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ПРОТОКОЛ № 161 
засідання постійної комісії з питань соціально – економічного розвитку, 

бюджету, фінансів, оподаткування та регуляторної політики 

 

від 05.12.2019 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.,  

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

ЗАПРОШЕНІ: 

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

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

Мухомедянова Н.Б. – начальник управління освіти 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

I. Про листа департаменту фінансів та бюджетної політики 05.12.2019р. № 

876/33/04-10. (перерозподіл) 

II. Про листа департаменту фінансів та бюджетної політики 05.12.2019р. № 

876/33/04-10. (додаткова потреба) 

III. Про лист департаменту фінансів та бюджетної політики 05.12.2019р. 

№ 888/33/04-10. (додаткова потреба) 

IV. Про лист департаменту фінансів та бюджетної політики 05.12.2019р. 

№ 888/33/04-10. (перерозподіл) 

V. Про лист управління освіти 05.12.2019р. № 29.01-14/621. 

VI. Про лист департаменту праці та соціального захисту населення 

03.12.2019р. № 34.06-31/4725 (перерозподіл). 

VII. Про лист департаменту праці та соціального захисту населення 

03.12.2019р. № 34.06-31/4725. (додаткова потреба). 

 

I. Про листа департаменту фінансів та бюджетної політики 05.11.2019р. № 

876/33/04-10. (перерозподіл) 

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

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

(додаються). 

 

1. Виконком, Ужгородська міська рада, Управління міжнародного 

співробітництва та інновацій. 

1.1.лист № 07-12/530 від 26.11.2019р. 

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. Управління охорони здоров'я 

2.1. №31-24/240 від 27.11.2019р. 

ВИРІШИЛИ: Погодити перерозподіл бюджетних призначень та доручити 

департаменту фінансів винести питання на розгляд чергової сесії міської ради. 

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

 

3. Управління капітального будівництва  

3.1. № 28.01-15/117-1 від 29.11.2019р. 

ВИРІШИЛИ: Погодити перерозподіл бюджетних призначень та доручити 

департаменту фінансів винести питання на розгляд чергової сесії міської ради. 

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

 

3.2. № 28.01-15/115 від 26.11.2019р. 

ВИРІШИЛИ: Погодити перерозподіл бюджетних призначень та доручити 

департаменту фінансів винести питання на розгляд чергової сесії міської ради. 

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

 

II. Про листа департаменту фінансів та бюджетної політики 05.11.2019р. № 

876/33/04-10. (додаткова потреба) 

Готра В.В. ознайомив присутніх із реєстром листів головних розпорядників 

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

(додаються). 

1. Департамент міського господарства  

1.1. Водоканал 

лист №1461 від 08.11.2019р.   

ВИРІШИЛИ: Повернутись до розгляду питання за результатами вільного 

залишку коштів який склався станом на 01 січня 2020р. 

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

 

1.2. лист № 32-01-10/2253 від 06.11.2019р. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати клопотання № 32-01-10/2253 від 06.11.2019р.в 

повному обсязі та рекомендувати виділити додаткові кошти на Програму 

підготовки до продажу земельних ділянок на 2018-2020р.р. у сумі 199 000, 00 

грн. 

За це рішення голосували: 

      "ЗА" – одноголосно 

 

1.3. КП "Парк культури та відпочинку" "Під замком" 

лист № 76/11 від 21.11.2019р.  

ВИРІШИЛИ: У зв'язку із відсутністю призначень по Програмі фінансової 

підтримки комунальних підприємств міста Ужгород на 2018-2022 по КП "Парк 

культури та відпочинку "Під замком", рекомендувати департаменту міського 

господарства підготувати відповідну профільну Програму із подальшим 
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затвердженням на сесії міської ради, після повернутись до розгляду даного 

питання. 

За це рішення голосували: 

      "ЗА" – одноголосно 

 

1.4. лист №32.01-10/2357 від 26.11.2019р.  

 ВИРІШИЛИ:Частково підтримати клопотання №32.01-10/2357 від 

26.11.2019р. та рекомендувати виділити додаткові кошти на Програму 

відшкодування частини кредитів, отриманих ОСББ, ЖБК на впровадження 

заходів з енергозбереження, капітального ремонту та реконструкції 

багатоквартирних будинків у м. Ужгород на 2018-2020 роки (Теплий дім) у сумі 

936 400, 00 грн. Для фінансування провести балансування джерел по коду 

1216030. 

За це рішення голосували: 

      "ЗА" – одноголосно 

 

2. Управління капітального будівництва 

2.1. лист №29.01-14/578 від 12.11.2019р.  

ВИСТУПАЛИ: Гах Л.М. зазначила, що в проекті бюджету міста на 2020 рік 

передбачені кошти по УКБ на "Капітальний ремонт спортивного майданчику 

Ужгородської спеціалізованої школи I-III  ст. №5 корпус №2 з поглибленим 

вивченням іноземних мов по пл. Ш.Петефі" в сумі – 500 000, 00 грн.  

СЛУХАЛИ: Готра В.В. заслухавши  інформацію начальника департаменту 

фінансів та бюджетної політики запропонував присутнім членам комісії 

повідомити розпорядника коштів про те, що  в проекті бюджету міста на 2020 

рік передбачені кошти на "Капітальний ремонт спортивного майданчику 

Ужгородської спеціалізованої школи I-III  ст. №5 корпус №2 з поглибленим 

вивченням іноземних мов по пл. Ш.Петефі" в сумі – 500 000, 00 грн.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати пропозицію департаменту фінансів та бюджетної 

політики. 

За це рішення голосували: 

      "ЗА" – одноголосно 

 

III. Про лист департаменту фінансів та бюджетної політики 05.12.2019р. 

№ 888/33/04-10. (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 містобудування та архітектури 

1.1. лист №01-22/714 від 27.11.2019р. 

ВИРІШИЛИ: Повернутись до розгляду 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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2. Департамент міського господарства 

2.1. лист № 32.01-10/2417 від 02.12.2019р. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати клопотання № 32.01-10/2417 від 02.12.2019р. та 

рекомендувати виділити додаткові кошти на "Програму благоустрою міста" в 

сумі 1665, 0тис. грн. та "Програму фінансової підтримки комунальних 

підприємств"  в сумі –  350,0 за рахунок зменшення резервного фонду для 

КАТП 072851.          

За це рішення голосували: 

      "ЗА" – одноголосно 

 

IV. Про лист департаменту фінансів та бюджетної політики 05.12.2019р. 

№ 888/33/04-10. (перерозподіл) 

Готра В.В. ознайомив присутніх із реєстром листів головних розпорядників 

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

(додаються). 

 

1. Управління містобудування та архітектури 

1.1. лист №01-22/714 від 27.11.2019р. 

ВИРІШИЛИ: Погодити перерозподіл бюджетних призначень в сумі 24 100 

грн. та доручити департаменту фінансів винести питання на розгляд чергової 

сесії міської ради. 

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

 

V. Про лист управління освіти 05.12.2019р. № 29.01-14/621 (перерозподіл) 

СЛУХАЛИ. Готра В.В. ознайомив присутніх із листом розпорядника коштів, 

щодо внесення змін до бюджету міста на 2019 рік. 

ВИРІШИЛИ:  Частково погодити перерозподіл бюджетних призначень в сумі 

– 3 936 340 грн. та зменшити бюджетні призначення в сумі – 1 434 060 грн. та 

доручити департаменту фінансів винести питання на розгляд чергової сесії 

міської ради. 

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

 

VI. Про лист департаменту праці та соціального захисту населення 

03.12.2019р. № 34.06-31/4725 (перерозподіл). 

СЛУХАЛИ: Готра В.В. ознайомив присутніх із листом розпорядника коштів, 

щодо внесення змін до бюджету міста на 2019 рік. 

ВИРІШИЛИ: Погодити перерозподіл бюджетних призначень та доручити 

департаменту фінансів винести питання на розгляд чергової сесії міської ради. 

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

 

VII. Про лист департаменту праці та соціального захисту населення 

03.12.2019р. № 34.06-31/4725 (додаткова потреба). 
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СЛУХАЛИ: Готра В.В. повідомив, відповідно до норм чинного законодавства, 

про наявність конфлікту інтересів, тому утримується від обговорення та 

голосування за дане питання. 

ВИРІШИЛИ: Частково підтримати клопотання № 34.06-31/4725 від 

03.12.2019р. та рекомендувати виділити додаткові кошти на "Компенсаційні 

виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям 

громадян" КЕКВ 2730 в сумі – 1 434 060 грн. із подальшим затвердженням на 

сесії міської ради. 

     За це рішення голосували: 

          "ЗА" – 4 

    "Не приймали участі у голосуванні" – 2 

              "Утримався"– 1 

 

СЛУХАЛИ: Готра В.В. повідомив присутнім членам комісії, що з метою 

раціонального та ефективного освоєння бюджетних коштів згідно до клопотань 

розпорядників бюджетних коштів, які були розглянуті на даному засіданні, 

рекомендувати департаменту фінансів та бюджетної політики підготувати 

доповнення до проєкту рішення "Про зміни до бюджету міста Ужгород на 2019 

рік " із подальшим затвердженням на сесії міської ради. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати департаменту фінансів та бюджетної політики 

відповідно до протоколу даної комісії підготувати доповнення до проєкту 

рішення "Про зміни до бюджету міста Ужгород на 2019 рік " із подальшим 

затвердженням на сесії міської ради. 

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

 

Голова комісії          Віталій ГОТРА 

 

Секретар комісії       Анатолій КОВАЛЬСЬКИЙ 

 

 

 


