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ПРОТОКОЛ №12 
засідання постійної комісії з питань соціально – економічного розвитку, 

бюджету, фінансів, оподаткування, інвестиційної та регуляторної 

політики 

 

від 18.03.2021 р.         м. Ужгород  

 

ПРИСУТНІ: Готра В.В. – голова комісії. 

Гомонай В.В. – заст. голови комісії. 

Чорній І.І. – секретар комісії. 

Бадида М.П., Білонка В.І., Волосянський О.П.,  

Горват Е.І., , Мухомедянова Н.Б., 

Роман М.В.– члени комісії. 

ВІДСУТНІ: Мандич Ю.В. – член комісії. 

ЗАПРОШЕНІ: 

Андріїв Б.Є. – міський голова; 

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

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

Чумак Л.Л. – начальник відділу зведеного бюджету, міжбюджетних відносин та 

місцевих запозичень  департаменту фінансів та бюджетної політики. 

Азізян І.Л. – депутат Ужгородської міської ради; 

Кіштулинець Р.В. – член виконавчого комітету; 

Савицький В. – мешканець територіальної  громади. 

 

    ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

I. Про звернення гр. Савицький В.  щодо виділення коштів для оплати 

проектно-кошторисної документації  по реконструкції адміністративної  

будівлі літери б під гуртожиток  по вул. 8-го Березня  №46/б. 

II. Про лист Управління ДСНС України у Закарпатській області від 

09.02.2021р. №5201-634/5225. 

III. Про лист департаменту фінансів та бюджетної політики від 

17.03.2021р. №191/33/04-12. (перерозподіл) 

IV. Про лист департаменту фінансів та бюджетної політики від 

17.03.2021р. №191/33/04-12. (додаткова потреба) 

V. Про лист департаменту фінансів та бюджетної політики від 17.03.2021р. 

№190/33/06-21.(відповідь на доручення) 

 

I. Про звернення гр. Савицький В.  щодо виділення коштів для оплати 

проектно-кошторисної документації  по реконструкції адміністративної  

будівлі літери б під гуртожиток  по вул. 8-го Березня  №46/б. 

ВИСТУПАЛИ: Савицький В. звернувся до присутніх членів комісії із 

клопотанням  щодо виділення коштів на виготовлення  проектно-кошторисної 

документації  по реконструкції адміністративної  будівлі літери б під 

гуртожиток  по вул. 8-го Березня  №46/б.  
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СЛУХАЛИ: Білонка В.І. – Звернув увагу членів комісії на необхідність 

дотримання пріоритетів під час розгляду питання щодо виділення бюджетних 

коштів. 

СЛУХАЛИ: Готра В.В. та Чорній І.І.– пояснили, що у бюджеті міста відсутні 

кошти по загальному фонду від так на даний момент  нема джерела 

фінансування для вирішення  даного питання. Також зауважили, що відсутнє 

клопотання головного розпорядника коштів, щодо виділення коштів на 

відповідні заходи. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати заявнику повторно звернутись із клопотанням 

щодо виділення коштів  після перевиконання бюджету міста за результатами 

першого півріччя.  
      За це рішення голосували:  

                    "За" – одноголосно 

     

II. Про лист Управління ДСНС України у Закарпатській області від 

09.02.2021р. №5201-634/5225 

ВИСТУПАЛИ: Готра В.В. ознайомив присутніх із листом ДСНС України у 

Закарпатській області від 09.02.2021р. №5201-634/5225 щодо виділення 

додаткових коштів по «Програмі підтримки Управління державної служби 

України з надзвичайних ситуацій у Закарпатській області на 2021рік.» 

ВИРІШИЛИ: Повернутись до розгляду питання після перевиконання бюджету 

міста за підсумками першого півріччя. 

      За це рішення голосували:  

                   "За" – одноголосно 

 

III. Про лист департаменту фінансів та бюджетної політики від 

17.03.2021р. №191/33/04-12. (перерозподіл) 

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

перерозподілу.  

(додаються).   

 

1. Департамент міського господарства 

1.1. Лист №32.01-10/85 від 16.3.2021р. 

ВИРІШИЛИ: Повернутись до розгляду питання на наступному засіданні 

комісії із розгляду проєктів рішень. 

      За це рішення голосували:  

                   "За" – одноголосно 

  

IV. Про листи департаменту фінансів та бюджетної політики 17.03.2021р. 

№191/33/04-12 (додаткова потреба) 

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

додаткової потреби у коштах.  

(додаються).   

 

1.Управління капітального будівництва 

1.1. Лист № 28.01-15/36 від 17.03.2021р. 

ВИРІШИЛИ: Частково підтримати клопотання № 28.01-15/36 від 17.03.2021р. 
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та рекомендувати виділити додаткові кошти на облаштування додаткового 

сектору території існуючого кладовища «Барвінок» в с. Барвінок 

Ужгородського р-ну в сумі – 100 000, 00 грн. та рекомендувати міському голові  

зменшити кошти резервного фонду на відповідну суму – 100 000,00 грн. 

Рекомендувати управлінню економічного розвитку міста внести відповідні 

зміни до Програми соціально-економічного розвитку міста Ужгород із 

подальшим затвердженням на сесії міської ради. 

     За це рішення голосували:  

                   "За" – одноголосно 

2.Управління охорони здоров’я  

2.1. Лист №22/31-19 від  12.03.2021р.  

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

законодавства, про наявність конфлікту інтересів, тому участі у обговоренні та 

голосуванні не приймав. 

СЛУХАЛИ: Чорній І.І. ознайомив присутніх із листом №22/31-19 від  

12.03.2021р.  

 

ВИРІШИЛИ: Повернутись до розгляду питання на наступному засідання 

комісії за умови наявності джерел фінансування. 

       За це рішення голосували:  

                            "За" – 8 

                       Не приймав участі у голосуванні –1  

 

3.Департамент міського господарства  

3.1. Лист  №32.01-207 від 15.03.2021р. 

ВИРІШИЛИ: Повернутись до розгляду питання після перевиконання бюджету 

міста за наслідками першого півріччя. 

                                   За це рішення голосували:  

                   "За" – одноголосно 

 

V. Про листи департаменту фінансів та бюджетної політики 17.03.2021р. 

№190/33/06-21 (відповідь на доручення) 

ВИСТУПАЛИ: Чумак Л.Л. на протокольне доручення комісії від 04.03.2021р. 

надала інформацію  присутнім членам комісії  щодо визначення додаткових 

джерел надходження до бюджету міста. 

ВИРІШИЛИ: Інформацію прийняти до відома.  Департаменту фінансів та 

бюджетної політики до наступного засідання комісії надати інформацію по 

залишку коштів у головних розпорядників коштів, а саме департамент міського 

господарства та управління капітального будівництва та надати свої 

рекомендації по розміщенню вільних коштів на депозитних рахунках з метою 

поповнення бюджету міста. 

        За це рішення голосували:  

                      "За" – одноголосно 

 

СЛУХАЛИ: Гах Л.М.  доповіла присутнім членам комісії, що до міської ради 

надійшов лист Середнянської селищної ради №396/01-23 від 17.03.2021року 

щодо співфінансування  «Програма поводження із твердими побутовими 
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відходами на території Середнянської селищної ради на 2021р.» яка має бути 

прийнята на сесії селищної ради 23.03.2021р.  в сумі 740 000,00 грн. 

СЛУХАЛИ: Андріїв Б.Є.  повідомив  присутнім членам комісії, щодо критичної 

ситуації яка склалась на полігоні ТПВ розташованого на землях Баранинської 

сільської ради, а саме про те, що 99% проєктної території полігону є вичерпані. 

Міський голова наголосив, що було проведено позапланове виїзне засідання 

комісії з питань техногенно-екологічної безпеки  та надзвичайних ситуацій на 

територію полігону та були прийняті відповідні рекомендації (протоколу №6 

від 24.02.2021 року). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати департаменту фінансів та бюджетної політики 

підготувати відповідний проєкт рішення із подальшим затвердженням на сесії 

міської ради.  У разі прийняття Середнянською селищною радою рішення Про 

«Програма поводження із твердими побутовими відходами на території 

Середнянської селищної ради на 2021р.» рекомендувати міському голові 

зменшити резервний фонд на суму 740 000, 00 грн., департаменту фінансів та 

бюджетної політики т внести відповідні зміни до Бюджету територіальної 

громади м. Ужгород на 2021р. із затвердженням на сесії міської ради.  

          За це рішення голосували:  

                      "За" – одноголосно 

 

СЛУХАЛИ: Гомонай В.В. попросив Яцків О.І. доповісти присутнім члена 

комісії щодо ситуації із завершенням капітального ремонту площі Шандора 

Петефі. 

ВИСТУПАЛИ: Яцків О.І. повідомила присутнім, що департаментом міського 

господарства оголошено тендер на закупівлю корегування проектно -

кошторисної документації. 

СЛУХАЛИ: Гомонай В.В. зауважив що ситуація із проведенням капітального 

ремонту площі Шандора Петефі носить резонансний характер та запропонував 

членам комісії дати протокольне доручення департаменту міського 

господарства спільно із департаментом фінансів та бюджетної політики і 

управлінням архітектури до наступного засідання комісії надати вичерпну 

інформацію, щодо реалізації проведення капітальногyо ремонту площі 

Шандора Петефі. 

ВИРІШИЛИ: Доручити департаменту міського господарства, департаменту 

фінансів та бюджетної політики, управлінню архітектури до наступного 

засідання комісії доповісти  щодо реалізації проведення капітального ремонту 

площі Шандора Петефі, а саме: терміни виконання капітального ремонту площі, 

забезпечення фінансуванням. 

 

        За це рішення голосували:  

                      "За" – одноголосно 

 

Голова комісії            Віталій ГОТРА 

 

 

Секретар комісії                                                           Ігор ЧОРНІЙ 


