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ПРОТОКОЛ № 15 
засідання постійної комісії з питань соціально – економічного розвитку, 

бюджету, фінансів, оподаткування, інвестиційної та регуляторної 

політики 

 

від 06.04.2021 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., Мандич Ю.В., Мухомедянова Н.Б., 

Роман М.В.– член комісії. 

ЗАПРОШЕНІ: 

Андріїв А.Є. – міський голова. 

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

Полтавцева Т.В. – начальник управління майном департаменту міського 

господарства; 

Савко М.В. – головний інженер, заступник начальника управління капітального 

будівництва. 

Мелкумян А.С. – депутат міської ради 

Смірнов В.В. – депутат міської ради  

      

   ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

I.Про відповідь на протокольне доручення комісії (протокол №14 від 

04.2021р.) щодо переліку об’єктів комунального майна які підлягають до 

приватизації. 

II. Про лист департаменту фінансів та бюджетної політики від 05.04.2021р. 

№ 245/33/03-20 (висновок по перевиконанню) 

III. Про лист департаменту фінансів та бюджетної політики від 

06.04.20201р. №252/33/03-20 (перерозподіл) 

IV. Про лист департаменту фінансів та бюджетної політики від 05.04.2021р. 

№244/33/04-12 (додаткова потреба) 

V. Про відповідь на протокольне доручення комісії (протокол №14 від 

04.2021р.) щодо  проведення аналізу бюджету Ужгородської територіальної 

громади з метою пошуку вільних коштів для забезпечення видатків з 

обслуговування кредиту по загальному фонду бюджету. 

VI. Про лист управління охорони здоров’я від 12.03.2021р. №22/31-19  

 

I. Про відповідь на протокольне доручення комісії (протокол №14 від 

04.2021р.) щодо переліку об’єктів комунального майна які підлягають до 

приватизації. 
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СЛУХАЛИ: Полтавцева Т.В.  надала членам комісії зведену інформацію  по 

об’єктам комунальної власності, та прогнозовану суму надходжень до бюджету 

міста від приватизації відповідних об’єктів. 

ВИРІШИЛИ: 1.Прийняти інформацію до відома. 2. Доручити департаменту 

міського господарства  до наступного засідання комісії надати перелік 

боржників по сплаті податку на користування міським майном та землею, що 

перебуває в оренді. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

          "ЗА" –  7 

      "Не приймали участі у голосуванні" – 3  

 

II.Про лист департаменту фінансів та бюджетної політики від 05.04.2021р. 

№ 245/33/03-20 (висновок по перевиконанню) 

ВИСТУПАЛИ: Гах Л.М. надала членам комісії інформацію щодо 

перевиконання бюджету міста за результатами першого кварталу 2021року. 

ВИРІШИЛИ:  Інформацію прийняти до відома. 

  За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

          "ЗА" –  7 

      "Не приймали участі у голосуванні" – 3 

 

II. Про лист департаменту фінансів та бюджетної політики 06.04.2021р. 

№252/33/04-12 (перерозподіл ) 

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

перерозподілу бюджетних призначень. 

    (додаються).   

 

1.Управління економічного розвитку міста  

1.1.  Лист  №1.05-16/23 від 02.04.2021р.   

ВИРІШИЛИ: Погодити перерозподіл бюджетних призначень та доручити 

департаменту фінансів винести питання на розгляд чергової сесії міської ради. 

  За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

          "ЗА" –  7 

      "Не приймали участі у голосуванні" – 3  

 

2.Управління капітального будівництва 

2.1. Лист №28.01-15/47 від 01.04.2021р. 

ВИРІШИЛИ: Погодити перерозподіл бюджетних призначень та доручити 

департаменту фінансів винести питання на розгляд чергової сесії міської ради. 

  За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

          "ЗА" –  7 

      "Не приймали участі у голосуванні" – 3  

 

IV. Про лист департаменту фінансів та бюджетної політики 05.04.2021р. 

№244/33/04-12 (додаткова потреба ) 

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

додаткової потреби у коштах. 

(додаються).   
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1. Управління освіти 

1.1.Лист №29.01-14/269 від 18.03.2021р.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати клопотання  №29.01-14/269 від 18.03.2021р. та 

рекомендувати виділити додаткові кошти на співфінансування до залишку 

освітньої субвенції (придбання обладнання для їдальнь (харчоблоків) 

комунальних закладів загальної середньої освіти) станом на 01.01.2021р.  в сумі 

– 14 714, 00 тис. грн.      

       За це рішення голосували:  

                                       "За" – 7 

    "Не приймали участі у голосуванні"- 3 

 

1.2. Лист №29.01-14/309 від 18.03.2021р.  

ВИСТУПИЛИ: Мухомедьянова Н.Б. повідомила, відповідно до норм чинного 

законодавства, про наявність конфлікту інтересів, тому участі у голосуванні не 

приймала. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати клопотання  №29.01-14/309 від 18.03.2021р. та 

рекомендувати виділити додаткові кошти для придбання акустичних систем 

для зчитування та озвучування аудіо інформації для ЗОШ   в сумі – 180 000, 00 

тис. грн.     

                         За це рішення голосували:  

                                      "За" – 6 

    "Не приймали участі у голосуванні"- 4 

 

2. Департамент міського господарства 

2.1.Лист КП «Парк культури та відпочинку «Під замком» №18/03/21 від 

18.03.2021р. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати заявнику звернутись із відповідним  

клопотанням до головного розпорядника коштів – департаменту міського 

господарства та повернутись до розгляду  даного питання після внесення 

відповідних змін до цільової програми та розгляду результатів діяльності на 

засіданні виконкому. 

      За це рішення голосували:  

                                          "За" – 7 

    "Не приймали участі у голосуванні"- 3 

 

V. Про відповідь на протокольне доручення комісії (протокол №14 від 

04.2021р.) щодо  проведення аналізу бюджету Ужгородської територіальної 

громади з метою пошуку вільних коштів для забезпечення видатків з 

обслуговування кредиту по загальному фонду бюджету. 

СЛУХАЛИ: Гах Л.М. надала членам комісії зведений аналіз фінансування 

установ по загальному фонду бюджету міста станом на 05.04.2021р. 

СЛУХАЛИ: Андріїв Б.Є. та Гомонай В.В. повідомили присутнім членам 

комісії, що у зв’язку із необхідністю проведення ремонтних робіт по критичним 

об’єктам інфраструктури міста та у зв’язку із відсутністю необхідних коштів в 
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бюджеті міста необхідно розглянути можливість залучення кредитних коштів. 

Також Андріїв Б.Є. повідомив, що попередньо дане питання було обговорено з 

головами депутатських фракцій  та отримано позитивну згоду. 

СЛУХАЛИ: Готра В.В. поставив на голосування пропозицію щодо проведення 

кредитних запозичень до бюджету міста. 

ВИРІШИЛИ: Доручити департаменту фінансів та бюджетної політики 

розпочати процедуру запозичень коштів до бюджету Ужгородської 

територіальної громади в сумі 80, 0 млн. грн. відповідно до норм чинного 

законодавства. 

    За це рішення голосували:  

                                          "За" – 8 

    "Не приймали участі у голосуванні"- 2 

 

VI. Про лист управління охорони здоров’я від 12.03.2021р. №22/31-19  

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

законодавства, про наявність конфлікту інтересів, тому участі у голосуванні не 

приймав. 

СЛУХАЛИ: Чорній І.І. повторно ознайомив присутніх членів комісії  із 

змістом листа 12.03.2021р. №22/31-19 щодо виділення коштів для заключення 

угод на нерегулярні пасажирські перевезення медичних працівників закладів 

охорони здоров’я  по місту та району. 

ВИРІШИЛИ: 1. Доручити департаменту фінансів та бюджетної політики 

спільно з управлінням охорони здоров’я надати інформацію про фактичну 

вартість нерегулярних пасажирських перевезень медичних працівників 

відповідно до укладених договорів та актів наданих послуг. 2. Повернутись до 

розгляду питання за результатами перевиконання спеціального фонду бюджету 

територіальної громади. 

                                    За це рішення голосували:  

                                          "За" – 8 

          "Не приймали участі у голосуванні"- 2 

 

Голова комісії            Віталій ГОТРА 

 

Секретар комісії                                                           Ігор ЧОРНІЙ 

 

 


