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ПРОТОКОЛ № 166 
засідання постійної комісії з питань соціально – економічного розвитку, 

бюджету, фінансів, оподаткування та регуляторної політики 

 

від 10.02.2020 р.          м. Ужгород 

 

       ПРИСУТНІ:  

 

 

        

        

       ВІДСУТНІ: 

         

        

          

Готра В.В. - голова комісії. 

Гомонай В.В.; 

Щадей В.В.; 

Химинець В.В. - члени комісії. 

 

Фрінт С.Л. - заступник голови комісії. 

Ковальський А.В. - секретар комісії. 

Мандич Ю.В. - член комісії 

    

ЗАПРОШЕНІ: 

Гах Л.М. – директор департаменту фінансів та бюджетної 

політики; 

Яцків О.І. – заступник директора департаменту міського 

господарства; 

Полтавцева Т.В.  – начальник управління майном міста 

департаменту міського господарства; 

Гибало Л.В. – начальник УДКСУ у м. Ужгороді; 

Лавренко О. – т.в.о. начальника 1 ДПРЗ УДСНС України 

в Закарпатській області; 

Дмітрієв С.В. –  начальник відділу цивільного захисту 

населення; 

Логвінов П.В. – начальник управління економічного 

розвитку міста; 

Білас В.В. – начальник відділу міжнародного 

співробітництва управління міжнародного 

співробітництва та інновацій; 

Говалло С.О. – начальник відділу забезпечення системи 

відеоспостереження; 

Чобаль В.П. – заступник начальника ДУ «Закарпатська 

УВП № 9»; 

Зінич А.Б. – заступник начальника відділу правового 

забезпечення, начальник відділу правової експертизи 

документів. 

Сідун Л.М. – заступник начальника служби персоналу та 

спецроботи; 

Пугачов В.О. – заступник начальника управління 

муніципальної варти, начальник відділу контролю за 

паркуванням; 

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

Галас С.І. – мешканець міста. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
 

I. Про звернення мешканців міста, щодо капітального ремонту будинку по 

вул. Підгірна № 28 м.Ужгород. 

II. Обговорення проєктів рішень засідання чергової ХLІV сесії 

Ужгородської міської  ради VІI скликання.  

III.  Про лист департаменту фінансів та бюджетної політики 07.02.2020р. № 

104/33/02-09 (перерозподіл) 

IV. Про лист департаменту фінансів та бюджетної політики 07.02.2020р. № 

104/33/02-09 (додаткова потреба) 

I.Про звернення мешканців міста, щодо капітального ремонту будинку по 

вул. Підгірна № 28 м.Ужгород. 

ВИСТУПАЛИ: Галас С.І. звернувся до присутніх членів комісії із проханням, 

щодо виділення коштів з міського бюджету на капітальний ремонт покрівлі 

будинку по вул. Підгірній №28.  

СЛУХАЛИ: Яцків О.І. зауважила, про необхідність розробити проектно-

кошторисну документацію та повідомила про процедуру співфінансування між 

міською радою та мешканцями міста під час виконання ремонтних робіт 

житлового фонду міста. 

ВИСТУПАЛИ: Галас С.І. повідомив, що у зв'язку  із важким матеріальним 

становищем, мешканці будинку не мають змоги самостійно вирішити дану 

проблему. 

СЛУХАЛИ: Готра В.В. виступив із пропозицією рекомендувати департаменту 

міського господарства розробити проектно-кошторисну документацію на 

капітальний ремонт покрівлі будинку по вул.  Підгірній №28., та після цього 

повернутись до подальшого розгляду даного питання. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати пропозицію Готри В.В. та рекомендувати 

департаменту міського господарства розробити проектно-кошторисну 

документацію на капітальний ремонт покрівлі будинку по вул.  Підгірній №28. 

Повернутись до розгляду питання після виготовлення відповідної проектно –

кошторисної документації.  

За це рішення голосували: 

             "ЗА" – одноголосно 

 

І. Обговорення проєктів рішень засідання чергової ХLІV сесії 

Ужгородської міської  ради VІI скликання. 



3 
 

 

 

1. (проєкт № 1935) Про реалізацію проекту міжнародної технічної 

допомоги «Розвиток транскордонної культури: відреставровані театри 

міст Сату – Маре та Ужгород». 

СЛУХАЛИ: Білас В.В. представила проєкт рішення.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проєкт рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 

За це рішення голосували: 

                     "ЗА" – одноголосно 

 

2.  (проєкт № 1936 з доповненням ) Про затвердження списку присяжних. 

СЛУХАЛИ: ЗіничА.Б. представила проєкт рішення. Інформувала членів 

постійної комісії проте, що до міської ради надійшла заява гр. Бабець Л.М. 

щодо виключення її із списку претендентів на посаду присяжної 

Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проєкт рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії з наступними критичними зауваженнями: 

1. Вилучити зі списку присяжних у доповненні до проєкту рішення гр. 

Бабець Лесю Миронівну. 

2. У Пункті 1 проєкту рішення кількість присяжних читати як 26 осіб. 

За це рішення голосували: 

             "ЗА" – одноголосно 

 

3.  (проєкт № 1937 з доповненням) Про доповнення до рішення ХLІІ сесії 

міської ради VІІ скликання 12.12.2019 року № 1796. (План підготовки 

проектів регуляторних актів) 

СЛУХАЛИ: Зінич А.Б. представила проєкт рішення.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проєкт рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії з наступними критичними зауваженнями: 

Доповнити план діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 

2020 рік наступними пунктами: 

За це рішення голосували: 

             "ЗА" – одноголосно 

 
№ 
п/

п 

Назва проєкту 
регуляторног

о акту 

Вид проєк 
ту 

Суть проєкту 
регуляторного 

акту 

Обґрунтування 
необхідності 

прийняття  

регуляторного 

акту 

Строки 
виконанн

я 

Спосіб 
оприлюдненн

я 

Розроб 
ник проєкту 
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9 Про 
затвердження 

Положення 

про 

надходження 

плати за 

тимчасове 

користування 

місцями 

комунальної 

власності для 

розташування 

рекламних 
засобів 

Рішен 
ня сесії  

 

Прийняття 
даного рішення 

врегулює 

питання 

встановлення 

економічно 

обґрунтова ної 

плати за 

тимчасове 

користування 

місцями 

розташування 

рекламних 
засобів, що 

перебувають в 

комунальній 

власності 

територіальної 

громади м. 

Ужгород та 

забезпечить 

додаткові 

надходження до 

міського 
бюджету.  

Розмір базової 
місячної ставки 

платежу за 1 кв. м. на 

наземні рекламні 

засоби, залежно від 

зони розміщення, 

складає 48, 36, 24 грн.; 

за 1 кв. м. на неназемні 

рекламні засоби, 

залежно від зони 

розміщення, складає 

18, 12, 6 грн. 

Враховуючи, що з 
моменту прийняття 

рішення у 2004 році та 

з моменту внесення 

змін у 2013 році 

значно зросла 

мінімальна заробітна 

плата, зросли ціни на 

валютному ринку, в 

тому числі збільшився 

офіційний курс долара, 

а також, враховуючи 
затвердження у 2015 

році нової 

нормативно-грошової 

оцінки землі, зросла 

вартість оренди 

земельних ділянок, 

виникає проблема 

невідповідності 

розміру надходжень до 

міського бюджету за 

тимчасове 

користування місцями 
комунальної власності 

для розміщення 

об’єктів зовнішньої 

реклами економічно 

обґрунтованим 

показникам 

сьогодення. Саме з 

цією метою 

розроблено проєкт 

рішення Ужгородської 

міської ради «Про 
затвердження 

Положення про 

надходження плати за 

тимчасове 

користування місцями 

комунальної 

власності». 

2020 
рік 

Розміщення 
на офіційному 

сайті міської 

ради та газеті 

«Ужгород» 

повідомлення 

про 

оприлюдненн

я проєкту 

регуляторного 

акта, проєкту 

рішення і 

аналізу 
регуляторного 

впливу 

Департа 
мент 

міського 

господарств

а 
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10 Про внесення 
змін до 

рішення 

виконкому 

11.12.2019 

року № 460 

«Про 

встановлення 

мораторію» 

Рішен 
ня 

виконком

у  

 

Прийняття 
даного рішення 

врегулює 

питання надання 

дозволу на 

розміщення 

реклам них 

засобів 

суб’єктами 

господарювання

, що здійснюють 

продаж 

нафтопродуктів 

Проєкт рішення 
виконкому «Про 

внесення змін до 

рішення 

виконкому 

11.12.2019 року 

№ 460 «Про 

встановлення 

мораторію» 

забезпечить 

дотримання та 

виконання 

Правил 
роздрібної 

торгівлі 

нафтопродуктам

и суб’єктами 

господарювання, 

що здійснюють 

продаж 

нафтопродуктів, 

у частині 

надання дозволу 

на розміщення 
рекламних 

конструкцій 

(інформаційних 

табло, стел тощо) 

2020 рік Розміщення 
на офіційному 

сайті міської 

ради та газеті 

«Ужгород» 

повідомлення 

про 

оприлюдненн

я проєкту 

регуляторного 

акта, проєкту 

рішення і 

аналізу 
регуляторного 

впливу 

Департа 
мент 

міського 

господарств

а 

За це рішення голосували: 

             "ЗА" – одноголосно 

 

4.  (проєкт № 1938) Про зміни та доповнення до рішення ХVІІ сесії міської 

ради VІІ скликання 09.11.2017 № 797. (Програма сприяння виконанню 

рішень судів) 

СЛУХАЛИ: Зінич А.Б.  представила проєкт рішення.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проєкт рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 

За це рішення голосували: 

             "ЗА" – одноголосно 

 

5. (проєкт № 1939) Про виконання судового рішення.  

СЛУХАЛИ: Зінич А.Б.  представила проєкт рішення.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проєкт рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 

За це рішення голосували: 

             "ЗА" – одноголосно 

 

6.  (проєкт № 1940 з доповненням) Про зміни до рішення ХLІ сесії міської 

ради VІІ скликання 14 листопада 2019 року № 1790. (структура апарату 

ради та виконкому) 

СЛУХАЛИ: Сідун Л.М. представила проєкт рішення.  
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ВИРІШИЛИ: Підтримати проєкт рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 

За це рішення голосували: 

                        "ЗА" – 2 

                       "Утримались від голосування" – 2 

   Рішення не прийнято 

 

7.  (проєкт № 1941) Про зміни до Програми співпраці Ужгородської міської 

ради та управління Державної казначейської служби України у м. 

Ужгороді Закарпатської області в сфері казначейського обслуговування 

бюджетних коштів на 2018 – 2020 роки. 

СЛУХАЛИ: Гибало Л.В. представила проєкт рішення.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проєкт рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 

За це рішення голосували: 

             "ЗА" – одноголосно 

 

8.  (проєкт № 1942) Про зміни до комплексної Програми профілактики та 

протидії злочинності в місті Ужгород на 2017 – 2020 роки. 

СЛУХАЛИ: Євдокименко М.А. представив проєкт рішення.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проєкт рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 

За це рішення голосували: 

                        "ЗА" – одноголосно 

 

9.  (проєкт № 1943) Про зміни до Програми підтримки підрозділів УСБУ в 

Закарпатській області на 2018 – 2020 роки. 

СЛУХАЛИ: Євдокименко М.А. представив проєкт рішення.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проєкт рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 

За це рішення голосували: 

                      "ЗА" – 1 

                      "Утримались від голосування" – 3 

   Рішення не прийнято. 

 

10.  (проєкт № 1944) Про Програму надання матеріально – технічної 

допомоги 1 держаному пожежно – рятувальному загону Управління 

ДСНС України у Закарпатській області на 2020 рік. 

СЛУХАЛИ: Лавренко О. представив проєкт рішення.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проєкт рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 

За це рішення голосували: 

          "ЗА" – одноголосно 
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11.  (проєкт № 1945) Про Програму підтримки Державної установи 

«Закарпатська установа виконання покарань (№9) на 2020 рік. 

СЛУХАЛИ: Чобаль В.П. представив проєкт рішення.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проєкт рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 

За це рішення голосували: 

                 "ЗА" – одноголосно 

 

12.  (проєкт № 1946) Про Програму розвитку та удосконалення цивільного 

захисту у м. Ужгород на 2020 – 2024 роки. 

СЛУХАЛИ: Дмітрієв С.В. представив проєкт рішення.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проєкт рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 

За це рішення голосували: 

           "ЗА" – одноголосно 

 

13. (проєкт № 1947) Про зміни до рішення ХХVІІІ сесії міської ради VІІ 

скликання 11.10.18 № 1262. (Програма «Безпечне місто») 

СЛУХАЛИ: Говалло С.О.  представив проєкт рішення.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проєкт рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 

За це рішення голосували: 

            "ЗА" – одноголосно 

 

14. (проєкт № 1948) Про зміни та доповнення до Програми зайнятості 

населення на період до 2020 року. 

СЛУХАЛИ: Біксей А.Б.  представив проєкт рішення.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проєкт рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 

За це рішення голосували: 

          "ЗА" – одноголосно 

 

15. (проєкт № 1949) Про міську Програму забезпечення житлом ветеранів 

війни в Афганістані та членів їх сімей на 2020 – 2024 роки. 

СЛУХАЛИ: Біксей А.Б.  представив проєкт рішення.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проєкт рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 

За це рішення голосували: 

             "ЗА" – одноголосно 

 

16. (проєкт № 1950) Про зміни до Програми реконструкції та капітального 

ремонту мережі зовнішнього освітлення міста Ужгород на 2017 – 2020 

роки. 

СЛУХАЛИ: Яцків О.І.  представила проєкт рішення.  
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ВИРІШИЛИ: Підтримати проєкт рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 

За це рішення голосували: 

    "ЗА" – одноголосно 

 

17.  (проєкт № 1951 з доповненням 1,2) Про зміни до Програми капітального 

ремонту житлового фонду у м. м. Ужгород на 2018 – 2022 роки. 

СЛУХАЛИ: Яцків О.І.  представила проєкт рішення.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проєкт рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії з наступними критичними зауваженнями: 

 

У Додатку 7 до Програми здійснити перерозподіл обсягу фінансування за 

рахунок коштів міського бюджету та доповнити перелік  житлових будинків, 

внесених до плану проведення капремонту на 2020 рік згідно з даними таблиці. 
 

Найменування заходів Міський 

бюджет/ 

Критичні 

зауваження 

(грн.) 
Капітальний ремонт ліфтів -146 400  

Капітальний ремонт ліфтів житлового будинку по вул. Василя Комендаря,54 

(ОСББ "Комендаря,54") 
-160 000  

Капітальний ремонт ліфтів житлового будинку по вул. Минайська,6 (ЖБК 

"Молодіжний") 
13 600  

Капітальний ремонт покрівель 660 000  

Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку  по вул. Гвардійська,15 (БК 

"Гвардійська 15") 
240 000  

Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку  по вул. Руданського,5 

(ОСББ "Шахта-Руданського 5") 
240 000  

Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку  по вул. Федора 

Достоєвського,2 (ЖБК "Луч") 
180 000  

Капітальний ремонт водопроводу та каналізації -200 000  

Капітальний ремонт водопроводу та каналізації житлового будинку по вул. 

Федора Достоєвського,2 (ЖБК "Луч") 
-180 000  

Капітальний ремонт водопроводу та каналізації житлового будинку по вул. 
Адама Міцкевича,5А 

60 000  

Капітальний ремонт водопроводу та каналізації житлового будинку по вул. 
Василя Сурикова,44 (ОСББ "Сурикова,44") 

-80 000  

Капітальний ремонт електрощитових 166 400  

Капітальний ремонт електрощитових, мереж електроосвітлення житлового 

будинку по вул. Василя Сурикова,44 (ОСББ "Сурикова,44") 
80 000  
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Капітальний ремонт електрощитових, мереж електроосвітлення житлового 

будинку по вул. Минайська,8 (ОСББ "Минайська 8") 
146 400  

Капітальний ремонт електрощитових, мереж електроосвітлення житлового 
будинку по вул. Федора Достоєвського,2 (ЖБК "Луч") 

-60 000  

 

Одночасно привести у відповідність кошторисну вартість об’єктів та 

обсяг співфінансування за рахунок мешканців з врахуванням зазначених змін.  

2. Привести у відповідність всі необхідні додатки до Програми з 

врахуванням зазначених змін. 

3. Внести зміни у бюджет міста згідно з даними таблиці: 
Код 

Програмно

ї 

класифіка

ції  

видатків 

та 

кредитува

ння 

місцевих 

бюджетів 

Код 

економічн

ої 

класифіка

ції 

видатків 

та 

кредитува

ння 

Найменуванн

я обєктів 

будівництва, 

вид 

будівельних 

робіт, у тому 

числі 

проектні 

роботи 

Загальна 

триваліст

ь 

будівницт

ва (рік 

початку і 

завершен

ня) 

Загальна 

вартість 

будівницт

ва, 

гривень 

Рівень 

виконан

ня робіт 

на 

початок 

бюджетн

ого 

періоду, 

% 

Обсяг 

видатків 

бюджету 

розвитку, 

які 

спрямовуют

ься на 

будівництво 

обєкта у 

бюджетному 

періоді, 

гривень 

Рівень 

готовнос

ті обєкта 

на кінець 

бюджетн

ого 

періоду, 

% 

    Програма 

капітального 

ремонту 

житлового 

фонду у м. 

Ужгород на 

2018-2022 

роки 

      480 000    

1216015   Капітальний 

ремонт ліфтів 

     -146 400    

1216015 3131 Капітальний 

ремонт ліфтів 

житлового 

будинку по 
вул. Василя 

Комендаря,54 

(ОСББ 

"Комендаря,54

") 

2020 200 000    -160 000  100  

1216015 3131 Капітальний 

ремонт ліфтів 

житлового 

будинку по 

вул. 

Минайська,6 

(ЖБК 

"Молодіжний"
) 

2020 17 000    13 600  100  

1216017   Капітальний 

ремонт 

покрівель 

      660 000    
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1216017 3131 Капітальний 
ремонт 

покрівлі 

житлового 

будинку  по 

вул. 

Гвардійська,1

5 (БК 

"Гвардійська 

15") 

2020 300 000    240 000   100 

1216017 3131 Капітальний 

ремонт 

покрівлі 

житлового 
будинку  по 

вул. 

Руданського,5 

(ОСББ 

"Шахта-

Руданського 

5") 

2020 300 000    240 000   100 

1216017 3131 Капітальний 

ремонт 

покрівлі 

житлового 

будинку  по 
вул. Федора 

Достоєвського

,2 (ЖБК 

"Луч") 

2020 225 000    180 000  100  

1216017 3131 Капітальний 

ремонт 

водопроводу 

та каналізації 

      -200 000    

1216017 3131 Капітальний 

ремонт 

водопроводу 

та каналізації 

житлового 
будинку по 

вул. Федора 

Достоєвського

,2 (ЖБК 

"Луч") 

2020 225 000    -180 000   100 

1216017 3131 Капітальний 

ремонт 

водопроводу 

та каналізації 

житлового 

будинку по 

вул. Адама 

Міцкевича,5А 

2020 75 000    60 000  100  

1216017 3131 Капітальний 
ремонт 

водопроводу 

та каналізації 

житлового 

будинку по 

вул. Василя 

Сурикова,44 

(ОСББ 

"Сурикова,44"

2020 200 000    -80 000  100  
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) 

1216017 3131 Капітальний 

ремонт 

електрощито

вих 

      166 400    

1216017 3131 Капітальний 

ремонт 

електрощитов
их, мереж 

електроосвітле

ння житлового 

будинку по 

вул. Василя 

Сурикова,44 

(ОСББ 

"Сурикова,44"

) 

2020 100 000    80 000   100 

1216017 3131 Капітальний 

ремонт 

електрощитов
их, мереж 

електроосвітле

ння житлового 

будинку по 

вул. 

Минайська,8 

(ОСББ 

"Минайська 

8") 

2020 183 000    146 400   100 

1216017 3131 Капітальний 

ремонт 

електрощитов

их, мереж 
електроосвітле

ння житлового 

будинку по 

вул. Федора 

Достоєвського

,2 (ЖБК 

"Луч") 

2020 150 000    -60 000   100 

 

За це рішення голосували: 

        "ЗА" – одноголосно 

 

18.  (проєкт № 1952 з доповненням 1,2) Про зміни до Програми благоустрою 

міста Ужгород на 2018 – 2022 роки. 

СЛУХАЛИ: Яцків О.І.  представила проєкт рішення.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проєкт рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії з наступними критичними зауваженнями: 

1. У Додатку 9 до Програми доповнити пунктом «Капітальний ремонт 

зелених насаджень» об’єктом – наб. Незалежності та здійснити перерозподіл 
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обсягу фінансування за рахунок коштів міського бюджету згідно з даними 

таблиці  

тис. грн. 

№ 

Найменування заходів Міський бюджет/ 

Критичні 

зауваження 

Державний 

бюджет 

Обсяг видатків на 

2020 рік 

  Капітальний ремонт зелених 

насаджень  

290,857 0,000 290,857 

  наб. Незалежності 290,857 0,000 290,857 

 Капітальний ремонт міських 

шляхів 

-1 194,377 0,000 -1 194,377 

 вул. Івана Анкудінова -290,857 0,000 -290,857 

 вул. Тиводара Легоцького -903,520 0,000 -903,520 

 РАЗОМ по ПРОГРАМІ -903,520 0,000 -903,520 

         2. Привести у відповідність додатки 1,2,3,9 з врахуванням зазначених змін. 

         3. Внести зміни у бюджет міста згідно з даними таблиці: 

 
Код 

Програмної 

класифікаці

ї  видатків 

та 

кредитуван

ня місцевих 
бюджетів 

Код 

економічно

ї 

класифікаці

ї видатків 

та 

кредитуван
ня 

Найменуван

ня обєктів 

будівництва, 

вид 

будівельних 

робіт, у 

тому числі 
проектні 

роботи 

Загальна 

тривалість 

будівницт

ва (рік 

початку і 

завершенн

я) 

Загальна 

вартість 

будівництв

а, гривень 

Рівень 

виконання 

робіт на 

початок 

бюджетно

го 

періоду, % 

Обсяг 

видатків 

бюджету 

розвитку, які 

спрямовують

ся на 

будівництво 
обєкта у 

бюджетному 

періоді, 

гривень 

Рівень 

готовності 

обєкта на 

кінець 

бюджетно

го 

періоду, % 

    Програма 

благоустро

ю міста 

Ужгород на 

2018-2020 

роки 

      -903 520    

1217442 3132 Капітальний 

ремонт вул. 

Тиводара 

Легоцького 

2020-2021 27 000 000    -903 520  15  

1217442 3132 Капітальний 

ремонт вул. 

Івана 

Анкудінова 

2020 12 820 762    -290 857  100  

1216030 3132 Капітальний 

ремонт 

зелених 

насаджень 

наб. 

Незалежнос
ті 

2020 290 857    290 857  100  

 

За це рішення голосували: 
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"ЗА" – одноголосно  

 

19. (проєкт №     ) Про зміни до Програми охорони навколишнього 

природного середовища міста Ужгород на 2018-2022 роки. 

СЛУХАЛИ: Яцків О.І.  представила проєкт рішення.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проєкт рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно  

 

20.  (проєкт № 1953) Про збільшення розміру статутного капіталу КП 

«Водоканал м. Ужгорода» Ужгородської міської ради. 

СЛУХАЛИ: Яцків О.І.  представила проєкт рішення.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проєкт рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 

За це рішення голосували: 

   "ЗА" – одноголосно  

 

21.  (проєкт № 1954) Про збільшення розміру статутного капіталу 

комунального підприємства «Ужгородський муніципальний транспорт» 

Ужгородської міської ради. 

 СЛУХАЛИ: Готра В.В. повідомив, відповідно до норм чинного законодавства, 

про наявність конфлікту інтересів, тому утримується від обговорення та 

голосування за дане питання. 

СЛУХАЛИ: Яцків О.І.  представила проєкт рішення.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проєкт рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 

За це рішення голосували: 

    "ЗА" – 3 

"Не приймав участі у голосуванні" – 1 

 

22.  (проєкт № 1955) Про зміни до Програми розвитку туризму та 

формування позитивного інвестиційного іміджу м. Ужгород на 2018 – 

2022 роки. 

СЛУХАЛИ: Логвінов П.В.  представив проєкт рішення.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проєкт рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії з наступними критичними зауваженнями: 

         Привести Додатки 2,3,4 Програми у відповідність до внесених змін у 

Додатку 1 Програми. 

За це рішення голосували: 

  "ЗА" – одноголосно 

 

23. (проєкт № 1956 з доповненням) Про зміни до Програми економічного і 

соціального розвитку м. Ужгорода на 2020 рік. 

СЛУХАЛИ: Логвінов П.В.  представив проєкт рішення.  
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ВИРІШИЛИ: Підтримати проєкт рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії з наступними критичними зауваженнями: 

 

1. У додатку 2 "Показники будівництва, реконструкції та 

капітального ремонту соціально-культурних та комунальних об'єктів на 

2020 рік" назву об'єктів: "Реконструкція водопровідної мережі по вул. 

Гагаріна"; Капітальний ремонт будівлі ЗДО №40 по вул. Волошина викласти в 

новій редакції "Реконструкція водогону по вул. Гагаріна";  Капітальний ремонт 

будівлі ДНЗ №40 по вул. Волошина без зміни обсягу фінансування та за 

рахунок коштів міського бюджету передбачити обсяг фінансування на 

виготовлення проектно-кошторисної документації по 2-х об'єктах у сумі 100,0 

тис. грн. :  

 
№ 

за/п 

Найменування об'єкта 

Роки 

будівни

цтва 

Кошторисна 

вартість 

об'єкта  

(тис. грн.) 

Залишкова 

кошторисна 

вартість 

(тис. грн.) 

Передбачений на 

2020 рік обсяг 

фінансування за 

рахунок коштів 

міського бюджету 

(тис. грн.) 

II. Об'єкти освіти     

2.93. Будівництво мультифункціонального 

майданчика для занять ігровими видами 

спорту в спеціалізованому навчально-

виховному комплексі з поглибленим 

вивченням англійської мови "Пролісок" по 

пр. Свободи,41 

2020-

2021 

 

 

 

 

2000,0 

 

 

 

 

 

2000,0 50,0 

IV. Об'єкти комунального господарства     

4.43. Капітальний ремонт сходових кліток та 

приміщень малої зали засідань 

адмінбудівлі по пл. Поштовій,3 

2020-

2021 

1200,0 1200,0 50,0 

 

За це рішення голосували: 

  "ЗА" – одноголосно 

 

24.  (проєкт № 1957) Про надання пільг. (комунальні підприємства сфери 

охорони здоров’я) 

СЛУХАЛИ: Гах Л.М.  представила проєкт рішення.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проєкт рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 

За це рішення голосували: 

  "ЗА" – одноголосно 

 

25. (проєкт № 1959 з доповненням) Про перелік об’єктів комунальної 

власності, які підлягають приватизації у 2020 році. 

СЛУХАЛИ: Полтавцева Т.В.  представила проєкт рішення.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проєкт рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії . 

За це рішення голосували: 

                                "ЗА" – 2 
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              "Утримались від голосування" – 2 

 

26.  (проєкт № 1960) Про безоплатну передачу майна комунальної власності. 

(вул. Українська, 81а) 

СЛУХАЛИ: Полтавцева Т.В  представила проєкт рішення.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проєкт рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 

За це рішення голосували 

  "ЗА" – одноголосно 

 

27. (проєкт № 1961) Про передачу приміщення у користування та 

встановлення орендної плати. (вул. Другетів, 72) 

СЛУХАЛИ: Полтавцева Т.В.  представила проєкт рішення.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проєкт рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 

За це рішення голосували 

  "ЗА" – одноголосно 

 

28. (проєкт № 1962) Про передачу об’єкта.  (каналізаційний колектор) 

СЛУХАЛИ: Яцків О.І.  представила проєкт рішення.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проєкт рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 

 За це рішення голосували 

  "ЗА" – одноголосно 

 

29. (проєкт № 1963) Про розмір орендної плати. (Спортивний клуб «Танаї») 

СЛУХАЛИ: Полтавцева Т.В.  представила проєкт рішення.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проєкт рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 

За це рішення голосували 

  "ЗА" – одноголосно 

 

30.  (проєкт № 1964) Про розмір орендної плати. (БФ «Сім’я Христа») 

СЛУХАЛИ: Полтавцева Т.В.  представила проєкт рішення.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проєкт рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 

За це рішення голосували 

  "ЗА" – одноголосно 

 

31.  (проєкт № 1965) Про затвердження типової форми контракту з 

керівником комунального підприємства. 

 СЛУХАЛИ: Готра В.В. повідомив, відповідно до норм чинного законодавства, 

про наявність конфлікту інтересів, тому утримується від обговорення та 

голосування за дане питання. 
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СЛУХАЛИ: Полтавцева Т.В.  представила проєкт рішення.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проєкт рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 3 

"Не приймав участі у голосуванні" –1 

Рішення не прийнято 

 

32. (проєкт № 1966) Про надання дозволів на розробку проектів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок. 

33. (проєкт № 1967) Про надання дозволів на розробку проектів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок. 

34. (проєкт № 1968) Про затвердження проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок. 

35. (проєкт № 1969) Про надання згоди на складання технічної документації 

щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати на розгляд сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 3 

" Утримався від голосування " –1 

     Рішення не прийнято 

 

36. (проєкт № 1970) Про затвердження технічної документації щодо 

встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості). 

   СЛУХАЛИ: Готра В.В. повідомив, відповідно до норм чинного 

законодавства, про наявність конфлікту інтересів, тому утримується від 

обговорення та голосування за дане питання. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати на розгляд сесії. 

 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 2 

"Не приймав участі у голосуванні" –1 

"Утримався від голосування" –1 

Рішення не прийнято 

 

37. (проєкт № 1971) Про поновлення та припинення дії договорів оренди 

земельних ділянок. 

38. (проєкт № 1972) Про надання дозволів на проведення експертної 

грошової оцінки земельних ділянок. 

39. (проєкт № 1973) Про приватизацію земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення шляхом викупу.  

(Шігімага В.Б.) 

40. (проєкт № 1974) Про затвердження матеріалів актуалізації звітів про 

експертну грошову оцінку земельної ділянки несільськогосподарського 

призначення шляхом викупу. 
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41. (проєкт № 1975) Про зміни та скасування рішень міської ради. 

42. (проєкт № 1976) Про заборону передачі під забудову земельних ділянок 

по вул. Замкові Сходи, 4 та вул. Олександра Довженка, 5. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати на розгляд сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 4 

 

43. Про пункт 1.36 рішення ХLІІ сесії міської ради VІІ скликання від 

24.12.2019 № 1852 «Про затвердження технічної документації щодо 

встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)». 

44. Про пункт 1.41 рішення ХLІІ сесії міської ради VІІ скликання від 

24.12.2019 № 1852 «Про затвердження технічної документації щодо 

встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)». 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати на розгляд сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 2 

" Утримався від голосування " – 2 

   Рішення не прийнято. 

 

45. Про рішення ХLІІ сесії міської ради VІІ скликання від 24.12.2019 № 1866 

«Про визнання рішення міської ради 23.12.2015 р. № 71 таким, що 

втратило чинність». 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати на розгляд сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 4 

 

III. Про лист департаменту фінансів та бюджетної політики 07.02.2020р. № 

104/33/02-09 (перерозподіл) 

1. Управління охорони здоров'я  

1.1. лист № 31-24/30 від 03.02.2020р. 

 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 капітального будівництва 

1.2. лист № 28.01-15/20 від 06.02.2020р. 

 ВИРІШИЛИ: Погодити перерозподіл бюджетних призначень та доручити 

 департаменту фінансів винести питання на розгляд чергової сесії міської ради. 

 

                         За це рішення голосували:  

                        "За" –  одноголосно 
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ВИСТУПАЛИ: Готра В.В. запропонував оголосити перерву та продовжити 

засідання комісії у вівторок 11.02.2020р. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати пропозицію голови комісії та продовжити засідання 

комісії у вівторок 11.02.2020р. 

                      За це рішення голосували:  

                            "За" –  одноголосно 

 

 

від 11.02.2020 р.         м. Ужгород  

 

ПРИСУТНІ: Готра В.В. – голова комісії. 

Гомонай В.В., Щадей В.І.,  

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

ВІДСУТНІ: 

Ковальський А.В. – секретар комісії. 

Фрінт С.Л. – заст. голови комісії. 

ЗАПРОШЕНІ: 

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

Мащіка Е.Й.– заступник начальника бюджетного відділу, департаменту 

фінансів та бюджетної політики; 

Яцків О.І. – заступник директора міського господарства; 

Юрко А.А. – начальник управління капітального будівництва 

Савко М.М. – заступник начальника управління капітального будівництва, 

головний інженер.  

 

 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

I. Службова записка департаменту фінансів та бюджетної політики 

11.02.2020р. №109/33/04-10 

II. Про лист департаменту фінансів та бюджетної політики 07.02.2020р. № 

104/33/02-09 (додаткова потреба) 

III. Обговорення проєктів рішень засідання чергової ХLІV сесії 

Ужгородської міської  ради VІI скликання. 

 

I.  Службова записка департаменту фінансів та бюджетної політики 

11.02.2020р. №109/33/04-10 

ВИСТУПАЛИ: Гах Л.М. доповіла присутнім, що для проведення видатків 

загального фонду департамент фінансів та бюджетної політики пропонує 

здійснити балансування джерел фінансування загального фонду та 

спеціального фонду бюджету розвитку, а саме: 
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– зменшити затверджені бюджетні призначення коштів переданих із 

загального фонду до спеціального фонду бюджету розвитку в сумі 949 380, 00 

грн. по коду ПКВК1217640 "Заходи з енергозбереження"; 

–  збільшити бюджетні призначення по спеціальному фонду бюджету 

розвитку в сумі – 949 380, 00грн. департаменту міського господарства по коду 

ПКВК 1217640 "Заходи з енергозбереження"; 

– Вивільнені кошти загального фонду направити на видатки споживання 

управлінню охорони здоров'я по коду ПКВК 0712010 "Багатопрофільна 

стаціонарна медична допомога населенню" в сумі 486 000,00 грн. та по коду 

ПКВК 0712080 "Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім 

первинної медичної допомоги" в сумі – 463 380,00грн. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати клопотання департаменту фінансів. 

        За це рішення голосували:  

                               "За" –  одноголосно 

 

II. Про лист департаменту фінансів та бюджетної політики 07.02.2020р. № 

104/33/02-09 (додаткова потреба) 

 

 I. Виконком 

 1.1. лист № 07-12/619 від 27.12.2020р. 

 ВИРІШИЛИ: Частково підтримати клопотання № 07-12/619 від 27.12.2020р. 

 та рекомендувати виділити додаткові кошти на виконання програм соціально-

економічного розвитку регіонів, а саме:  

– Програма підтримки підрозділів УСБУ в Закарпатській області на 2018 – 

2020 роки (капітальний ремонт фасаду будівлі по вул. Довженка, 3) в сумі – 

800 000, 00 .грн. 
– Програму 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 в сумі – 

484 000, 00 грн. 
– Комплексна Програма профілактики та протидії злочинності в м. Ужгород 

на 2017-2020 роки в сумі – 300 000, 00 грн. 
                      За це рішення голосували:  

                     "За" –  4 

                    "Утримався від голосування "– 1 

 

1.2. лист № 07-12/36 від 27.12.2020р. 

 ВИРІШИЛИ: Частково підтримати клопотання № 07-12/36 від 27.12.2020р. та 

рекомендувати виділити додаткові кошти на "Програма підтримки управління 

стратегічних розслідувань в Закарпатській області Департаменту стратегічних 

розслідувань НП України на 2020 рік" в сумі – 500 000, 00 грн. 

            За це рішення голосували:  

                               "За" –  одноголосно 
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1.3. лист № 07-12/39 від 28.01.2020р. 

 ВИРІШИЛИ: Частково підтримати клопотання № 07-12/39 від 28.01.2020р. та 

рекомендувати виділити додаткові кошти на придбання фотоальбомів Ужгород 

та сувенірної продукції в сумі – 50 000, 00 грн. 

              За це рішення голосували:  

            "За" –  одноголосно 

 

1.4. лист № 07-12/49 від 02.02.2020р. 

 ВИРІШИЛИ: Підтримати клопотання № 07-12/49 від 02.02.2020р. та 

рекомендувати виділити додаткові кошти на придбання спецтехніки для відділу 

інформаційної допомоги в сумі – 80 000, 00 грн. 

                          За це рішення голосували:  

           "За" –  одноголосно 

 

2. Департамент міського господарства 

2.1. лист № 32.01–10/94 від 23.01.2020р. 

 ВИРІШИЛИ: Частково підтримати клопотання № 32.01–10/94 від 23.01.2020р. 

та рекомендувати виділити додаткові кошти на "Програму підготовки до 

продажу земельних ділянок на 2018-2022 роки" в сумі – 199 000, 00 грн. 

                        За це рішення голосували:  

         "За" –  одноголосно 

 

2.2. лист № 32.01–10/95 від 23.01.2020р. 

ВИРІШИЛИ: Частково підтримати клопотання № 32.01–10/95 від 23.01.2020р. 

та рекомендувати виділити додаткові кошти на "Програму підготовки до 

формування земельних ділянок та визначення їх як об'єктів цивільних прав на 

2020-2022 роки" в сумі – 149 000, 00 грн., з них по загальному фонду в сумі 50 

000, 00 грн. 

           За це рішення голосували:  

          "За" –  одноголосно 

 

2.3. лист № К0 – 212 від 03.02.2020 р. та лист №32.01-10/152 від 

05.02.2020р.    

 ВИРІШИЛИ: Частково підтримати клопотання  № К0 – 212 від 03.02.2020 р. 

та лист №32.01-10/152 від 05.02.2020р. та рекомендувати виділити додаткові 

кошти на петицію Марини Романової по стерилізації безпритульних тварин по 

Програмі благоустрою міста в сумі – 50 000, 00 грн. 

               За це рішення голосували:  

              "За" –  одноголосно 

 

2.4. лист №27/01 від 30.012020р. КП "Муніципальний транспорт" 

 СЛУХАЛИ: Готра В.В. повідомив, відповідно до норм чинного законодавства, 

про наявність конфлікту інтересів, тому утримується від обговорення та 

голосування за дане питання. 
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ВИРІШИЛИ: Повернутись до розгляду листа після звернення головного 

розпорядника коштів – департаменту міського господарства. 

            За це рішення голосували:  

                       "За" –  4 

"Не приймав участі у голосуванні" – 1 

 

СЛУХАЛИ: Готра В.В. запропонував провести зміни до розподілу коштів 

бюджету розвитку за об'єктами у 2020році, та доручити департаменту міського 

господарства підготувати відповідні зміни. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати клопотання Готри В.В. та провести зміни до 

розподілу коштів бюджету розвитку за об'єктами у 2020році. відповідно до 

таблиці. 

 
Зміни до розподілу коштів бюджету розвитку за обєктами у 2020 році 

        

Код 

Програм

ної 

класифі

кації  

видатків 

та 

кредиту

вання 

місцевих 

бюджеті

в 

Код 

економі

чної 

класифі

кації 

видатків 

та 

кредиту

вання 

Найменування 

обєктів 

будівництва, вид 

будівельних робіт, у 

тому числі проектні 

роботи 

Загальн

а 

тривалі

сть 

будівни

цтва 

(рік 

початку 

і 

заверш

ення) 

Загальн

а 

вартіст

ь 

будівни

цтва, 

гривень 

Рівень 

викона

ння 

робіт 

на 

почато

к 

бюджет

ного 

періоду

, % 

Обсяг 

видатків 

бюджету 

розвитку, 

які 

спрямову

ються на 

будівницт

во обєкта 

у 

бюджетно

му 

періоді, 

гривень 

Рівень 

готовн

ості 

обєкта 

на 

кінець 

бюджет

ного 

періоду

, % 

    Програма 

благоустрою міста 

Ужгород на 2018-

2020 роки 

      

-903 520  

  

1217442 3132 

Капітальний 

ремонт вул. 

Тиводара 

Легоцького 2020 

27 000 

000    -903 520  15  

1217442 3132 

Капітальний 

ремонт вул. Івана 

Анкудінова 2020 

12 820 

762    -290 857  100  

1216030 3132 

Капітальний 

ремонт зелених 

насаджень наб. 

Незалежності 2020 290 857    290 857  100  

    

Програма 

капітального 

ремонту житлового 

фонду у м. Ужгород 

на 2018-2022 роки       480 000    
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1216015   

Капітальний 

ремонт ліфтів   

1 975 

000    -146 400    

1216015 3131 

Капітальний ремонт 
ліфтів житлового 

будинку по вул. 

Василя 

Комендаря,54 (ОСББ 
"Комендаря,54") 2020 200 000    -160 000  100  

1216015 3131 

Капітальний ремонт 

ліфтів житлового 
будинку по вул. 

Минайська,6 (ЖБК 

"Молодіжний") 2020 17 000    13 600  100  

1216017   
Капітальний 

ремонт покрівель       660 000    

1216017 3131 

Капітальний ремонт 

покрівлі житлового 

будинку  по вул. 
Гвардійська,15 (БК 

"Гвардійська 15") 2020 300 000    240 000  100  

1216017 3131 

Капітальний ремонт 
покрівлі житлового 

будинку  по вул. 

Руданського,5 

(ОСББ "Шахта-
Руданського 5") 2020 300 000    240 000  100  

1216017 3131 

Капітальний ремонт 

покрівлі житлового 
будинку  по вул. 

Федора 

Достоєвського,2 

(ЖБК "Луч") 2020 225 000    180 000  100  

1216017 3131 

Капітальний 

ремонт 

водопроводу та 

каналізації       -200 000    

1216017 3131 

Капітальний ремонт 

водопроводу та 

каналізації 
житлового будинку 

по вул. Федора 

Достоєвського,2 
(ЖБК "Луч") 2020 225 000    -180 000  100  

1216017 3131 

Капітальний ремонт 

водопроводу та 

каналізації 
житлового будинку 

по вул. Адама 

Міцкевича,5А 2020 75 000    60 000  100  

1216017 3131 

Капітальний ремонт 
водопроводу та 

каналізації 

житлового будинку 
по вул. Василя 

Сурикова,44 (ОСББ 

"Сурикова,44") 2020 200 000    -80 000  100  
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1216017 3131 

Капітальний 

ремонт 

електрощитових       166 400    

1216017 3131 

Капітальний ремонт 

електрощитових, 

мереж 

електроосвітлення 
житлового будинку 

по вул. Василя 

Сурикова,44 (ОСББ 
"Сурикова,44") 2020 100 000    80 000  100  

1216017 3131 

Капітальний ремонт 

електрощитових, 

мереж 
електроосвітлення 

житлового будинку 

по вул. Минайська,8 
(ОСББ "Минайська 

8") 2020 183 000    146 400  100  

1216017 3131 

Капітальний ремонт 

електрощитових, 
мереж 

електроосвітлення 

житлового будинку 
по вул. Федора 

Достоєвського,2 

(ЖБК "Луч") 2020 150 000    -60 000  100  

            -423 520    

                 

         За це рішення голосували:  

              "За" –  одноголосно  

 

3. Управління освіти  

3.1. лист № 29.01–14/63 від 29.01.2020р. 

 ВИРІШИЛИ: Частково підтримати клопотання № 29.01–14/63 від 29.01.2020р. 

та рекомендувати виділити додаткові кошти на встановлення пультової 

охорони, в сумі – 500 000, 00 грн. 

                        За це рішення голосували:  

            "За" –  одноголосно 

 

3.2. лист № 29.01–14/64 від 30.01.2020р. 

 ВИРІШИЛИ: Повернутись до розгляду питання  щодо додаткової потреби в 

коштах за наявності перевиконання дохідної частини бюджету міста за 

результатами першого кварталу.  

               За це рішення голосували:  

          "За" –  одноголосно 

 

3.3. лист № 01.1-24/30 від 27.01.2020р. 
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 ВИРІШИЛИ: У зв'язку із тим, що управління капітального будівництва надало 

лист №28.01-15/19 від 30.01.2020 р. на виділення коштів на будівництво 

майданчика в сумі – 50 000, 00 грн. взяти клопотання  розпорядника до відома. 

                За це рішення голосували:  

           "За" –  одноголосно 

 

4. Управління економічного розвитку міста 

 4.1. лист № 1.05–16/30 від 19.01.2020р. 

 ВИРІШИЛИ:  Повернутись до розгляду питання  щодо додаткової потреби в 

коштах за наявності перевиконання дохідної частини бюджету міста за 

результатами першого кварталу.  

 

                 За це рішення голосували:  

            "За" –  одноголосно 

 

5. Управління капітального будівництва 

5.1. лист №28.01-15/19 від 30.01.2020р. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати клопотання №28.01-15/19 від 30.01.2020р. та 

рекомендувати виділити додаткові кошти на виготовлення проектно-

кошторисної документації на 2 об'єкти, в сумі - 100 000, 00 грн., а саме: 

- Капітальний ремонт сходових клітин та приміщень малої зали засідань 

адмінбудівлі по пл. Поштова, 3 в сумі – 50 000,00 грн. 

- Будівництво мультифункціонального майданчика для занять ігровими 

видами спорту в спеціалізованому навчально-виховному комплексі з 

поглибленим вивченням англійської мови Пролісок по пр. свободи,41 в 

сумі – 50 000,00 грн. 

        За це рішення голосували:  

        "За" –  одноголосно 

 

 5.2. лист Управління охорони здоров'я від 05.02.2020р. №92/31-13 

ВИРІШИЛИ: Направити лист на вивчення управлінню капітального 

будівництва. 

        За це рішення голосували:  

             "За" –  одноголосно 

 

5.3. лист №28.01-15/21 від 11.02.2020р. 

ВИРІШИЛИ: Частково підтримати клопотання  №28.01-15/21 від 11.02.2020р. 

та рекомендувати виділити додаткові кошти на капітальний ремонт будівлі ДНЗ 

№40 по вул. Волошина, в сумі - 100 000, 00 грн. 

       За це рішення голосували:  

             "За" –  одноголосно 

 

6. Управління охорони здоров'я 

6.1. лист №31-24/31 від 03.02.2020р. 
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ВИРІШИЛИ: Частково підтримати клопотання №31-24/31 від 03.02.2020р. та 

рекомендувати виділити додаткові кошти на придбання ноутбуків та 

облаштування нових місць для КНГІ “Ужгородська міська дитяча клінічна 

лікарня”, в сумі - 578 070, 00 грн.; 

     За це рішення голосували:  

            "За" –  одноголосно 

 

6.2. лист №58/31-19, №65/31-19 від 03.02.2020 р. 

ВИРІШИЛИ: Частково підтримати клопотання №58/31-19, №65/31-19 від 

03.02.2020р. та рекомендувати виділити додаткові кошти на придбання 

медичного та комп'ютерного обладнання на КНП “Ужгородська міська 

поліклініка ” в сумі – 1 344 500, 00 грн. 

       За це рішення голосували:  

            "За" –  одноголосно 

 

6.3. лист №109/31– 16 від 10.02.2020 р. 

ВИРІШИЛИ:Підтримати клопотання  №109/31-16 від 10.02.2020р. та 

рекомендувати виділити додаткові кошти КНП “Центральна міська клінічна 

лікарня” для завершення другого етапу комп'ютеризації закладу та 

облаштування місць з метою контактування з НСЗУ, в сумі – 940 000,00 грн; 

       За це рішення голосували:  

              "За" –  одноголосно 

 

6.4. лист №119/31-18 від 11.02.2020 р. 

ВИРІШИЛИ:Підтримати клопотання №119/31-18 від 11.02.2020 р. та 

рекомендувати виділити додаткові кошти КНП “Ужгородський міський 

пологовий будинок ” на придбання аналізатора крові та електролітів для 

забезпечення надання пакету послуг “Неонатологічна допомога ”, в сумі – 390 

000,00 грн; 

        За це рішення голосували:  

             "За" –  одноголосно 

 

6.5. лист №92/31-13 від 05.02.2020 р. 

 ВИРІШИЛИ: Повернутись до розгляду питання  щодо додаткової потреби в 

коштах за наявності перевиконання дохідної частини бюджету міста за 

результатами першого кварталу.  

           За це рішення голосували:  

            "За" –  одноголосно 

 

СЛУХАЛИ:  Готра В.В.  у зв'язку з проведенням медичної реформи   

рекомендував присутнім членам комісії надати протокольне доручення 

головним лікарям медичних установ міста, надати інформацію щодо переліку 

пакетів медичних послуг які гарантуються населенню та оплачуються з 

державного бюджету на основі  єдиних національних тарифів. 
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ВИРІШИЛИ: Доручити головним лікарям медичних установ міста до 

наступного засідання комісії з питань соціально – економічного розвитку, 

бюджету, фінансів, оподаткування та регуляторної політики подати 

інформацію, щодо переліку пакетів медичних послуг які гарантуються 

населенню та оплачуються з державного бюджету на основі  єдиних 

національних тарифів. 

                За це рішення голосували:  

              "За" –  одноголосно 

 

7. Ужгородська міська рада 

7.1. лист №07.12/48 від 03.02.2020р. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати клопотання №07.12/48 від 03.02.2020р. та 

рекомендувати виділити додаткові кошти на “Програму виконання рішень судів 

та інших виконавчих документів на 2018-2022 р”. в сумі – 56 600, 00 грн. 

       

За це рішення голосували:  

          "За" –  одноголосно 

 

II. Обговорення проєктів рішень засідання чергової ХLІV сесії 

Ужгородської міської  ради VІI скликання. 

 

(проєкт № 1958) Про зміни до бюджету коля міста Ужгород на 2020 рік. 

СЛУХАЛИ: Гах Л.М.  представила проєкт рішення.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проєкт рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії з наступними критичними зауваженнями: 

1. Доповнити преамбулу проєкту рішення текстом наступного змісту: 

«висновок департаменту фінансів та бюджетної політики Ужгородської міської 

ради про перевиконання бюджету розвитку міста за січень 2020 року» 

12.02.2020 № 112/33/03-20. 

         2. Доповнити зміст проєкту рішення пунктами наступного змісту: 

 Затвердити  зміни до розподілу видатків  бюджету  міста  Ужгород на 

2020 рік за рахунок  перевиконання надходжень спеціального фонду бюджету 

згідно з додатком 9.  

 Затвердити зміни  до обсягу доходів бюджету м. Ужгород на 2020 рік 

згідно з додатком 10. 

 3.  Пункт 5 проєкту рішення викласти в наступній редакції: «Додатки                 

№ 1-10 до цього рішення є його невід’ємною частиною». 

 4. За рахунок вільного залишку  коштів станом на 01.01.2020 року 

виділити головним розпорядникам кошти у сумі 3 134 720 грн., у тому числі: 

  Ужгородській міській раді   на Програму виконання рішень судів та 

інших виконавчих документів на 2018-2022 роки по КПКВК 0110180 «Інша 

діяльність у сфері державного управління»  КЕКВ 2800 «Інші поточні видатки» 

в сумі 56 600 грн. 

 виконкому у сумі 2 134 000 грн. : 
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        по  КПКВК 0219800 «Субвенція з місцевого бюджету державному 

бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів»       

2 084 000 грн., в тому числі на: 

         Програму підтримки підрозділів УСБУ в Закарпатській області на 2018-

2020 роки» 800 000 грн. по КЕКВ 3220; 

         Програму 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 484 000 

грн., в тому числі по КЕКВ 2620 - 351 500 грн., КЕКВ 3220 – 132 500 грн.; 

         Комплексну Програму профілактики та протидії злочинності в м. Ужгород 

на 2017-2020 роки 300 000 грн. по КЕКВ 2620; 

         Програму підтримки управління стратегічних розслідувань в 

Закарпатській області Департаменту стратегічних розслідувань НП України на 

2020 рік 500 000 грн. по КЕКВ 3220; 

         по КПКВК 0210160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у 

містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах»            

50 000 грн. по КЕКВ 2210; 

 управлінню освіти у сумі 500 000 грн.: 

по КПКВК 0611010 «Надання дошкільної освіти» у сумі 200 000 грн., у 

тому числі: КЕКВ 2210 – 110 000 грн., КЕКВ 2240 – 90 000 грн., 

по КПКВК 0611020 № Надання загальної середньої освіти закладами 

середньої освіти ( у тому числі з дошкільними підрозділами ( відділеннями, 

групами)) у сумі 300 000 грн., у тому числі: КЕКВ 2210 – 145 000 грн., КЕКВ 

2240 – 155 000 грн., 

 управлінню охорони здоров’я в сумі 344 120 грн. на Програму 

фінансової підтримки закладів первинного, вторинного рівня медичної 

допомоги та їх розвиток у місті Ужгород на 2020-2023 роки  по КЕКВ 2610, з 

них: 

 в сумі 220 000 грн. по КПКВК 0712010 «Багатопрофільна стаціонарна 

медична допомога населенню»; 

в сумі 124 120 грн. по КПКВК 0712080 «Амбулаторно-поліклінічна 

допомога населенню, крім первинної медичної допомоги»; 

 департаменту міського господарства  в сумі 100 000 грн.: 

   по  КПКВК 1217130 «Здійснення заходів із землеустрою» КЕКВ 2240 на 

Програму підготовки до формування земельних ділянок та визначення їх як 

об'єктів цивільних прав на 2020-2022 роки в сумі 50 000 грн.; 

 по КПКВК 1216030 «Організація благоустрою населених пунктів» КЕКВ 

2240 по Програмі благоустрою міста Ужгород на 2018-2022 роки в сумі               

50 000 грн. 

5. Збільшити обсяг спеціального фонду бюджету розвитку міста Ужгород 

на 2020 рік на 2 935 000 грн.: 

по коду 24170000 «Надходження коштів пайової участі у розвитку 

інфраструктури населеного пункту» на 2 210 000 грн.; 
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по коду 31030000 «Кошти від відчуження майна, що належить 

Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності 

 » на 160 000 грн.; 

по коду 33010100 «Кошти від продажу земельних ділянок 

несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або 

комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території 

Автономної Республіки Крим» на 565 000 грн.  

 6. За рахунок перевиконання надходжень спеціального фонду бюджету 

розвитку збільшити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів 

всього на 2 935 000 грн., в т. ч.: 

   департаменту міського господарства всього на 1 119 450 грн., з них: 

 в сумі 71 070 грн. по КПКВК 1217650  «Проведення експертної грошової 

оцінки земельної ділянки чи права на неї» КЕКВ 2281 по Програмі підготовки 

до продажу земельних ділянок на 2018-2020 роки; 

 в сумі 99 000 грн. по КПКВК 1217660 «Підготовка земельних ділянок 

несільськогосподарського призначення або прав на них комунальної власності 

для продажу на земельних торгах та проведення таких торгів» КЕКВ 2281 по 

Програмі підготовки до формування земельних ділянок та визначення їх як 

об'єктів цивільних прав на 2020-2022 роки; 

 для балансування джерел коштів переданих із загального фонду до 

спеціального фонду бюджету розвитку в сумі 949 380 грн. по КПКВК 1217640 

«Заходи з енергозбереження» КЕКВ 3142; 

 управлінню охорони здоров’я в сумі 1 815 550 грн. на Програму 

фінансової підтримки закладів первинного, вторинного рівня медичної 

допомоги та їх розвиток у місті Ужгород на 2020-2023 роки  по КЕКВ 3210, з 

них: 

 в сумі 732 070 грн. по КПКВК 0712010 «Багатопрофільна стаціонарна 

медична допомога населенню»; 

 в сумі 390 000 грн. по КПКВК 0712030 «Лікарсько-акушерська допомога 

вагітним, породіллям та новонародженим»; 

 в сумі 693 480 грн. по КПКВК 0712080 «Амбулаторно-поліклінічна 

допомога населенню, крім первинної медичної допомоги» 

 7. За рахунку залишку коштів спеціального фонду бюджету розвитку 

станом на 01.01.2020 року департаменту міського господарства збільшити 

бюджетні призначення в сумі 127 930 грн. по КПКВК 1217650 «Проведення 

експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї» КЕКВ 2281 по 

Програмі підготовки до продажу земельних ділянок на 2018-2020 роки.  

 8. Провести перерозподіл бюджетних призначень: 

 виконкому збільшити бюджетні призначення в сумі 80 000 грн. по 

КПКВК 0210160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті 

Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах» КЕКВ 3110. 

 управлінню охорони здоров’я збільшити  бюджетні призначення  у сумі 

1 776 500 грн., у тому числі: 
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  на Програму фінансової підтримки закладів первинного, вторинного 

рівня медичної допомоги та їх розвиток у місті Ужгород на 2020-2023 роки у 

сумі 1 092 000 грн., з них : 

  по  КПКВК 0712010 « Багатопрофільна стаціонарна медична допомога 

населенню» у сумі 566 000 грн., у тому числі: по КЕКВ 2610 - 486 000 грн., 

КЕКВ 3210 – 80 000 грн.; 

  по КПКВК 0712080 « Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, 

крім первинної медичної допомоги» у сумі 526 900 грн., у тому числі: по КЕКВ 

2610 – 463 380 грн., КЕКВ 3210 – 63 520 грн.; 

  на Програму «Цукровий та нецукровий діабет на 2018-2022 роки» по 

КПКВК 0712144 «Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та 

нецукровий діабет» у сумі 683 600 грн.; 

 управлінню капітального будівництва збільшити бюджетні 

призначення всього в сумі 200 000 грн., з них: 

 в сумі 50 000 грн. по КПКВК 1510180 «Інша  діяльність у сфері 

державного управління» на  «Капітальний ремонт сходових кліток та 

приміщень малої зали засідань адмінбудівлі по пл. Поштовій, 3»; 

 в сумі 50 000 грн. по КПКВК 1515045 на «Будівництво 

мультифункціональних майданчиків для занять ігровими видами спорту» на 

«Будівництво мультифункціонального  майдачника для занять ігровими видами 

спорту в спеціалізованому навчально-виховному комплексі з поглибленим 

вивченням англійської мови "Пролісок" по пр. Свободи, 41»; 

 в сумі 100 000 грн. по КПКВК 1511010 «Надання дошкільної освіти» на 

«Капітальний ремонт будівлі ДНЗ №40 по вул. Волошина»; 

  департаменту міського господарства зменшити бюджетні призначення 

всього в сумі  1 372 900 грн., з них: 

 зменшити по спеціальному фонду бюджету розвитку по  КПКВК 1216015 

«Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів» в сумі                    

146 400 грн. по Програмі капітального ремонту житлового фонду у м. Ужгород 

на 2018-2022 роки;  по КПКВК 1217442 «Утримання та розвиток інших об'єктів 

транспортної інфраструктури»  в сумі 1 194 377 грн. по Програмі благоустрою 

міста Ужгород на 2018-2022 роки та для балансування джерел між загальним та 

спеціальним фондом бюджету розвитку зменшити по КПКВК 1217640 «Заходи 

з енергозбереження» в сумі 949 380 грн.; 

 збільшити по спеціальному фонду бюджету розвитку по  КПКВК 1216017 

«Інша діяльність, пов’язана з експлуатацією об’єктів житлово-комунального 

господарства» в сумі 626 400 грн. по Програмі капітального ремонту житлового 

фонду у м. Ужгород на 2018-2022 роки та по  КПКВК 1216030 «Організація 

благоустрою населених пунктів» в сумі 290 857 грн. по Програмі благоустрою 

міста Ужгород на 2018-2022 роки.  

 9. Зменшити обсяг резервного фонду міського бюджету на 2020 рік на 

суму 683 600 грн. 

 10. В додатку 5 «Розподіл коштів бюджету розвитку на здійснення 

заходів із будівництва, реконструкції і реставрації, капітального ремонту 

об'єктів виробничої, комунальної та соціальної інфраструктури за об'єктами 
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бюджету м. Ужгород на 2020 рік» до рішення XLII сесії Ужгородської міської 

ради VII скликання 12.12.2019 № 1800 «Про бюджет міста Ужгород на 2020 

рік» змінити назву об’єкту:  

з  «Реконструкція водопровідної мережі по вул. Гагаріна» 

на «Реконструкція водогону по вул. Гагаріна» 

11. В додатку 2 «Фінансування бюджету міста Ужгород на 2020 рік» до 

рішення XLII сесії Ужгородської міської ради VII скликання 12.12.2019 № 1800 

«Про бюджет міста Ужгород на 2020 рік» змінити  коди: 

з  302200 «Погашено позик»   

на  301200 «Погашено позик»   

        За це рішення голосували 

  "ЗА" – одноголосно 

 

 

Голова комісії        Віталій ГОТРА 

 


