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ПРОТОКОЛ № 141 
засідання постійної комісії з питань соціально – економічного розвитку, 

бюджету, фінансів та оподаткування 

 

від 14.05.2019 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.,  

Химинець В.В., – члени комісії. 

ВІДСУТНІ: Мандич Ю.В – член комісії. 

 

ЗАПРОШЕНІ: 

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

Машіка Е.Й. – заступник начальника  бюджетного відділу департаменту 

фінансів та бюджетної політики; 

Бабидорич В.І. – директор департаменту міського господарства; 

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

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

Зотова О.С. – начальник управління державного архітектурно-будівельного 

контролю. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

I. Звернення мешканців набережна Незалежності буд. 21 ОСББ “Рафанда” 

щодо виділення коштів на капітальний ремонт підвальних приміщень 

будинку. 

II. Звернення голови ОСББ “Газда-2015” щодо питання виділення коштів 

на реалізацію проектів громадського бюджету м. Ужгород. 

III. Про лист управління капітального будівництва 13.05.2019р. № 28.01-

15/45-1. 

IV. Про лист департаменту фінансів та бюджетної політики 13.05.2019р. № 

275/33/02-15.(перерозподіл). 

V. Про перерозподіл субвенції відповідно до листа департаменту фінансів 

та бюджетної політики 13.05.2019р. № 275/33/02-15.(управління охорони 

здоров’я) 

VI. Про лист департаменту фінансів та бюджетної політики 13.05.2019р. № 

275/33/02-15. (додаткова потреба).  

 

I. Звернення мешканців набережна Незалежності буд. 21 ОСББ “Рафанда” 

щодо виділення коштів на капітальний ремонт підвальних приміщень 

будинку. 

ВИСТУПАЛИ: Представники ОСББ “Рафанда” розповіли членам комісії про 

аварійний стан підвальних приміщень будинку та зауважили на нагальній 

потребі виділення коштів на проведення капітального ремонту. 
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СЛУХАЛИ: Готра В.В.  рекомендував дати комісійне доручення департаменту 

міського господарства щодо проведення комісійного обстеження стану 

підвальних приміщень будинку набережна Незалежності буд. 21 та відповідно 

цих висновків підготувати проектно кошторисну документацію.  

ВИРІШИЛИ: Доручити департаменту міського господарства провести 

комісійне обстеження підвальних приміщень будинку набережна Незалежності, 

21 ОСББ “Рафанда”. Відповідно результатів обстеження підготувати проектно 

кошторисну документацію на ремонт зазначених підвальних приміщень. 

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

 

II. Звернення голови ОСББ “Газда-2015” щодо питання виділення коштів 

на реалізацію проектів громадського бюджету м. Ужгород. 

ВИСТУПАЛИ: Голова ОСББ “Газда-2015” Казьмірова В.В. звернулась до 

членів комісії щодо питання фінансування проектів які перемогли по програмі 

громадського бюджету м. Ужгорода. 

СЛУХАЛИ: Готра В.В.  зазначив, що у зв’язку з обмеженими можливостями 

міського бюджету, фінансування проектів які перемогли в громадському 

бюджеті м. Ужгород буде проводитись після наявного перевиконання бюджету 

міста. 

ВИРІШИЛИ: Повернутись до розгляду питання після перевиконання бюджету 

міста за підсумками першого півріччя. 

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

 

III. Про лист управління капітального будівництва 13.05.2019р. № 28.01-

15/45-1. 

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

капітального будівництва 13.05.2019р. № 28.01-15/45-1. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати клопотання № 13.05.2019р. № 28.01-15/45-1. та 

рекомендувати винести на розгляд чергової сесії питання змін до «Програми 

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

передбачити кошти на виконання робіт без збільшення загальних бюджетних 

призначень по обєктах, а саме: 

 

№ 

п/п 

Найменування об’єктів Роки 

будівництва 

Зміни до Бюджету КПКВ/

КЕКВ 
+ - 

1 2 3 4 5 6 

 Об’єкти охорони здоров’я  650,0 750,0  

1. Капітальний ремонт огорожі 

території ЦМКЛ по вул. 

Грибоєдова 

2017-2020 - 500,0 1512010/

3132 
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2. Капітальний ремонт 

зовнішнього 

електропостачання будівлі 

ЦМКЛ по вул. Грибоєдова 

2017-2018 - 250,0 1512010/

3132 

3. Капітальний ремонт покрівлі 

блоку 2 Головного корпусу 

(лабораторії) ЦМКЛ по вул. 

Грибоєдова 

2019 350,0 - 1512010/

3132 

4. Капітальний ремонт 

травмопункту ЦМКЛ по вул. 

Грибоєдова 

2019 300,0 - 1512010/

3132 

 Об’єкти комунального 

господарства 

 180,0 -  

1. Реконструкція ділянки 

міського водогону по вул. 

Собранецькій в м. Ужгород ( в 

т. ч. виготовлення проектно-

кошторисної документації) 

2019 180,0 - 1517310/

3142 

 Об’єкти освіти  120,0 200,0  

1. Реконструкція даху ДНЗ №30 

по вул. Шевченка, 42 

2018-2019 - 200,0 1517321/

3142 

2. Капітальний ремонт будівлі 

ЗОШ І-ІІІ ст. №7 по вул. 

Дворжака 

2018-2019 120,0 - 1511020/

3132 

 Разом  950,0 950,0  

 

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

 

IV. Про лист департаменту фінансів та бюджетної політики 23.01.2019р. 

№ 55/33/02-15 (перерозподіл) 

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

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

(додаються)   

 

лист №07-12/162 від 24.04.2019р.     

ВИРІШИЛИ: Погодити перерозподіл бюджетних призначень та доручити 

департаменту фінансів винести питання на розгляд чергової сесії міської ради.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 
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лист № 07-12/179 від 03.05.2019р.     

ВИРІШИЛИ: Погодити перерозподіл бюджетних призначень та доручити 

департаменту фінансів винести питання на розгляд чергової сесії міської ради.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

 

V. Про перерозподіл субвенції відповідно до листа департаменту фінансів та 

бюджетної політики  23.01.2019р. № 55/33/02-15. (управління охорони 

здоров’я) 

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

охорони здоров’я  від 25.04.2019р. №418/31-15 щодо розподілу коштів для 

медичного обслуговування внутрішньо переміщених осіб за рахунок коштів 

медичної субвенції, у тому числі: 

Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню – 414 400, 00 грн; 

Лікарсько – акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим – 

60 000, 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 

 

III. Про лист департаменту фінансів та бюджетної політики 13.05.2019р. № 

275/33/02-15.(додаткова потреба). 

 

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

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

(додаються)  

1. Управління охорони здоров’я :  

1.1. лист № 31-24/107 від 03.04.2019 р.  

ВИРІШИЛИ: Частково підтримати клопотання № 31-24/107 від 03.04.2019р. 

та рекомендувати виділити кошти на оплату праці з нарахуванням у зв’язку з 

збільшенням штатних одиниць у сумі – 116 000, 00 грн.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

 

1.2. лист № 31-24/56 від 20.02.2019 р.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати клопотання № 31-24/56 від 20.02.2019р. та 

рекомендувати виділити додаткові кошти на придбання електричних плит для 

харчоблоку ЦМКЛ у сумі 100 800, 00 грн.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 
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1.3. лист № 21-24/105 від 20.02.2019 р.  

ВИРІШИЛИ: Розглянути питання щодо додаткової потреби в коштах в 

наступних звітніх періодах за наявності перевиконання дохідної частини 

бюджету міста. 

    За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

 

1.4. лист № 89/31-19 від 25.02.2019 р.  

ВИРІШИЛИ: Розглянути питання щодо додаткової потреби в коштах в 

наступних звітніх періодах за наявності перевиконання дохідної частини 

бюджету міста. 

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

 

1.5. лист № 351/31-20 від 03.04.2019 р.  

ВИРІШИЛИ: : Розглянути питання щодо додаткової потреби в коштах в 

наступних звітніх періодах за наявності перевиконання дохідної частини 

бюджету міста. 

                                  За це рішення голосували: 

  "ЗА" – одноголосно 

 

1.6. лист № 379/31-19 від 15.04.2019 р.  

ВИРІШИЛИ: Розглянути питання щодо додаткової потреби в коштах в 

наступних звітніх періодах за наявності перевиконання дохідної частини 

бюджету міста. 

    За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

 

1.7. лист № 389/31-17 від 22.04.2019 р.  

ВИРІШИЛИ: Розглянути питання щодо додаткової потреби в коштах в 

наступних звітніх періодах за наявності перевиконання дохідної частини 

бюджету міста. 

                                 За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

 

2. Ужгородська міська рада 

2.1. лист № 07-12/96 від 19.02.2019 р.  

ВИРІШИЛИ: Частково задовільнити  клопотання № 07-12/96 від 19.02.2019 р.  

та рекомендувати виділити додаткові кошти на: 
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1. проведення видатків по висвітленню діяльності ужгородської міської ради, 

депутатів міської ради та сесійних матеріалів в засобах масової інформації в 

газеті “Ужгород” в сумі – 70 000, 00 грн.; 

2. Програму виконання рішень судів та інших виконавчих документів на 2018 -

2022 роки в сумі – 290 700, 00 грн.  

Повернутись до розгляду питання після перевиконання бюджету міста за 

підсумками першого півріччя. 

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

 

Управління у справах культури, молоді та спорту 

3.1. лист № 30.1-18/99 від 21.02.2019 р.  

ВИРІШИЛИ: Частково задовільнити  клопотання № 30.1-18/99 від21.02.2019р. 

та рекомендувати виділити додаткові кошти на послуги засобам масової 

інформації за висвітлення діяльності управління у в сумі – 30 000, 00 грн. 

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

 

3.2. лист № 30.1-18/169 від 04.04.2019 р.  

ВИРІШИЛИ: Розглянути питання щодо додаткової потреби в коштах в 

наступних звітніх періодах за наявності перевиконання дохідної частини 

бюджету міста. 

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

 

3.3. лист № 30.1-18/168 від 04.04.2019 р.  

ВИРІШИЛИ: Розглянути питання щодо додаткової потреби в коштах в 

наступних звітніх періодах за наявності перевиконання дохідної частини 

бюджету міста. 

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

 

3.4. лист № 30.1-18/167 від 04.04.2019 р.  

ВИРІШИЛИ: Частково задовільнити  клопотання № 30.1-18/167 від 04.04.2019 

р. та рекомендувати виділити додаткові кошти на Програму “Молодь 

Ужгорода” в сумі – 100 000, 00 грн. 

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

 

Управління освіти 

4.1. лист №01-14/109 від 13.02.2019 р.  
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ВИРІШИЛИ: Розглянути питання щодо додаткової потреби в коштах в 

наступних звітніх періодах за наявності перевиконання дохідної частини 

бюджету міста. 

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

 

4.2. лист №01-14/103 від 13.02.2019 р.  

ВИРІШИЛИ: Розглянути питання щодо додаткової потреби в коштах в 

наступних звітніх періодах за наявності перевиконання дохідної частини 

бюджету міста. 

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

 

4.3. лист №01-14/200 від 10.04.2019 р.  

ВИРІШИЛИ Розглянути питання щодо додаткової потреби в коштах в 

наступних звітніх періодах за наявності перевиконання дохідної частини 

бюджету міста. 

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

 

4.4. лист №29.01-14/225 від 24.04.2019 р.  

ВИРІШИЛИ: Розглянути питання щодо додаткової потреби в коштах в 

наступних звітніх періодах за наявності перевиконання дохідної частини 

бюджету міста. 

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

 

4.5. лист №23.01-14/234 від 02.05.2019 р.  

ВИРІШИЛИ: Розглянути питання щодо додаткової потреби в коштах в 

наступних звітніх періодах за наявності перевиконання дохідної частини 

бюджету міста. 

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

 

Департамент праці та соціального захисту населення 

5.1. лист № 34.06-31/1721 від 07.05.2019р. 

ВИРІШИЛИ: Частково задовільнити  клопотання № 34.06-31/1721 від 

07.05.2019р. та рекомендувати виділити додаткові кошти на Програму 

додаткових гарантій соціального захисту громадян на 2019р. в сумі – 350 000, 

00 грн. 

    За це рішення голосували: 

        "ЗА" – одноголосно 
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5.2. лист № 34.06-31/1721 від 07.05.2019р. 

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

участі у голосуванні не приймав. 

ВИРІШИЛИ: Частково задовільнити  клопотання № 34.06-31/1721 від 

07.05.2019р. та рекомендувати виділити додаткові кошти на Програму 

фінансування видатків на компенсаційні видатки за пільговий проїзд 

автомобільним транспортом н міських автобусних маршрутах загального 

користування у м.Ужгород на 2019 рік у сумі – 1 550 000, 00 грн. 

За це рішення голосували: 

"ЗА" – 5 

"Не приймав участі у голосуванні" – 1 

 

Департамент міського господарства 

6.1. лист №32.01-10/207 від 05.02.2019 р. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати клопотання №32.01-10/207 від 05.02.2019р. та 

рекомендувати виділити додаткові кошти на сплату судового збору у сумі 120 

975, 00 грн.  

                              За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

 

6.2. лист №32.01-10/572 від 07.03.2019р. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати клопотання №32.01-10/572 від 07.03.2019р. та 

рекомендувати виділити додаткові кошти на Програму приватизації об’єктів 

комунальної власності на 2019 – 2020 роки у сумі 199 000, 00 грн.  

   За це рішення голосували: 

"ЗА" – 5 

" Не приймав участі у голосуванні " – 1 

 

6.3. лист №32.01-10/224 від 11.02.2019р. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати клопотання №32.01-10/572 від 07.03.2019р. та 

рекомендувати виділити додаткові кошти на придбання комп’ютерної техніки у 

сумі 50 000, 00 грн.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

 

6.4. лист КП «Парк культури та відпочинку  

Під замком» №24 від 01.04.2019 р. 

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

та     участі у голосуванні не приймав. 

ВИРІШИЛИ: Частково задовільнити  клопотання №24 від 01.04.2019 р. та 

рекомендувати виділити додаткові кошти на внески в статутний капітал в сумі 

– 300 000, 00 грн. 

За це рішення голосували: 

"ЗА" – 5 

"Не приймав участі у голосуванні" – 1 
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6.5. лист №32.01-10/779 від 09.04.2019 р. 

ВИРІШИЛИ: Задовільнити  клопотання №32.01-10/779 від 09.04.2019 р. та 

рекомендувати виділити додаткові кошти на Програму підготовки до продажу 

земельних ділянок на 2018 – 2019 роки в сумі – 199 000, 00 грн. 

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

 

6.6. лист №32.01-10/882 від 22.04.2019 р. 

ВИРІШИЛИ: Розглянути питання щодо додаткової потреби в коштах в 

наступних звітніх періодах за наявності перевиконання дохідної частини 

бюджету міста. 

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

 

6.7. лист №32.01-10/918 від 25.04.2019р. 

ВИРІШИЛИ: Частково задовільнити  клопотання №32.01-10/918 від 

25.04.2019р. та рекомендувати виділити додаткові кошти на: 

3. -     Програма благоустрою міста на 2018-2020 роки – 2 749 917 грн.; 

- Програма капітального ремонту житлового фонду м. Ужгород на 2018-2022 

оки – 338 400, 00 грн.; 

- Програма фінансової підтримки комунальних підприємств міста Ужгород 

на 2018 -2020 роки – 2 148 300, 00 грн, з них: 

- КП «Водоканал м. Ужгород» – 2 100 000, 00 грн. 

- КП «Ужгородліфт» –   48 300, 00 грн. 

 

–  Рекомендувати департаменту міського господарства підготувати  доповнення 

до проекту рішення «Про зміни до Програми капітального ремонту житлового 

фонду у м. Ужгород на 2018 – 2022 роки »  відповідно до таблиці: 

№  

п.п. 

Адреса,  

рік забудови, 

підстава включення  

Кошторисна 

вартість, грн. 

Фінансування, грн.: 

Кошти 

бюджету 

Спів- 

фінансування 

за рахунок 

мешканців 

20% 

Завдання 4.  Проведення капітального ремонту покрівель житлових 

будинків ОСББ, ЖБК 

 вул. Насипна, 10, 

ОСББ «Насипна 10», 

рік забудови - 1997 

298000 238400 

 

 

59600 
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№  

п.п. 

Адреса,  

рік забудови, 

підстава включення  

Кошторисна 

вартість, грн. 

Фінансування, грн.: 

Кошти 

бюджету 

Спів- 

фінансування 

за рахунок 

мешканців 

20% 

Завдання 5.  Проведення капітального ремонту водопроводу та каналізації  

житлових будинків ОСББ, ЖБК 

 вул. Гулака Артемо-

вського, ОСББ  

«Гулака-Артемовсько-

го, 14/41», рік забудови 

-1993 

124000 

 

 

 

 

100000 

 

 

 

 

24800 

 

 

 

 

 

– Рекомендувати міському голові відповідно до ст.14 п.14.3 Регламенту 

Ужгородської міської ради у зв’язку із необхідністю забезпечення 

життєдіяльності міста Ужгорода включити дане питання до порядку денного 

чергової сесії Ужгородської міської ради VII скликання. 

                                 За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

 

6.8. лист №32.01-10/959 від 03.05.2019 р. 

ВИРІШИЛИ: Задовільнити  клопотання №32.01-10/959 від 03.05.2019 р. та 

рекомендувати виділити додаткові кошти на проведення експертиз 

асфальтобетонного покриття доріг з метою вирішення судових спорів в сумі –  

100 000, 00 грн. 

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

 

6.9. лист №32.01-10/960 від 03.05.2019р. 

ВИРІШИЛИ: Задовільнити  клопотання №32.01-10/960 від 03.05.2019р. та 

рекомендувати виділити додаткові кошти на виконання претензійно-позовної 

роботи по договорах оренди майна та землі в сумі – 50 000, 00 грн. 

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 
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6.10. лист №32.01-10/988 від 13.05.2019р. 

ВИРІШИЛИ: Частково задовільнити  клопотання №32.01-10/988 від 

13.05.2019р. та рекомендувати виділити додаткові кошти на внески в статутний 

капітал в сумі – 200 000, 00 грн., на ліквідацію аварійного стану підвідних 

лотків і опорних конструкцій КОС КП «Водоканал м. Ужгород» за адресою: м. 

Ужгород, вул. Єнківська,37. 

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

 

Управління капітального будівництва 

7.1.  лист управління охорони здоров’я № 61/31-18 від 30.01.2019р. 

ВИРІШИЛИ: Розглянути питання щодо додаткової потреби в коштах в 

наступних звітніх періодах за наявності перевиконання дохідної частини 

бюджету міста. 

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

 

7.2. лист управління освіти №64/01-14  від 21.02.2019р. 

ВИРІШИЛИ: Розглянути питання щодо додаткової потреби в коштах в 

наступних звітніх періодах за наявності перевиконання дохідної частини 

бюджету міста. 

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

 

7.3. лист управління освіти №29.01-14/89 від 06.02.2019р. 

ВИРІШИЛИ: Розглянути питання щодо додаткової потреби в коштах в 

наступних звітніх періодах за наявності перевиконання дохідної частини 

бюджету міста. 

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

 

7.4. лист № 28.01-15/44 від 26.04.2019р. 

ВИРІШИЛИ: Частково задовільнити клопотання № 28.01-15/44 від 

26.04.2019р. та рекомендувати виділити додаткові кошти на: 

4. Капітальний ремонт благоустрою території стадіону “Автомобіліст” по вул. 

Капушанській в сумі – 500 000, 00 грн. 

5. Капітальний ремонт відділення судинної неврології в сумі – 100 000, 00 грн. 

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

 

Управління економічного розвитку міста 

8.1. лист №1.02-05/55 від 20.02.2019р. 

ВИРІШИЛИ: Задовільнити  клопотання №1.02-05/55 від 20.02.2019р. та 

рекомендувати виділити додаткові кошти на розробку Плану реалізації 
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Стратегії розвитку міста “Ужгород – 2030” на етап 2019- 2021 роки “видатки на 

організацію експертної і консультаційної роботи з розробки даного плану” в 

сумі – 65 000, 00 грн. 

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

 

8.2. лист №1.05-10/114 від 14.05.2019р. 

ВИРІШИЛИ: Задовільнити  клопотання №1.05-10/114 від 14.05.2019р. та 

рекомендувати виділити додаткові кошти на Програму розвитку туризму та 

формування позитивного міжнародного інвестиційного іміджу м. Ужгород на 

2018 -2022 роки в сумі – 200 000, 00 грн. 

За це рішення голосували: 

                                        "ЗА" – одноголосно 

 

8.3. лист №1.04-05/45 від 11.02.2019р. (проекти громадського бюджету) 

ВИРІШИЛИ: Розглянути питання щодо додаткової потреби в коштах в 

наступних звітніх періодах за наявності перевиконання дохідної частини 

бюджету міста. 

За це рішення голосували: 

                                        "ЗА" – одноголосно 

 

9. Звернення депутата Ужгородської міської ради М. Сюсько № 01-11/2929 

від 12.03.2019р.  

ВИРІШИЛИ: Відповідно до вимог Постанови КМУ №1049 від 12.10.2011р. 

рекомендувати віднайти інший шлях передачі обладнання. 

За це рішення голосували: 

                                        "ЗА" – одноголосно 

 

10. Управління муніципальної варти 

10.1. лист №11/24-08 від 20.03.2019р. 

ВИРІШИЛИ:  

1) Частково задовільнити клопотання №11/24-08 від 20.03.2019р. та 

рекомендувати виділити додаткові кошти на: 

– Заробітна плата та нарахування на заробітну плату в сумі – 393 400, 00 грн. 

За це рішення голосували: 

                                        "ЗА" – одноголосно 

 

2) Виділення додаткових коштів на: Предмети, матеріали; Послуги, Капітальні 

видатки на придбання автомобіля. 

За це рішення голосували: 

                                                "ЗА" – 3 

                                                   " Утримались" – 2 

                        "Не приймали участі у голосуванні" – 1 

Рішення не прийнято 
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3) Доручити управлінню муніципальної варти до наступного засідання 

постійної комісії з питань соціально – економічного розвитку, бюджету, 

фінансів та оподаткування підготувати та подати  інформацію щодо кількості 

складених протоколів про адміністративне порушення з 01.05.2018р – 

01.05.2019р. 

За це рішення голосували: 

                                        "ЗА" – одноголосно 

11. Виконком 

    11.1. лист №07-12/90 від 20.03.2019р.  

 ВИРІШИЛИ: Частково задовільнити клопотання №07-12/90 від 20.03.2019р. 

та рекомендувати виділити додаткові кошти на Програму інформатизації 

діяльності Ужгородської міської ради в сумі – 50 000, 00 грн. 

                   За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

 

11.2. лист №07-12/97 від 25.03.2019 р.  

    ВИРІШИЛИ: Частково задовільнити клопотання №07-12/97 від 25.03.2019  р. 

та рекомендувати виділити додаткові кошти на Програму мобілізаційної 

підготовки м. Ужгород на 2019рік  в сумі – 60 000, 00 грн. 

  За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

 

11.3. лист №07-12/103 від 26.03.2019 р.  

ВИРІШИЛИ: Задовільнити  клопотання №07-12/103 від 26.03.2019р.  та 

рекомендувати виділити додаткові кошти на виготовлення та встановлення 

воріт у дворі адмінбудівлі за адресою пл. Поштова, в сумі – 80 000, 00 грн. 

                                 За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

 

    11.4. лист №07-12/143 від 15.04.2019 р.  

ВИРІШИЛИ: Розглянути питання щодо додаткової потреби в коштах в 

наступних звітніх періодах за наявності перевиконання дохідної частини 

бюджету міста. 

 За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

 

11.5. лист №07-12/160 від 24.04.2019 р.  

ВИРІШИЛИ: Розглянути питання щодо додаткової потреби в коштах в 

наступних звітніх періодах за наявності перевиконання дохідної частини 

бюджету міста. 

  За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

 

11.6. лист №07-12/178 від 03.05.2019 р.  
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ВИРІШИЛИ: Розглянути питання щодо додаткової потреби в коштах в 

наступних звітніх періодах за наявності перевиконання дохідної частини 

бюджету міста. 

                                За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

 

12.Департамент фінансів та бюджетної політики  

12.1. лист №168/26/05-33 від 25.03.2019р.  

    ВИРІШИЛИ: Частково задовільнити клопотання №168/26/05-33 від 

25.03.2019р.  та рекомендувати виділити додаткові кошти на: 

1. Заробітну плату з нарахуваннями у зв’язку із збільшенням штатної 

чисельності в сумі – 258 900, 00 грн. 

2. Розміщення інформації публікації в газеті “Ужгород” – 30 000, 00 грн. 

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

 

13. Управління міжнародного співробітництва та інновацій  

13.1. лист №25-03/03-17 від 17.04.2019р. 

ВИРІШИЛИ:  

1) Частково задовільнити клопотання №25-03/03-17 від 17.04.2019р.  та 

рекомендувати виділити додаткові кошти на: 

– Заробітну плату з нарахуваннями в сумі – 189 700, 00 грн. 

–   Програми розвитку транскордонного співробітництва та підтримки 

імплементації проектів міжнародної технічної допомоги в м. Ужгород на 2018-

2022 роки в сумі – 269 000, 00 грн. 

– Висвітлення діяльності управління у газеті “Ужгород” в сумі – 38 000, 00 

грн. 

2) Доручити управлінню міжнародного співробітництва та інновацій 

інформувати постійну комісію з питань соціально – економічного розвитку, 

бюджету, фінансів та оподаткування стосовно грантових програм які 

потребують співфінансування. 

3) Доручити управлінню міжнародного співробітництва та інновацій 

підготувати та надати до наступного засідання постійної комісії з питань 

соціально – економічного розвитку, бюджету, фінансів та оподаткування 

інформацію щодо потреби у коштах по виграним міжнародним грантам.. 

 

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

 

 

Голова комісії         В. Готра 

 

Секретар комісії  А. Ковальський 

 


