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ПРОТОКОЛ № 174 
засідання постійної комісії з питань соціально – економічного розвитку, 

бюджету, фінансів, оподаткування та регуляторної політики 

 

від 02.06.2020 р.         м. Ужгород  

 

ПРИСУТНІ: Готра В.В. – голова комісії. 

Фрінт С.Л. – заст. голови комісії. 

Гомонай В.В., Щадей В.І.,  

Мандич Ю.В., 

ВІДСУТНІ:  

Ковальський А.В. – секретар комісії. 

Химинець В.В. – член комісії. 

ЗАПРОШЕНІ: 

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

Лукач П.М. – заступник начальника відділу фінансування місцевого 

господарства та соціального захисту населення, департаменту фінансів та 

бюджетної політики; 

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

 

     ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

I. Про лист департаменту фінансів та бюджетної політики 02.06.2020р. 

№406/33/02-09 (висновок) 

II.Про лист департаменту фінансів та бюджетної політики 02.06.2020р. 

№406/33/02-09 (перерозподіл та додаткова потреба  УКБ, ДМГ, управління 

охорони здоров'я ) 

III.Про лист департаменту фінансів та бюджетної політики 02.06.2020р. 

№406/33/02-09 ( перерозподіл та додаткова потреба по установах соціально 

- культурної сфери) 

 

I. Про лист департаменту фінансів та бюджетної політики 02.06.2020р. 

№406/33/02-09 (висновок) 

ВИСТУПАЛИ: Гах Л.М. ознайомила присутніх членів комісії із листом № 

397/33/03-20 від 28.05.2020р. “Висновок про виконання бюджету міста за січня-

квітня 2020р.”  

ВИРІШИЛИ:  

- Інформацію прийняти до відома. 

- Внести зміни до бюджету міста в частині джерел фінансування, зокрема:  

- зменшити доходи загального фонду бюджету на 8 404 300 грн. по КБК 

11010100 “Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими 

агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати”; 

- зменшити видатки в частині коштів переданих із загального фонду до 

бюджету розвитку по департаменту міського господарства в сумі 8 404 300 грн., 

в т.ч.: 
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в сумі 2 023 804 грн. по коду ПКВК 1216017 «Інша діяльність, пов’язана з 

експлуатацією об’єктів житлово-комунального господарства»; 

в сумі 3 477 777 грн. по коду ПКВК 1216030 «Організація благоустрою 

населених пунктів»; 

в сумі 2 902 719 грн. по коду ПКВК 1217442 «Утримання та розвиток інших 

об'єктів транспортної інфраструктури». 

- збільшити доходи спеціального фонду бюджету розвитку на 8 404 300 грн., в 

т.ч.: 

- по КБК 24170000 “Надходження коштів пайової участі у розвитку 

інфраструктури населеного пункту” на 2 258 300 грн.; 

- по КБК 31030000 “Кошти від відчуження майна, що належить Автономній 

Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності” на 1 978 000 

грн.; 

- по КБК 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 4 168 000 грн. 

- збільшити видатки спеціального фонду бюджету розвитку по департаменту 

міського господарства в сумі 8 404 300 грн., в т.ч.: 

в сумі 2 023 804 грн. по коду ПКВК 1216017 «Інша діяльність, пов’язана з 

експлуатацією об’єктів житлово-комунального господарства»; 

в сумі 3 477 777 грн. по коду ПКВК 1216030 «Організація благоустрою 

населених пунктів»; 

в сумі 2 902 719 грн. по коду ПКВК 1217442 «Утримання та розвиток інших 

об&#39;єктів транспортної інфраструктури». 

 

- Доручити департаменту фінансів та бюджетної політики провести аналіз 

виконання бюджету міста та надати пропозиції щодо економії бюджетних 

коштів за період карантину.          

        

        За це рішення голосували:  

                  "За" –  одноголосно 

 

II. Про лист департаменту фінансів та бюджетної політики 02.06.2020р. 

№406/33/02-09 (перерозподіл та додаткова потреба  УКБ, ДМГ, управління 

охорони здоров'я ) 

1. Департамент міського господарства 

1.1. Лист № 32.01-10/592 від 18.05.2020р. 

 ВИРІШИЛИ: Погодити перерозподіл бюджетних призначень та доручити 

департаменту фінансів винести питання на розгляд позачергової сесії міської 

ради, а саме: 

           

Програма благоустрою міста Ужгород на 2018-2020 роки 
                 -458 806 

Капітальний ремонт вул. Івана Анкудінова -258 381 
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Капітальний ремонт вул. Івана Павлова -200 000 

Капітальний ремонт тротуарів вул. Кошицька -700 000 

Капітальний ремонт вул. Стародоманинська 1 019 274 

Капітальний ремонт вул. Кіндрата Рилєєва -700 000 

Капітальний ремонт перехрестя вулиць Закарпатської-Загорської з 

влаштуванням світлофорного об'єкта 

790 000 

Капітальний ремонт внутрішньоквартальних територій по вул. 

Маресьєва,1,3,5 

-409 699 

Програма капітального ремонту житлового фонду у м. Ужгород на 

2018-2022 роки 

458 806 

Капітальний ремонт покрівель 458 806 

Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку по  пр. Свободи,43 458 806 

 

                     За це рішення голосували:  

                  "За" –  одноголосно 

1.2. Лист  №32.01-10/614 від 26.05.2020р.  

ВИРІШИЛИ: Погодити перерозподіл бюджетних призначень та доручити 

департаменту фінансів винести питання на розгляд позачергової сесії міської 

ради, а саме: 

 

Програма благоустрою міста Ужгород на 2018-2020 роки 0 

Поточний ремонт міських шляхів 1 043 907 

Капітальний ремонт вул. Івана Павлова -100 000 

Капітальний ремонт тротуарів вул. Кошицька -100 000 
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Капітальний ремонт вул. Кіндрата Рилєєва -100 000 

Реконструкція фонтану в сквері Героїв Майдану -200 000 

Капітальний ремонт внутрішньоквартальних територій по вул. 

Оноківська,14,16,18 

-253 606 

Капітальний ремонт внутрішньоквартальних територій по вул. 

Маресьєва,1,3,5 

-290 301 

Програма капітального ремонту житлового фонду у м. Ужгород на 2018-

2022 роки 

-240 000 

Капітальний ремонт покрівель -180 000 

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

Капітальний ремонт водопроводу, каналізації 60 000 

 вул. Адама Міцкевича,5А 60 000 

Програма фінансової підтримки комунальних підприємств міста 

Ужгород на 2018-2020 роки 

120 000 

КП "Водоканал м. Ужгорода" 120 000 

 

                     За це рішення голосували:  

                  "За" –  одноголосно 

 

1.3.  Лист №32.01-10/615 від 26.05.2020р.    

ВИРІШИЛИ: Відхилити клопотання розпорядника коштів у зв'язку з 

відсутністю фінансового ресурсу.  

Програма благоустрою міста Ужгород на 2018-2020 роки 

18 644 039 

Капітальний ремонт вул. Капушанська (від перехрестя пр. Свободи 

до перехрестя вул. Легоцького) 5 841 133 
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Капітальний ремонт внутрішньоквартальної території по вул. 

Капушанська,149 1 060 817 

Капітальний ремонт внутрішньоквартальної території по вул. 8-

Березня,26-28 2 596 697 

Капітальний ремонт вул. Полонинська 800 000 

Капітальний ремонт вул. Миколи Лелекача 345 392 

Капітальний ремонт вул. Тиводара Легоцького 4 000 000 

Капітальний ремонт тротуарів по наб. Слов'янська 3 000 000 

Виготовлення проектно-кошторисної документації та проведення 

експертизи на капітальний ремонт доріг та тротуарів 1 000 000 

 

                      За це рішення голосували:  

                            "За" –  одноголосно 

 

1.4. Лист  №32.01-10/627 від 01.06.2020р.  

ВИРІШИЛИ: Погодити перерозподіл бюджетних призначень та доручити 

департаменту фінансів винести питання на розгляд позачергової сесії міської 

ради, а саме: 

 

Програма благоустрою міста Ужгород на 2018-2020 роки 386 000 

 90611000-3 Послуги з прибирання вулиць (Забезпечення утримання в належному 

стані міських доріг) 

-450 000 

Забезпечення утримання в належному стані об'єктів благоустрою (в т. ч. 

фарбування об'єктів благоустрою)) 

-100 000 

Капітальний ремонт вул. Олександра Богомольця -959 392 

Виготовлення проектно-кошторисної документації та проведення експертизи на 

капітальний ремонт доріг та тротуарів 

1 000 000 
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Капітальний ремонт вул.Ужанська -700 000 

Капітальний ремонт вул. Миколи Лелекача 345 392 

Капітальний ремонт внутрішньоквартальної території по вул. Гойди,28-пл. Др. 

Народів,2 

-500 000 

Виготовлення проектно-кошторисної документації та проведення експертизи на 

капітальний ремонт об'єктів благоустрою 

150 000 

Капітальний ремонт внутрішньоквартальної території по вул. Капушанська,149 300 000 

Капітальний ремонт внутрішньоквартальної території по вул. 

Капушанська,177 

500 000 

Капітальний ремонт внутрішньоквартальної території по вул. Оноківська,20, 

вул. Канальна,35,33,31,29 

600 000 

Капітальний ремонт внутрішньоквартальної території по вул. 8-Березня,26-

28 

200 000 

Комплексна Програма відновлення історичного центру м. Ужгорода на 2017-

2020 роки 

-2 500 000 

Реконструкція інженерних мереж по пл. Ш. Петефі -2 500 000 

Програма капітального ремонту житлового фонду у м. Ужгород на 2018-2022 

роки 

1 694 000 

Капітальний ремонт водопроводу, каналізації 236 000 

Капітальний ремонт водопроводу, каналізації житлового будинку по  вул. Василя 

Сурикова,44 (ОСББ "Сурикова,44") 

-64 000 

Капітальний ремонт водопроводу, каналізації житлового будинку по  пр. 

Свободи,38 

-150 000 
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Капітальний ремонт водопроводу, каналізації житлового будинку по  вул. Вілмоша 

Ковача,13 

150 000 

Капітальний ремонт водопроводу, каналізації житлового будинку по вул. 

Насипна,10 (ОСББ «Насипна 10») 

300 000 

Капітальний ремонт електрощитових, мереж електроосвітлення будинків 157 440 

Капітальний ремонт електрощитових, мереж електроосвітлення житлового 

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

93 440 

Капітальний ремонт електрощитових, мереж електроосвітлення житлового 

будинку по  вул. Василя Сурикова,44 (ОСББ "Сурикова,44") 

64 000 

Капітальний ремонт покрівель 1 236 560 

Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку по вул. Івана Сільвая,5 -400 000 

Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку по вул. Миколаї Божук (ОСББ 

«М.Божук 6») 

400 000 

Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку по вул. Адольфа 

Добрянського,14 

300 000 

Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку по вул. Адольфа 

Добрянського,10 

-320 000 

Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку по вул. Адольфа 

Добрянського,12 (ОСББ «Вул. Добрянського, 12») 

320 000 

Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку по вул. Загорська,15 (ОСББ 

«Загорська 15») 

200 000 

Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку по вул. Романа Шухевича,10А 200 000 

Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку по вул. Василя Комендаря,78 

(ОСББ "В.Комендаря 78") 

236 560 
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Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку по вул. Марії Заньковецької,3 

(ОСББ "Заньковецької 3") 

300 000 

Капітальний ремонт ліфтів 64 000 

 Капітальний ремонт ліфтів житлового будинку по вул. Бориса Тлехаса,81 (ОСББ 

"Тлехаса,81") 

-71 000 

 Капітальний ремонт ліфтів житлового будинку по вул. Бориса Тлехаса,93 40 000 

 Капітальний ремонт ліфтів житлового будинку по вул.Тиводара Легоцького,68 31 000 

 Капітальний ремонт ліфтів житлового будинку по пр. Свободи,46 (ОСББ 

"Проспект Свободи 46») 

64 000 

Програма реконструкції та капітального ремонту мережі зовнішнього 

освітлення міста Ужгород на 2017-2020 роки 

50 000 

Внутрішньоквартальна територія по вул. 8 березня,30 50 000 

Програма фінансової підтримки комунальних підприємств міста Ужгород на 

2018-2020 роки 

200 000 

КП "Парк культури та відпочинку "Під замком" по департаменту міського 

господарства 

200 000 

 

1.5. Протокольне доручення комісії  

ВИРІШИЛИ: Погодити перерозподіл бюджетних призначень та доручити 

департаменту фінансів винести питання на розгляд чергової сесії міської ради, 

а саме: 

 

Перерозподіл призначень між розпорядниками -4 000 000 

Програма благоустрою міста Ужгород на 2018-2020 роки -4 000 000 
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Капітальний ремонт вул. Гагаріна -4 000 000 

 

              За це рішення голосували:  

                  "За" –  одноголосно 

 

1.6.  Лист №32.01-10/628 від 01.06.2020р. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати клопотання №32.01-10/628 від 01.06.202р. та 

рекомендувати виділити додаткові кошти на виконання робіт, а саме:  

 

Програма благоустрою міста Ужгород на 2018-2020 роки 
5 500 000 

Капітальний ремонт тротуарів по наб. Слов'янська 4 22100 

 

          За це рішення голосували:  

                                "За" –  одноголосно  

 

2. Управління капітального будівництва 

2.1. Лист №28.01-15/73 від 25.05.2020  

ВИРІШИЛИ: Погодити перерозподіл бюджетних призначень та доручити 

департаменту фінансів винести питання на розгляд чергової сесії міської ради, 

а саме: 

 

Об'єкти комунального господарства 81 500 

Реконструкція водогону по вул. Гагаріна -3 500 000 

Реконструкція водопровідної мережі по вул. 

Капушанській від вул. Грушевського до пр. 

Свободи 3 000 000 

Реконструкція водопровідної мережі по вул. 

Східна 300 000 

Реконструкція водопровідної мережі по вул. 

Добрянського 300 000 

Будівництво баскетбольного майданчика на 

прибудинковій території по вул. Бестужева, 

буд 4, вул. Заньковецька, буд 77 та вул. 

Легоцького, буд 21, 23 (проект 

громадського бюджету) 192 548 
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Будівництво баскетбольного майданчика на 

прибудинковій території по вул. Руднського 

буд. 5. вул. Благоєва буд 8-12 та вул. 

Оноківськіка буд. 8-14 (проект 

громадського бюджету) -192 548 

Реконструкція притулку з тимчасового 

утримання безпритульних тварин по вул. 

Загорська 300 000 

Капітальний ремонт приміщень під соціальну 

майтерню в будівлі по вул. 8 Березня, 46А 

(проект громадського бюджету) 
-318 500 

в тому числі 0 

проектні роботи -18 500 

Об'єкти освіти -211 500 

Капітальний ремонт зовнішньої та 

внутрішньої каналізаційної мережі будівлі 

ДНЗ №28 по вул. Добролюбова 50 000 

Капітальний ремонт будівлі ДНЗ №40 по вул. 

Волошина 300 000 

Капітальний ремонрт харчоблоку ДНЗ №7 по 

вул. Волошина, 46 250 000 

Капітальний ремонт огорожі закладу 

дошкільної освіти №29 "Дивосвіт" загального 

розвитку по вул. Грушевського, 61А 
-300 000 

Капітальний ремонт ігрових майданчиків 

ДНЗ № 36 по вул. Бачинського (проект 

громадського бюджету) 100 000 

Капітальний ремонт покрівлі будівлі ДНЗ №8 

«Дзвіночок» 150 000 

Будівництво мультифункціонального 

майданчика для занять ігровими видами 

спорту в загальноосвітній школі І-ІІІ ст. №6 

імені В. С. Гренджі-Донського по вул. 

Польова в м. Ужгород 135 089 

Капітальний ремонт санвузлів УЗОШ І-ІІІ ст. 

№19 по вул. Заньковецької, 66 200 000 
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Капітальний ремонт спортивного майданчика 

Ужгородської спеціалізованої школи І-ІІІ ст. 

№5 корпус №2, з поглибленим вивченням 

іноземних мов по пл. Ш. Петефі, 36 (проект 

громадського бюджету) 
-496 589 

Будівництво міні-котельні для ЗОШ №6 по 

вул. Одеській -600 000 

Об'єкти охорони здоров'я 130 000 

Капітальний ремонт коридору та приміщень 

відділення судинної неврології ЦМКЛ по вул. 

Грибоєдова 130 000 

(в тому числі виготовлення проектно-

кошторисної документації) 30 000 

Уточнення назви об'єктів 0 

з "Реконструкція існуючого спортивного 

майданчика на території Боздошського парку 

під скейт-майданчик (проект громадського 

бюджету)" 0 

на "Будівництво скейт-майданчику на пл. Б. 

Хмельницького (проект громадського 

бюджету)" 0 

з "Капітальний ремонт санвузлів та 

харчоблоку будівлі Ужгородської 

спеціалізованої школи №5 з поглибленим 

вивченням іноземних мов по наб. Київська, 

16" 0 

на "Капітальний ремонт санвузлів будівлі 

Ужгородської спеціалізованої школи №5 з 

поглибленим вивченням іноземних мов по 

наб. Київська, 16" 0 

з "Капітальний ремонт реанімаційного 

відділення МДКЛ по вул. Бращайків" 0 

на "Капітальний ремонт реанімаційного 

відділення та сходової клітки МДКЛ по вул. 

Бращайків" 0 

 

             За це рішення голосували:  

                  "За" –  одноголосно  
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2.2. Лист №28.01-15/74 від 25.05.2020р. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати клопотання №28.01-15/74 від 25.05.2020р.  та 

рекомендувати виділити додаткові кошти на виконання робіт, а саме:  

 

Обєкти комунального господарства 5 610 000 

Реконструкція водопровідної мережі по вул. Капушанській від вул. 

Грушевського до пр. Свободи 4 000 000 

Будівництво нової лінії каналізаційних очисних споруд потужністю 50 тис. 

м3/добу м. Ужгород 230 000 

(в тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації) 230 000 

Будівництво напірної каналізаційної мережі із влаштуванням КНС від   вул. 

Спортивна до  вул. Українська 

350 000 

Реконструкція водопровідної мережі Д-200 мм по вул. Грибоєдова 

280 000 

(в тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації) 280 000 

Капітальний ремонт сходових кліток та приміщень малої зали засідань 

адмінбудівлі по пл. Поштовій, 3 500 000 

Капітальний ремонт коридору та кабінеті четвертого поверху будівлі по пл. 

Поштовій, 3 50 000 

(в тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації) 50 000 

Будівництво автотранспортної бази для КП «Ужгородський муніципальний 

транспорт» Ужгородської міської ради по вул. Загорська 100 000 

(в тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації) 

100 000 

Будівництво автотранспортної бази для КП «Водоканал» по вул. Загорська 

100 000 
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(в тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації) 

100 000 

Об'єкти охорони здоров'я 100 000 

Капітальний ремонт будівлі реабілітаційного відділення МДКЛ  по вул. 

Ракоці,3-5 100 000 

(в тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації) 100 000 

Об'єкти освіти 2 180 000 

Капітальний ремонт благоустрою території та головного входу будівлі УЗОШ 

№19 І-ІІІ ст.  по вул. Заньковецької, 66 30 000 

(в тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації) 30 000 

Капітальний ремонт санвузлів УЗОШ І-ІІІ ст. №19 по вул. Заньковецької, 66 350 000 

Капітальний ремонт басейну класичної гімназії по вул. 8 Березня 1 750 000 

Капітальний ремонт опалення будівлі ЗОШ І-ІІІ ст. №19 по вул. Заньковецької 50 000 

(в тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації) 50 000 

 

                          За це рішення голосували:  

                             "За" –  одноголосно 

 

2.3. Лист №28.01-15/79 від 02.06.2020р. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати клопотання №28.01-15/79 від 25.05.2020р.  та 

рекомендувати виділити додаткові кошти на виконання робіт, а саме:  

Будівництво санвузла на розворотній площадці по вул. Баб'яка 
50 000 

(в тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації) 

50 000 

 

         За це рішення голосували:  

                                "За" –  одноголосно 
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3. Управління охорони здоров'я  

3.1.  Лист №599/31-19 від 01.06.2020р.    

ВИРІШИЛИ: Підтримати клопотання лист №599/31-19 від 01.06.2020р.  та 

рекомендувати виділити додаткові кошти на реалізацію "Програми фінансової 

підтримки закладів первинного, вторинного рівня медичної допомоги та їх 

розвиток у місті Ужгород на 2020-2023 роки" за рахунок зменшення призначень 

по листу ДМГ №32.01-10/627 від 01.06.2020р.,  а саме:  

 

     Закупівля ІФА-аналізатора для КНП "Ужгородська міська поліклініка" 170 000 

 

       За це рішення голосували:  

                             "За" –  одноголосно 

 

 

III. Про лист департаменту фінансів та бюджетної політики 02.06.2020р. 

№406/33/02-09 ( перерозподіл та додаткова потреба по установах соціально 

- культурної сфери) 

 

1. Управління охорони здоров'я  

1.1. Лист №31-24/174 від 25.05.2020р. 

ВИРІШИЛИ: Погодити перерозподіл бюджетних призначень та доручити 

департаменту фінансів винести питання на розгляд чергової сесії міської ради, 

а саме:  

 

зменшити бюджетні призначення по КПКВК 0712080 "Амбулаторно-

поліклінічна допомога населенню, крім первинної медичної допомоги" -241 000 

збільшити бюджетні призначення по КПКВК "Багатопрофільна 

стаціонарна медична допомога населенню" 241 000 

 

        За це рішення голосували:  

             "За" –  одноголосно 

  

1.2.  Лист  №573/31-17/1 від 26.05.2020р.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати клопотання  №573/31-17/1 від 26.05.2020р. та 

рекомендувати виділити додаткові кошти КНП "Ужгородська міська дитяча 

лікарня на заробітну плату травень-липень 2020 р. в сумі - 1 388 000, 00 грн. 

      За це рішення голосували:  

                             "За" –  одноголос 

 

1.3.  Лист  №31-24/176/1 від  26.05.2020р.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати клопотання  №31-24/176/1 від  26.05.2020р.  та 

рекомендувати виділити додаткові кошти на Програму протиепідемічних 
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заходів та боротьби з хворобами у м. Ужгород на 2018-2022 роки по КПКВК 

0712152 (медогляди) в сумі - 900 000, 00 грн. 

     За це рішення голосували:  

                           "За" –  одноголосно 

 

2. Управління освіти 

2.1. Лист №29.01-14/230 від 27.05.2020 В 

ВИРІШИЛИ: Погодити перерозподіл бюджетних призначень та доручити 

департаменту фінансів винести питання на розгляд чергової сесії міської ради. 

     За це рішення голосували:  

           "За" –  одноголосно 

 

3. Департамент праці та соціального захисту населення 

3.1. Лист №34.06-31/1302 від 25.05.2020р.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати клопотання лист №34.06-31/1302 від 25.05.2020р. та 

рекомендувати виділити додаткові кошти на “Програму додаткових гарантій 

соціального захисту громадян на 2020-2022 роки”  в сумі - 800 000, 00 грн.  

     За це рішення голосували:  

                           "За" –  одноголосно 

 

3.2. Лист №34-06/1302 від 25.05.2020р.  

ВИРІШИЛИ: Зменшити видатки по “Програма фінансування видатків на 

компенсаційні виплати за пільговий проїзд автомобільним транспортом  на 

міських автобусних маршрутах загального користування у м.Ужгород на 2020 

рік.” в сумі - 1 300 000 грн. та доручити департаменту фінансів винести питання 

на розгляд чергової сесії міської ради. 

                          За це рішення голосували:  

                                      "За" –  4 

            “Не приймав участі у голосуванні” -1  

 

4. Виконком  

4.1. Лист  №07-12/183 від 25.05.2020р.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати клопотання лист  №07-12/183 від 25.05.2020р. та 

рекомендувати виділити додаткові кошти на проведення поточного ремонту 

кабінетів (ремонт відкосів після заміни дверей) в сумі - 49 000, 00 грн.  

       За це рішення голосували:  

                             "За" –  одноголосно 

 

5. Управління економічного розвитку міста 

5.1. Лист   №1.05-16/79 від 28.05.2020р. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати клопотання лист   №1.05-16/79 від 28.05.2020р. та 

рекомендувати виділити додаткові кошти по Програмі розвитку туризму та 

формуванню позитивного міжнародного інвестиційного іміджу м. Ужгород на 

2018-2022 роки в сумі - 100 000, 00 грн.  

        За це рішення голосували:  

                               "За" –  одноголосно 
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6. Управління міжнародного співробітництва та інновацій 

6.1. Лист від  №25-10/03-46 від 28.05.2020р. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати клопотання лист    №25-10/03-46 від 28.05.2020р. та 

рекомендувати виділити додаткові кошти на Програму розвитку 

транскордонного співробітництва та підтримки імплементації проектів 

міжнародної технічної допомоги м. Ужгород на 2018-2022 роки в сумі - 150 000, 

00 грн.  

                            За це рішення голосували:  

                               "За" –  одноголосно 

 

7. Управління муніципальної варти 

7.1. лист №153/24-35 від 26.05.2020р.  

ВИРІШИЛИ: Повернутись до розгляду питання щодо додаткової потреби в 

коштах в наступних звітних періодах за наявності перевиконання дохідної 

частини бюджету міста. 

              За це рішення голосували:  

                              "За" –  одноголосно 

 

8. Ужгородська міська рада 

8.1. лист №07-12/193 від 01.06.2020р.  

ВИРІШИЛИ: У зв'язку із відсутністю вільних коштів в бюджеті міста 

рекомендувати Турховський А.І. провести перерозподіл бюджетних 

призначень в межах заробітної плати Ужгородської міської ради.  

              

          За це рішення голосували:  

                              "За" –  одноголосно 

 

СЛУХАЛИ: Готра В.В. повідомив присутнім членам комісії, що всі питання 

порядку денного розглянуті та запропонував у зв'язку із необхідністю 

забезпечення життєдіяльності міста рекомендувати головним розпорядникам 

коштів відповідно до результатів постійної комісії з питань соціально – 

економічного розвитку, бюджету, фінансів, оподаткування та регуляторної 

політики від 28.05.2020р., 29.05.2020р, 02.06.2020р. підготувати відповідні 

доповнення до проектів рішень із подальшим затвердженням на черговій сесії 

міської ради. 

ВИРІШИЛИ: 

- Рекомендувати департаменту міського господарства внести відповідні 

зміни та підготувати доповнення до цільових програм із подальшим 

затвердженням на сесії міської ради; 

- Рекомендувати управлінню капітального будівництва внести відповідні 

зміни та підготувати доповнення до проєкту рішення “Про зміни до Програми 

економічного і соціального розвитку м. Ужгород на 2020рік.”  із подальшим 

затвердженням на сесії міської ради; 

- Рекомендувати департаменту фінансів та бюджетної політики внести 

відповідні зміни та підготувати доповнення до проєкту рішення “Про зміни до 

бюджету міста на 2020рік” із подальшим затвердженням на сесії міської ради. 
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-     Рекомендувати міському голові відповідно до ст.14 п.14.3 Регламенту   

Ужгородської міської ради у зв’язку із необхідністю забезпечення 

життєдіяльності міста Ужгорода включити дані питання до порядку   денного 

чергової сесії Ужгородської міської ради VII скликання.    

      За це рішення голосували:  

                              "За" –  одноголосно 

 

 

Голова комісії          Віталій ГОТРА 

 

 

 

 


