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ПРОТОКОЛ № 173 
засідання постійної комісії з питань соціально – економічного розвитку, 

бюджету, фінансів, оподаткування та регуляторної політики 
 
від 28.05.2020 р.         м. Ужгород  
 
ПРИСУТНІ: Готра В.В. – голова комісії. 
Фрінт С.Л. – заст. голови комісії. 
Гомонай В.В., Щадей В.І.,  
Мандич Ю.В. – член комісії. 
ВІДСУТНІ:  
Ковальський А.В. – секретар комісії. 
Химинець В.В.,– члени комісії.  
 
ЗАПРОШЕНІ: 
Гах Л.М.  –  директора департаменту фінансів та бюджетної політики; 
Яцків О.І. – заступник директора департаменту міського господарства; 
Полтавцева Т.В.  – начальник управління майном міста департаменту міського 
господарства; 
Логвінов П.В. – начальник управління економічного розвитку міста; 
Бобик П.І. – начальник відділу транспорту, державних закупівель та зв'язку; 
Решетар В.В. – начальник управління охорони здоров'я; 
Євдокименко М.А. –  головний спеціаліст відділу запобігання і протидії корупції 
та взаємодії з правоохоронними органами; 
Василиндра О.М. – начальник управління у справах культури, молоді та спорту; 
Лахоцький В.І. – начальник служби містобудівного кадастру, управління 
містобудування та архітектури; 
Ковач Р.І. – начальник відділу інформатизації та технічного захисту інформації, 
управління програмного та комп'ютерного забезпечення; 
Пекар В.І. – начальник управління правового забезпечення. 
 
 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

I. Обговорення проєктів рішень засідання чергової ХLІV сесії 
Ужгородської міської  ради VІI скликання. 
Про лист департаменту фінансів та бюджетної політики  27.05.2020р. № 
396/33/02-09. (субвенція)  
II. Про лист департаменту фінансів та бюджетної політики  27.05.2020р. № 
396/33/02-09. (субвенція)  
III. Про лист департаменту фінансів та бюджетної політики  27.05.2020р. № 
396/33/02-09. (перерозподіл) 
  
 
IV. Про лист департаменту фінансів та бюджетної політики  18.05.2020р. № 
384/33/02-09. (додаткова потреба)  
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V. Про затвердження експертного висновку щодо регуляторного впливу 
проекту регуляторного акту «Про положення про надходження плати за 
тимчасове користування місцями комунальної власності для розташування 
рекламних засобів». 
 
I. Обговорення проєктів рішень засідання чергової ХLІV сесії 
Ужгородської міської  ради VІI скликання. 
 
1. СЛУХАЛИ: Яцків О.І. представила проект рішення № 1989 «Про 
виконання цільових Програм за 2019 рік.» 
ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до розгляду 
на сесії. 
           За це рішення голосували:  

      "За" –  одноголосно 
 

2. СЛУХАЛИ: Логвінов П.В. представив проект рішення № 1990 «Звіт про 
виконання Програми економічного і соціального розвитку міста за 2019 рік.» 
ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до розгляду 
на сесії. 

                   За це рішення голосували:  
       "За" –  одноголосно 
 

3. СЛУХАЛИ: Гах Л.М. представила проект рішення № 1991 «Звіт про 
виконання бюджету м. Ужгорода за 2019 рік.» 
ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до розгляду 
на сесії. 
             За це рішення голосували:  

          "За" –  одноголосно 
 

4. СЛУХАЛИ: Логвінов П.В. представив проект рішення № 1992 «Про 
Програму підтримки підприємництва м. Ужгород на 2020 – 2022 роки.» 
ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до розгляду 
на сесії з наступними критичними зауваженнями: 
У додатках 1,2,3,4 до Програми, загальні суми на виконання Програми 
викласти у наступній редакції: 
2020 рік – 790, 0 тис.грн. 
2021 рік – 835, 0 тис.грн. 
2022 рік – 880, 0 тис.грн. 
      За це рішення голосували:  

          "За" –  одноголосно 
 

5. СЛУХАЛИ: Логвінов П.В. представив проект рішення № 1993 «Про зміни 
до Програми розвитку туризму та формування позитивного інвестиційного 
іміджу м. Ужгород на 2018 – 2022 роки.» 
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ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до розгляду 
на сесії з наступними критичними зауваженнями: 

1. Доповнити Програму розвитку туризму та формування позитивного 
інвестиційного іміджу м. Ужгород на 2018-2022 завданням  "Розробка 
Концепції розвитку велосипедної інфраструктури міста Ужгород" з обсягом 
фінансування 150,0 тис. грн. на 2020 рік. 
2. Встановити обсяг фінансування Програми на 2020 рік – 1505,0 тис. 

грн. 
3. Додатки 1,2,3,4 привести у відповідність. 
                За це рішення голосували:  

          "За" –  одноголосно 
 

6. СЛУХАЛИ: Євдокименко М.А. представив проект рішення № 1994 «Про 
Програму підтримки територіального управління Служби судової охорони у 
Закарпатській області на 2020 – 2021 роки.» 
ВИРІШИЛИ: Рекомендувати проект рішення до розгляду на сесії. 

             За це рішення голосували:  
               "За" –  4 
                     "Не приймав участі у голосуванні "– 1 
 

7. СЛУХАЛИ: Пекар В.І.  представив проект рішення № 1995 «Про 
Програму організації суспільно корисних робіт для порушників, на яких судом 
накладено адміністративне стягнення у вигляді виконання суспільно корисних 
робіт у місті Ужгород на 2020 – 2022 роки.» 
ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до розгляду 
на сесії. 
              За це рішення голосували:  

        "За" –  одноголосно 
 

8. СЛУХАЛИ: Зінич А.Б. представила проект рішення № 1996 «Про 
затвердження Положення про управління правового забезпечення Ужгородської 
міської ради.» 
ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до розгляду 
на сесії. 
               За це рішення голосували:  

          "За" –  одноголосно 
 

9. СЛУХАЛИ: Мага Т.В. представила проект рішення № 1997 «Про 
затвердження Положення про відділ державної реєстрації речових прав та їх 
обтяжень виконавчого комітету Ужгородської міської ради.» 
ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до розгляду 
на сесії. 
                   За це рішення голосували:  

                 "За" –  одноголосно 
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10.  СЛУХАЛИ: Бобик П.І. представив проект рішення № 1998 «Про надання 
комунальному підприємству «Ужгородський муніципальний транспорт» 
Ужгородської міської ради дозволу на придбання рухомого складу на умовах 
фінансового лізингу.» Поінформував про наявні критичні зауваження до проекту 
рішення які були сформовані відповідно до протоколу №5 засідання комісії з 
відбору банківської установи для укладання договору фінансового лізингу для 
участі у конкурсі, оголошеного на офіційному сайті міської ради 13 травня 2020 
року та в газеті Ужгород 15 травня 2020 року №20(1041).  
СЛУХАЛИ: Готра В.В. повідомив, відповідно до норм чинного законодавства, 
про наявність конфлікту інтересів, тому утримується від обговорення та 
голосування за дане питання. 
ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до розгляду 
на сесії з наступними критичними зауваженнями: 

1. Пункт 1.1. проєкту рішення  викласти в наступній редакції: 
"1.1. Предмет лізингу – 7 нових міських автобусів з низьким рівнем 

підлоги, із пасажиромісткістю не менше 100 осіб".  
2.  Пункт 2.2. (2.2.1., 2.2.2., 2.2.3, 2.2.4)  проєкту рішення  викласти в 

новій редакції:  
"2.2. Укласти договір фінансового лізингу з ТОВ “Ексімлізинг” на 

умовах, визначених за результатами конкурсу про відбір банківської або 
фінансової установи для укладання договору фінансового лізингу, який 
проведено на умовах і в порядку встановлених виконкомом, а саме: 

2.2.1. Вартість винагороди ТОВ «Ексімліинг»  за надання послуг 
фінансового лізингу за цим Договором складається з Відсоткової ставки за 
користування лізингом, як частина винагороди фінансової установи – не 
більше 11,5 % річних у гривнях, одноразової комісії - 0,75 % з індексацією  
згідно умов договору фінансового лізингу,  та витрат  фінансової установи, 
додатково до ставки, на страхування КАСКО, ОСЦПВ, та додаткове 
страхування відповідальності, та інші витрати, пов’язані з виконанням 
договору фінансового лізингу. 

2.2.2. Строк лізингу – 36 місяців від дати, з можливістю дострокового 
погашення згідно умов договору. 

2.2.3. Вартість предмета лізингу – не більше 39 млн. грн. на дату 
прийняття цього Рішення, але може змінитись у разі зміни вартості 
Предмета лізинг згідно умов укладених договорів . 

  2.2.4. Термін поставки автобусів: протягом 8 місяців з моменту 
підписання договору фінансового лізингу.". 

3. Пункт 2.5 проєкту рішення  викласти в новій редакції: 
"2.5. Уповноважити директора Комунального підприємства 

“Ужгородський муніципальний транспорт” Ужгородської міської ради на 
підписання договору фінансового лізингу та відповідного договору 
купівлі-продажу, як третьої особи – Лізингоодержувача, з усіма додатками 
та додатковими угодами до нього (згідно умов договору фінансового 
лізингу та умов відповідного договору купівлі-продажу Предмета лізингу), 
та необхідних документів для цих договорів." 
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4. Пункт 4.2  (4.2.1.) проєкту рішення викласти в новій редакції: 
"4.2. У разі збільшення вартості предмета лізингу, згідно умов 

договору купівлі-продажу, понад вартість зазначену у п 2.2.3, та/або 
збільшення інших витрат лізингодавця, які безпосередньо пов’язані з 
виконанням договору купівлі-продажу та договору фінансового лізингу, 
або зміни графіків сплати лізингових платежів у зв’язку із зміною дати 
поставки або вартості предмета лізингу, як бази для нарахування 
лізингових платежів, згідно умов договору фінансового лізингу,  
Ужгородська міська рада: 

4.2.1. Гарантує виділення у майбутньому з міського бюджету  м. Ужгорода 
необхідної суми коштів, передбачених умовами договору фінансового 
лізингу з усіма додатками та додатковими угодами". 
          
               За це рішення голосували:  

                  "За" –  4 
   "Не приймав участі у голосуванні "– 1 
 

11.  СЛУХАЛИ: Мухомедьянова Н.Б. представила проект рішення № 2000 
«Про передачу спортивних майданчиків для міні – футболу з штучним 
покриттям.» 
ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до розгляду 
на сесії. 
      За це рішення голосували:  

                  "За" –  4 
   "Не приймав участі у голосуванні "– 1 
 

12.  СЛУХАЛИ: Мухомедьянова Н.Б. представила проект рішення № 2001 
«Про надання дозволу на списання основних засобів.» 
ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до розгляду 
на сесії. 

      За це рішення голосували:  
                    "За" –  4 
   "Не приймав участі у голосуванні "– 1 
 

13.   СЛУХАЛИ: Решетар В.В. представив проект рішення № 2002 «Про 
надання дозволу на списання основних засобів в КНП «Центральна міська 
клінічна лікарня» Ужгородської міської ради.» 
ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до розгляду 
на сесії. 

           За це рішення голосували:  
       "За"– 1 
             "Проти" – 2 

       "Не приймав участі у голосуванні "– 2 
   Рішення не прийнято комісія не 
                                 визначилась із рекомендацією 
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14.   СЛУХАЛИ: Решетар В.В. представив проект рішення № 2003 «Про 
надання дозволу на списання основних засобів в КНП «Ужгородська міська 
дитяча лікарня» Ужгородської міської ради.» 
ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до розгляду 
на сесії. 
      За це рішення голосували:  

                   "За" –  4 
   "Не приймав участі у голосуванні "– 1 

15.  СЛУХАЛИ: Решетар В.В. представив проект рішення № 2004 «Про 
затвердження Додаткової угоди № 1 до договору про передачу коштів медичної 
субвенції.» Повідомив, що станом на сьогодні термін дії договору закінчився і 
проєкт рішення не є актуальним, тому міському голові запропоновано зняти його 
з розгляду. 
ВИРІШИЛИ: Взяти інформацію до відома. 
 
               За це рішення голосували:  

           "За" –  одноголосно 
 

16.  СЛУХАЛИ: Решетар В.В. представив проект рішення № 2006 з допо 
вненням «Про Програму протиепідемічних заходів та боротьби з інфекційними 
хворобами у м. Ужгород на 2018 – 2022 роки.» 
ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до розгляду        
1. Назву проєкту рішення викласти в наступній редакції:  
 “Про зміни до рішення сесії міської ради 28.08.2018 № 1188”. 
 2. Пункт 1 проєкту рішення викласти у наступній редакції:  
1. Внести зміни до Програми протиепідемічних заходів та боротьби з 
інфекційними хворобами у м. Ужгород на 2018-2022 роки, затвердженої 
рішенням XXVI сесії міської ради VII скликання 28.08.2018 № 1188, а саме: 
Додатки 1, 2, 3, 4 до Програми викласти в новій редакції згідно з додатками 
1, 2, 3, 4 до даного рішення.  
3. Вилучити з проєкту рішення пункт 2, 3 , 4. 
4. Пункт 5 вважати пунктом 2. 
 (Додається додатки до Програми на 6 аркушах)                                            
   
 
      За це рішення голосували:  

          "За" –  одноголосно 
 

17.  СЛУХАЛИ: Решетар В.В. представив проект рішення № 2007 «Про 
зміни до рішення ХVІІ сесії міської ради VІІ скликання 09.11.2017 року № 792.» 
(Програма медичного забезпечення ветеранів) 
ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до розгляду 
на сесії. 
      За це рішення голосували:  

          "За" –  одноголосно 
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18.  СЛУХАЛИ: Решетар В.В. представив проект рішення № 2008 «Про 
зміни до рішення ХХХІV сесії міської ради VІІ скликання 28.02.2019 № 1436.» 
(Програма пільгового відпуску лікарських засобів) 
ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до розгляду 
на сесії. 
      За це рішення голосували:  

          "За" –  одноголосно 
 

19.   СЛУХАЛИ: Зима І.В. представила проект рішення № 2009 «Про зміни 
до рішення ХХХІV сесії міської ради VІІ скликання 28 лютого 2019 року № 
1431.» (Програма надання шефської допомоги військовим частинам). 
ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до розгляду 
на сесії. 
      За це рішення голосували:  

          "За" –  одноголосно 
 

20.  СЛУХАЛИ: Василиндра О.М. представила проект рішення № 2010 «Про 
зміни до рішення ХХVІ сесії міської ради VІІ скликання 28 серпня 2018 року № 
1189.» (Програма розвитку фізичної культури). 
ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до розгляду 
на сесії. 
               За це рішення голосували:  

         "За" –  одноголосно 
 

21.  СЛУХАЛИ: Василиндра О.М. представила проект рішення № 2011 «Про 
зміни до рішення ХІV сесії міської ради VІІ скликання 13 липня 2017 року № 
707.» (Про літературну премію імені Петра Скунця) 
ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до розгляду 
на сесії. 
      За це рішення голосували:  

          "За" –  одноголосно 
 

22.  РОЗГЛЯНУЛИ: проект рішення № 2012 «Про зміни до Програми 
підтримки діяльності інститутів громадського суспільства міста соціального 
спрямування на 2020 рік.» 
ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до розгляду 
на сесії. 
           За це рішення голосували:  

      "За" –  одноголосно 
 

23.   РОЗГЛЯНУЛИ: проект рішення № 2013 з доповненнями «Про надання 
грошової допомоги малозабезпеченим мешканцям міста.» 
ВИСТУПИЛИ: Готра В.В.,  Гомонай В.В. запропонували внести зміни до 
проєкту рішення. 
ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до розгляду 
на сесії з наступними критичними зауваженнями: 
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1. Доповнити проект рішення наступними пунктами: 

        « Гр. Кузьмі  Валентині Олексіївні, 1958 року народження, мешканці 
м. Ужгород, вул. Перемоги, ****, (реєстраційний номер облікової картки 
платника податків *******), потребує допомогу на лікування. Надати 
кошти у сумі 2000,00 грн.». 
2. Внести зміни  в наступній редакції: 

  - у пунктах 1.5. та 1.71. проєкту рішення надати матеріальну допомогу 
у сумі 10 000, 00 грн. 

        - у пункті 1.61. проєкту рішення надати матеріальну допомогу у сумі 20 
000, 00 грн. 

      За це рішення голосували:  
          "За" –  одноголосно 
 

24. РОЗГЛЯНУЛИ: проект рішення № 2014 «Про створення у складі 
Ужгородського міського тер центру сектору ведення соціальних видатків». 
ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до розгляду 
на сесії. 
      За це рішення голосували:  

          "За" –  одноголосно 
 

25.  СЛУХАЛИ: Ковач Р.І.  представив проект рішення № 2015 «Про зміни до 
рішення ХLІІ сесії міської ради  VІІ скликання 12.12.2019 № 1804.» (Програма 
інформатизації) 
ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до розгляду 
на сесії. 
      За це рішення голосували:  

          "За" –  одноголосно 
 

26. РОЗГЛЯНУЛИ: проект рішення № 2016 «Про зміни до Програми 
розвитку земельних відносин та охорони земель у м. Ужгород на 2020 – 2022 
роки.» 
ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до розгляду 
на сесії. 
      За це рішення голосували:  

          "За" –  одноголосно 
 

27. СЛУХАЛИ: Яцків О.І. представила проект рішення № 2017 «Про зміни до 
Програми підготовки до продажу земельних ділянок на 2018 – 2020 роки.» 
ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до розгляду 
на сесії. 
      За це рішення голосували:  

          "За" –  одноголосно 
 

28. СЛУХАЛИ: Яцків О.І. представила проект рішення № 2018 з доповненням 
«Про зміни до Програми капітального ремонту житлового фонду у м. Ужгород 
на 2018 – 2022 роки.» 
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ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до розгляду 
на сесії. 
  
      За це рішення голосували:  

          "За" –  одноголосно 
 

29. СЛУХАЛИ: Яцків О.І. представила проект рішення № 2019 з 
доповненнями №№ 1-11 «Про зміни до Програми благоустрою міста Ужгород на 
2018 – 2022 роки.» 
ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до розгляду 
на сесії. 
      За це рішення голосували:  

          "За" –  одноголосно 
 

30.  СЛУХАЛИ: Яцків О.І. представила проект рішення № 2076 з доповненням 
«Про зміни до Програми фінансової підтримки комунальних підприємств міста 
Ужгород на 2018 – 2022 роки.» 
СЛУХАЛИ: Готра В.В. повідомив, відповідно до норм чинного 
законодавства, про наявність конфлікту інтересів, тому утримується від 
обговорення та голосування за дане питання. 
ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до розгляду 
на сесії. 
      За це рішення голосували:  

                    "За" –  4 
   "Не приймав участі у голосуванні "– 1 

 
31. СЛУХАЛИ: Яцків О.І. представила проект рішення № 2020 «Про зміни до 
Програми утримання та фінансової підтримки спортивних споруд КП «Стадіон 
«Авангард» на 2018 – 2020 роки.» 
ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до розгляду 
на сесії. 
      За це рішення голосували:  

                    "За" –  4 
   "Не приймав участі у голосуванні "– 1 
 

32. СЛУХАЛИ: Яцків О.І. представила проект рішення № 2021 «Про 
збільшення розміру статутного капіталу КП «Ужгородський комбінат 
комунальних підприємств» Ужгородської міської ради.» 
ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до розгляду 
на сесії. 
      За це рішення голосували:  

          "За" –  одноголосно 
 
33. СЛУХАЛИ: Яцків О.І. представила проект рішення № 2022 «Про 
збільшення розміру статутного капіталу КП «Водоканал м. Ужгород». 
ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до розгляду 
на сесії. 



10 
 
      За це рішення голосували:  

          "За" –  одноголосно 
 

34. СЛУХАЛИ: Логвінов П.В. представив проект рішення № 2023 «Про зміни 
до Програми економічного і соціального розвитку м. Ужгород на 2929 рік.» 
ВИРІШИЛИ: Повернутись до обговорення проєкту рішення після розгляду  
реєстрів листів головних розпорядників коштів, щодо внесення змін до бюджету 
міста на 2020 рік.  

      За це рішення голосували:  
          "За" –  одноголосно 
 

35. СЛУХАЛИ: Гах Л.М. представила проект рішення № 2024 «Про відмову 
у наданні пільги.» 
ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до розгляду 
на сесії. 

      За це рішення голосували:  
          "За" –  одноголосно 
 

36.  СЛУХАЛИ: Гах Л.М. представила проект рішення № 2025 з доповненням 
«Про зміни до бюджету міста Ужгород на 2020 рік.»  
ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до розгляду 
на сесії. 
      За це рішення голосували:  

          "За" –  одноголосно 
 

37.  СЛУХАЛИ: Яцків О.І. представила проект рішення № 2026 «Про право 
оперативного управління закладів охорони здоров’я.»  
ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до розгляду 
на сесії. 

           За це рішення голосували:  
                "За" –  3 
          "Не приймав участі у голосуванні "– 1 
                “Утримався від голосування”- 1 
      Рішення не прийнято комісія не 
                                    визначилась із рекомендацією 

 
38.  СЛУХАЛИ: Яцків О.І. представила проект рішення № 2027 «Про 
оперативне управління.»  (вул. Дворжака, 49) 
ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до розгляду 
на сесії. 

             За це рішення голосували:  
                     "За" –  4 
                     "Не приймав участі у голосуванні "– 1 
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39.  СЛУХАЛИ: Яцків О.І. представила проект рішення № 2028 «Про оренду 
плату.» (Ужгородська міська ЦБС). 
ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до розгляду 
на сесії. 

      За це рішення голосували:  
                 "За" –  4 
   "Не приймав участі у голосуванні "– 1 
              

40.  СЛУХАЛИ: Яцків О.І. представила проект рішення № 2029 «Про 
доповнення до рішення ХLІV сесії міської ради VІІ скликання 13 лютого 2020 
року № 1870.» (Програма приватизації) 
ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до розгляду 
на сесії. 

За це рішення голосували:  
                   "За" –  3 
   "Не приймав участі у голосуванні "– 1 
                 “Утримався від голосування”- 1 
         Рішення не прийнято комісія не 
          визначилась із рекомендацією 

 
41.  СЛУХАЛИ: Яцків О.І. представила проект рішення № 2030 «Про 
доповнення до рішення ХLІV сесії міської ради VІІ скликання 13 лютого 2020 
року № 1870.» (вул. Другетів, 83) 
ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до розгляду 
на сесії. 

           За це рішення голосували:  
                "За" –  3 
   "Не приймав участі у голосуванні "– 1 
               “Утримався від голосування”- 2 
     Рішення не прийнято комісія не 
                                   визначилась із рекомендацією 
 

42. СЛУХАЛИ: Яцків О.І. представила проект рішення № 2031 «Про передачу 
об’єктів.» (каналізаційні мережі по вул. Митній) 
ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до розгляду 
на сесії. 

          За це рішення голосували:  
          "За" –  одноголосно 
 

43. СЛУХАЛИ: Яцків О.І. представила проект рішення № 2032 «Про передачу 
об’єкту.» (комплексний благоустрій по вул. Богомольця) 
ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до розгляду 
на сесії. 
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               За це рішення голосували:  

          "За" –  одноголосно 
 

44. СЛУХАЛИ: Яцків О.І. представила проект рішення № 2033 «Про передачу 
об’єкта в господарське відання.» (евакуатор) 
Готра В.В. повідомив, відповідно до норм чинного законодавства, про наявність 
конфлікту інтересів, тому утримується від обговорення та голосування за дане 
питання. 
ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до розгляду 
на сесії. 

      За це рішення голосували:  
                   "За" – 4 
   "Не приймав участі у голосуванні "– 1 
             

45.  СЛУХАЛИ: Яцків О.І. представила проект рішення № 2034 «Про 
передачу об’єктів.» (затвори чавунні) 
ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до розгляду 
на сесії 

               За це рішення голосували:  
          "За" –  одноголосно 
 

46.  СЛУХАЛИ: Яцків О.І. представила проект рішення № 2035 «Про зміни 
до рішення ХLІІ сесії міської ради VІІ скликання 12 грудня 2019 року № 1812.» 
(Про передачу об’єктів) 
ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до розгляду 
на сесії. 

      За це рішення голосували:  
                        “Утримались від голосування”- 5 
          Рішення не прийнято комісія не 
                                       визначилась із рекомендацією 
 

47.  СЛУХАЛИ: Яцків О.І. представила проект рішення № 2036 «Про 
Положення про департамент міського господарства.» 
ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до розгляду 
на сесії. 

             За це рішення голосували:  
          "За" –  одноголосно 
 

48.  СЛУХАЛИ: Станко Ю.Ю. представив проект рішення № 2037 «Про 
зміни до рішення ХХ сесії міської ради VІІ скликання 22.02.2018 р. № 1008.» 
(Про дозвіл на придбання службового автомобіля) 
ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до розгляду 
на сесії. 

      За це рішення голосували:  
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          "За" –  одноголосно 
 

49.  СЛУХАЛИ: Боршовський О.І. представив проект рішення № 2038 «Про 
вилучення з державного реєстру речових прав на нерухоме майно вулиці 
Канальна – Насипна.» 
ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до розгляду 
на сесії. 

      За це рішення голосували:  
                    "За" –  4 
    "Не приймав участі у голосуванні " - 1 
 

50.  СЛУХАЛИ: Боршовський О.І. представив проект рішення № 2039 «Про 
зміни до рішення ХLІІ сесії міської ради VІІ скликання 24 грудня 2019 року № 
1846.» (Про найменування нових вулиць) 
ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до розгляду 
на сесії. 

      За це рішення голосували:  
                    "За" –  4 
    "Не приймав участі у голосуванні " - 1 
 

51.  СЛУХАЛИ: Боршовський О.І. представив проект рішення № 2040 «Про 
затвердження детального плану території,обмеженої вулицями Михайла 
Грушевського, Марії Заньковецької,Володимира Погорєлова, Капушанською 
(Перемоги).» 
ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до розгляду 
на сесії. 

     За це рішення голосували:  
 “Проти”–  3 

    “Утримались від голосування”- 2 
     Рішення не прийнято комісія не 

    визначилась із рекомендацією 
 
52. СЛУХАЛИ: Боршовський О.І. представив проект рішення № 2041 «Про 
затвердження детального плану території, обмеженої вулицями Капушанською 
(Перемоги), Федора Достоєвського, Марії Заньковецької, Тиводара Легоцького.» 
ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до розгляду 
на сесії. 

               За це рішення голосували:  
                “Проти”–  3 
                 “Утримались від голосування”- 2 
          Рішення не прийнято комісія не 
                                       визначилась із рекомендацією 
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53. СЛУХАЛИ: Боршовський О.І. представив проект рішення № 2042 «Про 
затвердження детального плану території, обмеженої вулицями Володимира 
Погорєлова, Марії Заньковецької, Федора Достоєвського, Капушанською 
(Перемоги).» 
ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до розгляду 
на сесії. 

            За це рішення голосували:  
              “Проти”–  3 
      “Утримались від голосування”- 2 
       Рішення не прийнято комісія не 
                  визначилась із рекомендацією 

 
54. СЛУХАЛИ: Боршовський О.І. представив проект рішення № 2043 «Про 
затвердження детального плану території, обмеженої вулицями Михайла 
Томчанія, Миколи Лисенка та межею міста.» 
ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до розгляду 
на сесії. 

              За це рішення голосували:  
               “Проти”–  3 
       “Утримались від голосування”- 2 
        Рішення не прийнято комісія не 
                                    визначилась із рекомендацією 

 
55. СЛУХАЛИ: Боршовський О.І. представив проект рішення № 2044 «Про 
затвердження детального плану території, обмеженої вулицями Іспанською, 
Собранецькою, Закарпатською та територією аеропорту.» 
ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до розгляду 
на сесії. 

             За це рішення голосували:  
                 “Проти”–  3 
               “Утримались від голосування”- 2 
       Рішення не прийнято комісія не 
        визначилась із рекомендацією 

 
56.  СЛУХАЛИ: Боршовський О.І. представив проект рішення № 2045 «Про 
затвердження детального плану території, обмеженої вулицями Миколи 
Лисенка, Горянською та межею міста.»  
ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до розгляду 
на сесії. 

         За це рішення голосували:  
                 “Проти”–  3 
       “Утримались від голосування”- 2 
          Рішення не прийнято комісія не 
          визначилась із рекомендацією 
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57.  СЛУХАЛИ: Боршовський О.І. представив проект рішення № 2046 «Про 
затвердження детального плану території, обмеженої вулицями Українською, 
Іштвана Дендеші, Антоніна Дворжака та Андрія Палая.» 
ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до розгляду 
на сесії. 

       За це рішення голосували:  
                    “Проти”–  3 
        “Утримались від голосування”- 2 
          Рішення не прийнято комісія не 
           визначилась із рекомендацією 

 
58.  СЛУХАЛИ: Боршовський О.І. представив проект рішення № 2047 «Про 
затвердження детального плану території, обмеженої площею Кирила і Мефодія, 
вулицями Минайською, 8-го Березня (до № 19), ЗОШ № 12 та № 15 та вулицею 
Марії Заньковецької.» 
ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до розгляду 
на сесії. 

       За це рішення голосували:  
                   “Проти”–  3 
                   “Утримались від голосування”- 2 
          Рішення не прийнято комісія не 
            визначилась із рекомендацією 
 

59. проект рішення № 2048 з доповненням 1-4 «Про надання дозволів на 
розробку проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок.» 
60. проект рішення № 2049 з доповненням 1-4  «Про затвердження проектів 
землеустрою щодо відведення земельних ділянок.» 
61. проект рішення № 2050 з доповненням 1-4 «Про надання дозволів на 
розробку проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок.».   
62. проект рішення № 2052 з доповненням 1-3 «Про надання згоди на 
складання технічної документації щодо встановлення меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості).» 
63.  проект рішення № 2053 з доповненням 1-3  «Про затвердження технічної 
документації щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості).» 
64. проект рішення № 2054 з доповненням 1-3 «Про поновлення дії договорів 
оренди земельних ділянок.» 
65. проект рішення № 2055 з доповненням 1-4 «Про надання дозволів на 
проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок.» 
66. проект рішення № 2056 «Про приватизацію земельної ділянки 
несільськогосподарського призначення шляхом викупу.»  (Бедь К.В.) 
67. проект рішення № 2057 «Про приватизацію земельної ділянки 
несільськогосподарського призначення шляхом викупу.» (Горблюк Г.О.) 
68. проект рішення № 2058 «Про приватизацію земельної ділянки 
несільськогосподарського призначення шляхом викупу.» (Грабар О.О.) 
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69. проект рішення № 2059 «Про приватизацію земельної ділянки 
несільськогосподарського призначення шляхом викупу.» (Квятковська Л.М.) 
70. проект рішення № 2060 «Про приватизацію земельної ділянки 
несільськогосподарського призначення шляхом викупу.» (Лозінська М.Я.) 
71. проект рішення № 2061 «Про приватизацію земельної ділянки 
несільськогосподарського призначення шляхом викупу.» (Маленкова Е.С.) 
72. проект рішення № 2062 «Про приватизацію земельної ділянки 
несільськогосподарського призначення шляхом викупу.» (Місарош І.В.) 
73. проект рішення № 2063 «Про приватизацію земельної ділянки 
несільськогосподарського призначення шляхом викупу.» (Місарош І.В.) 
74. проект рішення № 2064 «Про приватизацію земельної ділянки 
несільськогосподарського призначення шляхом викупу.» (Покрівчак М.М.) 
75. проект рішення № 2065 «Про приватизацію земельної ділянки 
несільськогосподарського призначення шляхом викупу.» (Шуберт В.М.) 
76. проект рішення № 2066 «Про приватизацію земельної ділянки 
несільськогосподарського призначення шляхом викупу.» (ТОВ «Екзотика 
ЛТД») 
77. проект рішення № 2067 «Про приватизацію земельної ділянки 
несільськогосподарського призначення шляхом викупу.» (ТОВ «Паб і Ком») 
78. проект рішення № 2068 «Про приватизацію земельної ділянки 
несільськогосподарського призначення шляхом викупу.» (ТОВ «ПОМ – НІМ») 
79. проект рішення № 2069 «Про затвердження матеріалів актуалізації звіту 
про експертну грошову оцінку земельної ділянки несільськогосподарського 
призначення шляхом викупу.»  
80. проект рішення № 2070 з доповненням 1,2 «Про зміни та скасування рішень 
міської ради.»  
81. проект рішення № 2071 «Про скасування рішення виконкому 20.04.2018 р. 
№ 103.» 
ВИРІШИЛИ: Підтримати проєкти рішень та рекомендувати пакетом до 
розгляду на сесії.   
      За це рішення голосували:  

                    "За" –  4 
    "Не приймав участі у голосуванні " - 1 

 
82. СЛУХАЛИ: Щадей В.І. представив проект рішення № 2072 «Про 
скасування рішення виконкому 20.04.2018 р. № 103.» 
ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до розгляду 
на сесії. 

      За це рішення голосували:  
                    "За" –  4 
    "Не приймав участі у голосуванні " - 1 
 

83. СЛУХАЛИ: Фрінт С.Л. представив проект рішення № 2072 «Про скасування 
рішення виконкому 20.04.2018 р. № 103.» 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до розгляду 
на сесії. 
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      За це рішення голосували:  

                    "За" –  4 
    "Не приймав участі у голосуванні " - 1 
 

II. Про лист департаменту фінансів та бюджетної політики  27.05.2020р. № 
396/33/02-09. (субвенція)  
СЛУХАЛИ: Готра В.В. ознайомив присутніх із листом охорони здоров'я 
25.05.2020р. №31-24/172 щодо розподілу бюджетних призначень по субвенції з 
місцевого бюджету, а саме: по "Програмі фінансової підтримки закладів 
первинного, вторинного рівня медичної допомоги та їх розвиток у місті Ужгород 
на 2020-2023 роки" КПКВК 0712010 "Багатопрофільна стаціонарна медична 
допомога населенню" по КЕКВ 3210  "Капітальні трансферти підприємств" – в 
сумі 109 334,56 грн. та по "Програмі фінансової підтримки закладів первинного, 
вторинного рівня медичної допомоги та їх розвиток у місті Ужгород на 2020-
2023 роки" КПКВК 0712080 "Амбулаторна поліклінічна допомога населенню, 
крім первинної медико-санітарної допомоги" КЕКВ 3210 "Капітальні 
трансферти підприємств" в сумі – 241 000,00 грн. 
ВИРІШИЛИ: Погодити розподіл коштів субвенції та доручити департаменту 
фінансів підготувати розпорядження міського голови, внести відповідні зміни до 
розпису бюджету міста на 2020 рік із подальшим затвердженням на сесії міської 
ради. 
             За це рішення голосували:  

       "За" –  одноголосно 
 

III. Про лист департаменту фінансів та бюджетної політики  27.05.2020р. № 
396/33/02-09. (субвенція)  
СЛУХАЛИ: Готра В.В. ознайомив присутніх із листом охорони здоров'я 
25.05.2020р. №31-24/173 щодо розподілу бюджетних призначень по субвенції з 
місцевого бюджету, а саме: по "Програмі фінансової підтримки закладів 
первинного, вторинного рівня медичної допомоги та їх розвиток у місті Ужгород 
на 2020-2023 роки" КПКВК 0712010 Багатопрофільна стаціонарна медична 
допомога населенню КЕКВ 3210 Капітальні трансферти підприємств" в сумі – 
183 810, 37 грн.  
ВИРІШИЛИ: Погодити розподіл коштів субвенції та доручити департаменту 
фінансів підготувати розпорядження міського голови, внести відповідні зміни до 
розпису бюджету міста на 2020 рік із подальшим затвердженням на сесії міської 
ради. 
      За це рішення голосували:  

       "За" –  одноголосно 
 
IV. Про лист департаменту фінансів та бюджетної політики  27.05.2020р. № 
396/33/02-09. (перерозподіл)  
СЛУХАЛИ: Готра В.В. ознайомив присутніх із реєстром листів головних 
розпорядників коштів, щодо внесення змін до бюджету міста на 2020 рік. 
(додаються) 
 
1.Департамент міського господарства 
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 1.1. лист №32.01-10/592 від 18.05. 2020р. 
 ВИРІШИЛИ: Погодити перерозподіл бюджетних призначень та доручити 

департаменту фінансів винести питання на розгляд чергової сесії міської ради. 
             За це рішення голосували:  

       "За" –  одноголосно 
 

 1.2. лист №32.01-10/614 від 26.05. 2020р. 
 ВИРІШИЛИ: Погодити перерозподіл бюджетних призначень та доручити 

департаменту фінансів винести питання на розгляд чергової сесії міської ради. 
             За це рішення голосували:  

       "За" –  одноголосно 
 

2. Управління капітального будівництва 
 2.1. лист №28.01-15/73 від 25.05.2020р. 
 ВИРІШИЛИ: Погодити перерозподіл бюджетних призначень та доручити 

департаменту фінансів винести питання на розгляд чергової сесії міської ради.  
          За це рішення голосували:  
     "За" –  одноголосно 
  

3. Управління охорони здоров'я  
 3.1. лист №31-24/174 від 25.05.2020р. 
 ВИРІШИЛИ: Погодити перерозподіл бюджетних призначень та доручити 

департаменту фінансів винести питання на розгляд чергової сесії міської ради. 
         За це рішення голосували:  
                         "За" - одноголосно 

 
ВИСТУПАЛИ: Готра В.В. запропонував оголосити перерву в засіданні та 
продовжити комісію в  п'ятницю 29.05.2020р. 
ВИРІШЛИ: Підтримати пропозицію Готри В.В. та продовжити засідання 
комісії в п'ятницю 29.05.2020р. 

 
           За це рішення голосували:  
                         "За" - одноголосно 

 
від 29.05.2020 р.          м. Ужгород  
 
ПРИСУТНІ: Готра В.В. – голова комісії. 
Фрінт С.Л. – заст. голови комісії. 
Ковальський А.В. – секретар комісії. 
Гомонай В.В., Щадей В.І.,  
Мандич Ю.В. – член комісії. 
ВІДСУТНІ:  
Химинець В.В.,– члени комісії.  
ЗАПРОШЕНІ: 
Гах Л.М.  –  директора департаменту фінансів та бюджетної політики; 
Яцків О.І. – заступник директора департаменту міського господарства; 
Юрко А.А. –начальник управління капітального будівництва. 
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       ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

I.Про лист департаменту фінансів та бюджетної політики  18.05.2020р. № 
384/33/02-09. (додаткова потреба)  
II.Про затвердження експертного висновку щодо регуляторного впливу 
проекту регуляторного акту «Про положення про надходження плати за 
тимчасове користування місцями комунальної власності для розташування 
рекламних засобів». 
 
I.Про лист департаменту фінансів та бюджетної політики  18.05.2020р. № 
384/33/02-09. (додаткова потреба) 
 
2. Управління муніципальної варти  
2.1. Лист №29.01-14/215 від 14.05.2020р. 
ВИРІШИЛИ: Повернутись до розгляду клопотання за результатами 
перевиконання першого півріччя. 
            За це рішення голосували:  

                         "За" – одноголосно 
 

3. Департамент міського господарства 
3.1. Лист №22/04/20 від 23.04.2020р. 

ВИРІШИЛИ: Частково підтримати клопотання №22/04/20 від  23.04.2020р. та 
рекомендувати виділити додаткові кошти до статутного капіталу для 
облаштування вуличного освітлення на Фестивальній алеї в парку культури та 
відпочинку "Боздош" в сумі – 200 000, 00 грн. 

    За це рішення голосували:  
          "За" –  одноголосно 

 
3.2. Лист №22/04/20 від 23.04.2020р. 

ВИРІШИЛИ: Повернутись до розгляду клопотання за результатами 
перевиконання першого півріччя. 
 

          За це рішення голосували:  
                 "За" –  одноголосно 

 
II. Про затвердження експертного висновку щодо регуляторного впливу 
проекту регуляторного акту «Про положення про надходження плати за 
тимчасове користування місцями комунальної власності для розташування 
рекламних засобів». 
СЛУХАЛИ: Турецька Я.П. запропонувала до розгляду та затвердження 
експертний висновок щодо регуляторного впливу проекту регуляторного акту 
«Про положення про надходження плати за тимчасове користування місцями 
комунальної власності для розташування рекламних засобів». 
ВИРІШИЛИ: Затвердити експертний висновок постійної комісії з питань 
соціально-економічного розвитку, бюджету, фінансів, оподаткування та 
регуляторної політики щодо регуляторного впливу проекту регуляторного акту 
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«Про положення про надходження плати за тимчасове користування місцями 
комунальної власності для розташування рекламних засобів». 
 
             За це рішення голосували:  

            "За" –  одноголосно 
 
 
 

Голова комісії                Віталій ГОТРА 
 
Секретар комісії            Анатолій 
КОВАЛЬСЬКИЙ 
 



 Додаток 1 
до рішення ______сесії міської ради 
____________скликання 
_____________№__________ 
 
Додаток 1 до Програми 

 
Паспорт Програми  

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

 
Ініціатор розроблення Програми Управління охорони здоров’я Ужгородської 

міської ради 
Дата, номер і назва розпорядчого документа 
про розроблення програми 

Закон України “Про місцеве самоврядування 
в Україні”, Закон України “Про захист 
населення від інфекційних хвороб”, рішення 
V сесії Закарпатської обласної ради VІІ 
скликання 22.12. 2016 № 612, постанова 
Кабінету Міністрів України 23.05.2011 № 
559 “Про затвердження переліку професій, 
виробництв та організацій” працівники яких 
підлягають обов'язковим профілактичними 
медичними оглядами, порядку проведення 
цих оглядів та видачі особистих медичних 
книжок” 

Розробник Програми  Управління охорони здоров’я Ужгородської 
міської ради 

Співрозробник Комунальне некомерційне підприємство 
“Центральна міська клінічна лікарня” 
Ужгородської міської ради, Комунальне 
некомерційне підприємство “Ужгородська 
міська поліклініка” Ужгородської міської 
ради 

Головний розпорядник коштів Управління охорони здоров’я Ужгородської 
міської ради 

Учасники Програми Управління охорони здоров’я Ужгородської 
міської ради, Комунальне некомерційне 
підприємство “Центральна міська клінічна 
лікарня” Ужгородської міської ради, 
Комунальне некомерційне підприємство 
“Ужгородська міська поліклініка” 
Ужгородської міської ради 

Термін реалізації 2018-2022 
Етапи реалізації 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 
Перелік бюджетів, які беруть участь у 
виконанні Програми 

Міський бюджет 

Загальний обсяг фінансових ресурсів, 
необхідних для реалізації програми, всього 

Згідно додатків 

 
 
Секретар ради                                                                        Андріана СУШКО 
 
Додаток до протоколу комісії                                Віталій ГОТРА 



 



               Додаток 2 
               до рішення ______сесії міської ради 
               ____________скликання 
               _____________№__________ 
 

                  Додаток 2 до Програми   
          

 
 
 

Ресурсне забезпечення  
Програми  протиепідемічних заходів та  

боротьби з інфекційними хворобами у м. Ужгород на 2018 – 2022 роки 
 

тис.грн. 
Джерела 
фінансува
ння 

Загальний 
обсяг 

(тис.грн.) 

З них за роками: 

2018 2019 2020 2021 2022 

Міський 
бюджет 10 163,5 950,0 1 100,0 2 342,2 2 728,5 3 042,8 

Всього: 10 163,5 950,0 1 100,0 2 342,2 2 728,5 3 042,8 
 
 
Секретар ради                     Андріана СУШКО  
 
 
 
Додаток до протоколу комісії                                          Віталій ГОТРА 
 



                                                     Додаток 4  
                        до рішення__________ сесії міської ради 

                                               ________________скликання  
                                               _________________№_____________ 
       
                                               Додаток 4 до  Програми 

                                                       Результативні показники виконання Програми протиепідемічних заходів та боротьби з інфекційними хворобами у м. Ужгород на 2018-2022 роки 
                 

Відповідаль
ні 

виконавці,  

Код 
тимчасової 
класифікац
ії видатків 

та 
кредитуван

ня 

Етапи виконання програми 

  І етап ІІ етап ІІІ етап IV етап V етап 

ТПКВК 
МБ, 

завдання 
програми, 
результати

вні 
показники 

2018 2019 2020 рік  2021 рік 2022 рік 

  Разо
м 

у т.ч. кошти міського 
бюджету Разо

м 

у т.ч. кошти міського 
бюджету Разо

м 

у т.ч. кошти міського 
бюджету Разо

м 

у т.ч. кошти міського 
бюджету Разо

м 

у т.ч. кошти міського 
бюджету 

  Загальн
ий фонд 

Спеціальн
ий фонд 

Загальн
ий фонд 

Спеціальн
ий фонд 

Загальн
ий фонд 

Спеціальн
ий фонд 

Загальн
ий фонд 

Спеціальн
ий фонд 

Загальн
ий фонд 

Спеціальн
ий фонд 

Всього на 
виконання 
програми 
(тис.грн.) 

  
950,0

0 950,00 0,00 
1 

100,0
0 

1 100,00 0,00 
2 

342,2
0 

2 342,20 0,00 
2 

728,5
0 

2 728,50 0,00 
3 

042,8
0 

3 042,80 0,00 

Мета: 1. Забезпечення бактеріологічної лабораторії Комунальне некомерційне підприємство "Центральна міська клінічна лікарня" Ужгородської міської ради необхідними реактивами та поживними 
середовищами, хімічними елементами, сполуками, склом технічним, тарою пластмасовою та іншими предметами та продуктами медичного призначення для проведення бактеріологічних досліджень, які 
здійснюються для закладів охорони здоров'я м. Ужгород.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
2. Забезпечення проведення безкоштовних профілактичних медичних оглядів працівникам бюджетної сфери м. Ужгород                                               

 
 
Секретар ради                                                                                Андріана СУШКО 
 
Додаток до протоколу комісії                                          Віталій ГОТР 



                                   Додаток 3 
         до рішення _______сесії міської ради  

                  ______________скликання  
                                                                                                                  _________№______________ 

  
                                                 Додаток 3 до Програми  

Мета, 
завдання, 

ТПКВКМБ 

Джерела 
фінансув

ання 

Етапи виконання програми 

Відповіда
льні 

виконавці 

І етап ІІ етап ІІІ етап IV етап V етап 

2018 2019 2020 рік 2021 рік 2022 рік 

Обсяг 
видат

ків 

у т.ч. кошти 
міського бюджету Обсяг 

видат
ків 

у т.ч. кошти 
міського бюджету Обсяг 

видат
ків 

у т.ч. кошти 
міського бюджету Обсяг 

видат
ків 

у т.ч. кошти 
міського бюджету Обсяг 

видат
ків 

у т.ч. кошти 
міського бюджету 

Загаль
ний 

фонд 

Спеціаль
ний фонд 

Загаль
ний 

фонд 

Спеціаль
ний фонд 

Загаль
ний 

фонд 

Спеціаль
ний фонд 

Загаль
ний 

фонд 

Спеціаль
ний фонд 

Загаль
ний 

фонд 

Спеціаль
ний фонд 

Всього на 
виконання 
програми 

Міський 
бюджет 950,00 950,00 0,00 1 

100,00 
1 

100,00 0,00 2 
342,20 

2 
342,20 0,00 2 

728,50 
2 

728,50 0,00 3 
042,80 

3 
042,80 0,00 

Управлін
ня 

охорони 
здоров'я, 

КНП 
"Централ

ьна 
міська 

клінічна 
лікарня" 
Ужгородс

ької 
міської 
ради, 
КНП 

"Ужгород
ська 

міська 
полікліні

ка" 
Ужгородс

ької 
міської 

ради 



Мета: Мета: 1. Забезпечення бактеріологічної лабораторії Комунальне некомерційне підприємство "Центральна міська клінічна лікарня" Ужгородської міської ради необхідними реактивами та поживними 
середовищами, хімічними елементами, сполуками, склом технічним, тарою пластмасовою та іншими предметами та продуктами медичного призначення для проведення бактеріологічних досліджень, які 
здійснюються для закладів охорони здоров'я м. Ужгород.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
2. Забезпечення проведення безкоштовних профілактичних медичних оглядів працівникам бюджетної сфери м. Ужгород                                               

Завдання 1. 
Забезпечен
ня 
бактеріологі
чної 
лабораторії 
Комунальне 
некомерцій
не 
підприємст
во 
"Центральн
а міська 
клінічна 
лікарня" 
Ужгородськ
ої міської 
ради 
необхідним
и 
реактивами 
та 
поживними 
середовища
ми, 
хімічними 
елементами
, 
сполуками, 
склом 
технічним, 
тарою 
пластмасов
ою та 
іншими 
предметами 
та 
продуктами 
медичного 
призначенн
я для 
проведення 
бактеріологі
чних 

Міський 
бюджет 950,00 950,00 0,00 1 

100,00 
1 

100,00 0,00 1 
100,00 

1 
100,00 0,00 1 

200,00 
1 

200,00 0,00 1 
200,00 

1 
200,00 0,00 

Управлін
ня 

охорони 
здоров'я, 

КНП 
"Централ

ьна 
міська 

клінічна 
лікарня" 
Ужгородс

ької 
міської 
ради, 
КНП 

"Ужгород
ська 

міська 
полікліні

ка" 
Ужгородс

ької 
міської 

ради 



досліджень 
та 
проведення 
діагностики 
інфекційни
х 
захворюван
ь та 
забезпеченн
я надання 
медичної 
допомоги 
інфекційни
м хворим            

Завдання 2. 
Проведення 
безкоштовн
их 
профілакти
чних 
профілакти
чних 
медичних 
оглядів 
працівника
м 
бюджетної 
сфери 

Міський 
бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 

242,20 
1 

242,20 0,00 1 
528,50 

1 
528,50 0,00 1 

842,80 
1 

842,80 0,00 

Управлін
ня 

охорони 
здоров'я, 

КНП 
"Централ

ьна 
міська 

клінічна 
лікарня" 
Ужгородс

ької 
міської 
ради, 
КНП 

"Ужгород
ська 

міська 
полікліні

ка" 
Ужгородс

ької 
міської 

ради 
 
 
Секретар ради                                                                                 Андріана СУШКО 
 

 
 
Додаток до протоколу комісії                                          Віталій ГОТРА 
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