
ПРОТОКОЛ № 184 
засідання постійної комісії з питань соціально – економічного розвитку, 

бюджету, фінансів та оподаткування 

 

від 08.10.2020          м. Ужгород  

 

ПРИСУТНІ: Готра В.В. – голова комісії. 

Фрінт С.Л. – заст. голови комісії. 

Ковальський А.В. – секретар комісії; 

Гомонай В.В., Химинець В.В. – члени комісії. 

ВІДСУТНІ: Мандич Ю.В.Щадей В.І.  

ЗАПРОШЕНІ: 

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

Турянчик О.О.. – начальник управління комунальним господарством ДМГ; 

Логвінов П.В. – начальник управління економічного розвитку; 

Гах Л.М. – директор департаменту фінансів та бюджетн6ої політики; 

Мухомедьянова Н.Б. – начальник управління освіти; 

Юрко А.А. – начальник управління капітального будівництва. 

 

ПОРЯДОК  ДЕННИЙ: 

I. Про проєкт рішення № 3156 «Про зміни до бюджету міста Ужгород на 

2020 рік». 

ІІ. Про субвенцію з обласного бюджету на фінансове забезпечення 

будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг 

загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної 

власності у населених пунктах (відповідно до рішення обласної ради від 

01.10.2020 №1850). 

ІІІ. Про субвенцію з обласного бюджету на здійснення природоохоронних 

заходів (відповідно до рішення обласної ради від 01.10.2020 №1850). 

ІV. Про перерозподіл бюджетних призначень по головному розпоряднику - 

управління у справах культури, молоді та спорту (відповідно до листа 

управління у справах культури, молоді та спорту від 08.10.2020 № 30.1-

18/672). 

V. Про перерозподіл бюджетних призначень по головному розпоряднику - 

управління освіти (відповідно до листа управління освіти від 07.10.2020 

№ 29.01-14/519). 

VI. Про перерозподіл бюджетних призначень по головному розпоряднику - 

департаменту міського господарства на реалізацію цільових програм 

(відповідно до листа департаменту міського господарства від 08.10.2020 

№ 32.01-10/1046).  

VII. Про виділення коштів з міського бюджету відповідно до клопотань 

головних розпорядників коштів (лист департаменту фінансів та бюджетної 

політики від 06.10.2020 № 701/33/02-09 (додаткова потреба)). 

VIII. Про виділення коштів з міського бюджету по головному розпоряднику - 

департаменту міського господарства на реалізацію цільових програм 
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(відповідно до листа департаменту міського господарства від 08.10.2020 

№ 32.01-10/1046 (додаткова потреба)). 

I. Про проєкт рішення № 3156 «Про зміни до бюджету міста Ужгород на 

2020 рік». 

СЛУХАЛИ: Про проєкт рішення № 3156 «Про зміни до бюджету міста 

Ужгород на 2020 рік». 

ВИРІШИЛИ: підтримати проєкт рішення та рекомендувати його до 

розгляду на черговій сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

ІІ. Про субвенцію з обласного бюджету на фінансове забезпечення 

будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг 

загального користування місцевого значення, вулиць і доріг 

комунальної власності у населених пунктах (відповідно до рішення 

обласної ради від 01.10.2020 №1850). 

СЛУХАЛИ: Гах Л.М. поінформувала присутніх про рішення Закарпатської 

обласної ради від 01.10.2020 № 1850, яким міському бюджету Ужгорода 

виділено 1 600 000 грн. субвенції на фінансове забезпечення будівництва, 

реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального 

користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у 

населених пунктах для фінансування капітального ремонту під'їзної дороги 

до стадіону «Спартак» по вул. Електрозаводській, 41-41 Б. 

ВИРІШИЛИ: Погодити субвенцію на фінансове забезпечення будівництва, 

реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального 

користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у 

населених пунктах та рекомендувати департаменту фінансів включити до 

доповнення проєкту рішення № 3156 «Про зміни до бюджету міста Ужгород 

на 2020 рік». 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

ІІІ. Про субвенцію з обласного бюджету на здійснення природоохоронних 

заходів (відповідно до рішення обласної ради від 01.10.2020 №1850). 

СЛУХАЛИ: Гах Л.М. поінформувала присутніх про рішення Закарпатської 

обласної ради від 01.10.2020 № 1850, яким міському бюджету Ужгорода 

виділено 2 000 000 грн. субвенції на здійснення природоохоронних заходів 

для рекультивації території існуючого сміттєзвалища в с.Барвінок 

Ужгородського району, ІІ черга – будівництво. 

ВИРІШИЛИ: Погодити субвенцію на здійснення природоохоронних заходів 

та рекомендувати департаменту фінансів включити до доповнення проєкту 

рішення № 3156 «Про зміни до бюджету міста Ужгород на 2020 рік». 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 
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ІV. Про перерозподіл бюджетних призначень по головному 

розпоряднику - управління у справах культури, молоді та спорту 

(відповідно до листа управління у справах культури, молоді та спорту 

від 08.10.2020 № 30.1-18/672). 

СЛУХАЛИ: Готра В.В. ознайомив присутніх із листом управління у справах 

культури, молоді та спорту (відповідно до листа управління у справах 

культури, молоді та спорту від 08.10.2020 № 30.1-18/672 щодо економії 

бюджетних коштів по причині карантинних обмежень (зменшення 

бюджетних призначень загального фонду) в загальній сумі 200,0 тис. грн, а 

саме: 

 зменшити бюджетні призначення на Програму "Молодь міста 

Ужгород" в сумі 10,0 тис. грн.; 

 зменшити бюджетні призначення на проведення навчально-

тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту в сумі 

213,5 тис. грн.; 

 зменшити бюджетні призначення на проведення навчально-

тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту в сумі 

100,0 тис. грн.; 

 збільшити на Програму розвитку фізичної культури та спорту, 

фінансової підтримки кращих спортсменів та команд, покращення 

матеріально-технічної спортивної бази в м. Ужгород на 2019-2021 роки в 

сумі 123,5 тис. грн. 

ВИРІШИЛИ: Погодити перерозподіл бюджетних призначень та доручити 

департаменту фінансів включити до доповнення проєкту рішення № 3156 

«Про зміни до бюджету міста Ужгород на 2020 рік».  

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

V. Про перерозподіл бюджетних призначень по головному розпоряднику 

- управління освіти (відповідно до листа управління освіти від 07.10.2020 

№ 29.01-14/519). 

СЛУХАЛИ: Готра В.В. ознайомив присутніх із листом № 29.01-14/519 від 

07.10.2020 про зменшення бюджетних призначень на продукти харчування в 

дошкільних закладах у зв'язку з економією коштів та направити вивільнені 

кошти в сумі  300,0 тис. грн на поточний ремонт котелень та в сумі 

400,0 тис. грн на придбання обладнання та котлів для закладів загальної 

середньої освіти. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати клопотання № 29.01-14/519 від 07.10.2020 про 

зменшення бюджетних призначень на продукти харчування в дошкільних 

закладах у зв'язку з економією коштів та направити вивільнені кошти в сумі  

300,0 тис. грн на поточний ремонт котелень та в сумі 400,0 тис. грн на 

придбання обладнання та котлів для закладів загальної середньої освіти та 

рекомендувати департаменту фінансів включити до доповнення проєкту 

рішення № 3156 «Про зміни до бюджету міста Ужгород на 2020 рік». 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 
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VI. Про перерозподіл бюджетних призначень по головному 

розпоряднику - департаменту міського господарства на реалізацію 

цільових програм (відповідно до листа департаменту міського 

господарства від 08.10.2020 № 32.01-10/1046). 

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

міського господарства від 08.10.2020 № 32.01-10/1046 щодо перерозподілу 

бюджетних призначень на виконання цільових програм. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати клопотання № 32.01-10/1046 від 08.10.2020 та 

рекомендувати департаменту фінансів включити до доповнення проєкту 

рішення № 3156 «Про зміни до бюджету міста Ужгород на 2020 рік». 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

VII. Про виділення коштів з міського бюджету відповідно до клопотань 

головних розпорядників коштів (лист департаменту фінансів та 

бюджетної політики від 06.10.2020 № 701/33/02-09 (додаткова потреба)) 

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

перерозподілу бюджетних призначень. 

(додаються).  

1. Управління охорони здоров'я 

1.1. Лист 22.09.2020 №2842/03-11. 

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. 

1.2. Лист 30.09.2020 № 31-24/276. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати клопотання №31-24/276 від 30,09.2020р. та 

рекомендувати виділити додаткові кошти на співфінансування капітального 

ремонту з перепланування приймального відділення комунального 

некомерційного підприємства "Центральна міська клінічна лікарня" 

Ужгородської міської ради під відділення екстренної (невідкладної) медичної 

допомоги в сумі – 3 203 694 грн., з яких: 

2 010 000 грн за рахунок перевиконання дохідної частини бюджету розвитку 

спеціального фонду за січень-вересень 2020 року (висновок департаменту 

фінансів та бюджетної політики «Про виконання бюджету розвитку міста за 

січень – вересень 2020 року» (лист № 697/33/03-20 від 06.10.2020)); 

535 094 грн за рахунок зменшення зобов’язань з погашення кредиту НЕФКО 

бюджету розвитку спеціального фонду (лист № 699/33/06-20 від 06.10.2020); 

658 600 грн за рахунок економії коштів загального фонду головних 

розпорядників (протокол №183 від 07.10.2020). 

Рекомендувати департаменту фінансів включити дане питання до доповнення 

проєкту рішення № 3156 «Про зміни до бюджету міста Ужгород на 2020 рік». 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2. Департамент праці та соціального захисту населення 
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2.1 Лист 30.09.2020 №34.06-31/1650. 

ВИРІШИЛИ: Частково підтримати клопотання № 34.06-31/1650 від 

30.09.2020 та виділити додаткові кошти на Програму додаткових гарантій 

соціального захисту громадян на 2020-2022 роки в сумі 450,0 тис. грн. за 

рахунок вивільнених коштів загального фонду та рекомендувати 

департаменту фінансів включити до доповнення проєкту рішення № 3156 

«Про зміни до бюджету міста Ужгород на 2020 рік». 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3. Управління освіти 

3.1. Листи управління освіти від 24.09.2020 №29.01-14/450, від 02.10.2020 

№2 9.01-14/492 та лист ЗДО №39 "Журавлик" від 18.09.2020 р. № 100. 

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. 

4. Управління капітального будівництва 

4.1 Лист 06.10.2020 № 28.01-15/141. 

ВИРІШИЛИ: Частково підтримати клопотання № 28.01-15/141 від 

06.10.2020 та виділити додаткові кошти на «Реконструкцію водопровідної 

мережі по вул. Капушанській від вул. Грушевського до пр. Свободи» в сумі 

350,0 тис. грн. за рахунок вивільнених коштів загального фонду та 

рекомендувати департаменту фінансів включити до доповнення проєкту 

рішення № 3156 «Про зміни до бюджету міста Ужгород на 2020 рік». 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

5. Департамент міського господарства 

5.1. Лист 02.10.2020 №32.01-10/1032. 

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. 

VIII. Про виділення коштів з міського бюджету по головному 

розпоряднику - департаменту міського господарства на реалізацію 

цільових програм (відповідно до листа департаменту міського 

господарства від 08.10.2020 № 32.01-10/1046 (додаткова потреба)). 

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

міського господарства від 08.10.2020 № 30.1-10/1046 (додаткова потреба), від 

02.10.2020 №32.01-10/1033 (враховано в листі від 08.10.2020 № 30.1-10/1046), 

лист КП «Парк культури та відпочинку «Під замком» від 11.09.2020 

№ 46/09/10 та лист КП КАТП-072801 01.10.2020 № 48. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати клопотання від 08.10.2020 № 30.1-10/1046 

(додаткова потреба) за рахунок вивільнених коштів загального фонду та 
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рекомендувати департаменту фінансів включити до доповнення проєкту 

рішення № 3156 «Про зміни до бюджету міста Ужгород на 2020 рік». 

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 08.10.2020р. 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 2020 рік» із 

подальшим затвердженням на сесії міської ради; 

Рекомендувати департаменту фінансів та бюджетної політики: 

1) зменшити управлінню освіти бюджетні призначення загального фонду по 

дошкільним закладам на харчування  у сумі 1 300,0 тис. грн.; 

2) збільшити бюджетні призначення управлінню охорони здоров'я для 

КНП «Ужгородська міська дитяча клінічна лікарня» на виплату заробітної 

плати у сумі 150,0 тис. грн.; 

3) внести відповідні зміни та підготувати доповнення до проєкту рішення “Про 

зміни до бюджету міста на 2020рік” 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 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

 

Голова комісії     Віталій ГОТРА 

 

 

Секретар комісії     Анатолій КОВАЛЬСЬКИЙ 


