: Чепкий О.О.  представив проект рішення.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду на 

сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 6 

 "Не приймали участі у голосуванні" – 1 

         

23.  (проект № 1544) Про приватизацію земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення шляхом викупу.  

     (Андріїва В.М.-В.) 

СЛУХАЛИ: Чепкий О.О.  представив проект рішення.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду на 

сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 6 

 "Не приймали участі у голосуванні" – 1 

        

24.  (проект № 1545) Про приватизацію земельної ділянки    

несільськогосподарського призначення шляхом викупу.  

     (Брензович Я.І.) 



СЛУХАЛИ: Чепкий О.О.  представив проект рішення.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду на 

сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 6 

 "Не приймали участі у голосуванні" – 1 

         

25.  (проект № 1546) Про приватизацію земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення шляхом викупу.  

     (Гижа Н.І.) 

СЛУХАЛИ: Чепкий О.О.  представив проект рішення.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду на 

сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 6 

 "Не приймали участі у голосуванні" – 1 

 

         

26.  (проект № 1547) Про приватизацію земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення шляхом викупу.  

     (Ігнат В.М.) 

СЛУХАЛИ: Чепкий О.О.  представив проект рішення.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду на 

сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 6 

 "Не приймали участі у голосуванні" – 1 

 

27.  (проект № 1548) Про приватизацію земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення шляхом викупу. 

     (Ковальська І.А.) 

СЛУХАЛИ: Чепкий О.О.  представив проект рішення. 

ВИСТУПИВ: Ковальський А.В. повідомив про наявність конфлікту інтересів 

та     участі у голосуванні не приймав. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду на 

сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 5 

 "Не приймали участі у голосуванні" – 2 

       

28.  (проект № 1549) Про приватизацію земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення шляхом викупу.  

     (Курах І.А.) 

СЛУХАЛИ: Чепкий О.О.  представив проект рішення.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду на 

сесії. 

 



За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 6 

 "Не приймали участі у голосуванні" – 1 

 

29.  (проект № 1550) Про приватизацію земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення шляхом викупу.  

     (Мелкумян А.С.) 

СЛУХАЛИ: Чепкий О.О.  представив проект рішення.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду на 

сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  "ЗА" – 6 

    "Не приймали участі у голосуванні" – 1 

30.  (проект № 1551) Про приватизацію земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення шляхом викупу.  

    (Покорба М.М.) 

СЛУХАЛИ: Чепкий О.О.  представив проект рішення.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду на 

сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 6 

 "Не приймали участі у голосуванні" – 1 

 

 

         

31.  (проект № 1552) Про приватизацію земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення шляхом викупу.  

     (ТОВ «Завод «Конвектор») 

СЛУХАЛИ: Чепкий О.О.  представив проект рішення.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду на 

сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 6 

 "Не приймали участі у голосуванні" – 1 

 

 

         

32.  (проект № 1553) Про приватизацію земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення шляхом викупу.  

     (ТОВ «Завод «Конвектор») 

СЛУХАЛИ: Чепкий О.О.  представив проект рішення.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду на 

сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 6 

 "Не приймали участі у голосуванні" – 1 

 



 

 

33.  (проект № 1554 з доповненням) Про зміни та скасування рішень 

міської ради.  

СЛУХАЛИ: Чепкий О.О.  представив проект рішення.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду на 

сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 6 

 "Не приймали участі у голосуванні" – 1 

 

 

34. СЛУХАЛИ: (проект № 1555) Про Програму покращення матеріально 

– технічного забезпечення ГУНП в Закарпатській області, у тому числі 

поліпшення житлових умов працівників поліції на території міста 

Ужгород на 2019 рік. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду на 

сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" одноголосно 

 

35.  (проект № 1556) Про Програму з розробки плану реалізації Стратегії 

розвитку міста «Ужгород – 2030» на 2019 – 2021 р.р. 

СЛУХАЛИ:Логвінов П.В. – представив проект рішення. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду на 

сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" одноголосно 

 

36.  (проект № 1557) Про зміни до рішення ХХХІV сесії міської ради VІІ 

скликання 28 лютого 2019 року № 1431. 

СЛУХАЛИ: Зима І.В. – представила проект рішення. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду на 

сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" одноголосно 

 

37. (проект № 1558) Про надання пільги. (об’єкти нежитлової 

нерухомості). 

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

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду на 

сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" одноголосно 

 



38.  (проект № 1559) Про надання комунальному підприємству 

«Ужгородський муніципальний транспорт» Ужгородської міської ради 

дозволу на придбання рухомого складу на умовах фінансового лізингу. 

СЛУХАЛИ: Бобик П.І. – представив проект рішення. 

ВИСТУПИЛИ: Готра В.В. повідомив, відповідно до норм чинного 

законодавства, про наявність конфлікту інтересів, тому утримується від 

обговорення та голосування за зазначений проект рішення. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду на 

сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

             "ЗА" – 5 

"Не приймали участі у голосуванні" – 2 

 

39.  (проект № 1560) Про зміни до Програми співпраці Ужгородської 

міської ради та управління Державної казначейської служби України у 

м. Ужгороді Закарпатської області в сфері казначейського 

обслуговування бюджетних коштів на 2018 – 2020 роки. 

СЛУХАЛИ: Гибало Л.В. – представила проект рішення. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду на 

сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" одноголосно 

 

40.  (проект № 1561) Про зміни до персонального складу постійних 

комісій. 

СЛУХАЛИ: Сушко А.А. – представила проект рішення. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду на 

сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" одноголосно 

 

 

    

 

 

Голова комісії       В. ГОТРА 

 

Секретар комісії       А. КОВАЛЬСЬКИЙ 


