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ПРОТОКОЛ № 160 
засідання постійної комісії з питань соціально – економічного розвитку, 

бюджету, фінансів, оподаткування та регуляторної політики 

 

від 03.12.2019 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; 

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

Щербанич С.І. – начальник відділу  економічного розвитку, аналізу та 

стратегічного планування, управління економічного розвитку міста; 

Турховська Г.І. – начальник відділу бухгалтерського обліку міської ради та 

виконкому; 

Говело С.О. –  начальник відділу  забезпечення системи відеоспостереження, 

управління програмного та комп’ютерного забезпечення; 

Пекар В.І. – начальник управління правового забезпечення; 

Бабидорич В.І. – директор департаменту міського господарства; 

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

Полтавцева Т.В. – начальник управління майном департаменту міського 

господарства; 

Юрко А.А. – начальник управління капітального забезпечення. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

I. Про усне звернення мешканців міста, щодо виділення додаткових 

коштів на капітальний ремонт санітарних вузлів в УЗОШ №5 м. Ужгород. 

II. Про розподіл субвенції відповідно до листа департаменту фінансів та 

бюджетної політики  03.12.2019р. № 877/33/04-10.  

III. Обговорення проектів рішення чергової ХLIІ сесії Ужгородської 

міської ради VІI скликання (Перше пленарне засідання). 

 

I. Про усне звернення мешканців міста, щодо виділення додаткових 

коштів на капітальний ремонт приміщень в УЗОШ №5 м. Ужгород. 

ВИСТУПАЛИ: Представники батьківського комітету УЗОШ №5 м. Ужгород. 

звернулись до членів комісії  щодо виділення додаткових коштів на 

капітальний ремонт санітарних вузлів в УЗОШ №5, та будівництво спортивного 

майданчику на шкільному подвір'ї. 

СЛУХАЛИ:  Готра В.В. зазначив, що у проекті бюджету міста Ужгород на 

2020 рік.  закладені кошти на ремонт закладів освіти відповідно до звернень 
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головних розпорядних коштів. Рекомендував членам комісії вивчити вище 

зазначене питання та повернутись до розгляду питання за результатами 

вільного залишку коштів який склався станом на 01 січня 2020р. 

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

 

II. Про розподіл субвенції відповідно до листа департаменту фінансів та 

бюджетної політики  05.11.2019р. № 876/33/04-10.  

СЛУХАЛИ: Готра В.В. ознайомив присутніх із листом департаменту фінансів 

та бюджетної політики, щодо розподілу субвенції з державного бюджету 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. 

ВИРІШИЛИ: Погодити розподіл субвенції та доручити департаменту фінансів 

підготувати розпорядження міського голови, внести відповідні зміни до 

розпису бюджету міста на 2019 рік та  підготувати проект рішення  на розгляд 

чергової сесії міської ради. 
 

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

 

III. Обговорення проектів рішення чергової ХLIІ сесії Ужгородської 

міської ради VІI скликання (Перше пленарне засідання). 

 

1.(проєкт № 1861)Про проєкти регуляторних актів міської ради та виконавчого 

комітету на 2020 рік. 

СЛУХАЛИ: Пекар В.І.представив проект рішення; 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду на 

сесії.   

  За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

 

2.(проєкт № 1862)Звіт провиконання Програми економічного і соціального 

розвитку міста за січень -вересень 2019 року. 

СЛУХАЛИ: Логвінов П.В. представив проект рішення; 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду на 

сесії.   

  За це рішення голосували: 

"ЗА" – 4 

   "Не приймав участі у голосуванні – 1" 

 

3.(проєкт № 1863)Про Програму економічного і соціального розвитку м. 

Ужгород на 2020 рік. 

СЛУХАЛИ: Логвінов П.В. представив проект рішення; 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду на 

сесії.   
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  За це рішення голосували: 

"ЗА" – 4 

   "Не приймав участі у голосуванні – 1" 

 

4.(проєкт № 1864)Звіт про виконання бюджету м. Ужгорода за 9 місяців 2019 

року. 

СЛУХАЛИ: Гах Л.М. представила проект рішення; 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду на 

сесії.   

  За це рішення голосували: 

"ЗА" – 4 

    "Не приймав участі у голосуванні – 1" 

 

5.(проєкт №1865) Про бюджет міста Ужгород на 2020 рік. 

СЛУХАЛИ: Гах Л.М. представила проект рішення; 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду на 

сесії.   

    За це рішення голосували: 

"ЗА" – 4 

    "Не приймав участі у голосуванні – 1" 

 

6.(проєкт №1866)Про прогноз бюджету міста Ужгород на 2021 –2022 роки. 

СЛУХАЛИ: Гах Л.М. представила проект рішення; 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду на 

сесії.   

  За це рішення голосували: 

"ЗА" – 4 

"Не приймав участі у голосуванні – 1" 

 

7.(проєкт № 1867) Про надання пільги. 

СЛУХАЛИ: Гах Л.М. представила проект рішення; 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду на 

сесії.   

    За це рішення голосували: 

"ЗА" – 4 

     "Не приймав участі у голосуванні – 1" 

 

8.(проєкт № 1868) Про зміни до Програми економічного і соціального розвитку 

м. Ужгород на 2019 рік. 

СЛУХАЛИ: Логвінов П.В.  представив проект рішення; 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду на 

сесії.   

    За це рішення голосували: 

"ЗА" – 4 

   "Не приймав участі у голосуванні – 1" 
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9.(проєкт №1869)Про Програму інформатизації діяльності Ужгородської 

міської ради та її виконавчих органів на 2020 –2022 роки. 

СЛУХАЛИ: Урста М.В. представив проект рішення; 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду на 

сесії.   

  За це рішення голосували: 

"ЗА" – 4 

"Не приймав участі у голосуванні – 1" 

 

10.(проєкт №1870)Про зміни до рішення ХХVІІІ сесії міської ради VІІ 

скликання 11.10.18 № 1262.  

СЛУХАЛИ: Урста М.В. представив проект рішення; 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду на 

сесії.   

    За це рішення голосували: 

"ЗА" – 4 

    "Не приймав участі у голосуванні – 1" 

 

11.(проєкт № 1871)Про зміни до рішення ХVІІ сесії міської ради VІІ скликання 

09.11.2017 № 794.  

СЛУХАЛИ: Решетар В.В..представив проект рішення; 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду на 

сесії.   

  За це рішення голосували: 

"ЗА" – 4 

   "Не приймав участі у голосуванні – 1" 

 

12.(проєкт № 1872)Про зміни до Програми додаткових гарантій соціального 

захисту громадян на 2019 рік. 

СЛУХАЛИ: Біксей А.Б. представив проект рішення; 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду на 

сесії.   

  За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

 

13.(проєкт № 1873 з доповненням)Про надання грошової допомоги 

малозабезпеченим мешканцям міста. 

СЛУХАЛИ:  Біксей А.Б. представив проект рішення; 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду на 

сесії з наступними критичними зауваженнями: 

 

1. Доповнити проект рішення наступними пунктами: 

1.78. Гр. Біжик Світлані Панасівній, 1952 року народження, мешканці м. 

Ужгород, вул. Годинки, ****, (реєстраційний номер облікової картки платника 

податків *******), потребує допомогу на лікування дитини з інвалідністю з 

дитинства. Надати кошти у сумі 5000,00 грн.; 
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1.79. Гр. Єгоровій Людмилі Петрівній, 1961 року народження, мешканці м. 

Ужгород, вул. Проспект Свободи, ****, (реєстраційний номер облікової картки 

платника податків *******), потребує допомогу на лікування у зв’язку з 

важким матеріальним становищем. Надати кошти у сумі 2000,00 грн.; 

1.80. Гр. Котлар Гейзі Габоровичу, 1951 року народження, мешканцю м. 

Ужгород, вул. Декабристів, ****, (реєстраційний номер облікової картки 

платника податків *******), пенсіонер, потребує допомогу на лікування і 

придбання ліків. Надати кошти у сумі 2000,00 грн.; 

1.81. Гр. Кроліковій Тетяні Кирилівній, 1955 року народження, мешканці м. 

Ужгород, вул. В.Чорновола, ****, (реєстраційний номер облікової картки 

платника податків *******), потребує допомогу на лікування дитини з 

інвалідністю з дитинства. Надати кошти у сумі 5000,00 грн.; 

1.82. Гр. Лендєл Тетяні Миколаївній, 1974 року народження, мешканці м. 

Ужгород, вул. Можайського, ****, (реєстраційний номер облікової картки 

платника податків *******), потребує допомогу на лікування дитини з 

інвалідністю з дитинства. Надати кошти у сумі 5000,00 грн.; 

1.83. Гр. Обдирко Зеновію Павловичу, 1936 року народження, мешканцю м. 

Ужгород, вул. Оноківська, ****, (реєстраційний номер облікової картки 

платника податків), пенсіонер, учасник бойових дій, потребує допомогу на 

лікування і придбання ліків. Надати кошти у сумі 2000,00 грн.; 

1.84. Гр. Федаш Надії Максимівній, 1972 року народження, мешканці м. 

Ужгород, вул. Бородіна, ****, (реєстраційний номер облікової картки платника 

податків *******), потребує допомогу на лікування дитини з інвалідністю з 

дитинства. Надати кошти у сумі 5000,00 грн.; 

1.85. Гр. Феделещак Ірині Юріївній, 1934 року народження, мешканці м. 

Ужгород, вул. Заньковецької, ****, пенсіонерка (реєстраційний номер облікової 

картки платника податків *******), потребує допомогу у зв’язку з важким 

матеріальним становищем. Надати кошти у сумі 2000,00 грн.; 

1.86. Гр. Шишканинець Сергію Васильовичу, 1989 року народження, 

мешканцю м. Ужгород, вул. Гвардійська, ****, (реєстраційний номер облікової 

картки платника податків *******), потребує допомогу на лікування у зв’язку з 

отриманою травмою в зоні АТО. Надати кошти у сумі 2000,00 грн.; 

1.87. Гр. Літус Тетяні Вадимівній, 1996 року народження, мешканці м. 

Ужгород, вул. Собранецька, ****, (реєстраційний номер облікової картки 

платника податків *******), потребує допомогу на лікування онкології. Надати 

кошти у сумі 10 000,00 грн.;  

1.88. Гр. Пінковському Владиславу Володимировичу, 1970 року народження, 

мешканцю м. Ужгород, вул. Сільвая, ****, (реєстраційний номер облікової 

картки платника податків *******), особа з інвалідністю, 1гр. з/з, потребує 

допомогу на лікування. Надати кошти у сумі 2000,00 грн.; 

1.89. Гр. Рюль Жужанна  Євгенівна, 1986 року м. Ужгород, вул. Панькевича 

**** (реєстраційний номер облікової картки платника податків *******), на 

проведення операції по видаленню вродженої катаракти її малолітньої дитини 

Роман Ніколь Андріївни 2016 р.н. в сумі 5000, 00 грн. 

2. Внести зміни  в наступній редакції: 
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1.10 Гр. Педченко Наталії Степанівні, 1944 року народження, мешканці м. 

Ужгород, вул. Минайська, ****, «Дитина війни», пенсіонер по віку 

(реєстраційний номер облікової картки платника податків *******) на 

лікування у сумі 10 000,00 грн.; 

1.51. Буко Павлу Карловичу, 2000 року народження, мешканцю м. Ужгород, 

вул. Олександра Грибоєдова, ****, дитина-сирота та дитина, позбавлена 

батьківського піклування (реєстраційний номер облікової картки платника 

податків *******), для вирішення соціально-побутових питань у сумі 14 000,00 

грн.; 

1.59 Гр. Джус Наталії Вікторівні, 1982 року народження, мешканці м. Ужгород, 

вул. Другетів, ****, (реєстраційний номер облікової картки платника податків 

*******), на лікування (оперативне втручання) своєї доньки Піскової Анастасії 

Денисівни, 2005 р.н., у сумі 10 000,00 грн.; 

1.74. Чонці Наталії Василівні, 1959 року народження, мешканці м. Ужгород, 

вул. Капушанська ****, пенсіонер за віком (реєстраційний номер облікової 

картки платника податків *******), на лікування і придбання ліків у сумі 10 

000,00 грн.; 

1.77. Штефуці Ганні Василівні,1954 року народження, мешканці м. Ужгород, 

вул. Залізнична, ****, пенсіонер за віком (реєстраційний номер облікової 

картки платника податків ******* ) на лікування у сумі 10 000,00 грн.; 

 

  За це рішення голосували: 

"ЗА" – 4 

"Не приймав участі у голосуванні – 1" 

 

14.(проєкт №1874)Про зміни до Програми підготовки до продажу земельних 

ділянок на 2018 –2020 роки. 

СЛУХАЛИ: Бабидорич В.І. представив проект рішення; 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду на 

сесії.   

  За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

15.(проєкт № 1875)Про доповнення до рішення ХХХІV сесії міської ради VІІ 

скликання 28 лютого 2019 року No 1458.  

СЛУХАЛИ: Бабидорич В.І. представив проект рішення; 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду на 

сесії.   

  За це рішення голосували: 

       "ЗА" – 4 

                                                       "Проти" – 1 

 

16.(проєкт № 1876)Про доповнення до рішення ХХХІV сесії міської ради VІІ 

скликання 28 лютого 2019 року No 1458.  

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

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду на 

сесії.   

  За це рішення голосували: 
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"ЗА" – 3 

         " Проти" – 1 

      "Не приймав участі у голосуванні" – 1 

                                       Рішення не прийнято комісія не 

визначилась із   рекомендацією 

 

17.(проєкт № 1877)Про передачу об’єктів. 

СЛУХАЛИ: Бабидорич В.І. представив проект рішення; 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду на 

сесії.   

За це рішення голосували: 

      "ЗА" – одноголосно 

 

18.(проєкт № 1878)Про передачу об’єкта.  

СЛУХАЛИ: Бабидорич В.І. представив проект рішення; 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду на 

сесії.   

  За це рішення голосували: 

                                                  "ЗА" – одноголосно 

 

19.(проєкт № 1879)Про передачу приміщення у користування та встановлення 

орендної плати.  

СЛУХАЛИ: Бабидорич В.І. представив проект рішення; 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду на 

сесії.   

  За це рішення голосували: 

       "ЗА" – одноголосно 

 

20.(проєкт № 1880)Про затвердження Кодексу етичної поведінки працівників 

комунальних підприємств, підпорядкованих Ужгородській міській раді. 

СЛУХАЛИ: Бабидорич В.І. представив проект рішення; 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду на 

сесії.   

За це рішення голосували: 

      "ЗА" – 3 

                              "Не приймав участі у голосуванні – 2 " 

                                  Рішення не прийнято комісія не 

    визначилась із   рекомендацією 

 

21.(проєкт № 1881)Про надання дозволу на списання основних засобів 

СЛУХАЛИ: Бабидорич В.І. представив проект рішення; 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду на 

сесії.   

  За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

 

Голова комісії         Віталій ГОТРА 


