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ПРОТОКОЛ № 7 
засідання постійної комісії з питань соціально – економічного розвитку, 

бюджету, фінансів, оподаткування, інвестиційної та регуляторної 

політики 

 

від 04.02.2020 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; 

Решетар В.В. – начальник управління охорони здоров'я;  

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

Турховська Г.І. – начальник відділу бухгалтерського обліку міської ради та 

виконкому.  

Юрко А.А. – начальник управління капітального будівництва. 

   

   ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

I. Про лист АТ «Укрзалізниця» виробничий структурний підрозділ  

Ужгородська дирекція залізничних перевезень 21.01.2021р. №16. 

II. Про звернення депутатів міської ради Глаголи В.Я. та Смірнова В.В. 

01.02.2021р. №01-11/142. 

III. Про лист асоціації пасажирських перевізників міста Ужгород 

26.01.2021р. №02/21.  

IV. Про звернення гр. Нечаєва П.В. щодо виділення коштів на 

виготовлення проектно-кошторисної документації та проведення 

капітального ремонту внутрішньо квартальної території будинку №44 по 

вул. Василя Сурикова. 

V. Про лист ОСББ «Руданського-3» від 18.02.2021р. 

VI. Про лист ОСББ «Грушевського 33-Уж» 11.02.2021р. №2 

VII. Про лист ОСББ «Грушевського 33-Уж» 11.02.2021р. №5 

VIII. Про лист МВС України В/Ч 3002 Національної гвардії України 

27.01.2021р. №18. 

IX. Про лист КП «Водоканал м.Ужгород» 12.01.2021р. №47. 

X. Про лист департаменту міського господарства 29.01.2021р. №5/32.01-10. 

XI. Про  лист закарпатського інституту післядипломної педагогічної освіти 

26.01.2021р. №01-08/37. 
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XII. Про лист №01.04/2 від 04.02.2021р. (доручення секретаря 

Ужгородської міської ради) 

XIII. Про лист департаменту фінансів та бюджетної політики 01.02.2021р. 

№66/33/02-21 (Про висновок обсягів залишків коштів міського бюджету). 

XIV. Про листи департаменту фінансів та бюджетної політики 14.01.2021р. 

№25/33/04-12,  25.01.2021р. №50/33/04-12,  03.02.2021р. №88/33/04-12. 

XV. Про лист управління освіти 03.02.2021р. №29.01-14/66.  

XVI. Про лист департаменту соціальної політики  03.02.2021р. №34.06-

31/21  

XVII. Про лист управління капітального будівництва 14.01.2021р. №28.01-

15/6. 

 

I.Про лист АТ «Укрзалізниця» виробничий структурний підрозділ  

Ужгородська дирекція залізничних перевезень 21.01.2021р. №16. 

СЛУХАЛИ: Готра В.В. ознайомив присутніх членів комісії із листом АТ 

«Укрзалізниця» виробничий структурний підрозділ  Ужгородська дирекція 

залізничних перевезень 21.01.2021р. №16 щодо компенсації за пільгове 

перевезення мешканців м. Ужгород, залізничним транспортом приміського 

сполучення.  

   Також Готра В.В. нагадав присутнім, що аналогічне усне звернення 

представника АТ «Укрзалізниця» Вольського І.Л.   було розглянуто та надано 

відповідну рекомендацію (протокол №5 постійної комісії з питань соціально – 

економічного розвитку, бюджету, фінансів, оподаткування, інвестиційної та 

регуляторної політики від 26.01.2021р.). 

  Комісія запропонувала за результатами розгляду звернення Вольського 

І.Л та листа АТ «Укрзалізниця» 21.01.2021р. №16. , а також з метою визначення 

необхідної суми коштів на виплату відповідної компенсації за пільгове 

перевезення, рекомендувати АТ «Укрзалізниця» надати інформацію, а саме: 

поіменний список мешканців міста Ужгород які скористались правом  

пільгового проїзду залізничним транспортом приміського сполучення у 2020 р. 

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" –  8 

  "Не приймали участі у голосуванні" – 2 

 

II.Про звернення депутатів міської ради Глаголи В.Я. та Смірнова В.В. 

01.02.2021р. №01-11/142. 

СЛУХАЛИ: Готра В.В. ознайомив присутніх членів комісії із зверненням 

депутатів міської ради Глаголи В.Я. та Смірнова В.В. 01.02.2021р. №01-11/142. 

щодо виділення коштів на проведення поточного ремонту кардіологічного 
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відділення Центральної міської клінічної лікарні м. Ужгород, зокрема 

проведенні першочергового ремонту в санітарній кімнаті для пацієнтів. 

Юрко А.А. повідомив, що даний об’єкт включений до програми соціально-

економічного розвитку міста та зауважив що у 2018р. була виготовлена 

проектно кошторисна документації на проведення ремонту по даному об’єкту 

та подано відповідне клопотання на розгляд комісії з питань бюджету на 

виділення фінансування для початку робіт.  

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати виділити кошти в бюджеті міста на капітальний 

ремонт кардіологічного відділення Центральної міської клінічної лікарні м. 

Ужгород в сумі - 500 000 тис. грн. 

    За це рішення голосували:  

                          "За" –  8 

  "Не приймали участі у голосуванні" – 2 

 

III. Про лист асоціації пасажирських перевізників міста Ужгород 

26.01.2021р. №02/21.  

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

законодавства, про наявність конфлікту інтересів, тому участі у обговоренні та 

голосуванні не приймав. 

СЛУХАЛИ: Чорній І.І. ознайомив присутніх із листом асоціації пасажирських 

перевізників міста Ужгород 26.01.2021р. №02/21, щодо компенсації видатків за 

пільговий проїзд автомобільним транспортом на міських автобусних 

маршрутах загального користування у  м. Ужгород в 2020 році. 

ВИРІШИЛИ: Направити лист асоціації пасажирських перевізників міста 

Ужгород 26.01.2021р. №02/21. на  розгляд департаменту соціального захисту 

для відповідного реагування з наданням пропозицій. 

     За це рішення голосували:  

                          "За" –  8 

  "Не приймали участі у голосуванні" – 2 

 

IV. Про звернення гр. Нечаєва П.В. щодо виділення коштів на 

виготовлення проектно-кошторисної документації та проведення 

капітального ремонту внутрішньо квартальної території будинку №44 по 

вул. Василя Сурикова. 

ВИСТУПАЛИ: Готра В.В. ознайомив присутніх із зверненням гр. Нечаєва 

П.В. щодо виділення коштів на виготовлення проектно-кошторисної 

документації та проведення капітального ремонту внутрішньо квартальної 

території будинку №44 по вул. Василя Сурикова. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати заявнику повторно звернутись із клопотанням 

щодо виділення коштів  після перевиконання бюджету міста за результатами 

першого півріччя.  
       За це рішення голосували:  

                          "За" –  8 

  "Не приймали участі у голосуванні" – 2 

 

V. Про лист ОСББ «Руданського-3» від 18.02.2021р. 
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ВИСТУПАЛИ: Готра В.В. ознайомив присутніх із зверненням голови 

правління ОСББ «Руданського-3» Гедеш Т.В., щодо виділення бюджетних 

призначень на виготовлення проектно-кошторисної документації та 

проведення капітального ремонту внутрішньо квартальної території будинку 

№3 по вул. Руданського.  

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати заявнику повторно звернутись із клопотанням 

щодо виділення коштів  після перевиконання бюджету міста за результатами 

першого півріччя.  
      За це рішення голосували:  

                          "За" –  8 

  "Не приймали участі у голосуванні" – 2 

 

VI.Про лист ОСББ «Грушевського 33-Уж» 11.02.2021р. №2 

ВИСТУПАЛИ: Готра В.В. ознайомив присутніх із зверненням голови 

правління ОСББ «Грушевського 33-Уж» Копинець Т.А., щодо виділення 

бюджетних призначень на виготовлення проектно-кошторисної документації та 

здійснення заміни каналізаційної мережі будинку №33 по вул. Грушевського.  

ВИРІШИЛИ: Направити лист ОСББ «Грушевського 33-Уж» 11.02.2021р. №2 

на  розгляд департаменту міського господарства для відповідного реагування з 

наданням пропозицій. 

       За це рішення голосували:  

                          "За" –  8 

  "Не приймали участі у голосуванні" – 2 

 

VI. Про лист ОСББ «Грушевського 33-Уж» 11.02.2021р. №5 

ВИСТУПАЛИ: Готра В.В. ознайомив присутніх із зверненням голови 

правління ОСББ «Грушевського 33-Уж» Копинець Т.А., щодо виділення 

бюджетних призначень на завершення  ремонту покрівлі будинку №33 по вул. 

Грушевського.  

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати заявнику повторно звернутись із клопотанням 

щодо виділення коштів  після перевиконання бюджету міста за результатами 

першого півріччя.  
     За це рішення голосували:  

                          "За" –  8 

  "Не приймали участі у голосуванні" – 2 

 

VIII.Про лист МВС України В/Ч 3002 Національної гвардії України 

27.01.2021р. №18. 

ВИСТУПАЛИ: Готра В.В. ознайомив присутніх із листом МВС України В/Ч 

3002 Національної гвардії України 27.01.2021р. №18 щодо виділення 

бюджетних призначень для забезпечення  3-го стрілецького батальйону 

матеріально-технічними засобами.  

ВИРІШИЛИ: Направити лист МВС України В/Ч 3002 Національної гвардії 

України 27.01.2021р. №18 на розгляд відділу бухгалтерського обліку 

виконавчого комітету Ужгородської міської ради  для відповідного реагування 

з наданням пропозицій.     
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      За це рішення голосували:  

                           "За" –  8 

    "Не приймали участі у голосуванні" – 2 

 

IX. Про лист КП «Водоканал м.Ужгород» 12.01.2021р. №47. 

ВИСТУПАЛИ: Готра В.В. ознайомив присутніх із листом КП «Водоканал 

м.Ужгород» 12.01.2021р. №47 щодо фінансування підприємству планових 

заходів передбачених Програмою фінансової підтримки комунальних 

підприємств міста Ужгород  згідно наданого КП «Водоканал м. Ужгород» 

переліку Форми про надання інформації для отримання фінансової допомоги на 

на 2021рік. 

ВИРІШИЛИ: Направити лист КП «Водоканал м.Ужгород» 12.01.2021р. №47 

на розгляд департаменту міського господарства для відповідного реагування з 

наданням пропозицій.  

    За це рішення голосували:  

                          "За" –  8 

  "Не приймали участі у голосуванні" – 2 

 

X. Про лист департаменту міського господарства 29.01.2021р. №5/32.01-10. 

ВИСТУПАЛИ: Готра В.В. ознайомив присутніх із листом департаменту 

міського господарства 29.01.2021р. №5/32.01-10 щодо фінансування оплати 

послуг з проведення обов’язкового експертного обстеження та за необхідності 

заміни ліфтів/капітального ремонту. 

ВИРІШИЛИ: Інформацію прийняти до відома у зв’язку із відсутністю  

фінансового запиту. 

    За це рішення голосували:  

                          "За" –  8 

  "Не приймали участі у голосуванні" – 2 

 

XI. Про  лист закарпатського інституту післядипломної педагогічної освіти 

26.01.2021р. №01-08/37. 

Готра В.В. ознайомив присутніх із листом закарпатського інституту 

післядипломної педагогічної освіти 26.01.2021р. №01-08/37 щодо питання 

фінансування встановлення меморіальної дошки.  

ВИРІШИЛИ: Направити лист закарпатського інституту післядипломної 

педагогічної освіти 26.01.2021р. №01-08/37 на розгляд управлінню культури 

для відповідного реагування з наданням пропозицій.  

    За це рішення голосували:  

                          "За" –  8 

  "Не приймали участі у голосуванні" – 2 

 

XII. Про лист №01.04/2 від 04.02.2021р. (доручення секретаря 

Ужгородської міської ради) 

ВИСТУПАЛИ: Готра В.В. ознайомив присутніх членів комісії із листом 

№01.04/2 від 04.02.2021р. (доручення секретаря Ужгородської міської ради), 

щодо розгляду пропозицій депутатських фракцій Ужгородської міської ради по 

внесенню змін до цільових програм та Бюджету міста на 2021рік. 



6 
 

ВИРІШИЛИ: 

- Направити лист №01.04/2 від 04.02.2021р. (доручення секретаря 

Ужгородської міської ради) на  розгляд департаменту міського господарства, 

управлінню капітального будівництва та департаменту фінансів і бюджетної 

політики для відповідного реагування з наданням пропозицій. 

- Врахувати відповідні пропозиції депутатських фракцій  під час розгляду 

питань щодо внесення змін до цільових програм та Бюджету міста на 2021р.  

     За це рішення голосували:  

                              "За" –  8 

         "Не приймали участі у голосуванні" – 2 

 

XIII. Про лист департаменту фінансів та бюджетної політики 01.02.2021р. 

№66/33/02-21 (Про висновок обсягів залишків коштів міського бюджету). 

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

01.02.2021р. №66/33/02-21 щодо обсягів залишків коштів міського бюджету. 

ВИРІШИЛИ:  Інформацію прийняти до відома. 

        За це рішення голосували:  

                                "За" –  8 

         "Не приймали участі у голосуванні" – 2 

 

XVIII. Про листи департаменту фінансів та бюджетної політики 

14.01.2021р. №25/33/04-12,  25.01.2021р. №50/33/04-12,  03.02.2021р. 

№88/33/04-12. 

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

перерозподілу бюджетних призначень. 

(додаються).   

 

1.Департамент міського господарства  

1.1. Лист  №32.01-10/33 від 13.01.2021р. 

 ВИРІШИЛИ: Здійснити перерозподіл бюджетних призначень під час розгляду 

цільових програм з урахуванням рекомендацій депутатських фракцій. 

            За це рішення голосували:  

                                      "За" – 8 

    "Не приймали участі у голосуванні"- 2 

2.Виконком  

2.1.Лист № 07-12/10 від 12.01.2021р.  

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 

 

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

додаткової потреби у коштах – цільове спрямування.  

    (додаються).   

Виконком  

1.1.Лист № 07-12/11 від 12.01.2021р.  
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ВИРІШИЛИ: Підтримати клопотання № 07-12/11 від 12.01.2021р. та 

рекомендувати виділити додаткові кошти на інвентаризацію земель по 

Програмі розвитку земельних відносин та охорони земель у м. Ужгород на 

2020-2022 роки в сумі – 135 645, 00 грн. 

    За це рішення голосували:  

                                      "За" – 8 

    "Не приймали участі у голосуванні"- 2 

 

1.2.Лист № 07-12/13 від 12.01.2021 р.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати клопотання №07-12/13 від 12.01.2021р. та 

рекомендувати виділити додаткові кошти на реалізацію Програми забезпечення 

молоді, учасників АТО та внутрішньо переміщених осіб житлом у м. Ужгороді 

на 2018 -2022роки в сумі – 64 219, 00 грн. 

    За це рішення голосували:  

                                      "За" – 8 

    "Не приймали участі у голосуванні"- 2 

 

2.Департамент міського господарства  

2.1. Лист  №32.01-10/23 від 18.01.2021р. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати клопотання №32.01-10/23 від 18.01.2021р. та 

рекомендувати виділити додаткові кошти на реалізацію Програми охорони 

навколишнього природного середовища міста Ужгород на 2018-2022 роки,  в 

т.ч.:   

– за рахунок коштів охорони навколишнього природного середовища – 

618 707, 00 грн.,  

– за рахунок коштів цільового фонду – 365 594,00 грн.,   

– загальна сума – 984 301, 00 грн. 

         За це рішення голосували:  

                                      "За" – 8 

    "Не приймали участі у голосуванні"- 2 

 

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

додаткової потреби у коштах –  без цільових.  

    (додаються).   

 

1. Управління охорони здоров'я 

1.1.  Лист №31-24/14 від  20.01.2021р.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати клопотання №31-24/14 від 20.01.2021р. та 

рекомендувати виділити додаткові кошти на страхування медичних 

працівників на випадок зараження коронавірусом незалежно від віку, наявності 

супутніх хвороб та імунного статусу працівників по Програмі фінансової 

підтримки закладів первинного, вторинного рівня медичної допомоги та їх 

розвиток у місті Ужгород на 2020-2023 роки в сумі  –  600 000, 00 грн.  

    За це рішення голосували: 

                                         "За" –  8 

                  "Не приймали участі у голосуванні" – 2 
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1.2.  Лист №31-24/15 від  20.01.2021р.  

ВИРІШИЛИ: Частково підтримати клопотання №31-24/15 від  20.01.2021р. та 

рекомендувати виділити додаткові кошти на Програму безоплатного та 

пільгового відпуску лікарських засобів у разі амбулаторного лікування 

пільгової категорії населення в м. Ужгород на 2021 -2023 роки в сумі  –  500 

000, 00 грн.  

    За це рішення голосували: 

                                         "За" –  8 

                  "Не приймали участі у голосуванні" – 2 

 

1.3.  Лист №31-24/16 від  20.01.2021р.  

ВИРІШИЛИ: Частково підтримати клопотання №31-24/16 від  20.01.2021р. та 

рекомендувати виділити додаткові кошти на Програму «Розвиток 

нефрологічної та гемодіалізної служби на 2018-2022 роки» для забезпечення 

необхідної терапії хворим нефрологічного профілю з незворотнім ураженням 

нирок  в сумі  –  500 000, 00 грн.  

    За це рішення голосували: 

                                         "За" –  8 

                  "Не приймали участі у голосуванні" – 2 

 

1.4.  Лист №31-24/17 від  20.01.2021р.  

ВИРІШИЛИ: Частково підтримати клопотання №31-24/17 від  20.01.2021р. та 

рекомендувати виділити додаткові кошти на забезпечення індивідуального 

захисту працівників медичних закладів по Програмі фінансової підтримки 

захисту працівників медичних закладів по Програмі фінансової підтримки 

закладів первинного, вторинного рівня медичної допомоги та їх розвиток у місті 

Ужгород на 2020-2024 роки в сумі  –  500 000, 00 грн.  

 

    За це рішення голосували: 

                                            "За" –  8 

                  "Не приймали участі у голосуванні" – 2 

 

1.5.  Лист №31-24/18 від  20.01.2021р.  

ВИРІШИЛИ: Частково підтримати клопотання №31-24/18 від  20.01.2021р. та 

рекомендувати виділити додаткові кошти на відшкодування пільгових пенсій 

по Програмі фінансової підтримки закладів первинного, вторинного рівня 

медичної допомоги та їх розвиток у місті Ужгород на 2020-2023 роки в сумі  –  

700 000, 00 грн.  

    За це рішення голосували: 

                                            "За" –  8 

                  "Не приймали участі у голосуванні" – 2 

 

1.6.  Лист №110/03-11 від  20.01.2021р.  

ВИРІШИЛИ: Повернутись до розгляду питання після перевиконання бюджету 

міста за наслідками першого півріччя. 
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    За це рішення голосували: 

                                         "За" –  8 

                  "Не приймали участі у голосуванні" – 2 

 

1.7.  Лист №110/03-11 від  20.01.2021р.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати клопотання №110/03-11 від 20.01.2021р. та 

рекомендувати виділити додаткові кошти на проведення обов’язкових 

медоглядів працівників бюджетних установ по Програмі протиепідемічних 

заходів та боротьби з інфекційними хворобами у м. Ужгород  на 2018-2022 роки 

в сумі  –  200 000, 00 грн.  

    За це рішення голосували: 

                                         "За" –  8 

                  "Не приймали участі у голосуванні" – 2 

 

1.8.  Лист  КНП «ЦМКЛ» №45/01-4 від 18.01.2021р. та лист управління 

охорони здоров’я № 59/31-16 від 25.01.2021р.   

ВИРІШИЛИ: Провести виїзне засідання комісії спільно з представниками 

управління капітального будівництва та управління охорони здоров’я. 

Повернутись до розгляду питання за результатами виїзної комісії.  

    За це рішення голосували: 

                                         "За" –  8 

                  "Не приймали участі у голосуванні" – 2 

 

2. Департамент соціальної політики 

2.1. Лист медико-реабілітаційного центру «Дорога життя» №01 від 20.01.2021р. 

ВИРІШИЛИ: Повернутись до розгляду питання після перевиконання бюджету 

міста за підсумками першого півріччя. 

  За це рішення голосували: 

                                        "За" –  8 

                  "Не приймали участі у голосуванні" – 2 

 

3. Виконком 

3.1. Лист ДСФУ Державний фонд сприяння молодіжному житловому 

будівництву №1303/04.1 від 08.12.2020р.  

ВИРІШИЛИ: Повернутись до розгляду питання після того як головний 

розпорядник надасть лист із відповідними рекомендаціям.    

За це рішення голосували: 

                                        "За" –  8 

                  "Не приймали участі у голосуванні" – 2 

 

3.2. Лист №07-12/12 від 19.01.2021р. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати клопотання №07-12/12 від 19.01.2021р. та  

рекомендувати виділити додаткові кошти на Програму інформатизації 

діяльності Ужгородської міської ради та її виконавчих органів на 2020-2022 

роки в сумі – 460 000, 00 грн. 

 

 



10 
 

За це рішення голосували: 

                                        "За" –  8 

                  "Не приймали участі у голосуванні" – 2 

 

3.3. Лист №07-12/10 від 12.01.2021 р. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати клопотання №07-12/10 від 12.01.2021р. та  

рекомендувати виділити додаткові кошти на апарат управління на виплату 

заробітної плати та нарахування на заробітну плату у зв'язку із збільшенням 

штатної чисельності виконкому в сумі – 1 498 000, 00 грн. 

За це рішення голосували: 

                                        "За" –  8 

                  "Не приймали участі у голосуванні" – 2 

 

3.4. лист №07-12/22 від 19.01.2021р. 

ВИРІШИЛИ: Частково підтримати клопотання  №07-12/22 від 19.01.2021р. та 

рекомендувати виділити додаткові кошти на реалізацію Програми "Безпечне 

місто Ужгород на 2019-2022 роки" на придбання відеокамер в сумі – 500 000, 

00 тис. грн.   

       За це рішення голосували: 

                                         "За" –  8 

                  "Не приймали участі у голосуванні" – 2 

 

 

3.5. Лист архівного відділу Ужгородської міської ради №1 від 21.01.2021р. 

ВИРІШИЛИ: Направити лист архівного відділу Ужгородської міської ради №1 

від 21.01.2021р. на розгляд управлінню капітального будівництва для 

відповідного реагування з наданням пропозицій. 

     За це рішення голосували: 

                                            "За" –  8 

                  "Не приймали участі у голосуванні" – 2 

 

4. Ужгородська міська рада 

4.1. Лист №07-12/14 від 1.01.2021р. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати клопотання №07-12/14 від 1.01.2021р. та 

рекомендувати виділити додаткові кошти на Програму виконання рішень судів 

та інших виконавчих документів на 2018-2022 роки в сумі – 11 537,00грн.  

     

 За це рішення голосували: 

                                        "За" –  7 

                  "Не приймали участі у голосуванні" – 3 

 

5. Департамент міського господарства  

5.1. Лист Б/Н від 13.01.2021р.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати клопотання Б/Н від 13.01.2021р. та рекомендувати 

виділити додаткові кошти на реалізацію Програми підготовки до формування 

земельних ділянок та визначення їх як об’єктів цивільних прав на 2020-2022 

роки в сумі – 99 000,00грн.  
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За це рішення голосували: 

                                            "За" –  7 

                  "Не приймали участі у голосуванні" – 3 

 

5.2. Лист № 32.01-10/15 від 12.01.2021р. 

СЛУХАЛИ: Готра В.В. запропонував присутнім членам комісії у зв'язку із 

надходженням колективного листа від депутатських фракцій, щодо врахування 

їх пропозицій по внесенню змін до профільних програм та Бюджету міста на 

2021р. та з метою ефективного використання бюджетних коштів відкласти 

розгляд даного питання, та повернутись до нього після надання відповідних 

пропозицій управлінням капітального будівництва, департаментом міського 

господарства та департаментом фінансів і бюджетної політики.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати пропозицію Готри В.В. та повернутись до розгляду 

питання після надання відповідних пропозицій головними розпорядниками 

коштів. 

        За це рішення голосували: 

                                            "За" –  8 

                  "Не приймали участі у голосуванні" – 2 

 

5.3. Лист № 32.01-10/29 від 20.01.2021р. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати клопотання № 32.01-10/29 від 20.01.2021р. та 

рекомендувати виділити додаткові кошти на  реалізацію Програми благоустрою 

міста Ужгород на 2018-2022 роки на забезпечення відлову безпритульних 

тварин в сумі – 400 000,00 грн.  

      За це рішення голосували: 

                                            "За" –  8 

                  "Не приймали участі у голосуванні" – 2 

 

 

5.4. Лист № 25/32.01-10 від 26.01.2021р. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати клопотання № 25/32.01-10 від 26.01.2021р. та 

рекомендувати виділити додаткові кошти для оплати фізичної охорони 

адмінбудівель літер А та В по вул. 8-ме Березня,46 в сумі – 49 000,00 грн.  

      За це рішення голосували: 

                                            "За" –  8 

                  "Не приймали участі у голосуванні" – 2 

 

 

5.5. Лист № б/н від 25.01.2021р. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати клопотання № б/н від 25.01.2021р. та рекомендувати 

виділити додаткові кошти на Програму підготовки до продажу земельних 

ділянок на 2021-2023 роки на проведення експертно грошової оцінки за рахунок 

сплаченого авансового внеску покупців земельних ділянок в сумі – 199 

000,00грн.  

      За це рішення голосували: 

                                            "За" –  8 

                  "Не приймали участі у голосуванні" – 2 
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5.6. Лист № 32.01-10/55 від 28.01.2021р. 

ВИРІШИЛИ: Частково підтримати клопотання № 32.01-10/55 від 28.01.2021р. 

та рекомендувати виділити додаткові кошти на Програму утримання та 

фінансової підтримки спортивних споруд КП "Стадіон "Авангард" на 2021-2023 

роки в сумі – 4 000 000,00грн.  

      За це рішення голосували: 

                                            "За" –  8 

                  "Не приймали участі у голосуванні" – 2 

 

6. Управління у справах культури, молоді та спорту 

6.1. Лист №30.1-18/43 від 25.01.2021р. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати клопотання №30.1-18/43 від 25.01.2021р. та 

рекомендувати виділити додаткові кошти на Програму розвитку фізичної 

культури та спорту, фінансової підтримки кращих спортсменів та команд, 

покращення матеріально-технічної спортивної  бази в м. Ужгород на 2019-2021 

роки на виплату стипендій кращим спортсменам міста Ужгород на квітень-

грудень 2021 роки в сумі – 260 000,00грн.  

      За це рішення голосували: 

                                            "За" –  8 

                  "Не приймали участі у голосуванні" – 2 

 

7.Управління освіти 

7.1. Лист №29.01-14/38 від 28.01.2021р.  

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

законодавства, про наявність конфлікту інтересів, тому участі у обговоренні та 

голосуванні не приймала. 

 

ВИРІШИЛИ: Підтримати клопотання №29.01-14/38 від 28.01.2021р. та 

рекомендувати виділити додаткові кошти на загальноосвітні школи для 

проведення поточних ремонтів покрівлі, придбання штучного покриття для 

футбольного поля та ремонт електромережі в приміщеннях басейну,( УЗОШ 

№19 та Класична гімназія) в сумі – 220 000,00 грн.  

      За це рішення голосували: 

                                            "За" –  7 

                  "Не приймали участі у голосуванні" – 3 

 

7.2. Лист №29.01-14/39 від 28.01.2021р.  

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

законодавства, про наявність конфлікту інтересів, тому участі у обговоренні та 

голосуванні не приймала. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати клопотання №29.01-14/39 від 28.01.2021р. та 

рекомендувати виділити додаткові кошти на придбання вхідних дверей для 

УЗОШ І-ІІІ ст. №19 в сумі – 100 000,00 грн.  

      За це рішення голосували: 

                                            "За" –  7 

                  "Не приймали участі у голосуванні" – 3 
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7.3. Лист №29.01-14/46 від 01.02.2021р.  

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

законодавства, про наявність конфлікту інтересів, тому участі у обговоренні та 

голосуванні не приймала. 

ВИРІШИЛИ: Частково підтримати клопотання №29.01-14/46 від 01.02.2021р. 

та рекомендувати виділити додаткові кошти на обладнання приміщень закладів 

системою протипожежного захисту в сумі – 380 000,00 грн.  

      За це рішення голосували: 

                                            "За" –  7 

                  "Не приймали участі у голосуванні" – 3 

 

7.4. Лист №29.01-14/37 від 28.01.2021р.  

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

законодавства, про наявність конфлікту інтересів, тому участі у обговоренні та 

голосуванні не приймала. 

ВИРІШИЛИ: Управлінню капітального будівництва передбачити кошти на 

капітальний ремонт системи опалення будівлі ЗОШ I-III ступенів №12 по вул. 

Заньковецької 13А в сумі - 500 000, 00грн. 

      За це рішення голосували: 

                                            "За" –  7 

                  "Не приймали участі у голосуванні" – 3 

 

7.5. Лист №29.01-14/61 від 03.02.2021р.  

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

законодавства, про наявність конфлікту інтересів, тому участі у обговоренні та 

голосуванні не приймала. 

ВИРІШИЛИ: Повернутись до розгляду листа після розгляду даного питання 

на засіданні виконавчого комітету. 

      За це рішення голосували: 

                                            "За" –  7 

                  "Не приймали участі у голосуванні" – 3 

 

XIX. Про лист управління освіти 03.02.2021р. №29.01-14/66.  

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

законодавства, про наявність конфлікту інтересів, тому участі у обговоренні та 

голосуванні не приймала. 

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

03.02.2021р. №29.01-14/66 щодо виділення додаткових коштів на виплату 

стипендій, грошової допомоги та для придбання навчальної літератури. 

ВИРІШИЛИ: Повернутись до розгляду питання після перевиконання бюджету 

міста за підсумками півріччя. 

          За це рішення голосували: 

                                            "За" –  7 

                  "Не приймали участі у голосуванні" – 3 
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XX. Про лист департаменту соціальної політики  03.02.2021р. №34.06-

31/21  

СЛУХАЛИ:  Готра В.В. ознайомив присутніх членів комісії із листом 

департаменту соціальної політики  03.02.2021р. №34.06-31/21 щодо виділення 

коштів для фінансування “Програми підтримки діяльності інститутів 

громадянського суспільства міста соціального спрямування на 2021 рік,”  в сумі 

– 200 000,00 грн. 

ВИРІШИЛИ: Повернутись до розгляду питання після перевиконання бюджету 

міста за результатами першого півріччя.  

Доручити департаменту соціальної політики до наступного засідання комісії 

надати звіт по використаним коштам по “Програмі підтримки діяльності 

інститутів громадянського суспільства міста соціального спрямування на 2021 

рік,”за 2020р.  

       За це рішення голосували: 

                                             "За" –  7 

                  "Не приймали участі у голосуванні" – 3 

 

СЛУХАЛИ: Готра В.В. у зв'язку із необхідністю опрацювати звернення 

депутатських фракцій для подальшого розгляду листів головних розпорядників 

коштів  запропонував присутнім членам комісії оголосити перерву у засіданні 

до 05.02.2021року.   

ВИРІШИЛИ: Підтримати пропозицію голови комісії та оголосити перерву в 

засіданні до 05.02.2021р. 

     За це рішення голосували: 

                                                "За" – 8 

                     "Не приймали участі у голосуванні" – 2 

 

 

від 05.02.2020 р.         м. Ужгород  

 

ПРИСУТНІ: Готра В.В. – голова комісії. 

Гомонай В.В. – заст. голови комісії. 

Чорній І.І. – секретар комісії. 

Білонка В.І., Волосянський О.П.,  

Горват Е.І., Мандич Ю.В., Мухомедянова Н.Б., 

Роман М.В.– члени комісії. 

ВІДСУТНІ: 

Бадида М.П.– члени 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; 
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  ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

I.Про листи департаменту міського господарства № 32.01-10/15 від 

12.01.2021р., № 32.01-10/46 від 26.01.2021р., б/н від 05.02.2021р. 

II.Про лист управління капітального будівництва 14.01.2021р. №28.01-15/6. 

III.Про лист управління капітального будівництва 05.02.2021р. №28.01-

15/12. 

 

I.Про лист департаменту міського № 32.01-10/15 від 12.01.2021р., № 32.01-

10/46 від 26.01.2021р., б/н від 05.02.2021р. 

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

міського господарства № 32.01-10/15 від 12.01.2021 р. щодо внесення змін до 

цільових програм з урахуванням пропозицій депутатських фракцій поданих на 

розгляд комісії з питань бюджету (лист №01.04/2 від 04.02.2021р. доручення 

секретаря Ужгородської міської ради) 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати департаменту міського господарства внести 

відповідні зміни до цільових програм міста Ужгород, департаменту фінансів та 

бюджетної політики внести відповідні змін до Бюджету міста на 2021 рік та 

додатково передбачити кошти по об'єктах із подальшим затвердженням на сесії 

міської ради, а саме:                                                      

 

Короткий зміст видатків 

Сума потреби, грн. 

Всього Загальний фонд 

Спеціальний 

фонд (бюджет 

розвитку) 

Програма капітального ремонту 

житлового фонду у м. Ужгород на 

2018-2022 роки 
7 248 584,00 0,00 7 248 584,00 

Капітальний ремонт покрівлі 

житлових будинків 3 455 935,00 0,00 3 455 935,00 

Капітальний ремонт покрівлі 

житлового будинку по вул. 

Володимирська,82 (ОСББ 

«Володимирська, 82») 350 000,00  350 000,00 

Капітальний ремонт покрівлі 

житлового будинку по вул. Адольфа 

Добрянського, 14 
114 551,00  114 551,00 
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Капітальний ремонт покрівлі 

житлового будинку по вул. 

Климента Тімірязєва,18 (ОСББ 

«Тімірязєва 18») 
400 000,00  400 000,00 

Капітальний ремонт покрівлі 

житлового будинку по вул. Підгірна, 

28 в м. Ужгород (ОСББ "Підгірна-

28") 121 150,00  121 150,00 

Капітальний ремонт покрівлі 

житлового будинку по вул. Миколаї 

Божук, 6 (ОСББ "М. Божук, 6") 741 434,00  741 434,00 

Капітальний ремонт покрівлі 

житлового будинку по вул. 8 

Березня,39 (ОСББ «8 Березня 39 

Комфорт») 400 000,00  400 000,00 

Капітальний ремонт покрівлі 

житлового будинку по пр. 

Свободи,42 (ОСББ "ПРОСПЕКТ 

СВОБОДИ 42") 610 000,00  610 000,00 

Капітальний ремонт покрівлі 

житлового будинку по вул. Юрія 

Венеліна-Гуци,4 (ОСББ "Шахта. 

Гуци,4") 550 000,00  550 000,00 

Капітальний ремонт покрівлі 

житлового будинку по вул. Марії 

Заньковецької,38 (ОСББ "Наш Двір 

- 38") 168 800,00  168 800,00 

Капітальний ремонт 

електрощитових 448 000,00 0,00 448 000,00 

Капітальний ремонт 

електрощитової житлового будинку 

по вул. Марії Заньковецької,25 100 000,00  100 000,00 

Капітальний ремонт 

електрощитової житлового будинку 

по вул. Бориса Тлехаса,93 100 000,00  100 000,00 

Капітальний ремонт 

електрощитової житлового будинку 

по вул. Минайська,14 (ОСББ 

«Минайська 14») 48 000,00  48 000,00 
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Капітальний ремонт 

електрощитової житлового будинку 

по вул. Олексія Бестужева-

Рюміна,12 (ОСББ " Бестужева-

Рюміна 12, Кристал") 100 000,00  100 000,00 

Капітальний ремонт 

електрощитової житлового будинку 

по вул. Насипна,10 (ОСББ 

«Насипна 10») 100 000,00  100 000,00 

Капітальний ремонт водопроводу та 

каналізації 2 028 649,00 0,00 2 028 649,00 

Капітальний ремонт водопроводу та 

каналізації житлового будинку по 

вул. Тиводара Легоцького,50 (ЖБК 

«Сонячний») 200 000,00  200 000,00 

Капітальний ремонт водопроводу та 

каналізації житлового будинку по 

вул. Годинки,8 (ОСББ «Єдність-

Годинки 8») 200 000,00  200 000,00 

Капітальний ремонт водопроводу та 

каналізації житлового будинку по 

вул. Тараса Шевченка,30 (ОСББ 

«Шевченка 30») 450 000,00  450 000,00 

Капітальний ремонт водопроводу та 

каналізації житлового будинку по 

вул. Острівна,14 150 000,00  150 000,00 

Капітальний ремонт водопроводу та 

каналізації житлового будинку по 

вул. Адольфа Добрянського,14 135 449,00  135 449,00 

Капітальний ремонт водопроводу та 

каналізації житлового будинку по 

вул. Адольфа Добрянського,6 200 000,00  200 000,00 

Капітальний ремонт водопроводу та 

каналізації житлового будинку по 

вул. Тиводара Легоцького,33 150 000,00  150 000,00 
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Капітальний ремонт водопроводу та 

каналізації житлового будинку по 

вул. Михайла Грушевського,64 

(ОСББ «Оберіг-64») 200 000,00  200 000,00 

Капітальний ремонт водопроводу та 

каналізації житлового будинку по 

вул. Минайська,12 104 000,00  104 000,00 

Капітальний ремонт водопроводу та 

каналізації житлового будинку по 

вул. Олександра Бородіна,14 (БК 

«Бородіна 14») 239 200,00  239 200,00 

Капітальний ремонт та 

реконструкція ліфтів 1 316 000,00 0,00 1 316 000,00 

вул. Бориса Тлехаса,86 (2п.) 80 000,00  80 000,00 

вул. Бориса Тлехаса,85 (1,2п.) 160 000,00  160 000,00 

вул. Капушанська,157 40 000,00  40 000,00 

вул. Декабристів,53 (ОСББ 

"Декабристів 53") 550 000,00  550 000,00 

вул. Федора Достоєвського,20 

(ОСББ "Достоєвського 20") 120 000,00  120 000,00 

вул. 8 Березня,26 (1) 64 000,00  64 000,00 

вул. Минайська,25 (2,7п.) 128 000,00  128 000,00 

вул. Олександра Можайського,18 

(ОСББ "Можайського 18") 64 000,00  64 000,00 

вул. Олександра Можайського,22 

(ЖБК "Едельвейс") 80 000,00  80 000,00 

вул. Марії Заньковецької,9 (ОСББ 

"Єдині") 30 000,00  30 000,00 

Програма благоустрою міста 

Ужгород на 2018-2022 роки 21 032 769,00 19 846 000,00 1 186 769,00 

90611000-3 Послуги з прибирання 

вулиць (Забезпечення утримання в 

належному стані міських доріг) 7 000 000,00 7 000 000,00  

77310000-6 Послуги з озеленення 

територій та утримання зелених 

насаджень (Збереження та 

утримання на належному рівні 

зелених зон міста) 7 000 000,00 7 000 000,00  
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Послуги з встановлення станцій для 

прибирання за тваринами 150 000,00 150 000,00  

Забезпечення відлову 

безпритульних тварин 400 000,00 400 000,00  

Капітальний ремонт алеї по вул. 

Олексія Бестужева-Рюміна 200 000,00  200 000,00 

Капітальний ремонт 

внутрішньоквартальних територій 11 259 000,00  11 259 000,00 

Капітальний ремонт 

внутрішноквартальної території по 

вул. вул. Капушанська,151 210 000,00  210 000,00 

Капітальний ремонт 

внутрішноквартальної території по 

вул. Франтішека Тіхого,19 250 000,00  250 000,00 

Капітальний ремонт 

внутрішноквартальної території по 

вул. Насипна,3 1 500 000,00  1 500 000,00 

Капітальний ремонт 

внутрішноквартальної території по 

вул. Адама Міцкевича, 5, 5а, 7 100 000,00  100 000,00 

Капітальний ремонт 

внутрішноквартальної території по 

вул. Шумна,30,32 99 000,00  99 000,00 

Капітальний ремонт 

внутрішноквартальної території по 

вул. Тиводара Легоцького,17 300 000,00  300 000,00 

Капітальний ремонт 

внутрішноквартальної території по 

вул. 8 Березня,35-39 400 000,00  400 000,00 

Капітальний ремонт 

внутрішноквартальної території по 

пр. Свободи,28-34 1 000 000,00  1 000 000,00 

Капітальний ремонт 

внутрішноквартальної території по 

вул. Адольфа Добрянського,4-8 800 000,00  800 000,00 
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Капітальний ремонт 

внутрішноквартальної території по 

вул. Олексія Бестужева-Рюміна,12 - 

вул. Тиводара Легоцького,31 300 000,00  300 000,00 

Капітальний ремонт 

внутрішноквартальної території по 

вул. Гвардійська 15/1 – Загорська 26 1 500 000,00  1 500 000,00 

Капітальний ремонт 

внутрішноквартальної території по 

вул. Тиводара Легоцького,25-33 450 000,00  450 000,00 

Капітальний ремонт 

внутрішноквартальної території по 

вул. Марії Заньковецької,25 900 000,00  900 000,00 

Капітальний ремонт 

внутрішноквартальної території по 

вул. Івана Лобачевського,41,43 500 000,00  500 000,00 

Капітальний ремонт 

внутрішноквартальної території по 

вул. Федора Потушняка,3-5 

(Благоєва) 450 000,00  450 000,00 

Капітальний ремонт 

внутрішноквартальної території по 

вул. Федора Потушняка,1А 550 000,00  550 000,00 

Капітальний ремонт 

внутрішноквартальної території по 

вул. Тиводара Легоцького,22 150 000,00  150 000,00 

Капітальний ремонт 

внутрішноквартальної території по 

вул. Олександра Можайського,22-

24 800 000,00  800 000,00 

Капітальний ремонт 

внутрішноквартальної території по 

вул. 8-го Березня, 26, 28 1 000 000,00  1 000 000,00 

Капітальний ремонт 

дитячих/спортивних майданчиків 2 757 000,00 0,00 2 757 000,00 
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Капітальний ремонт спортивних 

майданчиків по вул. Вячеслава 

Чорновола,7-вул. Капушанська,189 

(проєкт громадської ініціативи) 499 000,00  499 000,00 

Капітальний ремонт дитячого 

майданчика по вул. Олександра 

Можайського,7 (проєкт громадської 

ініціативи) 300 000,00  300 000,00 

Капітальний ремонт спортивного 

майданчика в парку "Підзамковий" 

(проєкт громадської ініціативи) 798 000,00  798 000,00 

Капітальний ремонт 

мультифункціонального 

спортивно-дитячого майданчика по 

вул. Тиводара Легоцького,9 250 000,00  250 000,00 

Капітальний ремонт 

мультифункціонального 

спортивно-дитячого майданчика по 

вул. Насипна,3 350 000,00  350 000,00 

Капітальний ремонт дитячого 

майданчика по вул. Канальна,27 200 000,00  200 000,00 

Капітальний ремонт дитячого 

майданчика по вул. Канальна,33 200 000,00  200 000,00 

Капітальний ремонт дитячого 

майданчика по вул. Капушанська 

170-172 160 000,00  160 000,00 

Капітальний ремонт 

внутрішньоквартальних 

водопровідно-каналізаційних мереж 600 000,00 0,00 600 000,00 

вул. Михайла Грушевського,31 100 000,00  100 000,00 

провул. Університетський,8 200 000,00  200 000,00 

вул. Олексія Бестужева-Рюміна,12 - 

вул. Тиводара Легоцького,31 300 000,00  300 000,00 

Поточний ремонт міських шляхів 3 000 000,00 3 000 000,00  

Нанесення горизонтальної розмітки 1 500 000,00 1 500 000,00  

Поточний ремонт світлофорних 

об’єктів 100 000,00 100 000,00  
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Поточний ремонт (заміна дорожніх 

знаків) 198 000,00 198 000,00  

Послуги з прочищення 

зливоприймальної каналізації 

вулиць міста 300 000,00 300 000,00  

Поточний ремонт окремих 

елементів зливової каналізації 198 000,00 198 000,00  

Капітальний ремонт міських 

шляхів -16 894 582,00 0,00 -16 894 582,00 

Капітальний ремонт вул. 

Капушанська (від перехрестя пр. 

Свободи до перехрестя вул. 

Легоцького) 3 315 418,00  3 315 418,00 

Капітальний ремонт вул. Гагаріна 500 000,00  500 000,00 

Капітальний ремонт вул. 

Собранецька (від вул. Митної до 

міжнародного пункту пропуску 

"Ужгород") -28 400 000,00  -28 400 000,00 

Капітальний ремонт вул. Юлія 

Ревая 1 000 000,00  1 000 000,00 

Капітальний ремонт вул. Ужанська 1 000 000,00  1 000 000,00 

Капітальний ремонт вул. Юрія 

Нікітіна 500 000,00  500 000,00 

Капітальний ремонт провул. 

Єгерський 300 000,00  300 000,00 

Капітальний ремонт вул. Павла 

Тичини 1 200 000,00  1 200 000,00 

Капітальний ремонт вул. Польова 750 000,00  750 000,00 

Капітальний ремонт вул. Івана 

Тургенєва 200 000,00  200 000,00 

Капітальний ремонт вул. Канальної 50 000,00  50 000,00 

Капітальний ремонт вул. 

Оноківської 50 000,00  50 000,00 

Капітальний ремонт вул. Івана 

Айвазовського 50 000,00  50 000,00 

Капітальний ремонт вул. Михайла 

Томчанія 100 000,00  100 000,00 

Капітальний ремонт вул. 

Механізаторів 100 000,00  100 000,00 

Капітальний ремонт вул. Максима 

Рильського 100 000,00  100 000,00 



23 
 

Капітальний ремонт вул. Миколи 

Лелекача 1 100 000,00  1 100 000,00 

Капітальний ремонт вул. Донська 1 140 000,00  1 140 000,00 

Капітальний ремонт вул. Квітів 50 000,00  50 000,00 

Капітальний ремонт тротуарів 3 265 351,00 0,00 3 265 351,00 

наб. Слов’янська 865 351,00  865 351,00 

вул. Миколи Бобяка 2 000 000,00  2 000 000,00 

вул. Федора Потушняка (від буд.№9 

до виїзду на автодорогу М08) 250 000,00  250 000,00 

вул.Приладобудівників 150 000,00  150 000,00 

Комплексна Програма відновлення 

історичного центру м. Ужгорода на 

2021-2023 роки 2 000 000,00 0,00 2 000 000,00 

Реконструкція інженерних мереж на 

пл. Ш. Петефі (коригування) 2 000 000,00  2 000 000,00 

Програма реконструкції та 

капітального ремонту мережі 

зовнішнього освітлення міста 

Ужгород на 2021-2023 роки 1 124 265,00 0,00 1 124 265,00 

Капітальний ремонт мереж 

зовнішнього освітлення вул. 

Урожайна 89 329,00  89 329,00 

Капітальний ремонт зовнішнього 

освітлення внутрішньоквартальної 

території по вул. Василя 

Комендаря,54 72 968,00  72 968,00 

Капітальний ремонт зовнішнього 

освітлення внутрішньоквартальної 

території по вул. Василя 

Комендаря,78 72 968,00  72 968,00 

Капітальний ремонт зовнішнього 

освітлення внутрішньоквартальної 

території по вул. Тиводара 

Легоцького,33 50 000,00  50 000,00 
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Капітальний ремонт зовнішнього 

освітлення внутрішньоквартальної 

території по вул. Олексія 

Бестужева-Рюміна,12 50 000,00  50 000,00 

Капітальний ремонт зовнішнього 

освітлення внутрішньоквартальної 

території по вул. Тиводара 

Легоцького,29 49 000,00  49 000,00 

Капітальний ремонт зовнішнього 

освітлення внутрішньоквартальної 

території по вул. Олександра 

Богомольця,30 50 000,00  50 000,00 

Капітальний ремонт зовнішнього 

освітлення внутрішньоквартальної 

території по пр. Свободи,2 50 000,00  50 000,00 

Капітальний ремонт зовнішнього 

освітлення внутрішньоквартальної 

території по пр. Свободи,3-7/25 50 000,00  50 000,00 

Капітальний ремонт зовнішнього 

освітлення внутрішньоквартальної 

території по пр. Свободи,42 50 000,00  50 000,00 

Капітальний ремонт зовнішнього 

освітлення внутрішньоквартальної 

території по вул. Василя 

Сурикова,44 70 000,00  70 000,00 

Капітальний ремонт зовнішнього 

освітлення внутрішньоквартальної 

території по вул. Василя 

Комендаря,50 70 000,00  70 000,00 

Капітальний ремонт зовнішнього 

освітлення внутрішноквартальної 

території по вул. Івана 

Лобачевського,41,43 200 000,00  200 000,00 
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Капітальний ремонт зовнішнього 

освітлення внутрішньоквартальної 

території по вул. Академіка 

Корольова,5 100 000,00  100 000,00 

Капітальний ремонт зовнішнього 

освітлення внутрішньоквартальної 

території по вул. Михайла 

Грушевського,74-78 100 000,00  100 000,00 

Програма утримання та фінансової 

підтримки спортивних споруд КП 

"Стадіон "Авангард" на 2021-2023 

роки 

4 000 000,00 4 000 000,00  

КП "Стадіон "Авангард" 4 000 000,00 4 000 000,00  

Програма фінансової підтримки 

комунальних підприємств міста 

Ужгород на 2018-2022 роки 7 200 000,00 0,00 7 200 000,00 

КП "Архітектурно-планувальне 

бюро" 200 000,00  200 000,00 

КП "Ужгородський муніципальний 

транспорт" 7 000 000,00  7 000 000,00 

Охорона адмінприміщень по вул. 8 

Березня,46 49 000,00 49 000,00  

Програма підготовки до продажу 

земельних ділянок на 2021-2023 

роки 199 000,00  199 000,00 

Програма підготовки до 

формування земельних ділянок та 

визначення їх як обєктів цивільних 

прав на 2020-2022 роки 99 000,00  99 000,00 

 

За це рішення голосували: 

"За" – 7 

"Не приймали участі у голосуванні" - 2 

 

 

II.Про лист Управління капітального будівництва 14.01.2021р. №28.01-

15/6. 

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

капітального будівництва 14.01.2021р. №28.01-15/6 щодо виділення додаткових 

коштів для повного завершення виконання робіт та проведення розрахунків із 

виконавцями робіт за виконанні роботи, по програмі соціального та 

економічного розвитку.  
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ВИРІШИЛИ: Рекомендувати управлінню економічного розвитку міста внести 

відповідні зміни до Програми соціального та економічного розвитку міста 

Ужгород, департаменту фінансів та бюджетної політики внести відповідні змін 

до Бюджету міста на 2021 рік та додатково передбачити кошти по об'єктах із 

подальшим затвердженням на сесії міської ради, а саме:                                            

          

 

      

  

Об'єкти 

комунальног

о 

господарства 8 635 000,00  0,00  8 635 000,00  

  

Капітальний 

ремонт 

сходових 

кліток та 

приміщень 

малої зали 

засідань 

адмінбудівлі 

по пл. 

Поштовій, 3  500 000,00    500 000,00  

  

Будівництво 

баскетбольно

го 

майданчика 

на 

прибудинкові

й території по 

вул. 8 Березня 

буд. 17, 19, 21 

по вул. 

Грушевського

, буд. 55-57 

(проєкт 

бюджету 

громадської 

ініціативи) 500 000,00    500 000,00  

  

Будівництво 

баскетбольно

го 

майданчика 

на 

прибудинкові

й території по 

вул. 

Руданського 

буд. 5. вул. 

Благоєва буд 

8-12 та вул. 

Оноківськіка 

буд. 8-14 

(проект 500 000,00    500 000,00  
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бюджету 

громадської 

ініціативи) 

  

Будівництво 

каналізаційно

ї мережі по 

вул. Донська 160 000,00    160 000,00  

  

Рекультивація 

території 

існуючого 

сміттєзвалищ

а в с. 

Барвінок 

Ужгородсько

го району II-

га черга - 

будівництво 500 000,00    500 000,00  

  

Будівництво 

автотранспор

тної бази для 

КП 

"Ужгородськ

ий 

муніципальни

й транспорт" 

Ужгородської 

міської ради 

по вул. 

Загорська 500 000,00    500 000,00  

  

в тому числі 

виготовлення 

проектно-

кошторисної 

документації 500 000,00    500 000,00  

  

Будівництво 

каналізаційно

ї мережі по 

вул. 

Радванська 350 000,00    350 000,00  

  

Реконструкці

я 

водопровідної 

мережі по 

вул. 

Добрянського 80 000,00    80 000,00  
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Будівництво 

розворотного 

майданчика 

по вул. 

Капушанська 

в м. Ужгород 500 000,00    500 000,00  

  

Капітальний 

ремонт 

будівлі по 

вул. 

Дворжака, 49 700 000,00    700 000,00  

  

Капітальний 

ремонт 

приміщень 

першого 

поверху 

будівлі по пл. 

Жупанатська 

3Б 300 000,00    300 000,00  

  

Реконструкці

я 

водопровідної 

мережі Д-300 

мм по вул. 

Комендаря 280 000,00    280 000,00  

  

в тому числі 

виготовлення 

проектно-

кошторисної 

документації 280 000,00    280 000,00  

  

Реконструкці

я ділянки 

міського 

водопроводу 

по вул. 

Собранецькій 

в м. Ужгород 1 500 000,00    1 500 000,00  

  

Будівництво 

підземних 

сміттєвих 

контейнерів  

(проект 

бюджету 

громадської 

ініціативи) 1 000 000,00    1 000 000,00  

  

в тому числі 

виготовлення 

проектно-

кошторисної 

документації 50 000,00    50 000,00  

  

Будівництво 

відведення 

побутових 

660 000,00    660 000,00  
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стоків з вул. 

Шишкіна 

  

Капітальний 

ремонт 

будівлі по 

вул. 

Мукачівська, 

23 100 000,00    100 000,00  

  

в тому числі 

виготовлення 

проектно-

кошторисної 

документації 100 000,00    100 000,00  

  

Капітальний 

ремонт 

каналізаційно

го колектора 

по вул. 

Крилова 50 000,00    50 000,00  

  

в тому числі 

виготовлення 

проектно-

кошторисної 

документації 50 000,00    50 000,00  

  

Будівництво 

санвузла на 

розворотній 

площадці по 

вул. Баб'яка 150 000,00    150 000,00  

  

в тому числі 

виготовлення 

проектно-

кошторисної 

документації 30 000,00    30 000,00  

  

Будівництво 

каналізаційно

ї насосної 

станції по 

вул. 

Запорізькій 305 000,00    305 000,00  

  

в тому числі 

виготовлення 

проектно-

кошторисної 

документації 305 000,00    305 000,00  

  

Об'єкти 

освіти 6 658 000,00  0,00  6 658 000,00  

  

Капітальний 

ремонт 

опалення 

будівлі ЗОШ 

І-ІІІ ст. №19 
300 000,00    300 000,00  
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по вул. 

Заньковецько 

  

Будівництво 

міні котельні 

для ЗОШ № 6 

по вул. 

Одеській 1 000 000,00    1 000 000,00  

  

Реконструкці

я котельні 

будівлі ЗДО 

№ 39 

"Журавлик" 

по вул. 

Пестеля, 20 60 000,00    60 000,00  

  

в тому числі 

виготовлення 

проектно-

кошторисної 

документації 60 000,00    60 000,00  

  

Будівництво 

тенісного 

корту в ЗОШ 

I-III ст. №20 – 

ліцею "Лідер" 

по вул. 

Сільвая 

(проект 

громадського 

бюджету) 50 000,00    50 000,00  

  

в тому числі 

виготовлення 

проектно-

кошторисної 

документації 50 000,00    50 000,00  

  

Капітальний 

ремонт 

благоустрою 

території 

ЗОШ №20 

ліцею "Лідер" 500 000,00    500 000,00  

  

Капітальний 

ремонт 

благоустрою 

території та 

головного 

входу будівлі 

УЗОШ № 19 

І-ІІІ ст. по 

вул. 

Заньковецької

, 66 500 000,00    500 000,00  
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Капітальний 

ремонт 

фасаду 

будівлі ЗОШ 

№5 Київській 

Набережній 500 000,00    500 000,00  

  

Капітальний 

ремонт 

санвузлів 

Ужгородської 

спеціалізован

ої 

загальноосвіт

ньої школи І-

ІІІ ст. № 2 з 

поглибленим 

вивченням 

окремих 

предметів 

(вул. 

Підгірна, 43) 50 000,00    50 000,00  

  

в тому числі 

виготовлення 

проектно-

кошторисної 

документації 50 000,00    50 000,00  

  

Капітальний 

ремонт 

санвузлів 

будівлі 

Ужгородської 

спеціалізован

ої школи  № 5 

з 

поглибленим 

вивченням 

іноземних 

мов по наб. 

Київська, 16 768 000,00    768 000,00  

  

Капітальний 

ремонт 

санвузлів 

Ужгородської 

загальноосвіт

ньої школи І-

ІІІ ст. № 12 

по вул. Марії 

Заньковецької

, 17а 100 000,00    100 000,00  

  

в тому числі 

виготовлення 

проектно-

кошторисної 

документації 100 000,00    100 000,00  
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Реконструкці

я будівлі 

ЗОШ I-III ст. 

№19 по вул. 

Заньковецької 

в м. Ужгороді 1 000 000,00    1 000 000,00  

  

Капітальний 

ремонт 

басейну в 

ЗДО № 36 по 

вул. 

Бачинського 

(проект 

бюджету 

громадської 

ініціативи) 490 000,00    490 000,00  

  

в тому числі 

виготовлення 

проектно-

кошторисної 

документації 30 000,00    30 000,00  

  

Капітальний 

ремонт 

санвузлів 

Ужгородської 

загальноосвіт

ньої школи І-

ІІІ ступенів № 

7 по вул.А 

Дворжака, 41 50 000,00    50 000,00  

  

в тому числі 

виготовлення 

проектно-

кошторисної 

документації 50 000,00    50 000,00  

  

Капітальний 

ремонт 

системи 

опалення 

будівель 

ЗОШ № 16 по 

вул. 

Жатковича, 

24 50 000,00    50 000,00  

  

в тому числі 

виготовлення 

проектно-

кошторисної 

документації 50 000,00    50 000,00  
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Капітальний 

ремонт 

спортивного 

майданчика 

для міні-

фтболу зі 

штучним 

покриттям в 

ЗОШ І-ІІІ ст. 

№ 19 по вул. 

Заньковецької

, 66 400 000,00    400 000,00  

  

в тому числі 

виготовлення 

проектно-

кошторисної 

документації 40 000,00    40 000,00  

  

Капітальний 

ремонт 

спортивної 

зали в 

Лінгвістичній 

гімназії ім. Т. 

Г. Шевченка 

по наб. 

Незалежності, 

4 40 000,00    40 000,00  

  

в тому числі 

виготовлення 

проектно-

кошторисної 

документації 40 000,00    40 000,00  

  

Реконструкці

я зовнішнього 

освітлення 

території 

ЗОШ № 12 та 

ЗОШ № 15 по 

вул. 

Заньковецької

, 13А, 17А 300 000,00    300 000,00  

  

в тому числі 

виготовлення 

проектно-

кошторисної 

документації 40 000,00    40 000,00  

  

Капітальний 

ремонт 

системи 

опалення 

будівлі ЗОШ 

І-ІІІ ст. № 12 

по вул. 500 000,00    500 000,00  
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Заньковецької 

13А 

  

в тому числі 

виготовлення 

проектно-

кошторисної 

документації 60 000,00    60 000,00  

  

Об'єкти 

охорони 

здоров'я 2 100 000,00  0,00  2 100 000,00  

  

Капітальний 

ремонт 

благоустрою 

території 

МДКЛ по 

вул. 

Бращайків, 6 250 000,00    250 000,00  

  

Капітальний 

ремонт 

будівлі 

пологового 

будинку по 

вул. 

Грибоєдова, 

20Б 250 000,00    250 000,00  

  

в тому числі 

виготовлення 

проектно-

кошторисної 

документації 250 000,00    250 000,00  

  

Капітальний 

ремонт 

реабілітаційн

ого 

відділення 

МДКЛ по 

вул. Ракоці, 3-

5 500 000,00    500 000,00  

  

Капітальний 

ремонт 

фасаду 

поліклініки 

МДКЛ по 

вул. Боженка, 

2 із заміною 

вікон 500 000,00    500 000,00  
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Реконструкці

я будівлі 

амбулаторії 

ЗПСМ № 6 із 

улаштування

м пандуса та 

ліфта по вул. 

В. 

Гошовського, 

2 100 000,00    100 000,00  

  

в тому числі 

виготовлення 

проектно-

кошторисної 

документації 100 000,00    100 000,00  

  

Капітальний 

ремонт 

кардіологічно

го відділення 

ЦМКЛ по 

вул. 

Грибоєдова 500 000,00    500 000,00  

  

Об'єкти 

культури 1 470 000,00  0,00  1 470 000,00  

  

Капітальний 

ремонт 

покрівлі 

корпусу № 4 

Ужгородської 

дитячої 

музичної 

школи № 1 

ім. П. І. 

Чайковського 

по вул. А. 

Волошина, 18 500 000,00    500 000,00  

  

Будівництво 

палацу 

спорту по 

вул. Ів. 

Франка м. 

Ужгород 600 000,00    600 000,00  

  

в тому числі 

виготовлення 

проектно-

кошторисної 

документації 600 000,00    600 000,00  

  

Капітальний 

ремонт 

підтрибунних 

приміщень 

стадіону 

"Авангард" 250 000,00    250 000,00  
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по вул. Ів. 

Франка 

  

в тому числі 

виготовлення 

проектно-

кошторисної 

документації 30 000,00    30 000,00  

  

Капітальний 

ремонт 

монументу 

"Розірваний 

лист" по вул. 

Добрянського 120 000,00    120 000,00  

  

в тому числі 

виготовлення 

проектно-

кошторисної 

документації 20 000,00    20 000,00  

 

За це рішення голосували: 

"За" –  одноголосно 

 

 

III. Про лист Управління капітального будівництва 05.02.2021р. №28.01-

15/12. 

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

капітального будівництва 05.02.2021р. №28.01-15/12 щодо виділення 

додаткових коштів на виконання робіт та проведення розрахунків із 

виконавцями робіт за виконанні роботи, по програмі соціального та 

економічного розвитку з урахуванням пропозицій депутатських фракцій 

поданих на розгляд комісії з питань бюджету (лист №01.04/2 від 04.02.2021р. 

(доручення секретаря Ужгородської міської ради) 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати управлінню економічного розвитку міста внести 

відповідні зміни до Програми соціального та економічного розвитку міста 

Ужгород, департаменту фінансів та бюджетної політики внести відповідні змін 

до Бюджету міста на 2021 рік та додатково передбачити кошти по об'єктах, із 

подальшим затвердженням на сесії міської ради, а саме:                    

 

    

Об'єкти освіти 6 500 000,00 0,00 6 500 000,00 

Капітальний ремонт благоустрою 

території та будівлі ЗДО № 26 по 

просп. Свободи, 59 2 500 000,00  2 500 000,00 
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в тому числі виготовлення 

проектно-кошторисної 

документації 50 000,00  50 000,00 

Капітальний ремонт внутрішньої 

системи опалення будівлі ЗОШ І-

ІІІ ст. № 6 ім. В. С. Гренджі-

Донського по вул. Польова, 22 1 500 000,00  1 500 000,00 

в тому числі виготовлення 

проектно-кошторисної 

документації 50 000,00  50 000,00 

Капітальний ремонт благострою 

територіїі ЗОШ І-ІІІ ст. № 6 ім. В. 

С. Гренджі-Донського по вул. 

Польова, 22 1 500 000,00  1 500 000,00 

в тому числі виготовлення 

проектно-кошторисної 

документації 50 000,00  50 000,00 

Капітальний ремонт благоустрою 

території ЗДО № 28 по вул. 

Докучаєва 850 000,00  850 000,00 

в тому числі коригування 

проектно-кошторисної 

документації 30 000,00  30 000,00 

Будівництво автономної міні-

котельні на твердому паливі для 

ЗДО № 8 по вул. Грушевського, 

29А 150 000,00  150 000,00 

в тому числі виготовлення 

проектно-кошторисної 

документації 150 000,00  150 000,00 

Об'єкти комунального 

господарства 1 230 000,00 0,00 1 230 000,00 

Капітальний ремонт водогону Д-

200 мм по вул. Гагаріна від 

будинку № 50 до будинку 262 1 000 000,00  1 000 000,00 

в тому числі виготовлення 

проектно-кошторисної 

документації 280 000,00  280 000,00 

Капітальний ремонт водопровідної 

мережі Д-200 мм по вул. 

Богомольця буд 18-22 180 000,00  180 000,00 

в тому числі виготовлення 

проектно-кошторисної 

документації 15 000,00  15 000,00 
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Капітальний ремонт системи 

зливової каналізації по вул. 

Міцкевича буд 3, 5, 5а, 7, 9 та вул. 

Достоєвського буд. 20 50 000,00  50 000,00 

в тому числі виготовлення 

проектно-кошторисної 

документації 50 000,00  50 000,00 

 

   За це рішення голосували: 

                                 "За" одноголосно 

 

СЛУХАЛИ: Готра В.В. зауважив 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 04.02.2021р.,05.02.2021р. 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 
04.02.2021р., 05.02.2021р. підготувати відповідні доповнення до проектів 

рішень із подальшим затвердженням на черговій сесії міської ради. 

За це рішення голосували: 

                                 "За" одноголосно 

 

 

Голова комісії            Віталій ГОТРА 

 

Секретар комісії                                                           Ігор ЧОРНІЙ 

 

 


