
ПРОТОКОЛ № 148 
засідання постійної комісії з питань соціально – економічного розвитку, 

бюджету, фінансів та оподаткування 

 

від 04.07.2019          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: 

Кенс О.Ю. – Заступник директора департаменту фінансів та бюджетної 

політики, начальник відділу планування та аналізу доходів бюджету; 

Маiіка Е.Й. – Заступник начальника бюджетного відділу, департаменту 

фінансів та бюджетної політики. 

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

планування; 

Пекар В.І. – начальник управління правового забезпечення; 

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

Бабидорич В.І. – директор департаменту міського господарства; 

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

Воловар М.В. – начальник служби персоналу та спецроботи. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 

I. Про лист департаменту фінансів та бюджетної політики №396/33/03-

20 від 27.06.2019 р. 

II. Про лист управління муніципальної варти №106/24-68 від 03-

07.2019р. 

III. Про лист департаменту міського господарства №348/32.01-12 від 

06.06.2019р. 

IV. IIро обговорення проектів рішень чергової ХХХVIII сесії 

Ужгородської міської ради VІI скликання (перше пленарне засідання). 

V. Про розгляд звернень мешканців міста. 

VI. Про лист департаменту фінансів та бюджетної політики 05.04.2019 

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

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

№ 196/33/02-15  (перерозподіл). 

VI.Про затвердження експертного висновку щодо регуляторного впливу 

проекту регуляторного акту «Про зміни та доповнення до Положення 

про залучення коштів фізичних та юридичних осіб на розвиток 

інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста». 

 



I. Про лист департаменту фінансів та бюджетної політики №396/33/03-  

20 від 27.06.2019 р. 

ВИСТУПАЛИ: Готра В.В. повідомив присутніх членів комісії про те, що на 

розгляд комісії надійшов лист департаменту фінансів та бюджетної політики 

№396/33/03-20 від 27.06.2019 р. щодо перегляду розміру ставок 

туристичного збору та податку на нерухоме майно, відмінне від земельної 

ділянки.  

СЛУХАЛИ: Кенс О.Ю. ознайомила присутніх із зверненнями директорів 

ТОВ «Готель «Інтурист Закарпаття», ПП Готельний комплекс «Дружба» та 

ТОВ «Готель «Ужгород» від 27.06.2019 та операторів хостелів м.Ужгород від 

11.06.2019 про зменшення ставок туристичного збору та податку на нерухоме 

майно, відмінне від земельної ділянки. 

При прийнятті рішень про встановлення місцевих податків і зборів 

(крім туристичного збору) на 2020 рік органи місцевого самоврядування 

мають дотримуватись процедур, передбачених Законом України «Про засади 

державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»  

У разі внесення змін до проекту рішення міської ради «Про зміни до 

рішення міської ради 10.07.2018 № 1151 „Про місцеві податки та збори” в 

частині зміни ставок податку на нерухоме майно, даний регуляторний акт 

потребує повторної реалізації обов'язкових процедур, визначених Законом 

України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської 

діяльності». 

ВИПРІШИЛИ: Відхилити звернення директорів ТОВ «Готель «Інтурист 

Закарпаття», ПП Готельний комплекс «Дружба» та ТОВ «Готель «Ужгород» 

від 27.06.2019 реєстраційний номер виконавчого комітету 2083/03-12. 

 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА"- 5 

“Не приймав участі у голосуванні”  - 2 

 

II.Про лист управління муніципальної варти №106/24-68 від 03-07.2019р. 

ВИСТУПАЛИ: Готра В.В.  ознайомив присутніх та членів комісії із 

відповіддю управління муніципальної варти на протокольне доручення 

комісії №01-08/1-125. 

ВИРІШИЛИ: Прийняти інформацію до відома. 

 

      За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" одноголосно 

 

III. Про лист департаменту міського господарства №348/32.01-12 від 

06.06.2019р. 

ВИСТУПАЛИ: Готра В.В.  ознайомив присутніх та членів комісії із 

відповіддю департаменту міського господарства на протокольне доручення 

комісії №01-08/1-122. 

ВИРІШИЛИ: Прийняти інформацію до відома. 

 



                       За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

                                              "ЗА" одноголосно 

 

IV.  Обговорення проектів рішень чергової ХХХVIII сесії Ужгородської 

міської ради VІI скликання (перше пленарне засідання). 

1. (проект №1627) Про затвердження Положення про департамент 

  міського господарства. 

СЛУХАЛИ: Бабидорич В.І. –представив проект рішення.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до розгляду 

на сесії 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА"- 6 

“Не приймав участі у голосуванні”  - 1 

             

2. (проект №1628) Про ліквідацію комунального підприємства зеленого 

господарства «Агромікс» Ужгородської міської ради. 

СЛУХАЛИ: Бабидорич В.І. представив проект рішення.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати проект рішення 

до розгляду на сесії.         

       За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" одноголосно 

             

3. (проект №1629) Про припинення діяльності комунального   

підприємства «Уж-Фест» Ужгородської міської ради. 

СЛУХАЛИ: Бабидорич В.І. представив проект рішення.  

ВИСТУПАЛИ: Ковальський А.В. повідомив про наявність конфлікту 

інтересів та участі у голосуванні не приймав. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до розгляду 

на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" - 6 

“Не приймав участі у голосуванні” - 1 

 

4. (проект № 1630) Про передачу комунального майна в оперативне 

управління. (заклад дошкільної освіти №7 «Віночок»); 

СЛУХАЛИ: БабидоричВ.І..  представив проект рішення.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати проект рішення 

до розгляду на сесії.           

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

   "ЗА" одноголосно 

           

5. (проект № 1531) Про передачу комунального майна в оперативне 

управління. (ЗОШ №6). 

СЛУХАЛИ: БабидоричВ.І..  представив проект рішення. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати проект рішення 

до розгляду на сесії.        



За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  "ЗА" одноголосно 

 

6. (проект № 1532) Про безоплатну передачу майна комунальної 

власності. («Романі Чгіб» 

СЛУХАЛИ: БабидоричВ.І..  представив проект рішення. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати проект рішення 

до розгляду на сесії. 

      За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" одноголосно 

7. (проект № 1633) Про передачу приміщення у користування. (підвальне 

приміщення по вул. Сільвая, 3) 

СЛУХАЛИ: Бабидорич В.І..  представив проект рішення. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати проект рішення 

до розгляду на сесії  

        За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" одноголосно 

8. (проект № 1634) Про надання згоди на відчуження спільної часткової 

власності. (вул. Дендеші, 139).   

СЛУХАЛИ: Бабидорич В.І.  представив проект рішення. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати проект рішення 

до розгляду на сесії.  

 За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" одноголосно 

 

9. (проект № 1635) Про надання згоди на прийняття квартири у 

комунальну власність. 

СЛУХАЛИ: Бабидорич В.І.  представив проект рішення.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати проект рішення 

до розгляду на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" одноголосно 

 

10. (проект № 1636) Про доповнення до рішення ХХХІV сесії міської 

ради VІІ скликання 28 лютого 2019 року № 1458. (пл. Дружби 

Народів,2). 

СЛУХАЛИ: Бабидорич В.І.  представив проект рішення.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати проект рішення 

до розгляду на сесії. 

             За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" - 6 

“Не приймав участі у голосуванні” - 1 

 

11. (проект № 1637) Про доповнення до рішення ХХХІV сесії міської 

ради VІІ скликання 28 лютого 2019 року № 1458. (вул. Керченська, 7). 

СЛУХАЛИ: Бабидорич В.І.  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” - 2 

 

12.  (проект № 1638) Про внесення змін до рішення ХVІІ сесії міської 

ради VІІ скликання 16 листопада 2017 року № 865. (вул. Г. 

Свободи, 9б) 

  СЛУХАЛИ: Бабидорич В.І.  представив проект рішення.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати проект рішення 

до розгляду на сесії. 

            За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

                                                      "ЗА" - 6 

“Не приймав участі у голосуванні” - 1 

 

13. (проект № 1639) Про доповнення до рішення ХХХІV сесії міської ради 

VІІ скликання 28 лютого 2019 року № 1458. (пр. Свободи, 31) 

  СЛУХАЛИ: Бабидорич В.І.  представив проект рішення.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати проект рішення 

до розгляду на сесії. 

            За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" - 6 

“Не приймав участі у голосуванні” - 1 

 

14.  (проект № 1640) Про доповнення до рішення ХХХІV сесії міської 

ради VІІ скликання 28 лютого 2019 року № 1458. (вул. Волошина, 

14-16) 

СЛУХАЛИ: Бабидорич В.І.  представив проект рішення.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати проект рішення 

до розгляду на сесії. 

       За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" - 6 

“Не приймав участі у голосуванні” - 1 

 

15. (проект №1641) Про доповнення до рішення ХХХІV сесії міської ради 

VІІ скликання 28 лютого 2019 року № 1458. (вул. Загорська, 51) 

СЛУХАЛИ: Бабидорич В.І.  представив проект рішення.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати проект рішення 

до розгляду на сесії. 

       За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" - 6 

“Не приймав участі у голосуванні” - 1 

 

16.  (проект № 1642) Про зміни до Програми утримання та фінансової 

підтримки спортивних споруд КП «Стадіон Авангардна» 2018 -2020. 

СЛУХАЛИ: Бабидорич В.І.  представив проект рішення.  



  ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати проект рішення 

до розгляду на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  "ЗА" одноголосно 

 

17. (проект № 1643) Про збільшення розміру статутного капіталу 

комунальних підприємств Ужгородської міської ради. 

СЛУХАЛИ: Бабидорич В.І.  представив проект рішення.  

ВИСТУПАЛИ: Готра В.В. та Ковальський А.В. повідомили про наявність 

конфлікту інтересів та участі у голосуванні не приймали 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати проект рішення 

до розгляду на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" - 4 

“Не приймав участі у голосуванні” - 3 

 

18.  (проект № 1644) Про зміни до Програми реконструкції та 

капітального ремонту мережі зовнішнього освітлення міста Ужгород 

на 2017 -2020 роки. 

СЛУХАЛИ: Бабидорич В.І.  представив проект рішення.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати проект рішення 

до розгляду на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" - 6 

“Не приймав участі у голосуванні” - 1 

 

19.  (проект № 1645) Про зміни до Програми капітального ремонту 

житлового фонду у м. Ужгород на 2018 -2022 роки. 

СЛУХАЛИ: ЯцківО.І.  представила проект рішення.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати проект рішення 

до розгляду на сесії з наступними критичними зауваженнями: 

У Додатку 5 до Програми «Перелік житлових будинків, внесених до 

плану проведення капремонту на 2019 рік (першочергові заходи)» внести 

наступні зміни: 

У Завданні 1 «Проведення капітального ремонту покрівель 

багатоквартирних житлових будинків, що обслуговуються 

управителями» виключити з переліку об’єктів  житловий будинок: 
№ Адреса, рік забудови, 

підстава включення 

Кошторисна 

 вартість, грн. 

Фінансування, грн.: 

Кошти 

бюджету 

Співфінансування за 

рахунок мешканців 

(20%) 

 

 вул. Ф. Шопена,15а 

рік забудови - 1961 
56 000 44 800 11 200 

 

Викласти у новій редакції наступний об’єкт: 
№ Адреса, рік забудови, Кошторисна Фінансування, грн.: 



підстава включення  вартість, грн. Кошти 

бюджету 

Співфінансування за 

рахунок мешканців 

(20%) 

 вул. Коритнянська,8, блок 

«б» 

рік забудови - 1980 

299 998 239 998 60 000 

 

У Завданні 4 «Проведення капітального ремонту покрівель 

житлових будинків об’єднань  співвласників багатоквартирних будинків 

(ОСББ, ЖБК) 

Викласти у новій редакції наступний об’єкт: 
№ Адреса, рік забудови, 

підстава включення 

Кошторисна 

 вартість, грн. 

Фінансування, грн.: 

Кошти 

бюджету 

Співфінансування за 

рахунок мешканців 

(20%) 

 вул. А. Палая,1б, ОСББ 

«Радваночка» 

рік забудови - 1996 

450 000 360 000 90 000 

 вул. Оноківська,2 ("ОСББ 

"Дорожник-Шахта") 
345 000 276 000 69 000 

 

Доповнити об’єктом 

  
№ Адреса, рік забудови, 

підстава включення 

Кошторисна 

 вартість, грн. 

Фінансування, грн.: 

Кошти 

бюджету 

Співфінансування за 

рахунок мешканців 

(20%) 

 вул. Минайська,3 (ОСББ 

«Каштан – Минайська 3») 
50 000 40 000 10 000 

 

У Завданні 5 «Проведення капітального ремонту водопроводу та 

каналізації житлових будинків ОСББ, ЖБК 

Викласти у новій редакції наступний об’єкт: 
№ Адреса, рік забудови, 

підстава включення 

Кошторисна 

 вартість, грн. 

Фінансування, грн.: 

Кошти 

бюджету 

Співфінансування за 

рахунок мешканців 

(20%) 

 вул. Василя Комендаря,78 

(ОСББ "В. Комендаря 78") 

299 375 239 500 59 875 

 

Доповнити Програму Завданням 7 «Капітальний ремонт мощення 

багатоквартирних житлових будинків, що обслуговуються управителями» та 

включити об’єкт: 
№ Адреса, рік забудови, 

підстава включення 

Кошторисна 

 вартість, грн. 

Фінансування, грн.: 

Кошти 

бюджету 

Співфінансування за 

рахунок мешканців 

(20%) 

 

 вул. Ф. Шопена,15а 

рік забудови - 1961 

56 000 44 800 11 200 

 



У Завданні 6 «Проведення капітального електрощитових, мереж 

електроосвітлення житлових будинків ОСББ, ЖБК 

Викласти у новій редакції наступний об’єкт: 
№ Адреса, рік забудови, 

підстава включення 

Кошторисна 

 вартість, грн. 

Фінансування, грн.: 

Кошти 

бюджету 

Співфінансування за 

рахунок мешканців 

(20%) 

 вул. Канальна,27 (ОСББ 

"Канальна 27") 

150 000 120 000 30 000 

 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" одноголосно 

         

20.  (проект № 1646) Про зміни до Програми благоустрою міста Ужгород 

 на 2018 -2022 роки. 

СЛУХАЛИ: ЯцківО.І.  представила проект рішення.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати проект рішення 

до розгляду на сесії з наступними критичними зауваженнями: 

У Додатку 7 до Програми «Необхідні обсяги фінансування 

першочергових заходів на капітальний ремонт об’єктів благоустрою на 2019 

рік», у зв’язку з перейменуванням вулиць, об’єкт «Капітальний ремонт вул. 

Перемоги (від перехрестя пр. Свободи до перехрестя вул. Легоцького)»  

викласти в новій редакції: 

«Капітальний ремонт вул. Капушанська (від перехрестя пр. Свободи до 

перехрестя вул. Легоцького)». 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" одноголосно 

         

21.  (проект № 1647) Про затвердження Програми з облаштування 

внутрішніх вбиралень у закладах освіти м. Ужгорода на 2019 -2020 

роки. 

СЛУХАЛИ: Пуківська М.І..  представила проект рішення.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду на 

сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" - 6 

“Не приймав участі у голосуванні” - 1 

 

22.  (проект № 1648 ) Про зміни до рішення XXII сесії міської ради VII 

скликання 06.04.18 №1048.      

СЛУХАЛИ: Урста М.В.  представив проект рішення.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду на 

сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" - 6 

“Не приймав участі у голосуванні” - 1 

 



23.  (проект № 1649) Про зміни та доповнення до рішення XVII сесії 

міської ради VII скликання 09.11.2017 року №797..  

СЛУХАЛИ: Пекар В.І.  представив проект рішення.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду на 

сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" - 6 

“Не приймав участі у голосуванні” - 1 

 

24.  (проект № 1650) Про зміни до Програми економічного і соціального 

розвитку м. Ужгород на 2019 рік..  

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

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду на 

сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" - 6 

“Не приймав участі у голосуванні” - 1 

 

25.  (проект № 1651) Про зміни до рішення міської ради 10.07.2018 №1151 

«Про місцеві податки і збори» 

СЛУХАЛИ: Кенс О.Ю.  представила проект рішення.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду на 

сесії з наступними критичними заваженнями: 

Проект рішення доповнити підпунктом 1.3 наступного змісту: 

« 1.3 Пункт 5 Положення про туристичний збір у м. Ужгород викласти 

в наступній редакції: 

«Ставка збору встановлюється за кожну добу тимчасового розміщення 

особи у місцях проживання (ночівлі), визначених підпунктом 6.1 пункту 6 

цього Положення, у розмірі 0,5 відсотка для внутрішнього та в’їзного 

туризму від розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 

січня звітного (податкового) року, для однієї особи за одну добу тимчасового 

розміщення».  

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" - 5 

“Не приймав участі у голосуванні” - 2 

         

26.  (проект № 1652) Про зміни до рішення XXX сесії міської ради VII 

скликання 13 грудня 2018 року №1367. 

СЛУХАЛИ: Воловар М.В.  представила проект рішення.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду на 

сесії з наступними критичними зауваженнями: 

 Доповнити проект рішення текстом наступного змісту: 

« - вивести із складу управління програмного та комп’ютерного забезпечення 

2 одиниці; 

- затвердити чисельність управління програмного та комп’ютерного 

забезпечення у кількості 9 одиниць; 

- ввести у склад управління муніципальної варти 2 одиниці; 



затвердити чисельність управління муніципальної варти у кількості 22 

одиниці». 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

           "ЗА" одноголосно   

 

27.  (проект № 1597 повторно) Про затвердження внесення змін 

удетальний план території, обмеженої вулицями Загорська, Мінська, 

Тютюнова. 

СЛУХАЛИ: Боршовський О.І.  представив проект рішення. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду на 

сесії.     

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" - 6 

“Не приймав участі у голосуванні” - 1 

 

28.  (проект № 1655) Про затвердження детального плану території, 

обмеженої вулицями Михайла Ломоносова, Собранецькою, Івана, 

Крилова та Ференца Ракоці. 

СЛУХАЛИ: Боршовський О.І.  представив проект рішення.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду на 

сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" - 6 

“Не приймав участі у голосуванні” - 1 

     

29.  (проект № 1656) Про затвердження детального плану території, 

обмеженої вулицями Юрія Гагаріна, Коритнянською та межею міста. 

СЛУХАЛИ: Боршовський О.І.  представив проект рішення.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду на 

сесії.  

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" - 6 

“Не приймав участі у голосуванні” - 1 

 

V. Про розгляд звернень мешканців міста. 

 

СЛУХАЛИ: Готра В.В. повідомив присутніх членів комісії, що на засіданні 

комісії присутні представники «ОСББ» та громадських організацій міста, з 

питанням виділення коштів  на капітальний ремонт будинків  та реалізації 

проектів громадського бюджету.  

  

1. Звернення мешканців будинку  по вул. Мусоргського буд. 3 щодо 

капітального ремонту покрівлі будинку за даною адресою. 

ВИРІШИЛИ: Прийняти звернення до уваги. Підтримати клопотання 

мешканців за умови співфінансування. 

 



За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

             "ЗА" одноголосно 

 

2. Звернення мешканців ОСББ «Заньковецька 17»  по  вул. Заньковецька буд. 

17 щодо ремонту електромережі даного будинку. 

ВИРІШИЛИ: Прийняти звернення до уваги. Підтримати клопотання 

мешканців за умови співфінансування. 

        За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

               "ЗА" одноголосно 

 

3. Звернення мешканців ОСББ «Приютський 10» по  пров . Приютський 

буд.10   щодо виділення коштів для проведення капітального ремонту даху  

ВИРІШИЛИ: Прийняти звернення до уваги. Підтримати клопотання 

мешканців за умови співфінансування. 

        За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

                 "ЗА" одноголосн 

4. Звернення голови  ГО “Щасливі Діти” щодо питання фінансування 

проектів громадського бюджету. 

ВИРІШИЛИ: Прийняти звернення до уваги. Розглянути питання щодо  

фінансування проектів громадського бюджету в наступних звітніх періодах за 

наявності перевиконання дохідної частини бюджету міста. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

                 "ЗА" одноголосно 

 

ВИСТУПАЛИ: Готра В.В. запропонував оголосити перерву в засіданні  та 

продовжити комісію в понеділок 08.07.2019р. 

ВИРІШЛИ: Підтримати пропозицію Готри В.В. та продовжити засідання 

комісії в понеділок 08.07.2019р. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

         "ЗА" одноголосно  

\ 

від 08.07.2019          м. Ужгород  

 

ПРИСУТНІ: Готра В.В. – голова комісії; 

Фрінт С.Л. – заст. голови комісії;  

Гомонай В.В., Щадей В.І.,  

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

ВІДСУТНІ: Ковальський А.В. – секретар комісії; 

ЗАПРОШЕНІ:  

 

Кенс О.Ю. – Заступник директора департаменту фінансів та бюджетної 

політики, начальник відділу планування та аналізу доходів бюджету; 



Мащіка 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; 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 

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

№ 196/33/02-15 (додаткова потреба). 

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

№ 196/33/02-15  (перерозподіл). 

III. Про затвердження експертного висновку щодо регуляторного впливу 

проекту регуляторного акту «Про зміни та доповнення до Положення 

про залучення коштів фізичних та юридичних осіб на розвиток 

інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста». 

 

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 внесення змін до бюджету міста на 2019 рік. 

(додаються) 

 

1. Управління охорони здоров'я : 

1.1. лист № 475/31-17 від 10.06.2019 р. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати клопотання № 475/31-17 від 10.06.2019 р. та 

рекомендувати виділити кошти у сумі 37 772, 00 тис.  

        За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

1.2. лист № 630/31-01 від 24.06.2019 р. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати клопотання № № 630/31-01 від 24.06.2019 р. та 

рекомендувати виділити кошти: 

- Додаткові кошти на співфінансування до субвенції з державного 

бюджету на соцекономічний розвиток окремих територій в сумі - 20 

640 грн. 

- Придбання стаціонарної ультразвукової діагностичної системи для 

Ужгородського міського пологового будинку, вул Грибоєдова, 20Б, м 

Ужгород в сумі 14 460 грн. 

- Придбання портативної ультразвукової діагностичної системи для 

Ужгородського міського пологового будинку, вул Грибоєдова, 20Б, м 

Ужгород в сумі - 6 180 грн. 

- На придбання комп'ютерів у зв'язку із перетворенням в сумі - 950 000 

грн. 

        За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

2. Ужгородська міська рада 

2.1. лист №07-12/236 від 14.06.2019р. 



ВИРІШИЛИ: Підтримати клопотання №07-12/236 від 14.06.2019р. та 

рекомендувати виділити додаткові кошти на заробітну плату з нарахуванням 

в сумі 100 000 грн. 

        За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

3. Управління освіти  

3.1. лист № 29.01-14/286 від 28.05.2019р. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати клопотання № 29.01-14/286 від 28.05.2019р. та 

рекомендувати виділити додаткові кошти на на співфінансування до 

субвенції з держбюджету  на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення 

якості освіти на придбання персональних комп'ютерів - в сумі 673 629 грн. 

         За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголоснj 

 

3.2. лист № 01-14/272 від 23.05.2019р. 

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 

 

3.3. лист № 29.01-14/304 від 31.05.2019р. 

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 

 

3.4. лист № 29.01-14/312 від 05.06.2019р. 

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 

 

3.5. лист № 29.01-14/234 від 03.05.2019р. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати клопотання № 29.01-14/234 від 03.05.2019р. та 

рекомендувати виділити додаткові кошти  у сумі 500 000 грн. на підготовку 

до опалювального сезону, в тому числі: 

- загальноосвітні школи - 210 000 грн. 

- дошкільні заклади - 275 000 грн. 

- професійно-технічні заклади - 15 000 грн. 

         За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

 



3.6. лист № 29.01-14/330 від 18.06.2019р. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати клопотання № 29.01-14/234 від 03.05.2019р. та 

рекомендувати виділити додаткові кошти для забезпечення облаштування 

засобами дистанційної передачі даних установ, які мають власні комерційні 

вузли обліку природного газу в сумі - 560 000 грн. 

         За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

 

4. Департамент праці та соціального захисту населення 

4.1. лист №34.06-31/2307 від 14.06.2019р. 

ВИРІШИЛИ: Частково підтримати клопотання №34.06-31/2307 від 

14.06.2019р. та рекомендувати виділити додаткові кошти на “Програму 

додаткових гарантій соціального захисту громадян на 2019р.” в сумі - 300 000 

грн. 

         За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

 

4.2. лист №34.06-31/2218 від 06.06.2019р. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати клопотання №34.06-31/2218 від 06.06.2019р. та 

рекомендувати виділити додаткові кошти на Програму сприяння виконання 

рішень судів та інших виконавчих документів на 2018-2022р. ” в сумі –  

475 647,66 грн. 

         За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

 

4.3. лист №34.06-31/2217 від 06.06.2019р. 

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

участі у голосуванні не приймали 

ВИРІШИЛИ: Частково підтримати клопотання №34.06-31/2217 від 

06.06.2019р. та рекомендувати виділити додаткові кошти на “Програму 

фінансування видатків на компенсаційні виплати за пільговий проїзд 

автомобільним транспортом на міських автобусних маршрутах загального 

користування у м. Ужгород на 2019 рік ” в сумі – 1 376 000, грн. 

         За це рішення голосували: 

                     "ЗА" – 3 

     Утримались  – 2 

           Не приймав участі у голосуванні  – 1 

      Рішення не прийнято 

 

4.4.лист №34.06/2308 від 14.06.2019р. 

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 



 

5. Управління у справах культури, молоді та спорту 

5.1. лист  №30.1-18/264 від 14.06.2019р. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати клопотання  №30.1-18/264 від 14.06.2019р. та 

рекомендувати виділити додаткові кошти на “Програму відзначення в місті 

Ужгород державних та місцевих свят, історичних подій, знаменних і 

пам'ятних дат та інших заходів на 2018-2020 роки”  в сумі - 400 000 грн. 

         За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

 

6. Департамент міського господарства 

6.1. лист №32.01-10/1526 від 13.06.2019р. та №32.01-10/1529 від 

14.06.2019р. 

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 

 

6.2. №32.01-10/1528 від 14.06.2019р.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати клопотання  №32.01-10/1528 від 14.06.2019р.  та 

рекомендувати виділити додаткові кошти на “Програму підготовки до 

продажу земельних ділянок на 2018-2019 роки” в сумі - 199 000 грн. 

         За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

 

6.3. лист №32.01-10/1528 від 25.06.2019р. 

ВИРІШИЛИ: Частково підтримати клопотання  №32.01-10/1528 від 

14.06.2019р.  та рекомендувати виділити додаткові кошти на реалізацію 

програм, а саме: 

- Програма благоустрою м. Ужгород на 2018 -2022 роки  в сумі - 7 309 000 

грн., а саме: 

 
Поточні видатки 

(загальний фонд)     7 749 000  

-

530 000  7 219 000  

Нанесення 

горизонтальної розмітки 1217442 2240 1 899 600  399 700  1 300 000   1 300 000  

Поточний ремонт 

міських шляхів 1217442 2240 15 600 000  8 262 900  3 000 000  -200000 2 800 000  

Ліквідація 

несанкціонованих 

сміттєзвалищ 1216030 2240   199 000   199 000  

Утримання доріг 

(зимове) 1216030 2240   3 000 000  -200000 2 800 000  

Послуги у сфері 

навантаження з 

радіоактивними, 1216030 2240   100 000  -100000 0  



токсичними та 

небезпечними 

відходами 

Утримання малих 

архітектурних форм: 

монтаж та встановлення 

дерев'яних конструкцій 1216030 2240   150 000  -30000 120 000  

Капітальні видатки 

(спеціальний фонд)     90 000   90 000  

Виготовлення проектно-

кошторисної 

документації та 

проведення експертизи 

на капітальний ремонт 

доріг 1217442 3132  700 000  90 000   90 000  

 

  За це рішення голосували: 

        "ЗА" – одноголосно 

 

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

2022 роки  в сумі - 786 034 грн., а саме: 

 

Капітальний ремонт покрівель 1216017 3131   616 534  

-

10 000  606 534  

вул. Одеська,12 1216017 3131 718 170  312 000  262 536   262 536  

вул. Андрія Палая,1б 1216017 3131 450 000  236 000  124 000   124 000  

вул. Коритнянська, 8 блок «Б»  1216017 3131 299 998  100 000  139 998   139 998  

вул. Оноківська,2 ("ОСББ 

"Дорожник-Шахта") 1216017 3131 367 500  236 000  50 000  -10000 40 000  

вул. Минайська,3 (ОСББ «Каштан 

– Минайська 3») 1216017 3131   40 000   40 000  

Капітальний ремонт 

водопроводу, каналізації 1216017 3131   139 500   139 500  

вул. Василя Комендаря,78 (ОСББ 

"В. Комендаря 78") 1216017 3131 299 375  100 000  139 500   139 500  

Капітальний ремонт 

електрощитових, мереж 

електроосвітлення будинків 1216017 3131   40 000   40 000  

вул. Канальна,27 (ОСББ 

"Канальна 27") 1216017 3131 150 000  80 000  40 000   40 000  

 

     За це рішення голосували: 

        "ЗА" – одноголосно 

 

- Програма будівництва, реконструкції та капітального ремонту дитячих та 

спортивних майданчиків у м. Ужгород на 2017-2022 роки (об'єкти 

громадського бюджету) -99 191 грн. 

     За це рішення голосували: 

       "ЗА" – одноголосно 



 

- Програма фінансової підтримки комунальних підприємств міста Ужгород 

на 2018-2022 роки - 7 927000 грн. в.т.ч.: 

 

- Ужгородський муніципальний транспорт - 6 500 000 грн. 

- КП “Водоканал м. Ужгород” - 927 000 грн. 

- КП “КШЕП” - 200 000 грн. 

- КП “Парк культури та відпочинку “Під замком” - 300 000 грн. 

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

участі у голосуванні не приймали 

     За це рішення голосували: 

                     "ЗА" –5 

         Не приймав участі у голосуванні -1 

 

- Програма виготовлення технічної документації на багатоквартирні 

будинки, квартири у м. Ужгород на 2018-2022 роки. - 100 000 грн. 

     За це рішення голосували: 

       "ЗА" – одноголосно 

 

- Програма відшкодування частини кредитів, отриманих ОСББ, ЖБК на 

впровадження заходів з енергозбереження, капітального ремонту та 

реконструкції багатоповерхових будинків у м.Ужгород на 2018 - 2022 

роки ( “Теплий дім)  -700 000 грн; 

     За це рішення голосували: 

         "ЗА" – одноголосно 

 

- Програма встановлення автономного електричного опалення у м. Ужгород 

на 2019 рік  - 100 000 грн; 

      За це рішення голосували: 

            "ЗА" – одноголосно 

 

- Програма охорони навколишнього  природного середовища міста 

Ужгорода на 2017-2022 роки  в сумі - 481 700 грн., а саме: 

     За це рішення голосували: 

       "ЗА" – одноголосно 

 

- Програма реконструкції та капітального ремонту мережі зовнішнього 

освітлення міста Ужгорода на 2017 - 2020 роки - 500 000 грн; 

     За це рішення голосували: 

       "ЗА" – одноголосно 

 

- Програма утримання та фінансової підтримки спортивних споруд КП 

“Стадіон “ Авангард” на 2018-2020 роки - 979 800 грн; 

      

 



     За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

 

6.4. лист № 32.01-10/1631 від 04.07.2019р. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати клопотання  № 32.01-10/1631 від 04.07.2019р. та 

рекомендувати виділити додаткові кошти на реалізацію “Програма 

фінансової підтримки комунальних підприємств міста Ужгорода ‘на 2018-

2020 роки КАТП” в сумі - 300 000 грн; 

         За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

 

7. Управління капітального будівництва 

7.1.лист № 504/31-16 від 27.05.2019р. (Управління охорони здоров”я); 

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 № 29.01-14/271 від 23.05.2019 р.(Управління освіти); 

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 № 29.01-14/308 від 03.05.2019 р. ( Управління освіти); 

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 № 29.01-14/342 від 21.05.2019 р. ( Управління освіти); 

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 

 

7.5. лист № 28.01-15/56 від 25.06.2019 р. 

ВИРІШИЛИ: Частково підтримти клопотання № 28.01-15/56 від 25.06.2019 

р. та рекомендувати виділити додаткові кошти на виконання робіт по 

об’єктах,  відповідно таблиці. Винести на розгляд чергової сесії питання змін 

до «Програми соціального та економічного розвитку» та «Бюджету міста на 

2019 рік».  



 

№ 

п/п 

Найменування 

об’єктів 

Роки 

будівництва 

Додаткові 

кошти 

По 

комісії 

КПКВ/КЕКВ 

1 2 3 4  5 

 Об’єкти культури  1300,0 500,0  

1. Капітальний ремонт 

благоустрою території 

стадіону "Автомобіліст" 

по  вул. Капушанській 

2019 800,0 500,0 1515041/3132 

2. Комплекс будівель під 

спортивно-

реабілітаційний центр 

інвалідів з ураженням 

опорно-рухового 

апарату та інвалідів — 

учасників 

антитерористичної 

операції по вул. 

Ф.Тихого, 13б, у м. 

Ужгороді — 

реконструкція 

(коригування проектно-

кошторисної 

документації) 

2017-2022 500,0  1517361/3142 

 Об’єкти охорони 

здоров’я 

 1600,0 100,0  

1. Капітальний ремонт 

кардіологічного 

відділення ЦМКЛ по 

вул. Грибоєдова 

2019-2020 1000,0  1512010/3132 

2. Капітальний ремонт 

фасаду стаціонару 

МДКЛ по вул. 

Бращайків 

(виготовлення 

проектно-кошторисної 

документації) 

2019 100,0  1512010/3132 

3. Капітальний ремонт 

дитячого майданчика 

МДКЛ по вул. 

Бращайків 

 

2019 300,0  1512010/3132 

4. Капітальний ремонт 

покрівлі блоку 2 

Головного корпусу 

(лабораторії) ЦМКЛ по 

вул. Грибоєдова 

2019 200,0 100,0 1512010/3132 

 Об’єкти освіти  9090,0 630,0  

1. Будівництво ДНЗ на 

250 місць по вул. І. 

Франка (виготовлення 

проектно-кошторисної 

документації) 

2018-2019 350,0 150,0 1517321/3122 

2. Капітальний ремонт 2019 650,0 300,0 1511020/3132 



благоустрою території 

Лінгвістичної гімназії 

ім. Т. Г. Шевченка по 

наб. Незалежності 

3. Будівництво 

баскетбольного поля 

УЗОШ І-ІІІ ст. №19 по 

вул. Заньковецької 

2019 450,0  1517321/3122 

4. Будівництво міні-

котельні для ДНЗ №26 

по пр. Свободи 

2019 1400,0  1517321/3122 

5. Будівництво міні-

котельні для ЗОШ №7 

по вул. Дворжака 

2019 850,0  1517321/3122 

6. Будівництво міні-

котельні для ЗОШ №6 

по вул. Одеській 

2019 1500,0  1517321/3122 

7. Капітальний ремонт 

будівлі ЗОШ I-III ст. 

№7 по вул. Дворжака 

2018-2019 150,0 100,0 1511020/3132 

8. Реконструкція 

зовнішньої системи 

теплової мережі ЗОШ 

№6 І-ІІІ ст. по вул. 

Польова 

2019 1400,0  1517321/3142 

9. Капітальний ремонт 

покрівлі будівлі ДНЗ 

№8 «Дзвіночок» 

 

2019-2020 500,0  1511010/3132 

10. Капітальний ремонт 

фасаду будівлі ЗОШ 

№12 по вул. 

Заньковецька 

2019 1000,0  1511020/3132 

11. Капітальний ремонт 

ігрових майданчиків 

ДНЗ №36 по вул. 

Бачинського 

2019 160,0  1511010/3132 

12. Капітальний ремонт 

огорожі закладу 

дошкільної освіти № 29 

«Дивосвіт» загального 

розвитку по вул. 

Грушевського, 61 А 
(виготовлення 

проектно-кошторисної 

документації)             

2019 70,0 70,0 1511010/3132 

13. Реконструкція даху 

ДНЗ №30 по вул. 

Шевченка, 42 

2018-2019 10,0 10,0 1517321/3142 

14. Капітальний ремонт 

будівлі ДНЗ №43 по 

вул. Дендеші 

2019 250,0  1511010/3122 

15. Реконструкція 

спортивного 

майданчику НВК 

2018-2019 200,0  1517321/3142 



"Гармонія" вул. 

Доманинська, 263 в м. 

Ужгороді 

16. Капітальний ремонт 

огорожі в УЗОШ І-ІІІ 

ст. №12 по вул. 

Заньковецької, 17/а 

(виготовлення 

проектно-кошторисної 

документації) 

2019 50,0  1511020/3132 

17. Капітальний ремонт 

огорожі та благоустрою 

території ЗДО №31 

«Перлинка» загального 

прозвитку по вул. 

Докучаєва, 8 

(виготовлення 

проектно-кошторисної 

документації) 

2019 50,0  1511010/3132 

18. Капітальний ремонт 

харчоблоку ЗОШ №6 по 

вул. Польова 

(виготовлення 

проектно-кошторисної 

документації) 

2019 50,0  1511020/3132 

 Об’єкти комунального 

господарства 

 4741,0 50,0  

1. Капітальний ремонт 

коридорів адмінбудівлі  

по пл. Поштовій,3 

2019 1041,0  1510180/3132 

2. Будівництво нової лінії 

каналізаційних очисних 

споруд потужністю  50 

тис. м³/на добу, м. 

Ужгород (виготовлення 

проектно-кошторисної 

документації) 

2017-2019 1300,0  1517310/3122 

3. Капітальний ремонт 

приміщень першого 

поверху будівлі по пл. 

Жупанатська 3Б 

2019 250,0  1516090/3132 

4. Реконструкція ділянки 

міського водогону по 

вул. Собранецькій в м. 

Ужгород ( в т. ч. 

виготовлення проектно-

кошторисної 

документації) 

2019 150,0 50,0 1517310/3142 

5. Рекультивація території 

існуючого 

сміттєзвалища в с. 

Барвінок 

Ужгородського району 

II-га черга - 

будівництво 

2017-2020 2000,0  1517310/3122 



6. Будівництво 

каналізаційної мережі 

по вул. Буковинській 

(виготовлення 

проектно-кошторисної 

документації 

2019 50,0  1517310/3122 

 Разом  16781,00 1280,0  

 

2. Уточнити назву об’єктів без зміни бюджетних призначень, відповідно 

таблиці, а саме: 

 

- Будівництво ДНЗ на 300 місць по вул. І .Франка замінити на: 

- Будівництво ДНЗ на 250 місць по вул. І. Франка 

- Реконструкція ділянки міського водогону по вул. Собранецька в м. 

Ужгород (виготовлення проекто-кошторисної документації) 

заміна на: 

- Реконструкція ділянки міського водопроводу по вул Собранецька в м. 

Ужгород (виготовлення проекто-кошторисної документації) 

  

          За це рішення голосували: 

          "ЗА" – одноголосн 

 

8. Виконком 

8.1 лист № 07-12/234 від 14.06.2019 р. 

ВИРІШИЛИ: Частково підтримати клопотання  № 07-12/234 від 14.06.2019 

р. та рекомендувати виділити додаткові кошти на: 

- проведення видатків по висвітленню діяльності виконавчого комітету 

Ужгородської міської ради в засобах масової інформації - 80 000 грн; 

- на придбання автомобіля для ДБК в сумі - 500 000 грн.  за рахунок 

зменшення обсягу резервного фонду та збільшення видаткової 

частини виконавчого комітету на відповідну суму.  

          За це рішення голосували: 

        "ЗА" – одноголосно 

 

8.2  лист  №07-12/235 від 14.06.2019 р.; 

ВИРІШИЛИ: Частково підтримати клопотання  №07-12/235 від 14.06.2019 

р. та рекомендувати виділити додаткові кошти на: 

 

- Програма підтримки 1 державного пожежно-рятувального загону 

УДСНС України в Закарпатській області на 2019 рік - 50 000 грн; 

- Програма підтримки Аварійно-рятувального загону спеціального 

призначення УДСНС України в Закарпатській області на 2019 рік - 50 

000 грн.; 

 

-Програма підтримки підрозділів УСБУ в Закарпатській області на 

2018-2020 роки - 300 000 грн.; 



-Програма підтримки управління патрульної поліції в Закарпатській 

області Департаменту патрульної поліції на 2018-2020 роки - 105 000 

грн.; 

- Програму покращення матеріально-технічного забезпечення Г 

УНП в Закарпатській області, у тому числі поліпшення житлових умов 

працівників поліції на території міста Ужгорода на 2019 рік - 300 000 

грн.;  

                За це рішення голосували: 

        "ЗА" – одноголосно 

 

9. Управління міжнародного співробітництва та інновацій 

9.1 лист № 25-03 /03-46  від12.06.2019 р.; 

ВИРІШИЛИ: Частково підтримати клопотання  № 25-03 /03-46  від 

12.06.2019 р. та рекомендувати виділити додаткові кошти на заробітну плату 

з нарахуванням  в сумі -150 000 грн.; 

                За це рішення голосували: 

        "ЗА" – одноголосно 

 

10. Управління муніципальної варти 

10.1 лист № 95/24-08 від 25.06.2019 р.; 

ВИРІШИЛИ: Частково підтримати клопотання № 95/24-08 від 25.06.2019 р. 

та рекомендувати виділити додаткові кошти в сумі - 550 000 грн.; 

            За це рішення голосували: 

        "ЗА" – одноголосно 

 

II. 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 

розпорядн

ик,             

№ листа 

Короткий 

зміст 

видатків 

Сума потреби 

Пропозиції 

департаме

нту 

фінансів 

та 

бюджетної 

політики 

Всьо

го 

Загальн

ий фонд 

Спеціаль

ний фонд 

(бюджет 

розвитку) 

1.   

Управління 

освіти 0,00 0,00 0,00   



  

Лист 

14.06.2019 

№29.01-

14/327  

Перерозподі

л в межах 

загального 

обсягу 

видатків: 

зменшення 

видатків на 

оплату 

інших 

послуг у 

сумі 120 000 

грн.; 

збільшення 

видатків на 

заробітну 

плату та 

нарахування 

на заробітну 

плату у сумі 

120 000 грн. 

для оплати 

цивільно-

правової 

угоди за 

упорядкуван

ня архіву та 

виплати 

лікарняних 

по вагітності 

та пологах.       

на розгдяд 

сесії 

2. 

Управлінн

я 

економічн

ого 

розвитку 

міста   0  0  0    

  

Лист від 

12.06.19 

№1.05-

16/31 

Перерозподі

л в межах 

загального 

обсягу 

видатків: 0  0  0  

на розгдяд 

сесії 



    

Зменшити 

видатки по 

КПКВ 

2010160 " 

Керівництво 

і управління 

у 

відповідній 

сфері у 

містах (місті 

Києві), 

селищах, 

селах, 

об'єднаних 

територіальн

их громадах 

-65 

000  

-65 

000,00     

    

Збільшити 

видатки на 

Програму з 

розробки 

плану  

реалізації 

Стратегії 

розвитку 

міста 

"Ужгород-

2030"  на  

2019-2021 

роки 

65 

000  

65 

000,00     

3. 

Управлінн

я охорони 

здоров'я   0  -60 000  60 000    

3.1 

лист від 

18.06.2019 

№590/31-

19 

Перерозподі

л в межах 

загального 

обсягу 

видатків: 

зменшення 

поточних 

видатків у 

сумі 60 000 

грн., 

збільшення 

капітальних 

видатків у 0,00 

-60 

000,00 60 000,00 

на розгдяд 

сесії 



сумі 60 000 

грн. на 

придбання 

3- х 

кондиціонер

ів для 

забезпеченн

я роботи 

рентген 

установки, 

мамографічн

ого апарату 

та установки 

УЗД в 

міській 

поліклініці 

4 

Управлінн

я 

капітальн

ого 

будівницт

ва           

  

Лист від 

25.06.2019 

№28.01-

15/57 

Перерозподі

л коштів між 

об'єктами в 

сумі 41672 

грн. 0,00 0,00 0,00 

на розгдяд 

сесії 

5. 

Департаме

нт міського 

господарст

ва 

Перерозподі

л коштів 

0,00 0,00 0,00 

на розгдяд 

сесії 

  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 

 

III. Про затвердження експертного висновку щодо регуляторного впливу 

проекту регуляторного акту «Про зміни та доповнення до Положення 

про залучення коштів фізичних та юридичних осіб на розвиток 

інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста». 

СЛУХАЛИ: Турецька Я.П. запропонувала до розгляду та затвердження 

експертний висновок щодо регуляторного впливу проекту регуляторного 

акту «Про зміни та доповнення до Положення про залучення коштів 



фізичних та юридичних осіб на розвиток інженерно-транспортної та 

соціальної інфраструктури міста». 

ВИРІШИЛИ: Затвердити експертний висновок постійної комісії з питань 

соціально-економічного розвитку, бюджету, фінансів, оподаткування та 

регуляторної політики щодо регуляторного впливу проекту регуляторного 

акту «Про зміни та доповнення до Положення про залучення коштів 

фізичних та юридичних осіб на розвиток інженерно-транспортної та 

соціальної інфраструктури міста». 

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

 

Голова комісії       В. ГОТРА 

 

Секретар комісії       А. КОВАЛЬСЬКИЙ 


