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ПРОТОКОЛ № 164 
засідання постійної комісії з питань соціально – економічного розвитку, 

бюджету, фінансів, оподаткування та регуляторної політики 

 

від 14.01.2020 р.         м. Ужгород  

 

ПРИСУТНІ: Готра В.В. – голова комісії. 

Фрінт С.Л. – заст. голови комісії. 

Гомонай В.В., Мандич Ю.В., 

Щадей В.І., Химинець В.В.,– члени комісії.  

ВІДСУТНІ:  

Ковальський А.В. – секретар комісії. 

 

ЗАПРОШЕНІ: 

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

Логвінов П.В. – начальник управління економічного розвитку міста; 

Бобик П.І. – начальник відділу транспорту, державних закупівель та зв'язку; 

Бабидорич В.І. – директор департаменту міського господарства; 

Яцків О.І. – заступник директора міського господарства; 

Турховська Г.І. – начальник відділу бухгалтерського обліку  

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

I. Про лист управління капітального будівництва 02.01.2020р. № 28.01-

15/1.  

II. Про лист виконавчого комітету ужгородської міської ради  27.12.2019р. 

№ 07-12/619 

III. Про лист виконавчого комітету ужгородської міської ради  

08.01.2020р. № 07-12/7 

IV. Про лист виконавчого комітету ужгородської міської ради  

08.01.2020р. № 07-12/6 

V.  Про лист департаменту міського господарства 10.01.2020р. № 32.01-

10/33 

VI. Про відповідь на протокольне доручення  09.01.2020р. №01-08/1/131  

VII.  Про відповідь на протокольне доручення 09.01.2020р. №01-08/1/130  

 

I. Про лист управління капітального будівництва 02.01.2020р. № 28.01-

15/1.  

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

капітального будівництва, щодо внесення змін до Програми соціального та 

економічного розвитку та Бюджету міста на 2020 рік на виконання робіт без 

збільшення загальних бюджетних призначень. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати клопотання розпорядника коштів та рекомендувати 

внесення змін до "Програми соціального та економічного розвитку м. Ужгород" 

та Бюджету міста на 2020 рік на виконання робіт без збільшення загальних 

бюджетних призначень по наступним об'єктам:  
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– Реконструкція зовнішнього  освітлення території стадіону Авангард по 

вул. І.Франка КПКВК 515041, КЕКВ 3142 збільшити на 120 000, 00 грн. 

– Капітальний ремонт огорожі та благоустрою території стадіону 

"Автомобіліст" по вул. Капушанській КПКВК 515041, КЕКВ 3132 зменшити на 

120 000, 00 грн. 

  За це рішення голосували: 

      "ЗА" – одноголосно 

 

II. Про лист виконавчого комітету Ужгородської міської ради  27.12.2019р. 

№ 07-12/619 

СЛУХАЛИ: Готра В.В.  ознайомив присутніх із листом виконавчого комітету 

Ужгородської міської ради, щодо виділення додаткових коштів, та внесення 

змін до "Програм соціального та економічного розвитку м. Ужгород на 2020р, а 

саме: 

– Програма підтримки підрозділів УСБУ в Закарпатській області на 2018– 

2020роки. 

– Програма співпраці Ужгородської міської ради та управління Державної 

казначейської служби України у м. Ужгороді Закарпатської області у сфері 

казначейського обслуговування бюджетних коштів на 2018-2020 роки. 

– Комплексна Програма профілактики та протидії злочинності в м. Ужгород на 

2017-2020 роки. 

ВИРІШИЛИ:  

–   Повернутись до розгляду листа після внесення змін до Програм.  

    За це рішення голосували: 

      "ЗА" – одноголосно 

 

ВИСТУПАЛИ: Гах Л.М. доповіла присутнім про досвід інших міст, щодо 

розміщення тимчасово вільних коштів бюджету міста на депозитних рахунках з 

метою отримання додаткових коштів, та запропонувала щоб при формуванні 

бюджетних запитів по додатковій потребі та перерозподілу головні 

розпорядники коштів подавали відповідні пропозиції у формі таблиці із 

зазначенням: назви об'єкта/  поточних видатків/ цільової програми, код 

ПКВКМБ, КЕКВ, cума коштів грн., терміни виконання робіт/фінансування 

видатків (помісячно). 

СЛУХАЛИ: Готра В.В. запропонував підтримати пропозицію ГАХ Л.М. та 

виходячи із необхідності обґрунтування  бюджетних запитів та раціонального 

використання бюджетних коштів надати протокольне доручення головним 

розпорядникам коштів, а саме  при формуванні бюджетних  запитів про 

виділення додаткових коштів та пропозицій по перерозподілу коштів, подавати 

відповідні клопотання та пропозиції відповідно до таблиці (додатку до 

доручення) із зазначенням: назви об'єкта/  поточних видатків/ цільової 

програми, код ПКВКМБ, КЕКВ, cума коштів грн., терміни виконання 

робіт/фінансування видатків (помісячно).,  

 

ВИРІШИЛИ: Доручити головним розпорядникам коштів при формуванні 

бюджетних  запитів про виділення додаткових коштів та пропозицій по 
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перерозподілу коштів, подавати відповідні клопотання згідно додатку. Термін 

виконання – постійно. (Додається) 

 

За це рішення голосували: 

           "ЗА" – одноголосно 
 
III. Про лист виконавчого комітету ужгородської міської ради  

08.01.2020р. № 07-12/7 

СЛУХАЛИ: Готра В.В.  ознайомив присутніх із листом виконавчого комітету 

Ужгородської міської ради, щодо виділення додаткових коштів, та внесення 

змін до "Програм соціального та економічного розвитку м. Ужгород на 2020р, а 

саме: 

– Програма інформатизації діяльності Ужгородської міської ради та її 

виконавчих органів на 2020 – 2022 роки. 

ВИРІШИЛИ: Повернутись до розгляду питання  щодо додаткової потреби в 

коштах в наступних звітніх періодах за наявності додаткових джерел на 

виділення коштів. 

 

    За це рішення голосували: 

      "ЗА" – одноголосно 

 

VIII. IV. Про лист виконавчого комітету ужгородської міської ради  

08.01.2020р. № 07-12/6 

СЛУХАЛИ: Готра В.В.  ознайомив присутніх із листом виконавчого комітету 

Ужгородської міської ради, щодо виділення додаткових коштів, та внесення 

змін до "Програм соціального та економічного розвитку м. Ужгород на 2020р, а 

саме: 

– "Програма забезпечення молоді, учасників АТО та внутрішньо 

переміщених осіб житлом у м. Ужгороді на 2018-2022 роки". 

– "Програма розвитку земельних відносин та охорони земель у м. Ужгород 

на 2020–2022 роки". 

ВИРІШИЛИ: Частково підтримати клопотання розпорядника коштів та 

рекомендувати виділити додаткові кошти на "Програма забезпечення молоді, 

учасників АТО та внутрішньо переміщених осіб житлом у м. Ужгороді на 2018-

2022 роки" в сумі – 155 433. 00 грн. 

  За це рішення голосували: 

      "ЗА" – одноголосно 

 

V. Про лист департаменту міського господарства 10.01.2020р. № 32.01-10/33 

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

господарства, щодо збільшення обсягів фінансування по "Програмі охорони 

навколишнього природного середовища міста Ужгород на 2018-2022 роки" . 

ВИРІШИЛИ: Підримати клопотання розпорядника коштів та рекомендувати 

виділити додаткові кошти по "Програмі охорони навколишнього природного 

середовища міста Ужгород на 2018-2022 роки" в сумі – 1 016 600,00 грн. 
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    За це рішення голосували: 

      "ЗА" – одноголосно 

 

VI. Про відповідь на протокольне доручення  09.01.2020р. №01-08/1/131 

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

засіданні було дане протокольне доручення службі персоналу та спецроботи 

спільно з відділом транспорту, державних закупівель та зв'язку, вивчити 

питання та подати пропозицію, щодо створення управління транспорту. 

ВИСТУПАЛИ: Бобик П.І. доповів присутнім членам комісії по суті питання. 

(Додається) 

ВИРІШИЛИ: Інформацію прийняти до відома. 

    За це рішення голосували: 

      "ЗА" – одноголосно 

 

VII.  Про відповідь на протокольне доручення 09.01.2020р. №01-08/1/130  

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

минулому засіданні було дане протокольне доручення управлінню 

економічного розвитку міста, щодо виконання "Програми розвитку туризму та 

формування позитивного інвестиційного іміджу м Ужгород на 2018-2022р.р." 

ВИСТУПАЛИ: Логвінов П.В. доповів присутнім членам комісії про хід 

виконання "Програми розвитку туризму та формування позитивного 

інвестиційного іміджу м.Ужгород на 2018-2022р.р." Також Логвінов П.В. 

доповів присутнім членам комісії про хід підготовки велофоруму, що у 2020 р. 

буде приймати м. Ужгород  

ВИРІШИЛИ:  

–  Інформацію щодо виконання "Програми розвитку туризму та формування 

позитивного інвестиційного іміджу м Ужгород на 2018-2022р.р." прийняти до 

відома. 

– З метою розвитку туристичної галузі міста та належного проведення 

велофоруму у м. Ужгород Управлінню економічного розвитку міста подати на 

розгляд  до наступного засідання комісії, пропозиції щодо створення мережі 

велопрокату у м. Ужгород із  зазначенням профільної бюджетної програми та 

потреби в коштах. 

        За це рішення голосували: 

             "ЗА" – одноголосно 

 

 

Голова комісії          Віталій ГОТРА 

 
 


