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ПРОТОКОЛ № 4 
засідання постійної комісії з питань соціально – економічного розвитку, 

бюджету, фінансів, оподаткування, інвестиційної та регуляторної 

політики 

 

від 21.12.2020 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., Мухомедянова Н.Б. 

Роман М.В.– члени комісії. 

ВІДСУТНІ: 

Мандич Ю.В. – член комісії. 

ЗАПРОШЕНІ: 

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

Турянчик О.О. – начальник управління житлово-комунального господарства, 

департаменту міського господарства; 

Глагола В.Я. – депутат міської ради; 

      

   ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

I. Обговорення проектів рішень чергової I сесії Ужгородської міської ради 

VІII скликання (друге пленарне засідання)  

  

ВИСТУПАЛИ: Готра В.В. повідомив присутнім членам комісії, що у зв’язку 

із необхідністю забезпечення життєдіяльності міста Ужгород, належної 

підготовки проектів рішення до чергового пленарного засідання сесії міської 

ради, враховуючи   звернення керівників депутатських фракцій Ужгородської 

міської ради та структурних підрозділів, є пропозиція повернутись до розгляду 

наступних проектів рішень, а саме:  

– (проєкт № 10 з доповненнями) Про зміни до «Програми благоустрою міста 

Ужгород на 2018-2022 роки»; 

– (проєкт № 12) «Про зміни до бюджету міста Ужгород на 2020 рік»; 

– (проєкт № 14) Про бюджет Ужгородської міської територіальної громади на 

2021рік; 

– (проєкт № 15) «Про прогноз бюджету Ужгородської міської територіальної 

громади на 2022-2023 роки; 

– (проєкт № 3189 з доповненням ) Про затвердження проєктів землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок; 

– (проєкт № 3190 з доповненням ) Про надання дозволів на розробку проєктів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок; 

– (проєкт № 3191 з доповненням ) Про затвердження проєктів землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок; 
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ВИРІШИЛИ: Підтримати пропозицію та повернутись до розгляду проектів 

рішень. 

          За це рішення голосували:  

                       "За" –  одноголосно 

 

1.(проєкт № 10 з доповненнями) Про зміни до «Програми благоустрою 

міста Ужгород на 2018-2022 роки»; 

СЛУХАЛИ: Турянчик О.О., з метою виправлення технічної помилки в проєкті 

рішення, звернулась до присутніх членів комісії із клопотанням, підтримати 

даний проєкт рішення з критичними зауваженнями. 

СЛУХАЛИ: Гомонай В.В. – доповів членам комісії, що на розгляд комісії 

надійшли звернення представників депутатських фракцій міської ради  щодо 

збільшення видатків на реалізацію заходів по капітальному ремонту вул. 

Собранецької (від вул. Митної до міжнародного пропуску «Ужгород» за 

рахунок зменшення видатків на компенсацію за пільговий проїзд міським 

транспортом та зменшення відповідних призначень на капітальний ремонт 

об’єктів, що не були реалізовані в 2020р.  

СЛУХАЛИ: Гах Л.М. наголосила, що у разі позитивного вирішення 

клопотання щодо збільшення видатків на проведення капітального ремонту 

вул. Собранецької та внесені відповідних змін до «Програми благоустрою міста 

Ужгород на 2018-2022 роки» необхідно внести відповідні зміни в бюджет міста. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проєкт рішення  та рекомендувати до розгляду на 

сесії з наступними критичними зауваженнями: 

Доповнити проєкт рішення наступними пунктами:  

          У додатку 4 до Програми  

- зменшити видатки на реалізацію заходу Програма «Забезпечення утримання 

обєктів транспортної інфраструктури (Нанесення горизонтальної розмітки)» на 

1 грн. 

- збільшити видатки на реалізацію заходу Програми «Поточний ремонт міських 

шляхів» на 1грн. 

          У додатку 12 до Програми  

- збільшити видатки на реалізацію заходу Капітальний ремонт вул. 

Собранецької (від вул.Митної до міжнародного пункту пропуску «Ужгород» на 

28 900 000 грн. 

              За це рішення голосували:  

                       "За" –  одноголосно 

 

2. (проєкт № 12) «Про зміни до бюджету міста Ужгород на 2020 рік»; 

ВИСТУПИЛИ: Готра В.В., Мухомедьянова Н.Б. повідомили, відповідно до 

норм чинного законодавства, про наявність конфлікту інтересів, тому участі у 

голосуванні не приймали. 

СЛУХАЛИ:  Гах.Л.М. – представила проєкт рішення. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проєкт рішення  та рекомендувати до розгляду на 

сесії з наступними критичними зауваженнями: 

 По департаменту міського господарства: 

           зменшити бюджетні призначення по загальному фонду всього на 

217 000 грн., з них: 
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           в сумі 175 000 грн. (видатки споживання по КПКВКМБ 1217640 «Заходи 

з енергозбереження» по Програмі відшкодування частини кредитів, отриманих 

ОСББ, ЖБК на впровадження заходів з енергозбереження, капітального 

ремонту та реконструкції багатоквартирних будинків у м. Ужгород на 2018-

2022 роки. («Теплий дім») 

           в сумі  42 000 грн. (видатки споживання по КПКВКМБ 1216030 

«Організація благоустрою населених пунктів» по Програмі благоустрою міста 

Ужгород на 2018-2022 роки. 

           збільшити бюджетні призначення: 

           по загальному фонду в сумі 187 000грн. (видатки споживання) по 

КПКВКМБ 1216030 «Організація благоустрою населених пунктів» по Програмі 

благоустрою міста Ужгород на 2018-2022 роки; 

          по спеціальному фонду бюджету розвитку, як кошти передані із 

загального фонду до спеціального фонду бюджету розвитку в сумі 30 000 

грн. (видатки розвитку) по КПКВКМБ 1210180 «Інша діяльність у сфері 

державного управління» по Програмі розвитку житлового фонду 

соціального призначення та житлових об’єктів, які використовуються для 

забезпечення діяльності дитячих будинків сімейного типу у мсті Ужгород на 

2019-2022 роки» 

              За це рішення голосували:  

                                "За" –  7 

      "Не приймав участі у голосуванні " – 2 

 

3. (проєкт № 14) Про бюджет Ужгородської міської територіальної 

громади на 2021рік; 

ВИСТУПИЛИ: Готра В.В., Мухомедьянова Н.Б. повідомили, відповідно до 

норм чинного законодавства, про наявність конфлікту інтересів, тому участі у 

голосуванні не приймали. 

СЛУХАЛИ: Гах Л.М. – представила проєкт рішення. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проєкт рішення  та рекомендувати до розгляду на 

сесії з наступними критичними зауваженнями: 

1. По департаменту  соціальної політики зменшити бюджетні 

призначення в сумі 10 000 000 грн. по коду  0813033 «Компенсаційні виплати 

на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям 

громадян» по Програмі фінансування видатків на компенсаційні виплати за 

пільговий проїзд автомобільним транспортом  на міських автобусних 

маршрутах загального користування у м. Ужгород на 2021 рік 

2. По департаменту міського господарства збільшити всього на 

12 300 000 грн., зокрема: 

 зменшити бюджетні призначення по спеціальному фонду бюджету 

розвитку в сумі 4 700 000 грн.  по коду 1216030 «Організація благоустрою 

населених пунктів» по Програмі благоустрою міста Ужгород на 2018-2022 

роки, в т.ч. по об’єктах: 

Капітальний ремонт скверу Героїв Майдану в сумі 1 400 000 грн.; 
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Капітальний ремонт скверу скверу Франтішека Крупки по вул. Гойди в 

сумі 1 400 000 грн.; 

Капітальний ремонт скверу Святої Тетяни на пл. Народна в сумі 1 400 000 

грн.; 

Реконструкція пл. Театральної та пл. Євгена Фенцика в сумі 500 000 грн.; 

збільшити бюджетні призначення по спеціальному фонду бюджету 

розвитку в сумі 17 000 000 грн.  по коду 1217442 «Утримання та розвиток інших 

об'єктів транспортної інфраструктури» по Програмі благоустрою міста 

Ужгород на 2018-2022 роки, в т.ч. по об’єктах: 

збільшити: 

Капітальний ремонт вул. Собранецької (від вул. Митної до міжнародного 

пункту пропуску "Ужгород") в сумі 25 900 000 грн. 

зменшити: 

Капітальний ремонт вул. Гагаріна в сумі 2 000 000 грн.; 

Капітальний ремонт вул. Олександра Богомольця в сумі 4 000 000 грн.; 

Капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Митної в сумі                        

2 900 000 грн.; 

3. По управлінню капітального будівництва зменшити бюджетні 

призначення по спеціальному фонду бюджету розвитку всього на                    

2 300 000 грн., з них: 

по коду 1510180 « Інша діяльність у сфері державного управління» в сумі 

1 000 000 грн. по об’єкту «Капітальний ремонт сходових кліток та приміщень 

малої зали засідань адмінбудівлі по пл. Поштовій, 3»; 

по коду 1512010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога 

населенню» в сумі 300 000 грн. по об’єкту «Капітальний ремонт фасаду 

поліклініки МДКЛ по вул. Боженка 2, із заміною вікон»; 

по коду 1517310 «Будівництво об'єктів житлово-комунального 

господарства» в сумі 1 000 000 грн. по об’єкту «Рекультивація території 

існуючого сміттєзвалища в с. Барвінок Ужгородського району II-га черга – 

будівництво» 

          Проєкт рішення «Про бюджет Ужгородської міської територіальної 

громади на 2021 рік» та його додатки привести у відповідність до вимог 

наказу №781 від 17.12.2020 «Про внесення змін до Типової програмної 

класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету». 

             За це рішення голосували:  

                                "За" –  7 

       "Не приймав участі у голосуванні " – 2 

    

4. (проєкт № 15) «Про прогноз бюджету Ужгородської міської 

територіальної громади на 2022-2023 роки; 

СЛУХАЛИ: Гах.Л.М. – представила проєкт рішення. 
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ВИРІШИЛИ: Підтримати проєкт рішення  та рекомендувати до розгляду на 

сесії з наступними критичними зауваженнями: 

Зменшити видатки Ужгородської міської територіальної громади по 

загальному фонду бюджету на 2021 рік по коду 3000 «Соціальний захист та 

соціальне забезпечення»  по головному розпоряднику департамент соціальної 

політики на 10 000 000 грн. 

Зменшити видатки Ужгородської міської територіальної громади по 

спеціальному фонду бюджету на 2021 рік по коду 6000 «Житлово комунальне 

господарство» по головному розпоряднику департаменту міського 

господарства в сумі 4 700 000 грн. 

Зменшити видатки Ужгородської міської територіальної громади по 

спеціальному фонду бюджету на 2021 рік по  головному розпоряднику 

управлінню капітального будівництва: 

 по коду 0100 «Державне управління» в сумі 1 000 000 грн. 

 по коду 2000 «Охорона здоров’я» в сумі 300 000 грн.; 

 по коду 7300 «Будівництво та регіональний розвиток» в сумі 1 000 000 

грн. 

Збільшити видатки Ужгородської міської територіальної громади по 

спеціальному фонду бюджету на 2021 рік по  головному розпоряднику 

департаменту міського господарства по коду 7400 «Транспорт та транспортна 

інфраструктура, дорожнє господарство» в сумі 17 000 000 грн. 

Внести відповідні зміни у текст та додатки проєкту рішення «Про  

прогноз бюджет Ужгородської міської територіальної громади  на 2022-

2023 роки». 

       За це рішення голосували:  

                       "За" –  одноголосно 

 

5.(проєкт № 3189 з доповненням ) Про затвердження проєктів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок; 

СЛУХАЛИ: Білонка В.В. запропонував підтримати проєкт рішення  та 

рекомендувати до розгляду на сесії з критичними зауваженнями. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати пропозицію та рекомендувати проєкт рішення  до 

розгляду на сесії з наступними критичними зауваженнями: 

        Пункти 1.3, 1.36, 1,5. 1.6, 1.10, 1.11 відправити на довивчення. 

            За це рішення голосували:  

                       "За" –  одноголосно 

 

6.(проєкт № 3190 з доповненням ) Про надання дозволів на розробку 

проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок; 

СЛУХАЛИ: Білонка В.В. запропонував підтримати проєкт рішення  та 

рекомендувати до розгляду на сесії з критичними зауваженнями. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати пропозицію та рекомендувати проєкт рішення  до 

розгляду на сесії з наступними критичними зауваженнями: 

Пункт 2.6 відправити на довивчення. 

             За це рішення голосували:  

                       "За" –  одноголосно 
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7.(проєкт № 3191 з доповненням) Про затвердження проєктів     

землеустрою щодо відведення земельних ділянок; 

СЛУХАЛИ: Білонка В.В. запропонував підтримати проєкт рішення  та 

рекомендувати до розгляду на сесії з критичними зауваженнями. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати пропозицію та рекомендувати проєкт рішення  до 

розгляду на сесії з наступними критичними зауваженнями: 

Пункти 1.22, 1.36 відправити на до вивчення. 

 

             За це рішення голосували:  

                       "За" –  одноголосно 

 

 

Голова комісії            Віталій ГОТРА 

 

Секретар комісії                                                           Ігор ЧОРНІЙ 

 

 


