
 

 

ПРОТОКОЛ № 8 
засідання постійної комісії з питань соціально – економічного розвитку, 

бюджету, фінансів, оподаткування, інвестиційної та регуляторної 

політики 

 

від 08.02.2021 р.         м. Ужгород  

 

ПРИСУТНІ: Готра В.В. – голова комісії. 

Гомонай В.В. – заст. голови комісії. 

Чорній І.І. – секретар комісії. 

Бадида М.П., Горват Е.І.,  

Волосянський О.П., Роман М.В.– члени комісії 

ВІДСУТНІ: Мандич Ю.В., Білонка В.І., 

Мухомедьянова Н.Б.– члени комісії. 

ЗАПРОШЕНІ: 

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

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

      

        ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

I. Про лист закарпатської обласної державної адміністрації 28.01.2021р. 

№06-17/33/409 

II. Про лист департаменту соціальної політики 08.02.2021р. №34.06-31  

III. Про лист ініціативної групи щодо виділення коштів на виготовлення 

проектно-кошторисної документації та проведення капітального ремонту 

внутрішньо квартальної території будинку №7 по вул. Чорновола.  

IV. Про лист управління охорони здоров’я  №31-24/18 від  20.01.2021р.  

 

I.Про лист закарпатської обласної державної адміністрації 28.01.2021р 

№06-17/33/409 

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

Закарпатської обласної державної адміністрації 28.01.2021р №06-17/33/409 

щодо забезпечення співфінансування підготовчих робіт для будівництва 

об’єкту з переробки твердих побутових відходів, шляхом перерахування 

субвенції Ужгородському районному бюджету для реалізації заходів 

«Програми поводження з твердими побутовими відходами в Ужгородському 

районі на 2020-2025 роки». 

ВИСТУПАЛИ: Гах Л.М. повідомила присутнім членам комісії, що для 

прийняття рішення щодо надання іншої субвенції з бюджету Ужгородської 

міської територіальної громади на співфінансування будівництва 

сміттєпереробного об’єкту, який буде обслуговувати громади Ужгородського 

району, необхідно затвердити відповідну Програму та визначити головного 

розпорядника коштів. Виходячи з інформації зазначеної у листі 28.01.2021р. 

№06-17/33/409 Закарпатської обласної державної адміністрації, Програму 

поводження з твердими побутовими відходами на території Середнянської 

селищної ради на 2021  рік вже розроблено. Для підготовки проекту рішення 



 

про виділення коштів з бюджету Ужгородської міської територіальної громади 

іншої субвенції, необхідно: 

- звернення Середнянської селищної громади, щодо співфінансування.  

- екземпляр погодженої і відповідним чином затвердженої Програми 

поводження з твердими побутовими відходами на території 

Середнянської селищної ради на 2021рік.  

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати Закарпатській обласній державній адміністрації 

звернутись до Середнянської селищної ради із клопотанням щодо надання 

звернення Середнянської селищної громади, щодо співфінансування та надання 

екземпляру погодженої і відповідним чином затвердженої «Програми 

поводження з твердими побутовими відходами на території Середнянської 

селищної ради на 2021рік.»  

             За це рішення голосували:  

                                "За" –  одноголосно 

 

II.Про лист департаменту соціальної політики 08.02.2021р. №34.06-31 

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. наголосив присутнім, що на попередньому засіданні 

комісією була прийнята рекомендація направити лист асоціації пасажирських 

перевізників міста Ужгород 26.01.2021р. №02/21. на  розгляд департаменту 

соціального захисту для відповідного реагування з наданням пропозицій.  

Розглянувши даний лист департамент соціальної політики направив на розгляд 

комісії клопотання щодо виділення додаткових коштів на «Програма 

фінансування видатків на компенсаційні виплати за пільговий проїзд 

автомобільним транспортом на міських автобусних маршрутах загального 

користування у м. Ужгород на 2021рік.» в сумі - 3 000 000, 00 грн. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати клопотання розпорядника коштів та рекомендувати 

виділити додаткові кошти на «Програма фінансування видатків на 

компенсаційні виплати за пільговий проїзд автомобільним транспортом на 

міських автобусних маршрутах загального користування у м. Ужгород на 

2021рік.» в сумі - 3 000 000, 00 грн. 

          За це рішення голосували:  

                                "За" –  одноголосно 

 

III.Про лист ініціативної групи щодо виділення коштів на виготовлення 

проектно-кошторисної документації та проведення капітального ремонту 

внутрішньо квартальної території будинку №7 по вул. Чорновола.  

СЛУХАЛИ: Готра В.В. ознайомив присутніх із листом ініціативної групи 

щодо виділення коштів на виготовлення проектно-кошторисної документації та 

проведення капітального ремонту внутрішньо квартальної території будинку 

№7 по вул. Чорновола.  

ВИРІШИЛИ: Частково підтримати клопотання мешканців та рекомендувати 

виділити кошти на виготовлення проектно-кошторисної документації на 

капітальний ремонт внутрішньо квартальної території будинку №7 по вул. 

Чорновола сумі – 50 000, 00грн. 

 



 

       За це рішення голосували:  

                                  "За" –  одноголосно 

 

ВИСТУПАЛИ: Білонка В.І. наголосив присутнім, що на минулому засіданні 

комісії було розглянуте питання щодо виділення додаткових коштів КП 

«Ужгородський муніципальний транспорт" на придбання нових низько 

підлогових автобусів та прийнята відповідна рекомендація щодо виділення 

коштів.   

ВИСТУПАЛИ: Гомонай В.В. зауважив, що на сьогоднішній день в силу 

економічних чинників скоротився перелік перевізників на міських автобусних 

маршрутах також не вистачає і потужностей рухомого складу підприємства КП 

«Ужгородський муніципальний транспорт" для якісного та ефективного 

задоволення потреби мешканців міста у транспортному сполученні між 

районами міста.  

ВИСТУПАЛИ: Гомонай В.В. запропонував присутнім розглянути можливість 

щодо виділення додаткових коштів для збільшення рухомого складу КП 

«Ужгородський муніципальний транспорт». 

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

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

приймав. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати за погодженням із міським головою зменшити 

обсяг резервного фонду на 3 000 000, 00 млн. грн. за рахунок вивільнених 

коштів у бюджеті територіальної громади та виділити додаткові кошти на  

«Програма фінансової підтримки комунальним підприємствам » в сумі 3 000 

000, 00 млн. грн. 

       За це рішення голосували: 

"За" –  6 

"Не приймав участі у голосуванні "- 1 

 

IV. Про лист управління охорони здоров’я  №31-24/18 від  20.01.2021р. 

СЛУХАЛИ: Готра В.В. у зв’язку із необхідністю перерозподілу коштів  

запропонував присутнім повернутись до розгляду листа управління охорони 

здоров’я  №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  –  

510 000, 00 грн.  

                             За це рішення голосували: 

  "За" –  одноголосно 

 

СЛУХАЛИ: Готра В.В. повідомив присутнім членам комісії, що залишок 

коштів загального фонду становить 741 767, 00 грн. та запропонував залишити 

дану суму не розподіленою. 

ВИРІШИЛИ: Залишок коштів загального фонду в сумі - 741 767,00 грн. 

залишити не розподіленою. 

                                      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 08.02.2021р. 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 

08.02.2021р. 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 

 

 


