
Протокол 

публічного представлення інформації про виконання бюджету 

м.Ужгород за 2020 рік та публічного представлення головними 

розпорядниками бюджетних коштів  

інформації про виконання бюджетних програм за 2020 рік  

 

 

«10» березня 2021 року  

Місце проведення: сесійна зала Ужгородської міської ради (пл. Поштова,3, м. 

Ужгород). 

Час проведення: 14.00 

             У зв’язку із запровадженням карантинних заходів, публічне 

представлення інформації про виконання бюджету м. Ужгород за 2020 рік та 

публічне представлення головними розпорядниками бюджетних коштів 

інформації про виконання бюджетних програм за 2020 рік, проводилось в 

онлайн режимі. Мешканці міста, представники громадських організацій, 

науковці та інші  могли приєднатися до обговорення в режимі реального часу 

через мережу Інтернет. 

Головуючий: Андріїв Б.Є.  -  міський голова. 

Секретар: Чумак Л.Л. – начальник відділу зведеного бюджету, 

міжбюджетних відносин та місцевих запозичень департаменту фінансів та 

бюджетної політики Ужгородської міської ради. 

Присутні:  

- депутати міської ради: Камінська Олена Анатоліївна, Мухомед’янова 

Наталія Богданівна; 

- представники головних розпорядників бюджетних коштів бюджету м. 

Ужгород, зокрема: начальник управління економічного розвитку міста – 

Логвінов Павло Вадимович, головний бухгалтер управління  містобудування 

та архітектури – Гончар Тетьяна Віталіївна, директор департаменту соціальної 

політики Ужгородської міської ради Келемец Алла Михайлівна, начальник 

відділу бухгалтерського обліку та звітності, головний бухгалтер управління 

освіти Ужгородської міської ради. Брензович Любов Григорівна, начальник 

управління культури, спорту, сім’ї та молоді Ужгородської міської ради 

Василиндра Ольга Михайлівна, начальник управління охорони здоров’я  

Решетар Василь Васильович, заступник директора департаменту міського 

господарства Яцків Олена Іванівна, начальник управління капітального 

будівництва Юрко Адам Адамович, заступник начальника управління 

міжнародного співробітництва та інновацій  Мирошніков Дмитро Дмитрович, 

начальник управління муніципальної варти Станко Юрій Юрійович, 



заступник начальника відділу інформаційної роботи – Подоляк Лариса 

Петрівна. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Публічне представлення інформації про виконання бюджету м.Ужгород за 

2020 рік. 

2. Публічне представлення головними розпорядниками бюджетних коштів 

інформації про виконання бюджетних програм за 2020 рік. 

         

            Розпочав захід міський голова Андріїв Б.Є., який повідомив що, на 

виконання вимог частини п’ятої статті 28 Бюджетного кодексу України від 

08.07.2010, публічне представлення інформації про виконання місцевих 

бюджетів здійснюється до 20 березня року, що настає за звітним, публічне 

представлення інформації про виконання бюджетних програм головними 

розпорядниками здійснюється до 15 березня року, що настає за звітним. Також 

наголосив про дотримання карантинних обмежень, викликаних поширенням 

гострої респіраторної хвороби COVID-19 та оголосив порядок денний 

представлення інформації про виконання бюджету м. Ужгород та бюджетних 

програм за 2020 рік. 

 

По першому питанню:  

1. СЛУХАЛИ: Кенс О.Ю. заступника директора департаменту фінансів та 

бюджетної політики, начальника відділу планування та аналізу доходів, яка 

надала інформацію про виконання бюджету м. Ужгород за 2020 рік,  розповіла 

про структуру та обсяги надходжень податків та зборів до міського бюджету, 

представила динаміку дохідної частини бюджету міста у порівнянні з 2019 

роком.  

Із звітом про виконання бюджету м. Ужгород за 2020 рік  можна 

ознайомитися на офіційному сайті Ужгородської міської ради у розділі 

«Бюджет» та за посиланням:  

https://rada-uzhgorod.gov.ua/media/1/%D0%A0%D0%A1_116_26.02.2021.pdf 

 

По другому питанню:  

1.СЛУХАЛИ: Логвінова П.В - начальника управління економічного розвитку 

міста, який  представив інформацію про виконання бюджетних програм, 

стратегію та основні напрямки розвитку міста Ужгород, надав інформацію про  

виконання програми розвитку туризму та позитивного інвестиційного іміджу, 

програми підтримки підприємництва  м. Ужгород за 2020 рік. 

2. СЛУХАЛИ: Гончар Т.В. – головного бухгалтера управління містобудування 

та архітектури, яка представила інформацію про виконання бюджетних 

програм, надала інформацію про виконання програми інформатизації 



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

роки, представила інформацію щодо надходження коштів від пайової участі у 

розвиток і створенні інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури 

міста, кількість наданих управлінням містобудування та архітектури послуг. 

3. СЛУХАЛИ: Келемец А.М. - директора департаменту соціальної політики 

Ужгородської міської ради, яка надала інформацію про проведені видатки у 

розрізі бюджетних програм, міських цільових програм, кількості отримувачів 

та розміри компенсаційних виплат наданих незахищеним верствам населення. 

4. СЛУХАЛИ: Брензович Л.Г. - начальника відділу бухгалтерського обліку та 

звітності, головного бухгалтера управління освіти Ужгородської міської ради 

про показники виконання бюджетних програм за 2020 рік, яка представила 

мережу загальноосвітніх та дошкільних закладів освіти, динаміку росту 

бюджетних призначень за 2012- 2020 роки, надала інформацію про показники 

харчування в закладах освіти, зміцнення матеріально-технічної бази закладів 

освіти, створення нового освітнього простору. 

5. СЛУХАЛИ: Василиндру О.М. - начальника управління культури, спорту, 

сім’ї та молоді Ужгородської міської ради про виконання бюджетних програм, 

мережу закладів, динаміку росту витрат в порівнянні з 2019 роком, про 

кількість проведених культурних заходів, спортивних змагань. 

6. СЛУХАЛИ: Решетар В.В.. - начальника Управління охорони здоров’я 

Ужгородської міської ради про виконання бюджетних програм за 2020 рік в 

галузі «Охорони здоров’я», який представив виконання бюджетних програм 

по галузі у розрізі показників видатків у медичних некомерційних 

підприємствах м. Ужгорода, структуру витрат бюджетних коштів у лікувально 

профілактичних закладах міста, обсяги та структуру видатків у розрізі міських 

цільових програм. 

7. СЛУХАЛИ: Яцків О.І. – заступника директора департаменту міського 

господарства про виконання міських цільових програм, організація 

благоустрою міста, розвиток транспортної інфраструктури, утримання та 

експлуатація житлового фонду та внески до статутних фондів комунальних 

підприємств. 

8. СЛУХАЛИ: Юрко А.А. – начальника управління капітального будівництва  

про виконання бюджетних програм, який надав інформацію за бюджетними 

програмами з деталізацією за кодами економічної класифікації видатків, надав 

перелік пріоритетних об’єктів, по яких розпочаті та закінчені будівельні 

роботи у 2020 році та надав інформацію по об’єктах, роботи на яких 

планується завершити у 2021 році.  



9. СЛУХАЛИ: Мірошнікова Д.Д. – заступника начальника управління 

міжнародного співробітництва та інновацій, який надав інформацію про 

основні показники виконання бюджетних програм 

10. СЛУХАЛИ Станко Ю.Ю. – начальник управління муніципальної варти, 

який представив основні показники виконання бюджетних програм, зокрема 

Програми розвитку та удосконалення цивільного захисту у м. Ужгород на 

2020-2024 роки, Програми забезпечення державної політики, щодо 

запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та природного 

характеру. 

           Під час представлення інформації про виконання бюджету та 

бюджетних програм за 2020 рік пропозицій та запитань не надходило.    

          Інформація про виконання бюджету та бюджетних програм за 2020 рік  

розміщено на офіційному сайті Ужгородської міської ради за посиланням: 

https://rada-uzhgorod.gov.ua/publichne-predstavlennya-informatsii-pro-

vikonannya-budzhetu-za-2020-rik 

 

 

Головуючий, міський голова                                                   Богдан АНДРІЇВ 

 

 

Секретар,  начальник відділу зведеного  

бюджету, міжбюджетних відносин та  

місцевих запозичень                                                                   Людмила ЧУМАК  


