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ПРОТОКОЛ № 2 
засідання постійної комісії з питань соціально – економічного розвитку, 

бюджету, фінансів, оподаткування, інвестиційної та регуляторної 

політики 

 

від 14.12.2020 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: 

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

Лукач П.М. – заступник начальника відділу фінансування місцевого 

господарства та соціального захисту населення, департаменту фінансів та 

бюджетної політики; 

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

Ключинець І.К. – головний спеціаліст управління охорони здоров'я;  

Біксей А.Б. – директор департаменту соціального захисту населення;   

      

   ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

I. Про лист департаменту фінансів та бюджетної політики 10.12.2020р. 

№ 860/33/03-20 «службова записка» 

II. Про лист департаменту фінансів та бюджетної політики 10.12.2020р. 

№859/33/02-09 (перерозподіл ) 

III. Про лист управління освіти 09.12.2020р. №29.01-14/718 

IV. Про лист департаменту фінансів та бюджетної політики 10.12.2020р. 

№859/33/02-09 (зменшення ) 

V. Про лист департаменту фінансів та бюджетної політики 10.12.2020р. 

№859/33/02-09 ( додаткова потреба) 

VI. Про лист департаменту міського господарства №3750/03-10 від 

10.12.2020р. 

VII. Про лист виконавчого комітету №07-12/519 від 14.12.2020р. 

 

I. Про лист департаменту фінансів та бюджетної політики 10.12.2020 

№ 860/33/03-20 «службова записка» 

ВИСТУПАЛИ: Гах Л.М. ознайомила присутніх членів комісії із листом 

08.09.2020 № 635/33/03-20 «службова записка» 

ВИРІШИЛИ:  Інформацію прийняти до відома. 

      За це рішення голосували:  

                   "За" –  одноголосно 
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II. Про лист департаменту фінансів та бюджетної політики 10.12.2020р. 

№859/33/02-09 (перерозподіл ) 

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

перерозподілу бюджетних призначень. 

    (додаються).   

 

1.Управління охорони здоров'я  

1.1.  Лист  №31-24/337 від 27.11.2020р. 

ВИРІШИЛИ: Погодити перерозподіл бюджетних призначень та доручити 

департаменту фінансів винести питання на розгляд чергової сесії міської ради. 

    За це рішення голосували:  

                            "За" –  одноголосно 

 

1.2. Лист  №1101/31-15 від 04.12.2020р. 

ВИРІШИЛИ: Погодити перерозподіл бюджетних призначень та доручити 

департаменту фінансів винести питання на розгляд чергової сесії міської ради. 

    За це рішення голосували:  

                                      "За" –  8 

    "Не приймали участі у голосуванні" - 2 

 

2.Управління освіти 

2.1. Лист №29.01-14/650 від 25.11.2020р. 

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

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

приймала. 

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 

 

2.2. Лист №29.01-14/676 від 30.11.2020р. 

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

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

приймала. 

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 

 

2.3. Лист №425/29.01-14 від 01.12.2020р. 

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

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

приймала. 

ВИРІШИЛИ: Погодити перерозподіл бюджетних призначень та доручити 

департаменту фінансів винести питання на розгляд чергової сесії міської ради. 
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    За це рішення голосували:  

                                      "За" – 7 

    "Не приймали участі у голосуванні"-3 

2.4. Лист №29.01-14/684 від 01.12.2020р. 

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

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

приймала. 

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 

 

3. Департамент міського господарства 

3.1. Лист  №32.01-10/1120 від 09.11.2020р. 

 ВИРІШИЛИ: Погодити перерозподіл бюджетних призначень та доручити 

департаменту фінансів винести питання на розгляд чергової сесії міської ради.          

            За це рішення голосували:  

                                      "За" – 8 

    "Не приймали участі у голосуванні"- 2 

 

4. Управління міжнародного співробітництва та інновацій 

4.1. Лист №225-10/03-110  від 30.11.2020р.  

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"- 2 

        "Утримались " – 2 

 

5. Управління капітального будівництва   

5.1.  Лист  №28.01-15/177 від  07.12.2020р. 

ВИРІШИЛИ: Погодити перерозподіл бюджетних призначень та доручити 

департаменту фінансів винести питання на розгляд чергової сесії міської ради. 

   За це рішення голосували:  

                                      "За" – 8 

    "Не приймали участі у голосуванні"- 2 

 

5.2. Лист № 28.01-12/179 від 09.12.2020р.  

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

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

приймала. 

ВИРІШИЛИ: Погодити перерозподіл бюджетних призначень та доручити 

департаменту фінансів винести питання на розгляд чергової сесії міської ради. 

                   За це рішення голосували:  

                                      "За" – 8 

    "Не приймали участі у голосуванні"- 2 
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III.Про лист управління освіти 09.12.2020р. №29.01-14/718 

СЛУХАЛИ: Готра В.В  ознайомив присутніх із листом управління освіти 

09.12.2020р. №29.01-14/718 щодо перерозподілу бюджетних призначень. 

ВИРІШИЛИ: Погодити перерозподіл бюджетних призначень та доручити 

департаменту фінансів винести питання на розгляд чергової сесії міської ради. 

           За це рішення голосували: 

                                           "За" –  8 

                  "Не приймали участі у голосуванні" – 2 

 

IV. Про лист департаменту фінансів та бюджетної політики 10.09.2020р. 

№637/33/02-09 (зменшення ) 

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

зменшення бюджетних призначень. 

(додаються).   

 

1. Управління муніципальної варти 

1.1.Лист № 318/24-35 від 17.11.2020р.  

ВИРІШИЛИ: Погодити зменшення бюджетних призначень та доручити 

департаменту фінансів винести питання на розгляд чергової сесії міської ради. 

    За це рішення голосували:  

                                      "За" – 8 

    "Не приймали участі у голосуванні"- 2 

 

2. Управління освіти 

2.1. Лист № 425/29.01-14 від 01.12.2020р. 

ВИРІШИЛИ: Погодити зменшення бюджетних призначень та доручити 

департаменту фінансів винести питання на розгляд чергової сесії міської ради. 

    За це рішення голосували:  

                                      "За" – 8 

    "Не приймали участі у голосуванні"- 2 

3. Виконком 

3.1.Лист № 07-12/509 від 03.12.2020р. 

ВИРІШИЛИ: Погодити зменшення бюджетних призначень та доручити 

департаменту фінансів винести питання на розгляд чергової сесії міської ради. 

    За це рішення голосували:  

                                      "За" – 8 

    "Не приймали участі у голосуванні"- 2 

4. Департамент міського господарства 

4.1.Лист № 841/33/02-21 від 08.12.2020р. 

ВИРІШИЛИ: Погодити зменшення бюджетних призначень та доручити 

департаменту фінансів винести питання на розгляд чергової сесії міської ради. 

    За це рішення голосували:  

                                      "За" – 8 

    "Не приймали участі у голосуванні"- 2 

 

5. Управління міжнародного співробітництва та інновацій 
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5.1.Лист № 25-10/03-114 від 04.12.2020р. 

ВИРІШИЛИ: Погодити зменшення бюджетних призначень та доручити 

департаменту фінансів винести питання на розгляд чергової сесії міської ради. 

    За це рішення голосували:  

                                      "За" – 8 

    "Не приймали участі у голосуванні"- 2 

6. Управління у справах культури молоді та спорту 

6.1.Лист № 30.1-18/802 від 03.12.2020р. 

ВИРІШИЛИ: Погодити зменшення бюджетних призначень та доручити 

департаменту фінансів винести питання на розгляд чергової сесії міської ради. 

    За це рішення голосували:  

                                      "За" – 8 

    "Не приймали участі у голосуванні"- 2 

6.2.Лист № 30.1-18/800 від 03.12.2020р. 

ВИРІШИЛИ: Погодити зменшення бюджетних призначень та доручити 

департаменту фінансів винести питання на розгляд чергової сесії міської ради. 

    За це рішення голосували:  

                                      "За" – 8 

    "Не приймали участі у голосуванні"- 2 

6.3.Лист № 30.1-18/801 від 03.12.2020р. 

ВИРІШИЛИ: Погодити зменшення бюджетних призначень та доручити 

департаменту фінансів винести питання на розгляд чергової сесії міської ради. 

    За це рішення голосували:  

                                      "За" – 8 

    "Не приймали участі у голосуванні"- 2 

7. Управління економічного розвитку міста 

7.1.Лист № 1.05-16/366 від 04.12.2020р. 

ВИРІШИЛИ: Погодити зменшення бюджетних призначень та доручити 

департаменту фінансів винести питання на розгляд чергової сесії міської ради. 

    За це рішення голосували:  

                                      "За" – 8 

    "Не приймали участі у голосуванні"- 2 

V. Про лист департаменту фінансів та бюджетної політики 10.09.2020р. 

№637/33/02-09 ( додаткова потреба) 

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

перерозподілу бюджетних призначень. 

    (додаються).   

1. Департамент праці та соціального захисту населення 

1.1. Лист  №34.06-31/3691 від 23.10.2020р. 

ВИРІШИЛИ: 

1. До наступного засідання комісії Біксею А.Б. підготувати та надати на розгляд 

комісії обґрунтування по нарахуванню заробітної плати працівникам 

Департаменту праці та соціального захисту населення за 2020рік.  

2. Повернутись до розгляду питання щодо фінансування потреби коштів на 

заробітну плату та нарахування на заробітну плату  на наступному засіданні 

комісії. 
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    За це рішення голосували: 

                                         "За" –  8 

                  "Не приймали участі у голосуванні" – 2 

 

СЛУХАЛИ: Бадида М.П.,  запропонувала членам комісії з метою здійснення 

аналізу раціонального використання бюджетних коштів надати протокольне 

доручення департаменту фінансів та бюджетної політики, а саме надати 

інформацію щодо розрахунку заробітної плати з усіма нарахуваннями та 

виплатами структурних підрозділів міськвиконкому на 2021р.  

ВИРІШИЛИ: З метою здійснення аналізу раціонального використання 

бюджетних коштів, департаменту фінансів та бюджетної політики до 

наступного засідання комісії, надати інформацію щодо розрахунку заробітної 

плати з усіма нарахуваннями та виплатами структурних підрозділів 

міськвиконкому на 2021р. 

    За це рішення голосували: 

                                         "За" –  8 

                  "Не приймали участі у голосуванні" – 2 

 

1.2. Лист  №34.06-31/3890 від 03.12.2020р. 

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

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

приймав. 

ВИСТУПИЛИ:  Чорній І.І. ознайомив присутніх членів комісії зі змістом 

клопотання розпорядника коштів. 

СЛУХАЛИ: Біксей А.Б. доповів присутнім членам комісії про ситуацію, що 

склалась в сфері пільгових перевезень на міських автобусних маршрутах 

загального користування у м. Ужгород. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати клопотання №34.06-31/3890 від 03.12.2020р. та 

рекомендувати виділити додаткові кошти на “Програму фінансування видатків 

на компенсаційні виплати за пільговий проїзд автомобільним транспортом на 

міських автобусних маршрутах загального користування у м. Ужгород на 

2020рік” в сумі – 5 252 468, 00 грн. 

       За це рішення голосували:  

                                     "За" –  5 

   "Утримались" – 2 

    "Не приймали участі у голосуванні "– 3  

Рішення не прийнято, 

комісія не визначилась із рекомендацією 

 

ВИСТУПИЛИ: БІЛОНКА В.І. реагуючи на пропозиції, що надійшли від членів 

комісії під час обговорення питання щодо компенсаційних виплат за пільговий 

проїзд автомобільним транспортом на міських автобусних маршрутах 

загального користування у м. Ужгород, та ситуації у міських пасажирських 

перевезеннях загалом, запропонував дати протокольне доручення управлінню 

економічного розвитку міста та відділу транспорту - надати інформацію щодо 

впровадження електронного квитка. 
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ВИРІШИЛИ: Управлінню економічного розвитку міста та відділу транспорту, 

до наступного засідання комісії надати інформацію щодо впровадження 

електронного квитка на громадському транспорті, визначення оператору ринку 

та етапи впровадження у місті Ужгород. 

    За це рішення голосували: 

                                         "За" –  8 

                  "Не приймали участі у голосуванні" – 2 

 

2. Виконком  

2.1. Лист №07-12/502 від 03.12.2020р.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати клопотання №07-12/502 від 03.12.2020р. та 

рекомендувати виділити додаткові кошти на  дезинфікуючі засоби  в сумі –  

49 000, 00 грн. 

       За це рішення голосували:  

                                       "За" –  7 

   "Утримались" – 1 

    "Не приймали участі у голосуванні "– 2 

3. Департамент фінансів та бюджетної політики 

3.1. Лист  Ужгородської районної державної адміністрації № 770/02-31 від 

02.12.2020р. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати клопотання  №770/02-31 від 02.12.2020р. та 

рекомендувати виділити додаткові кошти на “Іншу субвенцію бюджету 

Ужгородського району (співфінансування для реалізації першочергових 

заходів "Програми поводження з твердими побутовими відходами в 

Ужгородському районі на 2020-2025 роки") в сумі – 170 000, 00 тис. грн.     

     За це рішення голосували: 

                                            "За" –  8 

                  "Не приймали участі у голосуванні" - 2 

1. Управління охорони здоров'я 

1.1.  Лист №1090/31-19 від  26.11.2020р.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати клопотання №1090/31-19 від  26.11.2020р. та 

рекомендувати виділити додаткові кошти на виготовлення проектно-

кошторисної документації на обстеження будівлі КНП «Ужгородська міська 

поліклініка» в сумі  –  50 000, 00 грн.  

   За це рішення голосували: 

                                         "За" –  8 

                  "Не приймали участі у голосуванні" – 2 

VI. Про лист департаменту міського господарства №3750/03-10 від 

10.12.2020р. 

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

господарства №3750/03-10 від 10.12.2020р. щодо виділення додаткових коштів 

на «Програма утримання та фінансової підтримки спортивних споруд КП 

Стадіон «Авангард» на ліквідацію заборгованості по заробітній платі, податкам 

та іншим платежам в сумі – 651 645, 00 тис. грн. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати клопотання №3750/03-10 від 10.12.2020р. та 

рекомендувати виділити додаткові кошти на «Програма утримання та 

фінансової підтримки спортивних споруд КП Стадіон «Авангард» на ліквідацію 
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заборгованості по заробітній платі, податкам та іншим платежам в сумі – 

651 645, 00 тис. грн. 

    За це рішення голосували: 

                                         "За" –  8 

                  "Не приймали участі у голосуванні" – 2 

VII. Про лист виконавчого комітету №07-12/519 від 14.12.2020р. 

СЛУХАЛИ: Готра В.В  ознайомив присутніх із листом виконавчого комітету 

№07-12/519 від 14.12.2020р. щодо виділення додаткових коштів для придбання 

столів, шаф для паперів та одягу та крісел офісних по КПКВК 0210160 КЕКВ 

2210 в сумі – 100 000, 00 тис.грн. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати клопотання №07-12/519 від 14.12.2020р. та 

рекомендувати виділити додаткові кошти для придбання столів, шаф для 

паперів та одягу та крісел офісних по КПКВК 0210160 КЕКВ 2210 в сумі – 

100 000, 00 тис.грн. 

За це рішення голосували: 

                                         "За" –  8 

                  "Не приймали участі у голосуванні" – 2 

СЛУХАЛИ: Готра В.В. повідомив присутнім членам комісії, що всі питання 

порядку денного розглянуті та запропонував у зв'язку із необхідністю 

забезпечення життєдіяльності міста рекомендувати головним розпорядникам 

коштів відповідно до результатів постійної комісії з питань соціально – 

економічного розвитку, бюджету, фінансів, оподаткування інвестиційної та 

регуляторної політики. від 27.08.2020р., підготувати відповідні доповнення до 

проектів рішень із подальшим затвердженням на черговій сесії міської ради. 

ВИРІШИЛИ: 

Рекомендувати головним розпорядникам коштів відповідно до 

результатів постійної комісії з питань соціально – економічного розвитку, 

бюджету, фінансів, оподаткування інвестиційної та регуляторної політики. від 
14.12.2020р., підготувати відповідні доповнення до проектів рішень із 

подальшим затвердженням на черговій сесії міської ради. 

- Рекомендувати міському голові відповідно до ст.14 п.14.3  

Регламенту   Ужгородської міської ради у зв’язку із необхідністю забезпечення 

життєдіяльності міста Ужгорода включити дані питання до порядку   денного 

чергової сесії Ужгородської міської ради VIII скликання.                 

За це рішення голосували: 

                                    "За" –  8 

            "Не приймали участі у голосуванні" – 2 

 

Голова комісії            Віталій ГОТРА 

 

Секретар комісії                                                           Ігор ЧОРНІЙ 

 

 


