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ПРОТОКОЛ № 21 

засідання постійної комісії з питань соціально – економічного розвитку, 

бюджету, фінансів, оподаткування, інвестиційної та регуляторної політики 

 

03.06.2021          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., 

Мухомедьянова Н.Б., Роман М.В., Горват Е.І.,– члени комісії.  

ВІДСУТНІ: 

Мандич Ю.В. – члени комісії. 

ЗАПРОШЕНІ: 

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

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

Логвінов П.В. – начальник управління економічного розвитку міста; 

Сайкевич Г.М. –голова ОСББ «Проспект Свободи 40».  

ПОРЯДОК  ДЕННИЙ: 

I. Про усне звернення депутата Штефаньо В.П. щодо виділення додаткових 

коштів на капітальний ремонт покрівлі будинку № 40 по проспекту 

Свободи. 

II. Про лист ДВНЗ «УЖНУ» № 1743/01-13 від 01.06.2021р. щодо розміщення 

науково-освітнього простору «Музей науки у місті Ужгород». 

III.  Про лист департаменту міського господарства  №32.01-10/745 від 

02.06.2021р.   

IV. Про лист департаменту фінансів та бюджетної політики №385/33/03-20 

від 21.05.2021р.  

V. Про лист департаменту фінансів та бюджетної політики №407/33/02-09від 

21.05.2021р. (субвенція) 

 

I.Про усне звернення депутата Штефаньо В.П. щодо виділення додаткових 

коштів на капітальний ремонт покрівлі будинку № 40 по проспекту 

Свободи. 

CЛУХАЛИ: Штефаньо В.П. звернувся до членів комісії із клопотанням 

виділення додаткових коштів на проведення капітального ремонту даху будинку 

№40 по проспекту Свободи, 40. Зауважив присутнім на необхідності термінового 

проведення ремонту даного даху у зв’язку із критичною ситуацією, що загрожує 

майну та здоров’ю мешканців будинку. 
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СЛУХАЛИ: Сайкевич Г.М. наголосила  на готовності мешканців будинку 

зібрати кошти на співфінансування для проведення даних робіт. 

СЛУХАЛИ: Яцків О.І. повідомила присутнім членам комісії про відсутність 

ПКД на проведення робіт по капітальному ремонту покрівлі даного будинку, що 

унеможливлює виділення додаткових коштів на проведення ремонтних робіт, 

так як відсутня загальна необхідна сума. Наголосила на необхідності 

першочергового розроблення ПКД. 

ВИРІШИЛИ: Повернутись до розгляду питання, щодо виділення додаткових 

коштів на виготовлення ПКД та проведення капітального ремонту покрівлі 

будинку № 40 по проспекту Свободи після перевиконання дохідної частини 

бюджету міста за наслідками півріччя. 

За це рішення голосували: 

   "ЗА" – одноголосно 

 

II. Про лист ДВНЗ «УЖНУ» № 1743/01-13 від 01.06.2021р. щодо розміщення 

науково-освітнього простору «Музей науки у місті Ужгород». 

CЛУХАЛИ: Логвінов П.В. ознайомив присутніх членів комісії із листом ДВНЗ 

«УЖНУ», щодо розміщення науково-освітнього простору «Музей науки у місті 

Ужгород» по вул. Мукачівська, 23  та необхідності включити дану ініціативу до 

«Програми економічного і соціального  розвитку міста Ужгород.» 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати управлінню економічного розвитку міста об’єкт: 

«Капітальний ремонт будівлі по вул. «Мукачівська, 23» доповнити словами «під 

розміщення науково-освітнього простору «Музей науки у місті Ужгород» та 

внести відповідні зміни до «Програми економічного і соціального  розвитку 

міста Ужгород» із подальшим затвердженням на сесії міської ради. 

Рекомендувати департаменту фінансів та бюджетної політики внести відповідні 

зміни до Бюджету територіальної громади міста Ужгород на 2021р. із подальшим 

затвердженням на сесії міської ради. 

За це рішення голосували: 

   "ЗА" – одноголосно 

 

III. Про лист департаменту міського господарства №32.01-10/745 від 

02.06.2021р.   

CЛУХАЛИ: Готра В.В. ознайомив присутніх із змістом листа департаменту 

міського господарства №32.01-10/745 від 02.06.2021р. щодо необхідності 

виділення додаткових коштів на ремонт пішохідного мосту на пл. Театральній в 

сумі – 4 404 089,00 грн. 

ВИРІШИЛИ: Частково підтримати клопотання розпорядника коштів, та 

рекомендувати виділити додаткові кошти в сумі – 2 000 000, 00 грн. за рахунок 

зменшення обсягу резервного фонду. Рекомендувати департаменту фінансів та 

бюджетної політики внести відповідні зміни до Бюджету територіальної громади 

міста Ужгород на 2021р. із подальшим затвердженням на сесії міської ради. 
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За це рішення голосували: 

   "ЗА" – одноголосно 

 

VI. Про лист департаменту фінансів та бюджетної політики №385/33/03-20 

від 21.05.2021р.  

СЛУХАЛИ: Гах Л.М. ознайомив присутніх із змістом листа департаменту 

фінансів та бюджетної політики №385/33/03-20 від 21.05.2021р. щодо 

пропозицій Державної регуляторної служби України від 07.05.2021р. № 

2387/0/20-21 щодо удосконалення проєкту регуляторного акту – проєкту рішення 

міської ради Про зміни до рішення міської ради 10.07.2018р. №1151 «Про місцеві 

податки та збори» та доповіла присутнім членам комісії про недоцільність 

внесення відповідних змін до проєкту рішення відповідно пропозицій Державної 

регуляторної служби України.  

ВИРІШИЛИ: Прийняти інформацію департаменту фінансів та бюджетної 

політики до відома та рекомендувати регуляторний акт – проєкту рішення 

міської ради Про зміни до рішення міської ради 10.07.2018р. №1151 «Про місцеві 

податки та збори» залишити без змін. 

За це рішення голосували: 

   "ЗА" – одноголосно 

 

V.Про лист департаменту фінансів та бюджетної політики  №407/33/02-09 від 

01.06.2021р. (субвенція) 

CЛУХАЛИ: Готра В.В. ознайомив присутніх із листом департаменту фінансів 

та бюджетної політики №407/33/02-09 від 01.06.2021р. та проєктом 

розпорядження Ужгородського міського голови щодо розподілу коштів іншої 

субвенції на проведення медичних оглядів призову громадян на строкову 

військову службу, військову службу за контрактом, медичного огляду 

військовозобов’язаних, резервістів, приписки молоді Чопської міської 

територіальної громади в сумі – 20 000,00 грн.  

ВИРІШИЛИ: Погодити розподіл субвенції та рекомендувати департаменту 

фінансів та бюджетної політики підготувати розпорядження міського голови та   

внести відповідні зміни до «Бюджету Ужгородської міської територіальної 

громади на 2021рік» із подальшим затвердженням на сесії міської ради.   

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

 

Голова комісії        Віталій ГОТРА 

 

Секретар комісії       Ігор ЧОРНІЙ 


