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       ПРОТОКОЛ № 179 
засідання постійної комісії з питань соціально – економічного розвитку, 

бюджету, фінансів, оподаткування та регуляторної політики 

 

від 27.08.2020 р.          м. Ужгород  

 

ПРИСУТНІ: Готра В.В. – голова комісії. 

Фрінт С.Л. – заст. голови комісії. 

  Ковальський А.В. – секретар комісії. 

Гомонай В.В., Мандич Ю.В. – член комісії. 

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

   ЗАПРОШЕНІ: 

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

Лукач П.М. – заступник начальнику відділу фінансування місцевого 

господарства та соціального захисту населення, департаменту фінансів та 

бюджетної політики; 

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

Решетар В.В. – начальник управління охорони здоров'я. 

           

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

  I.Про затвердження експертного висновку щодо регуляторного впливу  

  проекту регуляторного акту «Про зміни та доповнення до рішення XXXIIV 

  сесії міської ради VII скликання 28.02.2019 року №1455». 

 II. Про лист департаменту фінансів та бюджетної політики  25.05.08.2020р. 

 № 589/33/02-09. (перерозподіл) 

 III. Про лист департаменту фінансів та бюджетної політики  25.05.08.2020р. 

 №  589/33/02-09. (перерозподіл) 

 IV. Про лист департаменту фінансів та бюджетної політики 12.08.2020р.    

  №34.06-34/1644 (субвенція) 

V. Про лист департаменту фінансів та бюджетної політики 12.08.2020р.  № 

573/33/03-19. 

VI. Про лист департаменту фінансів та бюджетної політики 21.08.2020р.  № 

585/33/03-19. 

VII. Про лист департаменту міського господарства 28.08.2020р. № 32.01-

10/925. 

VIII. Про лист департаменту міського господарства 28.08.2020р. № № 32.01-

10/926. 

 IX. Про лист департаменту фінансів та бюджетної політики  25.05.08.2020р. 

 № 589/33/02-09. (додаткова потреба) 

 

I. Про затвердження експертного висновку щодо регуляторного впливу 

проекту регуляторного акту «Про зміни та доповнення до рішення XXXIIV 

сесії міської ради VII скликання 28.02.2019 року №1455». 

СЛУХАЛИ: Турецька Я.П. запропонувала до розгляду та затвердження 

експертний висновок щодо регуляторного впливу проекту регуляторного акту 
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«Про зміни та доповнення до рішення XXXIIV сесії міської ради VII  скликання 

28.02.2019 року №1455». 

ВИРІШИЛИ: Затвердити експертний висновок постійної комісії з питань 

соціально-економічного розвитку, бюджету, фінансів, оподаткування та 

регуляторної політики щодо регуляторного впливу проекту регуляторного акту 

«Про зміни та доповнення до рішення XXXIIV сесії міської ради VII  скликання 

28.02.2019 року №1455». 

       За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

 

 II.Про лист департаменту фінансів та бюджетної політики  25.05.08.2020р. № 

 589/33/02-09. (перерозподіл) 

СЛУХАЛИ: Готра В.В.  ознайомив присутніх із реєстром листів, щодо 

перерозподілу бюджетних призначень. 

    (додаються).   

 

 1.Управління містобудування та архітектури 

 1.1. Лист 21.08.2020 №01-22/228 

 ВИРІШИЛИ: Погодити перерозподіл бюджетних призначень  та доручити 

департаменту фінансів винести питання на розгляд чергової сесії міської рад. 

          За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

 

2. Управління охорони здоров'я 

2.1. Лист 22.07.2020 №31-24/230 

 ВИРІШИЛИ: Погодити перерозподіл бюджетних призначень  та доручити 

 департаменту фінансів винести питання на розгляд чергової сесії міської рад. 

        За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

 

2.2. Лист 29.07.2020 №31-24/237 

 ВИРІШИЛИ:Погодити перерозподіл бюджетних призначень  та доручити 

 департаменту фінансів винести питання на розгляд чергової сесії міської рад. 

        За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

 3.Лист 29.07.2020 №31-24/238 

 ВИРІШИЛИ:Погодити перерозподіл бюджетних призначень  та доручити 

 департаменту фінансів винести питання на розгляд чергової сесії міської рад. 

     За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

 3. Управління освіти 

 3.1. Лист 27.07.2020 №29.01-14/292 

 ВИРІШИЛИ: Погодити перерозподіл бюджетних призначень  та доручити 

департаменту фінансів винести питання на розгляд чергової сесії міської рад. 

         За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 
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 3.2. Лист 20.08.2020 №29.01-14/323 

 ВИРІШИЛИ:Погодити перерозподіл бюджетних призначень  та доручити 

департаменту фінансів винести питання на розгляд чергової сесії міської рад. 

          За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

 

 4.Департамент міського господарства 

 4.1. Лист 05.08.2020 №32.01-10/862 

 ВИРІШИЛИ:Погодити перерозподіл бюджетних призначень  та доручити 

департаменту фінансів винести питання на розгляд чергової сесії міської рад. 

        За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

 

 5.Управління у справах культури, молоді та спорту 

 5.1. Лист 18.08.2020 №30.1-18/564 

 ВИРІШИЛИ:Погодити перерозподіл бюджетних призначень  та доручити 

департаменту фінансів винести питання на розгляд чергової сесії міської рад. 

       За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

 

 6.Департамент фінансів та бюджетної політики 

 6.1. Лист 20.08.2020 №584/26/05-33 

 ВИРІШИЛИ:Погодити перерозподіл бюджетних призначень  та доручити 

департаменту фінансів винести питання на розгляд чергової сесії міської рад. 

        За це рішення голосували: 

      "ЗА" – одноголосно 

 7. Ужгородська міська рада 

 7.1 Лист 20.08.2020 №07-12/256 

 ВИРІШИЛИ:Погодити перерозподіл бюджетних призначень  та доручити 

департаменту фінансів винести питання на розгляд чергової сесії міської рад. 

        За це рішення голосували: 

      "ЗА" – одноголосно 

 8. Виконком 

8.1. Лист 20.08.2020 №07-12/256  

 ВИРІШИЛИ:Погодити перерозподіл бюджетних призначень  та доручити 

департаменту фінансів винести питання на розгляд чергової сесії міської рад. 

        

       За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

 

8.2. Лист 20.08.2020 №07-12/255 

 ВИРІШИЛИ:Погодити перерозподіл бюджетних призначень  та  доручити   

 департаменту фінансів винести питання на розгляд чергової сесії міської рад. 

         За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 
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 III. Про лист департаменту фінансів та бюджетної політики  25.08.08.2020р. 

 №  589/33/02-09. (перерозподіл) 

 

1.Управління капітального будівництва 

1.1. лист 21.08.2020р. №№28.01-15/120 

 ВИРІШИЛИ:Погодити перерозподіл бюджетних призначень  та доручити   

 департаменту фінансів винести питання на розгляд чергової сесії міської рад. 

         За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

 

1.2. лист 26.08.2020р. №28.01-10/122 

 ВИРІШИЛИ:Погодити перерозподіл бюджетних призначень  та доручити  

 департаменту фінансів винести питання на розгляд чергової сесії міської рад. 

         За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

 2. Управління освіти 

 2.1. Лист 27.08.2020р. №29.01-14/336 

 ВИРІШИЛИ:Погодити перерозподіл бюджетних призначень  та доручити  

 департаменту фінансів винести питання на розгляд чергової сесії міської рад. 

         За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

3. Виконком 

3.1. Лист 26.08.2020р. №07-12/263 

 ВИРІШИЛИ:Погодити перерозподіл бюджетних призначень  та доручити 

 департаменту фінансів винести питання на розгляд чергової сесії міської рад. 

         За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

 

 IV. Про лист департаменту фінансів та бюджетної політики 18.08.2020р.    

  №582/33/06-23 (субвенція) 

СЛУХАЛИ: Готра В.В.  ознайомив присутніх із реєстром листів, щодо  

перерозподілу бюджетних призначень. 

    (додаються).   

 

 1.1. лист 12.08.2020р. №34.06-34/1644  

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

соціального захисту населення 12.08.2020р. №34.06-34/1644  щодо 

розподілу субвенції з місцевого бюджету на виплату грошової компенсації за 

належні для отримання жилих  приміщень для внутрішньо переміщених осіб, які 

захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали 

безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, 

перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її 

проведення, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, 

відсічі і стримуванні збройної агресії РФ у Донецькій та Луганській областях, 

забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та у період 
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здійснення зазначених заходів, та визнані особами з інвалідністю  внаслідок 

війни III групи відповідно до пунктів 11-14 частини другої статті 7 або 

учасниками бойових дій відповідно до пунктів 19-20 частини першої статті 6 

Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” та 

які потребують поліпшення житлових умов за рахунок відповідної субвенції з 

державного бюджету в сумі - 963 761,00 грн. 

ВИРІШИЛИ: Погодити розподіл коштів субвенції та доручити департаменту 

фінансів підготувати розпорядження міського голови, внести відповідні зміни до 

розпису бюджету міста на 2020 рік із подальшим затвердженням на сесії міської 

ради. 

         За це рішення голосували: 

"За" –  одноголосно 

 

 1.2. лист 12.08.2020р. №34.06-34/1644/2 

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

соціального захисту населення 12.08.2020р. №34.06-34/1644/2  щодо 

розподілу субвенції з місцевого бюджету на виплату грошової компенсації за 

належні для отримання жилих  приміщень для сімей осіб, визначених абзацами 

5-8 пункту 1 статті 10 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх 

соціального захисту” для осіб з інвалідністю І-ІІ групи, яка настала внаслідок 

поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час 

безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, 

здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і 

стримування збройної агресії РФ у Донецькій та Луганській областях, 

забезпеченні їх здійснення, визначених пунктами 11-14 частини другої статті 7 

“Закону України Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” та 

які потребують поліпшення житлових умов за рахунок відповідної субвенції з 

державного бюджету в сумі - 824 681,25 грн. 

ВИРІШИЛИ: Погодити розподіл коштів субвенції та доручити департаменту 

фінансів підготувати розпорядження міського голови, внести відповідні зміни до 

розпису бюджету міста на 2020 рік із подальшим затвердженням на сесії міської 

ради. 

          За це рішення голосували: 

"За" –  одноголосно 

 

 1.3. лист 12.08.2020р. №34.06-34/1644/1 

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

соціального захисту населення 12.08.2020р. №34.06-34/1644/2  щодо 

розподілу субвенції з місцевого бюджету на проектні, будівельно-ремонтні 

роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм 

виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, осіб з 

їх числа за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету в сумі - 1 215 

000, 00 грн. 

ВИРІШИЛИ: Погодити розподіл коштів субвенції та доручити департаменту 

фінансів підготувати розпорядження міського голови, внести відповідні зміни до 

розпису бюджету міста на 2020 рік із подальшим затвердженням на сесії міської 

ради. 
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          За це рішення голосували: 

"За" –  одноголосно 

 

V. Про лист департаменту фінансів та бюджетної політики 12.08.2020р.  № 

573/33/03-19.  

СЛУХАЛИ: Готра В.В. ознайомив присутніх із змістом колективного 

звернення “Регіональної туристичної організації Закарпаття” та комунальної 

установи “Агенція розвитку Ужгорода” 21.07.2020р. щодо скасування 

туристичного збору.  

ВИСТУПАЛИ: Гах Л.М. доповіла присутнім членам комісії, що дане питання 

було розглянуте комісією  з підготовки проектів нормативно-правових актів 

міської ради щодо встановлення ставок  та надання пільг по податках і зборах, 

що зараховуються до бюджета міста (протокол 10.08.2020р.  №23) та була 

прийнята відповідна рекомендація - відмовити у скасуванні туристичного збору, 

оскільки прийняття міською радою рішення щодо надання пільги по 

сплаті/скасування/зменшення  ставки туристичного збору до закінчення 2020 

року не передбачено нормами податкового кодексу України.    

ВИРІШИЛИ: Підтримати рекомендацію комісії з підготовки проектів 

нормативно-правових актів міської ради щодо встановлення ставок  та надання 

пільг по податках і зборах, що зараховуються до бюджета міста та рекомендувати 

відмовити у скасуванні туристичного збору оскільки прийняття ставки 

туристичного збору до закінчення 2020 року не передбачено нормами 

податкового кодексу України.   

           За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

 

СЛУХАЛИ: Готра В.В. ознайомив присутніх із листом Закарпатської обласної 

ради професійних спілок 16.07.2020р. №06-05/96 щодо звільнення від сплати 

орендної плати за землю та податку на нерухомість на час карантину у зв'язку з 

пандемією COVID-19 з 01 квітня по 31 липня 2020року. 

ВИСТУПАЛИ: Гах Л.М. доповіла присутнім членам комісії, що дане питання 

було розглянуте комісією  з підготовки проектів нормативно-правових актів 

міської ради щодо встановлення ставок  та надання пільг по податках і зборах, 

що зараховуються до бюджета міста (протокол 10.08.2020р.  №23). Так 

відповідно Податкового кодексу України, Закону України “Про оренду землі” не 

визначено право органу місцевого самоврядування звільняти та/або надавати 

орендарям пільги по сплаті орендної плати. Крім того, згідно підпункту 12.3.7 

пункту 12.3 статті 12 Податкового кодексу України міським радам не 

дозволяється встановлювати індивідуальні пільгові ставки місцевих податків та 

зборів для окремих юридичних осіб або звільняти їх від сплати таких податків та 

зборів.  

 Таким чином була прийнята відповідна рекомендація - відмовити 

Закарпатській обласній раді професійних спілок у наданні пільги по сплаті 

орендної плати за землю та податку на нерухомість на період дії карантину. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати рекомендацію комісії з підготовки проектів 

нормативно-правових актів міської ради щодо встановлення ставок  та надання 
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пільг по податках і зборах, що зараховуються до бюджета міста та рекомендувати 

відмовити відмовити Закарпатській обласній раді професійних спілок у наданні 

пільги по сплаті орендної плати за землю та податку на нерухомість на період дії 

карантину. 

           За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

 

VI. Про лист департаменту фінансів та бюджетної політики 21.08.2020р.  № 

585/33/03-19. 

СЛУХАЛИ: Готра В.В. ознайомив присутніх членів комісії із листом 

Закарпатської обласної організації Товариства Червоного Хреста 10.08.2020р. 

№154, 19.08.2020р. № 164  щодо надання пільги по земельному податку.  

ВИСТУПАЛИ: Гах Л.М. доповіла присутнім членам комісії, що дане питання 

було розглянуте комісією  з підготовки проектів нормативно-правових актів 

міської ради щодо встановлення ставок  та надання пільг по податках і зборах, 

що зараховуються до бюджета міста (протокол 20.08.2020р.  №25) та була 

прийнята відповідна рекомендація - звільнити на період з 01.10.2020р. по 

31.12.2020р. від сплати земельного податку організації Товариства Червоного 

Хреста України розташовані на території міста Ужгород.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати рекомендацію комісії з підготовки проектів 

нормативно-правових актів міської ради щодо встановлення ставок  та надання 

пільг по податках і зборах, що зараховуються до бюджета міста та рекомендувати 

звільнити на період з 01.10.2020р. по 31.12.2020р. від сплати земельного податку 

організації Товариства Червоного Хреста України розташовані на території міста 

Ужгород.  

           За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

    

VII. Про лист департаменту міського господарства 25.08.2020р. № 32.01-

10/925 

СЛУХАЛИ: Готра В.В. ознайомив присутніх із змістом листа департаменту 

міського господарства 25.08.2020р. № 32.01-10/925, щодо проведення 

перерозподілу бюджетних призначень в розрізі об'єктів та внести відповідні 

зміни в бюджет міста на 2020 рік. (додається) 

 ВИРІШИЛИ:Погодити перерозподіл бюджетних призначень  та доручити  

 департаменту фінансів винести питання на розгляд чергової сесії міської рад. 

         За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

 

VIII. Про лист департаменту міського господарства 25.08.2020р. № № 32.01-

10/926 

СЛУХАЛИ: Готра В.В. ознайомив присутніх із змістом листа департаменту 

міського господарства 25.08.2020р. № 32.01-10/926, щодо виділення додаткових 

коштів на реалізацію заходів “Програми фінансової підтримки комунальних 

підприємств міста Ужгород на 2018-2020 роки”, а саме заміна аварійних ділянок 

мереж водопостачання і водовідведення по вул. Олександра Грибоєдова в сумі -  
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1 500 000,00 грн. 

ВИРІШИЛИ: Частково підтримати клопотання департаменту міського  

господарства та рекомендувати виділити додаткові кошти на реалізацію заходів 

“Програми фінансової підтримки комунальних підприємств міста Ужгород на 

2018-2020 роки”, а саме заміна аварійних ділянок мереж водопостачання і 

водовідведення по вул. Олександра Грибоєдова в сумі - 1 200 000,00 грн. за 

рахунок перевиконання бюджету розвитку за січень-липень 2020р. 

          За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

 

 IX. Про лист департаменту фінансів та бюджетної політики  25.05.08.2020р. 

 № 589/33/02-09. (додаткова потреба) 

СЛУХАЛИ: Готра В.В. повідомив присутніх, що на розгляд комісії було 

направлено реєстр із клопотанням головних розпорядників коштів щодо 

додаткової потреби у коштах. У зв'язку із відсутністю висновку  про виконання 

бюджету міста за січня-серпень 2020р. рекомендував повернутись до розгляду 

цього питання після отримання даного висновку. 

ВИРІШИЛИ: Повернутись до розгляду питання щодо додаткової потреби в 

коштах після отримання висновку про виконання бюджету міста за січня-липень  

2020р.” 

        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 27.08.2020р., 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 економічного розвитку міста 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 2020 рік” із подальшим затвердженням на сесії 

міської ради. 

-     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.    
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      За це рішення голосували:  

                              "За" –  одноголосно 

 

 

 

  Голова комісії          Віталій ГОТРА 

 

          Секретар комісії         Анатолій КОВАЛЬСЬКИЙ 


