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ПРОТОКОЛ № 17 
засідання постійної комісії з питань соціально – економічного розвитку, 

бюджету, фінансів, оподаткування, інвестиційної та регуляторної 

політики 

 

від 27.04.2021 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., Роман М.В., 

Мухомедянова Н.Б., – член комісії. 

ВІДСУТНІ: 

Бадида М.П.,.– член 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; 

Кохан А.І. – начальник відділу інформаційної роботи; 

Азізян І.Л. – депутат міської ради 

      

   ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

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

№288/33/04-12 (додаткова потреба) 

II. Про лист департаменту фінансів та бюджетної політики від 26.04.2021р. 

№325/33/04-12 (додаткова потреба) 

III. Про лист департаменту фінансів та бюджетної політики від 26.04.2021р. 

№325/33/04-12 (перерозподіл) 

IV. Про лист департаменту фінансів та бюджетної політики від 27.04.2021р. 

№328/33/04-12 (додаткова потреба 2) 

V. Про лист департаменту фінансів та бюджетної політики від 27.04.2021р. 

№328/33/04-12 (перерозподіл 2) 

VI.Про лист ПАТ «Готельно-туристичний комплекс Інтурист-Закарпаття» 

№17 від 21.04.2021р. 

 

 

I. 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).  

 

1.Управління капітального будівництва 

1.1.Лист КП Водоканал м. Ужгород №453 від 01.04.2021р. 
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ВИРІШИЛИ: Рекомендувати заявнику повторно звернутись із клопотанням 

щодо виділення коштів  після перевиконання бюджету міста за результатами 

першого півріччя. 

    За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" –  6 

          "Не приймали участі у голосуванні" – 3 

 

1.2.Лист №28.01-15/59 від 14.04.2021р. 

ВИРІШИЛИ: Повернутись до розгляду питання на наступному засіданні 

комісії за умови наявного джерела фінансування. 

       За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

 "ЗА" –  6 

          "Не приймали участі у голосуванні" – 3 

 

2. Департамент міського господарства 

2.1. Лист КП Водоканал м. Ужгород №449 від 31.03.2021р. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати заявнику повторно звернутись із клопотанням 

щодо виділення коштів  після перевиконання бюджету міста за результатами 

першого півріччя. 

     За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

 "ЗА" –  6 

          "Не приймали участі у голосуванні" – 3 

 

2.2. Лист КП Ужгородський комбінат комунальних підприємств №114 від 

01.04.2021р.  

ВИРІШИЛИ: Повернутись до розгляду питання на наступному засіданні 

комісії за умови наявного джерела фінансування. 

     За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

   "ЗА" –  6 

          "Не приймали участі у голосуванні" – 3 

 

2.3. Лист №32.01-10/440 від 15.04.2021. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати заявнику повторно звернутись із клопотанням 

щодо виділення коштів  після перевиконання бюджету міста за результатами 

першого півріччя. 

    За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

    "ЗА" –  6 

          "Не приймали участі у голосуванні" – 3 

 

2.4. Лист №32.01-10/441 від 15.04.2021. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати заявнику повторно звернутись із клопотанням 

щодо виділення коштів  після перевиконання бюджету міста за результатами 

першого півріччя. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

       "ЗА" –  6 

          "Не приймали участі у голосуванні" – 3 
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3. Управління охорони здоров’я 

3.1. лист №25/31-19 від 12.04.2021р. 

ВИРІШИЛИ: Повернутись до розгляду питання на наступному засіданні 

комісії за умови наявного джерела фінансування. 

          За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

     "ЗА" –  6 

          "Не приймали участі у голосуванні" – 3 

 

3.2. Лист №27/31-19 від 15.04.2021р. 

ВИРІШИЛИ: Повернутись до розгляду питання на наступному засіданні 

комісії за умови наявного джерела фінансування. 

     За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

      "ЗА" –  6 

          "Не приймали участі у голосуванні" – 3 

 

II. Про лист департаменту фінансів та бюджетної політики від 26.04.2021р. 

№325/33/04-12 (додаткова потреба) 

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

коштах. 

(додаються).  

 

1. Департамент соціальної політики 

1.1. Лист б/н від 20.01.2021р.  

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати заявнику повторно звернутись із клопотанням 

щодо виділення коштів  після перевиконання бюджету міста за результатами 

першого півріччя. 

   За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

 "ЗА" –  6 

          "Не приймали участі у голосуванні" – 3 

 

2. Управління капітального будівництва 

2.1.Лист №28.01 -15\60 від 20.04.2021р. 

ВИРІШИЛИ: Повернутись до розгляду питання на наступному засіданні 

комісії за умови наявного джерела фінансування. 

         За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

    "ЗА" –  6 

          "Не приймали участі у голосуванні" – 3 

Департамент міського господарства 

2.1. Лист № 32.01-10/463 від 21.04.2021р.  

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати заявнику повторно звернутись із клопотанням 

щодо виділення коштів  після перевиконання бюджету міста за результатами 

першого півріччя. 

      За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

 "ЗА" –  6 

          "Не приймали участі у голосуванні" – 3 
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2.2. Лист № 32.01-10/465 від 21.04.2021р.  

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати заявнику повторно звернутись із клопотанням 

щодо виділення коштів  після перевиконання бюджету міста за результатами 

першого півріччя. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

 "ЗА" –  6 

          "Не приймали участі у голосуванні" – 3 

 

III. Про лист департаменту фінансів та бюджетної політики від 26.04.2021р. 

№325/33/04-12 (перерозподіл) 

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

перерозподілу бюджетних призначень. 

(додаються).   

 

1.Управління капітального будівництва  

1.1. Лист  №28.01-15/65 від 22.04.2021р. 

 ВИРІШИЛИ: Повернутись до розгляду листа на наступному засіданні комісії.

                  За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

      "ЗА" –  6 

          "Не приймали участі у голосуванні" – 3 

 

2. Управління у справах культури, молоді та спорту 

2.1. Лист  №30.1-18/167 від 23.04.2021р. 

ВИРІШИЛИ: Погодити перерозподіл бюджетних призначень та доручити 

департаменту фінансів винести питання на розгляд чергової сесії міської ради.         

          За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

     "ЗА" –  6 

          "Не приймали участі у голосуванні" – 3 

 

          IV. Про лист департаменту фінансів та бюджетної політики від 27.04.2021р. 

№328/33/04-12 (додаткова потреба 2) 

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

коштах. 

(додаються).  

 

1. Департамент міського господарства 

1.1.Лист №32.01-10/482 від 26.04.2021р. 

ВИРІШИЛИ: Повернутись до розгляду питання на наступному засіданні 

комісії за умови наявного джерела фінансування. 

        За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

    "ЗА" –  6 

          "Не приймали участі у голосуванні" – 3 

 

V. Про лист департаменту фінансів та бюджетної політики від 27.04.2021р. 

№328/33/04-12 (перерозподіл 2) 

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

перерозподілу бюджетних призначень. 
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(додаються).   

 

1. Управління капітального будівництва 

1.1.Лист №28.01 -15\66 від 22.04.2021р. 

ВИРІШИЛИ: Погодити перерозподіл бюджетних призначень та доручити 

департаменту фінансів винести питання на розгляд чергової сесії міської ради.            

     За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

         "ЗА" –  6 

          "Не приймали участі у голосуванні" – 3 

 

VI.Про лист ПАТ «Готельно-туристичний комплекс Інтурист-Закарпаття» 

№17 від 21.04.2021р. 

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

«Готельно-туристичний комплекс Інтурист-Закарпаття» №17 від 21.04.2021р., 

щодо встановлення ставок на нерухоме майно на 2022рік. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати департаменту фінансів та бюджетної політики 

винести дане питання на розгляд відповідної профільної комісії з підготовки 

проектів нормативно-правових актів міської ради щодо встановлення ставок та 

надання пільг по податках і зборах, що зараховуються до бюджету міста. 

       За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

       "ЗА" –  6 

             "Не приймали участі у голосуванні" – 3 

 

 

Голова комісії            Віталій ГОТРА 

 

Секретар комісії                                                           Ігор ЧОРНІЙ 

 

 


