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ПРОТОКОЛ № 22 

засідання постійної комісії з питань соціально – економічного розвитку, 

бюджету, фінансів, оподаткування, інвестиційної та регуляторної політики 

 

08.06.2021          м. Ужгород 

 

ПРИСУТНІ: 

Готра В.В. – голова комісії: 

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

Горват Е.І., Роман М.В. – члени комісії. 

ВІДСУТНІ: 

Гомонай В.В. – заст. голови комісії; 

Чорній І.І. – секретар комісії; 

Мандич Ю.В., Мухомедьянова Н.Б. – члени комісії. 

ЗАПРОШЕНІ: 

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

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

 

ПОРЯДОК  ДЕННИЙ: 

 

I. Про лист департаменту фінансів та бюджетної політики №414/33/06-12 

від 03.06.2021р.(додаткова потреба за рахунок здійснення запозичень) 

II. Про лист департаменту фінансів та бюджетної політики №415/33/04-12 

від 03.06.2021р.(додаткова потреба) 

III. Про лист департаменту фінансів та бюджетної політики №415/33/04-12 

від 03.06.2021р.(перерозподіл) 

IV.  Про лист департаменту фінансів та бюджетної політики №418/33/04-12 

від 07.06.2021р.(додаткова потреба) 

V.  Про лист департаменту фінансів та бюджетної політики №417/33/02-09 

від 07.06.2021р.(субвенція) 

VI.  Про лист департаменту міського господарства №32.01-10/787 від 

07.06.2021р. (додаткова потреба) 

VII. Про лист департаменту міського господарства №32.01-10/792 від 

08.06.2021р.  

VIII. Про відповідь департаменту соціальної політики на протокольне 

доручення комісії №01-02/1-6 від 23.04.2021р. 

 

I. Про лист департаменту фінансів та бюджетної політики №414/33/06-12 

від 03.06.2021р.(додаткова потреба за рахунок здійснення запозичень) 

СЛУХАЛИ: Готра В.В. ознайомив присутніх із реєстром листів головних 

розпорядників коштів, щодо додаткової потреби у коштах за рахунок 

запозичень. (додається) 
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№ 

п/п 

Головний 

розпорядник, 

дата та № 

листа 

Короткий зміст видатків 

Сума потреби, грн. 

Всього 
Загальний 

фонд 

Спеціальний  

фонд (бюджет 

розвитку    

  

Лист 32.01-

10/739 від 

01.06.2021 

Департамент міського господарства 

52 000 000 

  

52 000 000 

 

1 

  
Капітальний ремонт частини парку 

культури та відпочинку "Боздоський" 4 326 797   4 326 797 
 

  

Капітальний ремонт вул. Капушанська (від 

перехрестя пр. Свободи до перехрестя вул. 
Легоцького) 10 937 766   10 937 766 

 

  

Капітальний ремонт перехрестя вул. 

Миколи Бабяка - наб. Слов'янська з 

влаштуванням світлофорного об'єкта 1 658 992   1 658 992 

 

  
Капітальний ремонт вул. Олександра 

Богомольця 18 399 909   18 399 909 
 

  
Капітальний ремонт дорожнього покриття 

вул. Митної 13 771 000   13 771 000 
 

  
Капітальний ремонт тротуарів вул. Миколи 

Бабяка 2 905 536   2 905 536 
 

  

Лист 32.01-

10/739 від 

01.06.2021 

Управління капітального будівництва  

28 000 000   28 000 000 
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Капітальний ремонт благоустрою території 

Ужгородської загальноосвітньої школи  І-

ІІІ ст. № 9 по пл.Ш.Петефі,15 2 500 000   2 500 000 

 

  
Капітальний ремонт благоустрою території 

ЗОШ І-ІІІ ст. № 8 по вул. Ак. Корольова 
3 500 000   3 500 000 

 

  

Капітальний ремонт благоустрою території 

Ужгородської спеціалізованої ЗОШ №2 по 

вул. Підгірній 3 200 000   3 200 000 

 

  
Капітальний ремонт фасаду будівлі ЗОШ 

№5 по Київській набережній 
3 000 000   3 000 000 

 

  
Капітальний ремонт кардіологічного 

відділення ЦМКЛ по вул. Грибоєдова 
2 500 000   2 500 000 

 

  
Капітальний ремонт фасаду поліклініки 

МДКЛ по вул. Боженка, 2 із заміною вікон 
1 300 000   1 300 000 

 

  Реконструкція водогону по вул. Гагаріна 
8 000 000   8 000 000 

 

  

Будівництво міні-котельні для 

Ужгородської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів № 6 імені В. С. Гренджі-
Донського по вул. Одеська, 15 

Ужгородської міської ради Закарпатської 

області. 2 000 000   2 000 000 

 

  

Реконструкція будівлі поліклініки літ. Д 

під потреби маломобільних груп населення 

по вул. Грибоєдова, 20В 2 000 000   2 000 000 

 

    
Разом 

80 000 000   80 000 000 
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ВИРІШИЛИ: Підтримати клопотання та рекомендувати:  

департаменту міського господарства – внести відповідні зміни до Програми 

благоустрою міста на 2021, із подальшим затвердженням на сесії міської ради; 

управлінню економічного розвитку міста – внести відповідні зміни до програми 

економічного та соціального розвитку міста, із подальшим затвердженням на 

сесії міської ради; 

департаменту фінансів та бюджетної політики підготувати проєкт рішення про 

здійснення місцевих запозичень у 2021 році та внести відповідні зміни до 

Бюджету Ужгородської міської територіальної громади на 2021р., із подальшим 

затвердженням на сесії міської ради. 

 За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

   «За» - одноголосно 

 

II. Про лист департаменту фінансів та бюджетної політики №415/33/04-12 

від 03.06.2021р.(додаткова потреба) 

СЛУХАЛИ: Готра В.В. ознайомив присутніх із листами головних 

розпорядників коштів, щодо додаткової потреби у коштах.  

(додаються).  

 

1. Управління охорони здоров’я  

1.1. Лист № 23/31-19 від 01.04.2021р. 

ВИРІШИЛИ: Повернутись до розгляду питання щодо додаткової потреби у 

коштах після перевиконання дохідної частини бюджету територіальної громади 

за підсумками першого півріччя. 

            За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «За» - одноголосно. 

 

2. Управління освіти 

Лист № 29.01-14/430  від 18.05.2021р. 

ВИРІШИЛИ: Повернутись до розгляду питання щодо додаткової потреби у 

коштах після перевиконання дохідної частини бюджету територіальної громади 

за підсумками першого півріччя. 

   За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

 «За» - одноголосно. 

 

3. Департамент міського господарства 

3.1. Лист № 32.01-10/741 від 02.06.2021р. 

ВИРІШИЛИ: Повернутись до розгляду питання щодо додаткової потреби у 

коштах після перевиконання дохідної частини бюджету територіальної громади 

за підсумками першого півріччя. 

           За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

 «За» - одноголосно 
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3.2. Лист № 32.01-10/746 від 02.06.2021р. 

ВИРІШИЛИ: Повернутись до розгляду питання щодо додаткової потреби у 

коштах після перевиконання дохідної частини бюджету територіальної громади 

за підсумками першого півріччя. 

           За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

 «За» - одноголосно 

 

III.  Про лист департаменту фінансів та бюджетної політики №415/33/04-12 

від 03.06.2021р.(перерозподіл) 

СЛУХАЛИ: Готра В.В. ознайомив присутніх із листами головних 

розпорядників коштів, щодо перерозподілу коштів.  

(додаються).  

1. Департамент міського господарства 

1.1.  Лист № 32.01.10/742  від 02.06. 2021р. 

ВИРІШИЛИ: Погодити перерозподіл бюджетних призначень та доручити 

департаменту фінансів винести питання на розгляд чергової сесії міської ради.          

       За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

 «За» - одноголосно 
 

IV.Про лист департаменту фінансів та бюджетної політики №418/33/04-12 

від 07.06.2021р.(додаткова потреба 2) 

СЛУХАЛИ: Готра В.В. ознайомив присутніх із листами головних 

розпорядників коштів, щодо додаткової потреби у коштах.  

(додаються).  

 

1. Департамент міського господарства 

1.1. Лист № 32.01-10/764 від 04.06.2021р. 

ВИРІШИЛИ: Повернутись до розгляду питання щодо додаткової потреби у 

коштах після перевиконання дохідної частини бюджету територіальної громади 

за підсумками першого півріччя. 

 За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

   «За» - одноголосно 

 

V.Про лист департаменту фінансів та бюджетної політики №417/33/02-09 

від 07.06.2021р.(субвенція) 

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

та бюджетної політики №417/33/02-09 від 07.06.2021р. щодо розподілу 

субвенції з місцевого бюджету на фінансове забезпечення будівництва, 

реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального 

користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у 

населених пунктах за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету в 

сумі – 7 000 000, 00 грн. 
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ВИРІШИЛИ: Погодити розподіл субвенції та доручити департаменту фінансів 

та бюджетної політики підготувати відповідне розпорядження міського голови 

із подальшим затвердженням на сесії міської ради. 

  За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

   «За» - одноголосно 

 

VI.Про лист департаменту міського господарства №32.01-10/787 від 

07.06.2021р. (додаткова потреба) 

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

господарства №32.01-10/787 від 07.06.2021р., щодо додаткової потреби у 

коштах на коригування та виготовлення проектно-кошторисної документації. 

ВИРІШИЛИ: Повернутись до розгляду питання щодо додаткової потреби у 

коштах після перевиконання дохідної частини бюджету територіальної громади 

за підсумками першого півріччя. 

           За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

 «За» - одноголосно 

 

VII.Про лист департаменту міського господарства №32.01-10/792 від 

08.06.2021р.  

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

господарства №32.01-10/792 від 08.06.2021р. щодо перерозподілу коштів в 

розрізі об’єктів відповідно до звернення депутата міської ради Качура В. №01-

11/431 від 03.06.21р. 

 
Код 

Програмн

ої 

класифік

ації  

видатків 

та 

кредитув

ання 

місцевих 

бюджетів 

Код 

еконо

мічної 

класи

фікаці

ї 

видат

ків та 

креди

туван

ня 

Найменування 

об'єктів 

будівництва, вид 

будівельних робіт, 

у тому числі 

проектні роботи 

Загальн

а 

тривалі

сть 

будівни

цтва 

(рік 

початку 

і 

заверше

ння) 

Загаль

на 

вартіс

ть 

будівн

ицтва, 

гриве

нь 

Обсяг 

видаткі

в 

бюджету 

розвитк

у, які 

спрямов

уються 

на 

будівни

цтво 

об'єкта 

у 

бюджет

ному 

періоді, 

гривень 

Рівень 

готовно

сті 

об'єкта 

на 

кінець 

бюджет

ного 

періоду, 

% 

Обсяг 

фінансу

вання 

передба

чений в 

бюджеті, 

гривень 

Обсяг 

фінанс

уванн

я зі 

зміна

ми, 

гриве

нь 

Виконан

ання по 

обєкту, 

гривень 

Обсяг 

фінансу

вання 

по 

обєкту 

всього, 

гривень 

  
    Програма 

благоустрою 

міста Ужгород на 

2018-2022 роки 

  

  0    

1 500 

000  

1 500 

000  0  

1 450 

000    

1216030 3132 

Капітальний 

ремонт 

внутрішньокварт

альних територій   

1 920 

000  -50 000    

1 500 

000  

1 450 

000  0  

1 450 

000    

1216030 3132 

вул. Гвардійська 

15/1 – Загорська 26 

2021-

2022 

1 920 

000 -50 000  75,5 

1 500 

000  

1 450 

000    

1 450 

000    

1217442 3132 

Капітальний 

ремонт міських 

шляхів     50 000  1  0  50 000    50 000    
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1217442 3132 

вул. Гвардійська 

(від вул. Івана 

Франка до вул. 

Закарпатської) 

2021-

2022 

4 860 

000 50 000  1 0  50 000    50 000    

    

РАЗОМ по 

РОЗПОРЯДНИК

У     0  1  

1 500 

000  

1 500 

000  0  

1 500 

000    

 

ВИРІШИЛИ: Погодити перерозподіл бюджетних призначень та доручити 

департаменту фінансів і департаменту міського господарства внести відповідні 

зміни до профільних програм та Бюджету територіальної громади на 2021рік із 

подальшим затвердженням на сесії міської ради.         

  За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

 «За» - одноголосно 

 

VIII.Про відповідь департаменту соціальної політики на протокольне 

доручення комісії №01-02/1-6 від 23.04.2021р. 

СЛУХАЛИ: Готра В.В. ознайомив присутніх із відповіддю департаменту 

соціальної політики на протокольне доручення комісії №01-02/1-6 від 

23.04.2021р, щодо нарахування пільги за користування телефонним зв’язком 

мешканцям м. Ужгород. 

ВИРІШИЛИ: Інформацію прийняти до відома. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

 «За» - одноголосно 

 
 

Голова комісії        Віталій ГОТРА 

 

 


