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ПРОТОКОЛ № 5 
засідання постійної комісії з питань соціально – економічного розвитку, 

бюджету, фінансів, оподаткування, інвестиційної та регуляторної 

політики 

 

від 26.01.2021 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., 

Мандич Ю.В., – член комісії. 

ЗАПРОШЕНІ: 

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

начальник відділу планування  та аналізу доходів бюджету;  

Лукач П.М. – заступник начальника відділу фінансування місцевого 

господарства та соціального захисту населення, департаменту фінансів та 

бюджетної політики; 

Келемец А.М. – в.о. директора департаменту соціальної політики;   

Зінич А.Б. – заступник начальника управління правового забезпечення, 

начальник відділу правової експертизи документів; 

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

Полтавцева Т.В. – начальник управління майном, департаменту міського 

господарства; 

Логвінов П.В. – начальник управління економіки та стратегічного планування; 
Чепкий О.О. – начальник відділу землекористування; 

Каліновська О.Є.  – заступник начальника управління містобудування та 

архітектури; 

Галеєва Л.М – заступник начальника управління логістики та матеріального 

забезпечення ГУНП в Закарпатській області. 

Калитич І.Ю – заступник начальника Ужгородського ВП ГУНП в 

Закарпатській області; 

Вольський І.Л. – представник Ужгородської дирекції залізничних перевезень" 

Регіональної Філії "Львівська залізниця" ПАТ "Укрзалізниця" 

Козак В.А.– депутат Ужгородської міської ради 

 

      ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

I. Обговорення проектів рішень чергової II сесії Ужгородської міської ради 

VІII скликання.  

II. Про лист департаменту фінансів та бюджетної політики №42/33/02-09 

від 22.01.2021р. 
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III. Про лист департаменту фінансів та бюджетної політики №43/33/02-09 

від 22.01.2021р.  

IV. Про усне звернення Вольського І.Л. щодо компенсації за пільгове 

перевезення окремих категорій громадян залізничним транспортом 

приміського сполучення. 

  

I.Обговорення проєктів рішень чергової  II сесії Ужгородської міської ради 

VІІI скликання.  

 

1. (проєкт № 41) Про Концепцію велосипедної інфраструктури м. 

Ужгорода 

СЛУХАЛИ: Логвінов П.В. представив проєкт рішення.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проєкт рішення  та рекомендувати до розгляду на 

сесії. 

  За це рішення голосували: 

"За" –  8 

"Не приймали участі у голосуванні" – 1 

 

2. (проєкт № 42) Про комплексну Програму профілактики та протидії 

злочинності в місті Ужгород на 2021 – 2023 роки. 

СЛУХАЛИ: Калитич І.Ю. – представив проєкт рішення.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проєкт рішення  та рекомендувати до розгляду на 

сесії. 

За це рішення голосували: 

              "За" –  8 

                             "Утримався від голосування" – 1 

 

3.   (проєкт № 43) Про Програму підтримки Управління державної служби 

України з надзвичайних ситуацій у Закарпатській області на 2021 рік. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проєкт рішення  та рекомендувати до розгляду на 

сесії. 

   За це рішення голосували: 

"За" –  8 

"Не приймали участі у голосуванні" – 1 

 

4. (проєкт № 44) Про Програму покращення матеріально – технічного 

забезпечення ГУНП в Закарпатській області, у тому числі поліпшення 

житлових умов працівників поліції на території міста на 2021 рік. 

СЛУХАЛИ: Галеєва Л.М. – представив проєкт рішення.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проєкт рішення  та рекомендувати до розгляду на 

сесії. 

    За це рішення голосували: 

        "За" –  8 

       "Проти"– 1 

                              "Утримався від голосування" – 3 

     Комісія не визначилась із рекомендацією 
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5. (проєкт № 45) Про доповнення до рішення LІІ сесії міської ради VІІ 

скликання 15.10.2020 року № 2145.  

СЛУХАЛИ: Зінич А.Б..– представила проєкт рішення.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проєкт рішення  та рекомендувати до розгляду на 

сесії. 

      За це рішення голосували: 

"За" –  одноголосно 

 

6. (проєкт № 46) Про зміни та доповнення до рішення ХVІІ сесії міської 

ради VІІ скликання 09.11.2017 року № 797.  

СЛУХАЛИ: Зінич А.Б.– представила проєкт рішення.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проєкт рішення  та рекомендувати до розгляду на 

сесії. 

     За це рішення голосували:  

                             "За" –  одноголосно 

 

7. (проєкт № 47) Про надання грошової допомоги малозабезпеченим 

мешканцям міста. 

СЛУХАЛИ: Келемец А.М. – представила проєкт рішення.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду на 

сесії з наступними критичними зауваженнями: 

Доповнити проєкт рішення наступними пунктами: 

1.22. Гр. Бацко Ганні Михайлівні, 1951 року народження, мешканці м. 

Ужгород, вул. Тиводара Легоцького, *****, пенсіонер (реєстраційний номер 

облікової картки платника податків **********), хворіє, на лікування у сумі 

2000,00 грн.; 

1.23. Гр. Голінці Марії Михайлівні, 1943 року народження, мешканці м. 

Ужгород, вул. Козацька, *****, пенсіонер (реєстраційний номер облікової 

картки платника податків **********), особі з інвалідністю 2гр., з/з, на 

лікування у сумі 2000,00 грн.; 

Внести зміни до наступних пунктів: 

1.13.     Гр. Кузьо Ірині Миколаївні, 1977 року народження, мешканці м. 

Ужгород, вул. Одеська, *****, дитина з онкологією (реєстраційний номер 

облікової картки платника податків **********), на лікування дитини у сумі 

10000,00 грн.; 

1.17.  Гр. Плавайко Ярославу Вячеславовичу, 1988  року народження, 

мешканцю м. Ужгород, вул. Академіка Грабаря, *****, (реєстраційний номер 

облікової картки платника податків **********), двобічна вада ПУС, 

оперативне втручання, на лікування у сумі 5000,00 грн.; 

      За це рішення голосували:  

                              "За" –  одноголосно 

 

8. (проєкт № 48) Про зміни та доповнення до рішення LІ сесії міської ради 

VІІ скликання 10.09.2020 р. № 2096. (Програма фінансування видатків 

на пільговий проїзд) 
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ВИСТУПИЛИ: Готра В.В. повідомив, відповідно до норм чинного 

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

приймав. 

СЛУХАЛИ: Келемец А.М. – представила проєкт рішення.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проєкт рішення та рекомендувати до розгляду на 

сесії. 

     За це рішення голосували:  

                                       "За" –  7 

     "Не приймали участі у голосуванні" – 1 

"Утримався від голосування" – 1 

 

9. (проєкт № 49) Про зміни до Програми розвитку земельних відносин та 

охорони земель у м. Ужгород на 2020 – 2022 роки. 

СЛУХАЛИ: Чепкий О.О. – представив проєкт рішення.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проєкт рішення  та рекомендувати до розгляду на 

сесії. 

        За це рішення голосували:  

                              "За" –  одноголосно 

 

10.  (проєкт № 50) Про перелік об’єктів комунальної власності, які   

підлягають приватизації у 2021 році. 

СЛУХАЛИ: Полтавцева Т.В. – представивла проєкт рішення.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проєкт рішення  та рекомендувати до розгляду на 

сесії. 

              За це рішення голосували:  

                                      "За" –  7 

          "Утримались від голосування" – 2 

 

11.  (проєкт № 51) Про надання згоди на прийняття квартир у комунальну      

власність. 

СЛУХАЛИ: Полтавцева Т.В. – представивла проєкт рішення.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проєкт рішення  та рекомендувати до розгляду на 

сесії з наступними критичними зауваженнями: 

  Пункт 1 проєкту рішення викласти в наступній редакції: 

  Надати згоду на безоплатне прийняття з державної у комунальну власність 

територіальної громади міста Ужгород наступні квартири: 

- №2 по вул. Бориса Тлехаса, 20 у місті Ужгороді, загальною площею 58,10 

кв.м., житловою площею 31,40 кв.м.; 

- № 15 по вул. Капушанській,172 у місті Ужгороді, загальною площею 45,40 

кв.м., житловою площею 21,20 кв.м. 

     За це рішення голосували:  

                                      "За" –  8 

        "Утримався від голосування" – 1 

 

12.  (проєкт № 52) Про передачу комунального майна в оперативне 

управління.(ЗДО №31 «Перлина») 

СЛУХАЛИ: Полтавцева Т.В. – представив проєкт рішення. 



5 
 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проєкт рішення  та рекомендувати до розгляду на 

сесії. 

     За це рішення голосували:  

                              "За" –  одноголосно 

 

13.  (проєкт № 53) Про збільшення розміру статутного капіталу КП 

«Водоканал м. Ужгорода». 

СЛУХАЛИ: Яцків О.І. – представила проєкт рішення.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проєкт рішення  та рекомендувати до розгляду на 

сесії. 

       За це рішення голосували:  

                                "За" –  одноголосно 

 

14.  (проєкт № 54) Про збільшення розміру статутного капіталу 

комунального підприємства «Комунальне шляхово – експлуатаційне 

підприємство» Ужгородської міської ради. 

СЛУХАЛИ: Яцків О.І. – представила проєкт рішення.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проєкт рішення  та рекомендувати до розгляду на 

сесії. 

      За це рішення голосували:  

                             "За" –  одноголосно 

 

15.  (проєкт № 55 з доповненням) Про зміни до Програми фінансової 

підтримки комунальних підприємств міста Ужгород на 2018 – 2022 роки. 

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

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

приймав. 

СЛУХАЛИ: Яцків О.І. – представила проєкт рішення.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проєкт рішення  та рекомендувати до розгляду на 

сесії. 

       За це рішення голосували: 

          "За" –  8 

"Не приймали участі у голосуванні" – 1 

 

16.  (проєкт № 56) Про Програму утримання та фінансової підтримки 

спортивних споруд КП «Стадіон «Авангард» на 2021 – 2023 роки». 

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

ВИРІШИЛИ: Підтримати проєкт рішення  та рекомендувати до розгляду на 

сесії. 

       За це рішення голосували: 

"За" –  8 

"Не приймав участі у голосуванні" –1 

 

17.  (проєкт №57) Про зміни до Програми охорони навколишнього 

природного середовища міста Ужгород на 2018 – 2022 роки. 

СЛУХАЛИ: Полтавцева Т.В. – представила проєкт рішення. 
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ВИРІШИЛИ: Підтримати проєкт рішення  та рекомендувати до розгляду на 

сесії. 

       За це рішення голосували:  

                                      "За" –  8 

    "Не приймали участі у голосуванні" - 1 

 

18.  (проєкт № 58)  Про зміни до Програми відновлення історичного центру 

м. Ужгорода на 2021 – 2023 роки. 

СЛУХАЛИ: Турянчик О.О. – представила проєкт рішення. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проєкт рішення  та рекомендувати до розгляду на 

сесії. 

                 За це рішення голосували:  

                                        "За" –  8 

          "Утримався від голосування" - 1 

 

19.  (проєкт № 59) Про зміни до Програми реконструкції та капітального 

ремонту мережі зовнішнього освітлення міста Ужгород на 2021 – 2023 

роки.  

СЛУХАЛИ: Яцків О.І. – представила проєкт рішення. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проєкт рішення  та рекомендувати до розгляду на 

сесії. 

 За це рішення голосували:  

                             "За" –  одноголосно 

 

20.  (проєкт № 60) Про зміни до Програми капітального ремонту житлового   

фонду у м. Ужгород на 2018 – 2022 роки. 

СЛУХАЛИ: Яцків О.І. – представила проєкт рішення. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проєкт рішення  та рекомендувати до розгляду на 

сесії. 

 За це рішення голосували:  

                            "За" –  одноголосно 

 

21.  (проєкт № 61)) Про зміни до Програми благоустрою міста Ужгород на 

2018 – 2022 роки. 

СЛУХАЛИ:  Яцків О.І. – представила проєкт рішення. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проєкт рішення  та рекомендувати до розгляду на 

сесії. 

                                          За це рішення голосували:  

                            "За" –  одноголосно 

 

22.  (проєкт № 62) Про зміни до рішення VІІІ сесії міської ради VІІ    

скликання 18.10.2016 року № 406. (Порядок встановлення плати для 

тимчасового розміщення будівельних майданчиків) 

СЛУХАЛИ: Зотова О.С. – представила проєкт рішення. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проєкт рішення  та рекомендувати до розгляду на 

сесії. 
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    За це рішення голосували:  

                               "За" –  одноголосно 

 

23.  (проєкт № 63) Про зміну назв та затвердження Статутів закладів освіти 

міста. 

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

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

приймала. 

СЛУХАЛИ: Мухомедьянова Н.Б. – представила проєкт рішення. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проєкт рішення  та рекомендувати до розгляду на 

сесії. 

             За це рішення голосували: 

               "За" –  8 

"Не приймав участі у голосуванні " – 1 

 

24.  (проєкт № 64) Про Положення про управління освіти. 

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

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

приймала. 

СЛУХАЛИ: Мухомедьянова Н.Б.– представила проєкт рішення. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проєкт рішення  та рекомендувати до розгляду на 

сесії. 

   За це рішення голосували: 

               "За" –  8 

"Не приймав участі у голосуванні " – 1 

 

25.  (проєкт № 65) Про зміни до рішення ХLІ сесії міської ради VІІ 

скликання 14.11.2019 року № 1790. (Про структуру апарату ради та 

виконкому) 

СЛУХАЛИ: Риба А.Ю. – представив проєкт рішення. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проєкт рішення  та рекомендувати до розгляду на 

сесії. 

     За це рішення голосували:  

                                "За" –  одноголосно 

 

26.  (проєкт № 66) Про зміни до Програми додаткових гарантій соціального 

захисту громадян на 2020 – 2022 роки. 

СЛУХАЛИ: Риба А.Ю. – представив проєкт рішення. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проєкт рішення  та рекомендувати до розгляду на 

сесії. 

   За це рішення голосували:  

                                "За" –  одноголосно 

 

27.  (проєкт № 67) Про надання пільги (для ОСББ зі сплати земельного 

податку) 

СЛУХАЛИ: Волосянський О.П.– представив проєкт рішення. 
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ВИРІШИЛИ: Підтримати проєкт рішення  та рекомендувати до розгляду на 

сесії з наступними критичними зауваженнями: 

 Пункт 1 проєкту рішення викласти в наступній редакції: 

«Надати відповідно до податкового кодексу об’єднанням співвласників 

багатоквартирних будинків та житлово-будівельним кооперативам пільгу зі 

сплати земельного податку в розмірі 100%» 

 За це рішення голосували:  

                             "За" –  одноголосно 

 

28. (проєкт № 68) Про звернення депутатів (щодо неприпустимості 

зростання ціни на електроенергію  та газ) 

СЛУХАЛИ: Ліврінц А.А. представила проєкт рішення. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проєкт рішення  та рекомендувати до розгляду на 

сесії. 

       За це рішення голосували:  

                             "За" –  одноголосно 

 

29. (проєкт № 69) Про Положення про постійні комісії Ужгородської міської 

ради VІІІ скликання.  

СЛУХАЛИ: Риба А.Ю.– представив проєкт рішення. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проєкт рішення  та рекомендувати до розгляду на 

сесії. 

 За це рішення голосували:  

                                     "За" –  одноголосно 

 

30. (проєкт № 70) Про Регламент Ужгородської міської ради VІІІ скликання.  

СЛУХАЛИ: Риба А.Ю.– представив проєкт рішення. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проєкт рішення  та рекомендувати до розгляду на 

сесії з наступними критичними зауваженнями: 

  Пункт 6.1. викласти в новій редакції: 

На пленарних засіданнях ради можуть бути присутні депутати інших рад 

також за запрошенням міського голови, його заступників, секретаря ради 

можуть бути присутні, представники державних органів та органів місцевого 

самоврядування, об’єднань громадян, трудових колективів. Для них у залі 

засідань відводяться спеціальні місця. 

  За це рішення голосували:  

                             "За" –  одноголосно 

 

31. (проєкт № 71) Про розроблення містобудівної документації – Проєкту 

внесення змін до детального плану території.  

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

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

приймав. 

СЛУХАЛИ: Каліновська О.Є.– представила проєкт рішення. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проєкт рішення  та рекомендувати до розгляду на 

сесії. 
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     За це рішення голосували: 

       "За" –  8 

"Не приймав участі у голосуванні" – 1 

 

32. (проєкт № 72) Про затвердження детального плану території, обмеженої 

вулицями Марка Черемшини, Мистецькою, Василя Стефаника, 

Степанівською та Об’їзною дорогою. 

СЛУХАЛИ: Каліновська О.Є.– представила проєкт рішення. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проєкт рішення  та рекомендувати до розгляду на 

сесії. 

За це рішення голосували:  

                             "За" –  одноголосно 

 

 

33.  (проєкт № 3171) Про затвердження детального плану території. 

СЛУХАЛИ: Каліновська О.Є.– представила проєкт рішення. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проєкт рішення  та рекомендувати до розгляду на 

сесії. 

   За це рішення голосували:  

                              "За" –  одноголосно 

 

34. (проєкт № 3174) Про затвердження детального плану території, 

обмеженої вулицями Капушанською, Льва Толстого, площею Богдана 

Хмельницького та проспектом Свободи. 

35. (проєкт № 3182) Про затвердження детального плану території, 

обмеженої вулицями Орлиною, Кошицькою, Собранецькою, 

Керченською та територією житлового комплексу «5 Авеню». 

36. (проєкт № 3184) Про затвердження детального плану території, 

обмеженої вулицями Климента Тімірязєва, Міклоша Берчені, 

Криничною, Високою та межею міста. 

37. (проєкт № 3186) Про внесення змін у детальний план території в районі 

вулиць Миколи Бобяка, Загорська. 

38.  (проєкт № 73) Про надання дозволів на розробку проєктів землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок.  

39.  (проєкт № 74) Про затвердження проєктів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок.  

40.  (проєкт № 75) Про надання дозволів на розробку проєктів землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок.  

41. (проєкт № 76 з доповненнями 1,2) Про затвердження проєктів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок. 

42.  (проєкт № 77) Про надання згоди на складання технічної документації 

щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості).  

43.  (проєкт № 78 з доповненням) Про затвердження технічної документації 

щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості).  

44.  (проєкт № 79) Про припинення та відмову у припиненні дії договорів 

оренди земельних ділянок. 
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45.  (проєкт № 80 з доповненням) Про надання дозволів на проведення 

експертної грошової оцінки земельних ділянок. 

46.  (проєкт № 81)) Про приватизацію земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення шляхом викупу. 

47.  (проєкт № 82) Про приватизацію земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення шляхом викупу. 

(Кальницький А.Є.) 

48.  (проєкт № 83) . (проєкт № 83) Про приватизацію земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення шляхом викупу.  

(Кулич В.Б.)  

49.  (проєкт №84) Про приватизацію земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення шляхом викупу.  

(Куцак Т.В.) 

50.  (проєкт № 85) Про приватизацію земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення шляхом викупу.  

(ТОВ «Бейс Інвест»)  

51.  (проєкт № 86) Про приватизацію земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення шляхом викупу.  

(ТОВ «Вестгазконтроль»)  

52.  (проєкт № 87) Про зміни та скасування рішень міської ради. 

53.  (проєкт № 88) Про згоду на добровільну відмову від права власності 

Ужгородської міської ради земельної ділянки гр. Ключинець Ю.Ю.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проєкти  рішення пакетом та рекомендувати до 

розгляду на сесії. 

За це рішення голосували:  

                             "За" –  одноголосно 

 

II. Про лист департаменту фінансів та бюджетної політики №42/33/02-09    

від 22.01.2021р. 

CЛУХАЛИ: Гах Л.М. доповіла присутнім членам комісії про необхідність 

приведення у відповідність до змін та доповнень бюджетної класифікації по 

кодах доходів бюджету Ужгородської міської територіальної громади на 2021 

рік. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати клопотання департаменту фінансів та бюджетної 

політики, рекомендувати підготувати розпорядження міського голови та  

проєкт рішення «Про зміни до бюджету на 2021рік.»  

     За це рішення голосували:  

                                          "За" –  одноголосно 

 

III. Про лист департаменту фінансів та бюджетної політики №43/33/02-09 

від 22.01.2021р.  

CЛУХАЛИ: Гах Л.М. доповіла присутнім членам комісії, що відповідно до 

наказів Міністерства фінансів України 30.12.2020р №834 «Про внесення змін 

до Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого 

бюджету» та №827 «Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів 

України від 14 січня 2011 року №11» необхідно внести змін до рішення I сесії 
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міської ради VIII скликання 22 грудня 2020 року №20 «Про бюджет 

Ужгородської міської  територіальної громади на 2021 рік», а саме: 

1.У додатку 4, 7 до рішення I сесії міської ради VIIІ скликання 22 грудня 

2020 року № 20 «Про бюджет Ужгородської міської територіальної громади на 

2021 рік» за такими кодами ТПКВКМБ та КФКВК: 

 8821 Надання пільгових довгострокових кредитів молодим              1060 

сім’ям та одиноким молодим громадянам на будівництво/придбання житла  

8822     Повернення пільгових довгострокових кредитів, наданих       1060 

молодим сім’ям  та одиноким молодим громадянам на будівництво/ придбання 

житла  

           викласти в наступній редакції: 

           8821    Надання пільгових довгострокових кредитів молодим              1060 

сім’ям та одиноким молодим громадянам на 

будівництво/реконструкцію/придбання житла  

8822     Повернення пільгових довгострокових кредитів, наданих       1060 

молодим сім’ям та одиноким молодим громадянам на 

будівництво/реконструкцію/ придбання житла  

2. У додаток 1 до рішення I сесії міської ради VIIІ скликання 22 грудня 

2020 року №20  «Про  бюджет Ужгородської міської територіальної  громади  

на 2021 рік» внести наступні зміни :  

2.1.  Коди класифікації доходів бюджету: 

код 13030000  «Рентна плата за користування надрами», 

      код 13030100 «Рентна плата за користування надрами для видобування 

корисних копалин загальнодержавного значення», 

      код 13030600 «Рентна плата за користування надрами в цілях, не 

пов'язаних з видобуванням корисних копалин»,  

      код 18000000  «Місцеві податки», 

      код 24061900 «Кошти, отримані від надання учасниками процедури 

закупівель як забезпечення їх тендерної пропозиції (пропозиції конкурсних 

торгів), які не підлягають поверненню цим учасникам», 

      код 24062000 «Кошти, отримані від учасника - переможця процедури 

закупівлі під час укладання договору про закупівлю як забезпечення виконання 

цього договору, які не підлягають поверненню учаснику – переможцю»,  

викласти у такій редакції: 

код 13030000 «Рентна плата за користування надрами 

загальнодержавного значення», 

код 13030100 «Рентна плата за користування надрами для видобування 

інших корисних копалин загальнодержавного значення», 

код 13040200 «Рентна плата за користування надрами в цілях, не 

пов'язаних з видобуванням корисних копалин»,  

код 18000000 «Місцеві податки та збори, що сплачуються 

(перераховуються) згідно з Податковим кодексом України», 

код 24061900 «Кошти, отримані від надання учасниками процедури 

закупівлі/спрощеної закупівлі як забезпечення їх тендерної 

пропозиції/пропозиції учасника спрощеної закупівлі, які не підлягають 

поверненню цим учасникам», 
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код 24062000 «Кошти, отримані від переможця процедури 

закупівлі/спрощеної закупівлі під час укладання договору про закупівлю як 

забезпечення виконання такого договору, які не підлягають поверненню 

учаснику». 

2.2. В рядку з кодом доходів "13030000" "Рентна плата за користування 

надрами загальнодержавного значення» цифри «7 000» у колонках 3 та 4 

замінити на цифри «2 000». 

2.3. Доповнити рядком з кодом «13040000» «Рентна плата за 

користування надрами місцевого значення» та цифрами «5 000» в колонках 3   

та 4. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати клопотання департаменту фінансів та бюджетної 

політики та рекомендувати підготувати  проєкт рішення «Про зміни до бюджету 

на 2021рік.»  

     За це рішення голосували:  

                                          "За" –  одноголосно 

 

IV. Про усне звернення Вольського І.Л. щодо компенсації за пільгове 

перевезення окремих категорій громадян залізничним транспортом 

приміського сполучення. 

ВИСТУПАЛИ: Вольський І.Л. звернувся до членів комісії із питанням щодо 

компенсації за пільгове перевезення мешканців м. Ужгород, залізничним 

транспортом приміського сполучення. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати АТ «Українська Залізниця», регіональна філія 

«Львівська Залізниця» виробничий структурний підрозділ «Ужгородська 

Дирекція Залізничних Перевезень» для визначення рівня  компенсації по 

перевезеним пасажирам залізничним транспортом приміського сполучення,  

надати інформацію, а саме: поіменний список мешканців міста Ужгород які 

скористались правом  пільгового проїзду залізничним транспортом 

приміського сполучення у 2020 р.  

     За це рішення голосували:  

                                          "За" –  одноголосно 

 

 

Голова комісії            Віталій ГОТРА 

 

Секретар комісії                                                           Ігор ЧОРНІЙ 

 

 


