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ПРОТОКОЛ № 16 
засідання постійної комісії з питань соціально – економічного розвитку, 

бюджету, фінансів, оподаткування, інвестиційної та регуляторної 

політики 

 

від 20.04.2021 р.         м. Ужгород  

 

ПРИСУТНІ: Готра В.В. – голова комісії. 

Гомонай В.В. – заст. голови комісії. 

Чорній І.І. – секретар комісії. 

Білонка В.І., Волосянський О.П.,  

Горват Е.І., Мандич Ю.В.,  

Мухомедянова Н.Б., – членb комісії. 

ВІДСУТНІ: 

Бадида М.П., Роман М.В.– члени комісії. 

ЗАПРОШЕНІ: 

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

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

Юрко А.А. – начальник управління капітального будівництва; 

Станко Ю.Ю. – начальник управління муніципальної варти; 

Подоляк Л.П – заступник начальник відділу інформаційної роботи; 

Азізян І.Л. – депутат міської ради 

      

   ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

I. Про лист департаменту фінансів та бюджетної політики від 20.04.20201р. 

№299/33/02-09. (перерозподіл) 

II. Про лист департаменту міського господарства від 16.04.2021р. № 

1119/03-05. 

III. Про лист департаменту фінансів та бюджетної політики від 

19.04.20201р. №295/33/02-09.  

IV. Про лист департаменту фінансів та бюджетної політики від 19.04.2021р. 

№293/33. (службова записка) 

V. Про лист департаменту фінансів та бюджетної політики від 19.04.2021р. 

№288/33/04-12 (цільові кошти) 

VI. Про лист департаменту фінансів та бюджетної політики від 19.04.2021р. 

№288/33/04-12 (перерозподіл) 

VII.Про лист департаменту фінансів та бюджетної політики від 19.04.2021р. 

№288/33/04-12 (додаткова потреба) 

VIII. Про лист асоціації платників податків України від 07.04.2021р. №7. 

IX. Про лист Федерації легкої атлетики України від 22.03.2021р. №03-209 

 

I.Про лист департаменту фінансів та бюджетної політики від 20.04.20201р. 

№299/33/02-09. (перерозподіл) 

СЛУХАЛИ: Готра В.В. ознайомив присутніх із змістом листа від 20.04.20201р. 

№299/33/02-09 щодо перерозподілу залишку освітньої субвенції з державного 
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бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з 

особливими освітніми потребами станом на 01.01.2021 року між кодами 

програмної класифікації видатків. 

ВИРІШИЛИ: Погодити перерозподіл залишків освітньої субвенції, внести 

відповідні зміни до бюджету територіальної громади із  подальшим 

затвердженням на сесії міської ради. 

 За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

 "ЗА" –  одноголосно 

 

II. Про лист департаменту міського господарства від 16.04.2021р. № 

1119/03-05. 

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

господарства від 16.04.2021р. № 1119/03-05 та листом депутата Закарпатської 

обласної ради Мана Дениса Миколайовича №18 від 05.04.2021р. щодо 

підтримання партнерства та гарантії співфінансування в розмірі 20% до 

вартості проєкту проведення реконструкції алеї імені Андрія Палая, героя АТО, 

для участі у конкурсі громадських ініціатив. 

ВИСТУПАЛИ: Білонка В.І. наголосив присутнім на важливості та 

актуальності підтримки даного питання. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати клопотання та доручити департаменту міського 

господарства підготувати та направити відповідний гарантійний лист на 

співфінансування  в розмірі 20% до вартості проєкту з метою підготовки 

конкурсної заявки. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

 "ЗА" –  одноголосно 

 

III. Про лист департаменту фінансів та бюджетної політики від 

19.04.20201р. №295/33/02-09.  

СЛУХАЛИ: Готра В.В. ознайомив присутніх із змістом листа від 20.04.20201р. 

№295/33/02-09 щодо внесення змін до рішення №20  від 22 грудня 2020року 

«Про бюджет Ужгородської міської територіальної громади», а саме у  додатку 

1 рішення найменування коду доходів «22080400» викласти в наступній 

редакції: «Надходження від орендної плати за користування майновим 

комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності» 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати департаменту фінансів та бюджетної політики 

внести відповідні зміни до рішення Про бюджет Ужгородської міської 

територіальної громади на 2021 рік» із подальшим затвердженням на сесії 

міської ради. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" –  одноголосно 

 

IV. Про лист департаменту фінансів та бюджетної політики від 19.04.2021р. 

№293/33. (службова записка) 

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

запискою департаменту фінансів та бюджетної політики, щодо відсутності 

вільних коштів для додаткових поточних видатків загального фонду, та 
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аналізом очікуваного виконання дохідної частини загального фонду за 

результатами півріччя. 

ВИРІШИЛИ: Інформацію прийняти до відома. 

 За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

 "ЗА" –  одноголосно 

 

V. Про лист департаменту фінансів та бюджетної політики від 19.04.2021р. 

№288/33/04-12 (цільові кошти) 

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

департаменту міського господарства №32.01-10/448 від 19.04.2021року щодо 

додаткових коштів на Програму охорони навколишнього природного 

середовища на очищення русла від дерев, очищення водовідвідного каналу пару 

«Боздош». 

ВИРІШИЛИ: Підтримати клопотання та рекомендувати виділити додаткові 

кошти на Програму охорони навколишнього природного середовища на 

очищення русла від дерев, очищення водовідвідного каналу пару «Боздош». в 

сумі – 161 900, 00 грн. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

 "ЗА" –  одноголосно 

 

VI. Про лист департаменту фінансів та бюджетної політики від 19.04.2021р. 

№288/33/04-12 (перерозподіл) 

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

управління муніципальної варти  №213/24-35 від 16.04.2021 року щодо 

перерозподілу коштів. 

ВИРІШИЛИ: Повернутись до розгляду листа на наступному засіданні комісії. 

Рекомендувати управлінню муніципальної варти  до наступного засідання 

комісії надати розгорнутий розрахунок фонду оплати праці по вакантним 

посадам в управлінні за січень-квітень 2021 року.  

  За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

 "ЗА" –  одноголосно 

 

VII. Про лист департаменту фінансів та бюджетної політики від 

19.04.2021р. №288/33/04-12 (додаткова потреба) 

Готра В.В. ознайомив присутніх із реєстром листів, щодо додаткової потреби у 

коштах. 

(додаються).  

 

4. Управління економічного розвитку міста 

4.1. Лист КП Водоканал м. Ужгород від 06.04.2021 №741 

СЛУХАЛИ: Готра В.В. ознайомив присутніх із листом КП «Водоканал» щодо 

звернення до офісу Президента для включення до Програми Президента 

«Велике будівництво» проєкту будівництва нової лінії каналізаційних очисних 

споруд (КОС) м. Ужгород.  

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати управлінню економічного розвитку міста 

підготувати відповідне звернення до офісу Президента для включення до 

Програми Президента «Велике будівництво» проєкту будівництва нової лінії 
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каналізаційних очисних споруд (КОС) м. Ужгород із подальшим 

затвердженням на сесії міської ради. 

 За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

 "ЗА" –  одноголосно 

 

6. Департаменту соціальної політики  

6.1. Лист  №301/34.06-31 від 16.04.2021 

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

департаменту соціальної політики  №301/34.06-31 від 16.04.2021 рік щодо 

виділення додаткових коштів для погашення боргу перед ПАТ «Укртелеком 

«згідно рішення господарського суду від 04 грудня 2020 року №907/558/19 по 

«Програма сприяння виконанню рішень судів та інших виконавчих документів 

на 2018-2022 роки». 

ВИРІШИЛИ: 1.Підтримати клопотання та рекомендувати виділити додаткові 

кошти по Програмі сприяння виконанню рішень судів та інших виконавчих 

документів на 2018-2022 роки для погашення боргу перед ПАТ Укртелеком в 

сумі – 200 000, 00 грн. за рахунок зменшення обсягу коштів резервного фонду. 

2. Доручити департаменту соціальної політики вивчити можливі варіанти 

оскарження судового рішення господарського суду від 04 грудня 2020 року 

№907/558/19. 

3. Доручити департаменту соціальної політики до наступного засідання комісії 

надати інформацію щодо кількості абонентів ПАТ «Укртелеком» які мають 

право користування пільгою на телефонний зв’язок із зазначенням відповідних 

дійсних підстав.  

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

 "ЗА" –  одноголосно 

 

VIII. Про лист Про лист асоціації платників податків України від 

07.04.2021р. №7. 

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

платників податків України від 07.04.2021р. №7 щодо надання допомоги 

органами місцевої влади платникам податків, які надають послуги з харчування 

дітей в школах міста Ужгород. 

ВИСТУПАЛИ: Мухомедьянова Н.Б. зауважила присутнім членам комісії, що 

на останньому засіданні сесії  міської ради вже було прийнято відповідне 

рішення та надано відповідну пільгу. 

ВИРІШИЛИ: Прийняти лист до відома. Рекомендувати повідомити заявника 

про те, що дане питання вже розглянуто на сесії міської ради та прийняте 

відповідне рішення.  

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

 "ЗА" –  одноголосно 

 

IX. Про лист Федерації легкої атлетики України від 22.03.2021р. №03-209 

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

Федерації легкої атлетики України від 22.03.2021р. №03-209 щодо виділення 

додаткових коштів для будівництва легкоатлетичного манежу для 

повноцінного функціонування цілорічного легкоатлетичного комплексу. 
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ВИСТУПАЛИ: Білонка В.В. зауважив присутнім членам комісії, що у 

відповідному клопотанні відсутня фінансове обґрунтована необхідне для 

реалізації даного проєкту. 

ВИРІШИЛИ: Прийняти лист до уваги. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

 "ЗА" –  одноголосно 

 

СЛУХАЛИ: Готра В.В. повідомив присутнім членам комісії, що у зв'язку із 

відсутністю вільних коштів у бюджеті міста на данний момент відсутня 

можливість позитивно розглянути звернення головних розпорядників коштів 

щодо виділення додаткової потреби у коштах. Голова комісії запропонував 

повернутись до розгляду даних листів на наступному засіданні комісії після 

погодження із міським головою можливості зменшення резервного фонду. 

ВИРІШИЛИ: Прийняти пропозицію голови комісії та повернутись до розгляду 

клопотань головних розпорядників коштів щодо виділення додаткової потреби 

у коштах (лист КП “Водоканал м. Ужгород” від 01.04.2021р. №453, лист УКБ 

від 14.04.2021р. №28.01-15/59, лист КП “Водоканал м. Ужгород” від 

31.03.2021р. №449, лист КП “Ужгородський комбінат комунальних 

підприємств” від 01.04.2021р. №114, лист ДМГ  від 15.04.2021р. №32.01-10/440, 

лист ДМГ від 15.04.2021р. №32.01-10/441, лист управління охорони здоров'я від 

12.04.2021р. №25/31-19, лист управління охорони здоров'я від 15.04.2021р. 

№27/31-19) на наступному засіданні комісії за погодженням із міським головою 

можливості зменшення резервного фонду. 

    За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

 "ЗА" –  одноголосно 

 

 

 

Голова комісії            Віталій ГОТРА 

 

Секретар комісії                                                           Ігор ЧОРНІЙ 

 

 


