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ПРОТОКОЛ № 153 
засідання постійної комісії з питань соціально – економічного розвитку, 

бюджету, фінансів, оподаткування та регуляторної політики 

 

від 01.10.2019 р.         м. Ужгород  

 

ПРИСУТНІ: Готра В.В. – голова комісії. 

Фрінт С.Л. – заст. голови комісії. 

Гомонай В.В., Щадей В.І.,  

Мандич Ю.В – члени комісії. 

ВІДСУТНІ:  

Ковальський А.В. – секретар комісії. 

Химинець В.В.,– член комісії. 

ЗАПРОШЕНІ: 

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

Бабидорич В.І. – директор департаменту міського господарства; 

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

Мірошников Д.Д. – заступник начальника управління міжнародного 

співробітництва та інновацій 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

I. Про лист департаменту фінансів та бюджетної політики 01.10.2019р. № 

695/33/03-20. ( висновок про перевиконання  бюджету розвитку міста за 

січень-вересень 2019р.) 

II. Про лист департаменту фінансів та бюджетної політики 01.10.2019р. № 

696/33/03-20. ( висновок про перевиконання цільового фонду соціально-

економічного розвитку м. Ужгород) 

III. Про лист департаменту фінансів та бюджетної політики 01.10.2019р. № 

698/33/02-15. 

IV. Про лист департаменту фінансів та бюджетної політики 01.10.2019р. № 

694/33/02-15. 

V. Про лист департаменту фінансів та бюджетної політики 30.09.2019р. № 

693/33/02-15. (додаткова потреба). 

VI. Про лист департаменту фінансів та бюджетної політики 30.09.2019р. № 

693/33/02-15.(перерозподіл). 

VII. Про розподіл субвенції відповідно до листа департаменту фінансів та 

бюджетної політики  № 482/33/02-15 від 05.08.2019р. 

VIII. Про розподіл субвенції відповідно до листа департаменту фінансів та 

бюджетної політики  № 683/33/04-10 від 25.09.2019р.  

IX. Про лист департаменту міського господарства № 32.01-10/2090 від 

01.10.19р. 

 

I. Про лист департаменту фінансів та бюджетної політики 01.10.2019р. № 

695/33/03-20. ( висновок про перевиконання  бюджету розвитку міста за 

січень-вересень 2019р.) 
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СЛУХАЛИ: Готра В.В.  ознайомив присутніх із висновком про перевиконання 

розрахункового обсягу надходжень до бюджету розвитку міста за підсумками 

січня –вересня 2019 року. 

ВИРІШИЛИ: Прийняти інформацію до відому при подальшому розгляді 

запитів розпорядників коштів. 

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

 

II. Про лист департаменту фінансів та бюджетної політики 01.10.2019р. № 

696/33/03-20. ( висновок про перевиконання цільового фонду соціально-

економічного розвитку м. Ужгород) 

СЛУХАЛИ: Готра В.В.  ознайомив присутніх із висновком про перевиконання 

розрахункового обсягу надходжень до цільового фонду соціально-економічного 

розвитку м. Ужгорода за підсумками січня-вересня 2019р.. 

ВИРІШИЛИ: Прийняти інформацію до відому при подальшому розгляді 

запитів розпорядників коштів. 

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

III. Про лист департаменту фінансів та бюджетної політики 01.10.2019р. № 

698/33/02-15. 

Водоканал 

1. лист № 1183 від 02.09.2019 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. лист № 389/09 від 03.09.2019 р.  

ВИРІШИЛИ: Розглянути питання щодо додаткової потреби в коштах після 

внесення змін до "Програми підтримки діяльності інститутів громадянського 

суспільства міста соціального спрямування на 2019р." 

                                   За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

 

3. лист № 694/33/02-18 від 01.10.2019 р. 

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

фінансів та бюджетної політики, щодо фінансування професійно-технічних 

училищ міста. 

ВИРІШИЛИ:  

 Доручити управлінню освіти до 15.10.2019р. провести облік учнів 

професійно-технічних закладів, які не є мешканцями м. Ужгород та визначити 

суму коштів на їх утримання; 

 Підготувати звернення до інших адміністративно-територіальних 

одиниць області відпвіднодо вимоги ст. 101 Бюджетного кодексу; 
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 Підготувати клопотання до Закарпатської ОДА стосовно міжбюджетного 

трансферту з обласного бюджету на підготовку кваліфікованих робітників на 

умовах регіонального замовлення для потреб усієї області. 

 

 За це рішення голосували: 

      "ЗА" – одноголосно 

 

Управління у справах культури, молоді та спорту 

4. лист № 30.1-18/407 від 01.10.2019 р. 

ВИРІШИЛИ: Погодити перерозподіл бюджетних призначень та доручити 

департаменту фінансів винести питання на розгляд чергової сесії міської ради.  

 

За це рішення голосували: 

       "ЗА" – одноголосно 

 

IV. Про лист департаменту фінансів та бюджетної політики 30.09.2019р. № 

693/33/02-15. (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 № 786/31-12 від 18.09.2019 р.  

ВИРІШИЛИ: Задовільнити  клопотання № 786/31-12 від 18.09.2019 р. та 

рекомендувати виділити додаткові кошти на придбання автоклаву медичного по 

"Програмі зміцнення матеріально-технічної бази міського центру первинної 

медико-санітарної допомоги на 2016-2020 роки" в  сумі – 67  700, 00 грн. 

                                  За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

 

2.Ужгородська міська рада 

2.1. лист №07-12/396 від 16.09.2019 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.Управління освіти 

3.1. лист №29.01-14/388 від 23.07.2019 р. 

ВИРІШИЛИ: Частково підтримати клопотання №29.01-14/388 від 23.07.2019 р. 

та рекомендувати виділити додаткові кошти на Будівництво спортивного 

майданчика для міні футболу зі штучним покриттям в Ужгородській 

спеціалізованій ЗОШ№2 по вул. Підгірній,43 м. Ужгород в сумі – 300 000,00 грн.  
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                              За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

4. Департамент праці та соціального захисту населення 

4.1. лист № 34.06-36/3621 від 19.09.2019 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 

 

5. Управління капітального будівництва  

5.1. №31-24/296 від 02.09.2019 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. Виконком  

6.1. №07-12/390 від 16.09.2019 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 

6.2. №07-12/392 від 16.09.2019 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 

6.3. №07-12/391 від 16.09.2019 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 

6.4. №07-12/423 від 30.09.2019 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 
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V. Про лист департаменту фінансів та бюджетної політики 05.08.2019р. № 

482/33/02-15. (перерозподіл) 

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

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

(додаються)   

 

1.Управління освіти 

1.1.лист №29.01-14/441 від 28.08.2019р.     

ВИРІШИЛИ: Погодити перерозподіл бюджетних призначень та доручити 

департаменту фінансів винести питання на розгляд чергової сесії міської ради.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

 

2. Управління у справах культури, молоді та спорту 

2.1.лист № 30.1-18/398 від 25.09.2019р.     

ВИРІШИЛИ: Погодити перерозподіл бюджетних призначень та доручити 

департаменту фінансів винести питання на розгляд чергової сесії міської ради.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

 

2.2.лист № 30.1-18/394 від 25.09.2019р.     

ВИРІШИЛИ: Погодити перерозподіл бюджетних призначень та доручити 

департаменту фінансів винести питання на розгляд чергової сесії міської ради.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

 

3. Виконком  

3.1. лист № 07-12/422 від 30.09.2019р. 

ВИРІШИЛИ: Погодити перерозподіл бюджетних призначень та доручити 

департаменту фінансів винести питання на розгляд чергової сесії міської ради.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

 

4. Управління муніципальної варти  

4.1. лист №07.12/422 від 30.09.2019р. 

ВИРІШИЛИ: Погодити перерозподіл бюджетних призначень та доручити 

департаменту фінансів винести питання на розгляд чергової сесії міської ради.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

 

VI. Про розподіл субвенції відповідно до листа департаменту фінансів та 

бюджетної політики  05.08.2019р. № 482/33/02-15. 

VII.  
1. Департамент праці та соціального захисту населення 

1.1. лист №34.06-31/3719 від 27.09.2019р 
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ВИРІШИЛИ: Погодити розподіл субвенції на виплату грошової компенсації за 

належні для отримання жилі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які 

захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали 

безпосередню участь в антитерористичній операції в сумі 1 385 968, 00 грн. та 

доручити департаменту фінансів винести питання на розгляд чергової сесії 

міської ради. 

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

 

2. Управління охорони здоров'я  

1.2. лист №31-24/338 від 27.09.2019р. 

ВИРІШИЛИ: Погодити розподіл субвенції на лікування хворих на цукровий 

діабет для відшкодування вартості препаратів інсуліну за рахунок залишку 

медичної субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду (КПКВК 

0712144; КЕКВ 2610) в сумі 100 000, 00 грн. та доручити департаменту фінансів 

винести питання на розгляд чергової сесії міської ради. 

 

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

 

VIII. Про розподіл субвенції відповідно до листа департаменту фінансів та 

бюджетної політики  № 683/33/04-10 від 25.09.2019р.  

 

1. Департамент праці та соціального захисту населення 

1.1. лист № 34.06-31/3671 від 25.09.2019р. 

ВИРІШИЛИ: Погодити розподіл субвенції з державного бюджету на оплату 

житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян відповідно 

законодавства в сумі 1 600 000, 00 грн. та доручити департаменту фінансів 

винести питання на розгляд чергової сесії міської ради. 

 

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

 

1.2. лист № 34.06-31/3687 від 26.09.2019р. 

ВИРІШИЛИ: Погодити розподіл субвенції на проектні, будівельно-ремонтні 

роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм 

виховання, наближених до сімейних та забезпечення житлом дітей – сиріт, дітей 

позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа за рахунок відповідної 

субвенції з державного бюджету  в сумі 1 435 036, 50 грн. та доручити 

департаменту фінансів винести питання на розгляд чергової сесії міської ради. 

 

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

 

IX. Про лист департаменту міського господарства № 32.01-10/2090 від 

01.10.19р. 
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СЛУХАЛИ: Готра В.В. ознайомив присутніх із змістом листа департаменту 

міського господарства № 32.01-10/2030 від 01.10.19р. 

ВИРІШИЛИ: Частково підтримати клопотання №32.01-10/2030 від 01.10.19р. 

та рекомендувати винести на розгляд чергової сесії питання змін до цільових 

Програм та «Бюджету міста на 2019 рік» по наступним об’єктам: 

 

– Забезпечення утримання в належному стані об’єктів благоустрою  в сумі 

116 000, 00 грн. КПКВК 1216030, КЕКВ 2240.; 

– Забезпечення благоустрою кладовищ в сумі – 198 000, 00 грн. КПКВК 

1216030, КЕКВ 2240.; 

– Капітальний ремонт житлового фонду у м. Ужгород, а саме вул. Мусоргського, 

3 в сумі – 186 000, 00 грн. КПКВК 1216017, КЕКВ 3131.; 

– Капітальний ремонт та реконструкція  мережі зовнішнього освітлення  міста 

Ужгород, а саме вул. Українська в сумі – 60 000, 00 грн. КПКВК 1216030, КЕКВ 

3132.; 

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

 

СЛУХАЛИ: Готра В.В. нагадав присутнім членам комісії, що на попередньому 

засіданні комісії було прийняте рішення про внесення змін до профільних 

цільових програм  та про необхідність повернутись до розгляду даного  питання 

щодо внесення відповідних змін до бюджету міста на 2019р.   

ВИРІШИЛИ: Підтримати клопотання та рекомендувати департаменту фінансів 

та бюджетної політики внести відповідні зміни до бюджету міста на 2019рік. 

Підготувати доповнення до відповідного проекту рішення згідно до  до поданої 

таблиці. 

 

№ 

Програма/Найменува

ння заходів 

КПКВ

К 

КЕК

В 

Передбаче

но в 

Програмі 

(грн.) 

Перерозподі

л, (грн.) 

Додатко

ві 

кошти, 

(грн.) 

Фінансуван

ня з 

врахування

м змін, 

(грн.) 

міський   

І 

Програма 

благоустрою міста 

Ужгород на 2018-2020 

роки    -256 173   38 827  

 

Капітальний ремонт 

внутрішньокварталь

них територій 

121603

0 3132  -256 173   38 827  

 вул. Володимирська,65 

121603

0 3132 295 000  -256 173   38 827  

ІІ 

Програма 

реконструкції та 

капітального ремонту 

мережі зовнішнього 

освітлення міста 

121603

0 3132  0  120 000  120 000  
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Ужгород на 2017-2020 

роки 

 
внутрішньоквартальна 

територія вул. 

Канальна,29,31,33,35 

121603

0 3132   60 000  60 000  

 

внутрішньоквартальна 

територія вул. 

Айвазовського,18 

121603

0 3132   60 000  60 000  

ІІ 

Програма 

капітального ремонту 

житлового фонду у м. 

Ужгород на 2018-2022 

роки    256 173  570 825  826 998  

 

Капітальний ремонт 

покрівель 

121601

7 3131  256 173  380 825  636 998  

 

вул. Минайська, 3 

(ОСББ «Каштан 

Минайська 3»)   97 000   57 000  57 000  

 вул. Минайська, 12     142 000  142 000  

 

вул. Тиводара 

Легоцького, 50, ЖБК 

«Сонячний»    16 175  181 825  198 000  

 

вул. Тиводара 

Легоцького, 38 

121601

7 3131  239 998   239 998  

 

Капітальний ремонт 

дашків житлових 

будинків ОСББ, ЖБК 

121601

7 3131  0  120 000  120 000  

 

вул. Івана Панькевича, 

79,81, ОСББ 

«Енергетик 79, 81» 

121601

7 3131   60 000  60 000  

 

вул. Олександра 

Столєтова, 4, ОСББ 

«Столєтова 4» 

121601

7 3131   60 000  60 000  

 

Капітальний ремонт 

водопроводу та 

каналізації 

багатоквартирних 

житлових будинків, 

що обслуговуються 

управителями     70 000  70 000  

 наб. Київська, 20   120 000   70 000  70 000  

 РАЗОМ по 

РОЗПОРЯДНИКУ    0,00  

690 825,0

0  985 825,00  

 

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

 

СЛУХАЛИ: Готра В.В.  зазначив, що всі питання порядку денного розглянуті 

та запропонував членам комісії визначити дні наступних засідань з метою 

підготовки бюджету міста на новий 2020 бюджетний рік. Також голова комісії 

додав, що для ефективної роботи над проектом  нового  бюджета міста  
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необхідно ознайомитись з інформацією про хід виконання цільових програм в 

2019 році. 

ВИРІШИЛИ:  

1. Доручити головним розпорядникам коштів надати до 15.10.2019 року 

інформацію про хід виконання цільових програм за 9 місяців 2019 року. 

2. Департаменту міського господарства та управлінню капітального 

будівництва до 15.10.2019р. надати інформацію по об’єктам на які 

передбачено фінансування у 2019р. у розрізі: потреба, профінансовано, 

виконані роботи, залишок коштів, проектно-кошторисна документація 

станом на 01.10.2019р. 

 

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

 

 

Голова комісії           В. Готра 

 

 


