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ПРОТОКОЛ № 181 
засідання постійної комісії з питань соціально – економічного розвитку, 

бюджету, фінансів, оподаткування та регуляторної політики 

 

від 11.09.2020 р.         м. Ужгород  

 

ПРИСУТНІ: Готра В.В. – голова комісії. 

Гомонай В.В., Щадей В.І.,  

Мандич Ю.В.,Ковальський А.В. – секретар комісії. 

Химинець В.В. – член комісії. 

ВІДСУТНІ: Фрінт С.Л. – заст. голови 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; 

Юрко А.А. – начальник управління капітального будівництва;  

Мухомедянова Н.Б. – начальник управління освіти; 

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

Ключинець І.К. – головний спеціаліст управління охорони здоров'я;  

 

     ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

I. Про лист департаменту фінансів та бюджетної політики 08.09.2020 

№ 635/33/03-20 «Висновок про перевиконання бюджету міста за січень-

серпень 2020 року» 

II.Про лист департаменту фінансів та бюджетної політики 10.09.2020р. 

№637/33/02-09 (перерозподіл ) 

III.Про лист департаменту фінансів та бюджетної політики 10.09.2020р. 

№637/33/02-09 ( додаткова потреба) 

IV.Про лист департаменту фінансів та бюджетної політики №619/33/06-27 

 

I. Про лист департаменту фінансів та бюджетної політики 08.09.2020 

№ 635/33/03-20 «Висновок про перевиконання бюджету міста за січень-

серпень 2020 року» 

 

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

08.09.2020 № 635/33/03-20 «Висновок про перевиконання бюджету міста за 

січень-серпень 2020 року» 

ВИРІШИЛИ:  Інформацію прийняти до відома. 

      За це рішення голосували:  

                   "За" –  одноголосно 
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II. Про лист департаменту фінансів та бюджетної політики 10.09.2020р. 

№637/33/02-09 (перерозподіл ) 

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

перерозподілу бюджетних призначень. 

    (додаються).   

 

1. Ужгородська міська рада 

1.1. Лист  №07-12/275 від 02.09.2020р. 

 ВИРІШИЛИ: Погодити перерозподіл бюджетних призначень та доручити 

департаменту фінансів винести питання на розгляд чергової сесії міської ради.          

                      За це рішення голосували:  

          "За" –  одноголосно 

2. Виконком 

2.1. Лист №07-12/275 від 02.09.2020р.  

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 у справах культури, молоді та спорту  

3.1.  Лист  №30.1-18/601 від  09.09.2020р. 

ВИРІШИЛИ: Погодити перерозподіл бюджетних призначень та доручити 

департаменту фінансів винести питання на розгляд чергової сесії міської ради. 

       За це рішення голосували:  

                             "За" –  одноголосно 

 

4. Управління охорони здоров'я  

4.1.  Лист  №31-24/255 від 02.09.2020р. 

ВИРІШИЛИ: Погодити перерозподіл бюджетних призначень та доручити 

департаменту фінансів винести питання на розгляд чергової сесії міської ради. 

       За це рішення голосували:  

                             "За" –  одноголосно 

 

4.2. Лист  №884/31-15 від 10.09.2020р. 

ВИРІШИЛИ: Погодити перерозподіл бюджетних призначень та доручити 

департаменту фінансів винести питання на розгляд чергової сесії міської ради. 

       За це рішення голосували:  

                             "За" –  одноголосно 

 

5. Лист КНП УМЦПМСД  №29/06-19/53 від 09.09.2020р. 

ВИРІШИЛИ: Погодити перерозподіл бюджетних призначень частково у сумі 

380 000 грн. Бюджетні призначення в сумі 250 000 грн розподілити на інші 

видатки по охороні здоров’я. Доручити департаменту фінансів винести 

питання на розгляд чергової сесії міської ради. 

       За це рішення голосували:  

                             "За" –  одноголосно 
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6. Управління економічного розвитку міста 

6.1. Лист  №1.05-16/330 від 10.09.2020р. 

ВИРІШИЛИ: Погодити зменшення бюджетних призначень у сумі 

105 000 грн. та розподілити на інші видатки бюджету. Доручити департаменту 

фінансів винести питання на розгляд чергової сесії міської ради.  

       За це рішення голосували:  

                             "За" –  одноголосно 

 

7. Департамент міського господарства 

7.1. Лист 11.09.2020 №32.01-101/967 

ВИРІШИЛИ: Погодити перерозподіл бюджетних призначень та доручити 

департаменту фінансів винести питання на розгляд чергової сесії міської ради. 

       За це рішення голосували:  

                             "За" –  одноголосно 

 

8. Управління капітального будівництва 

8.1. Лист від № 28.01-15/126 від 11.09.2020р.  

ВИРІШИЛИ: Погодити перерозподіл бюджетних призначень та доручити 

департаменту фінансів винести питання на розгляд чергової сесії міської ради. 

       За це рішення голосували:  

                             "За" –  одноголосно 

 

8.2. Лист від № 28.01-15/127 від 11.09.2020р.  

ВИРІШИЛИ: Погодити перерозподіл бюджетних призначень та доручити 

департаменту фінансів винести питання на розгляд чергової сесії міської ради.  

     За це рішення голосували:  

                             "За" –  одноголосно 

 

III.Про лист департаменту фінансів та бюджетної політики 10.09.2020р. 

№637/33/02-09 ( додаткова потреба) 

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

перерозподілу бюджетних призначень. 

    (додаються).   

 

1. Управління охорони здоров'я 

1.1. Лист  №31-24/229/1 від 21.07.2020р. 

ВИРІШИЛИ: Частково підтримати клопотання №31-24/229/1 від 21.07.2020р. 

та рекомендувати виділити додаткові кошти на Програму фінансової 

підтримки закладів первинного, вторинного  рівня медичної допомоги та їх 

розвиток у  місті Ужгород на 2020-2023 роки для КНП "Ужгородська міська 

дитяча клінічна лікарня" на функціонування закладу в сумі  – 800 000, 00 грн.  

за рахунок вивільнених коштів ЗФ. 

          За це рішення голосували:  

     "За" –  одноголосно 
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1.2.  Лист №730/31-19/1 від  21.07.2020р.  

ВИРІШИЛИ: Частково підтримати клопотання №730/31-19/1 від  

21.07.2020р. та рекомендувати виділити додаткові кошти на Програму 

фінансової підтримки закладів первинного, вторинного  рівня медичної 

допомоги та їх розвиток у  місті Ужгород на 2020-2023 роки для КНП 

"Ужгородська міська поліклініка" для проведення ІФА діагностики для 

медичних працівників та працівників Ужгородської міської ради в сумі  –  50 

000, 00 грн. за рахунок вивільнених коштів ЗФ. 

      За це рішення голосували:  

                             "За" –  одноголос 

 

1.3.  Лист  №730/31-19 від 21.07.2020р. 

ВИРІШИЛИ: Частково підтримати клопотання   №730/31-19 від 21.07.2020р. 

та рекомендувати виділити додаткові кошти на Програму "Розвиток 

нефрологічної та гемодіалізної служби в м. Ужгород на 2018-2022 роки" в сумі  

– 800 000,00 тис.грн. 

      За це рішення голосували:  

                            "За" –  одноголосно 

 

1.4. Лист №31-24/246 від 12.08.2020р.  

ВИРІШИЛИ: Частково підтримати клопотання №31-24/246 від 12.08.2020р. 

та рекомендувати виділити додаткові кошти на співфінансування капітального 

ремонту з перепланування приймального відділення комунального 

некомерційного підприємства "Центральна міська клінічна лікарня" 

Ужгородської міської ради під відділення екстреної (невідкладної) медичної 

допомоги в сумі – 1 000 000, 00 грн.  

     За це рішення голосували:  

                           "За" –  одноголосно 

 

1.5. Лист 18.08.2020 №835/3119 

ВИРІШИЛИ: Повернутись до розгляду питання щодо додаткової потреби в 

коштах в наступних звітних періодах за наявності перевиконання дохідної 

частини бюджету міста. 

     За це рішення голосували:  

                           "За" –  одноголосно 

 

1.6. Лист 02.09.2020 №31-24/256 

ВИРІШИЛИ: Повернутись до розгляду питання щодо додаткової потреби в 

коштах в наступних звітних періодах за наявності перевиконання дохідної 

частини бюджету міста. 

      За це рішення голосували:  

                            "За" –  одноголосно 

 

2. Управління муніципальної варти 

2.1. Лист  №207/24-35 від 20.07.2020р. 

ВИРІШИЛИ: Частково підтримати клопотання №207/24-35 від 20.07.2020р. 

та рекомендувати виділити додаткові кошти апарату управління на заробітну 
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плату та нарахування   у зв'язку із виробничою необхідністю та додатковим 

навантаженням в сумі – 60 000, 00 грн. 

     За це рішення голосували:  

                           "За" –  одноголосно 

 

3. Департамент міського господарства 

3.1. Лист 05.08.2020 №32.01-10/859 

ВИРІШИЛИ: Повернутись до розгляду питання щодо додаткової потреби в 

коштах в наступних звітних періодах за наявності перевиконання дохідної 

частини бюджету міста. 

     За це рішення голосували:  

                           "За" –  одноголосно 

 

3.2.Лист 18.08.20 №32.01-10/889 

ВИРІШИЛИ: Повернутись до розгляду питання щодо додаткової потреби в 

коштах в наступних звітних періодах за наявності перевиконання дохідної 

частини бюджету міста. 

 

     За це рішення голосували:  

                           "За" –  одноголосно 

 

3.3.Лист 12.08.2020 №133/25.05-10 

ВИРІШИЛИ: Повернутись до розгляду щодо додаткової потреби в коштах в 

наступних звітних періодах за наявності перевиконання дохідної частини 

бюджету міста. 

     За це рішення голосували:  

                           "За" –  одноголосно 

 

3.4. Лист 12.08.2020 №134/25.05-10 

ВИРІШИЛИ: Повернутись до розгляду питання щодо додаткової потреби в 

коштах в наступних звітних періодах за наявності перевиконання дохідної 

частини бюджету міста. 

     За це рішення голосували:  

                           "За" –  одноголосно 

 

3.5. Лист КП"Ужгородський муніципальний транспорт" №148/09 від 

04.09.2020 Лист ДМГ    № 32.01-10/943 від 07.09.2020р. 

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

законодавства, про наявність конфлікту інтересів, тому утримується від 

обговорення та голосування за дане питання. 

ВИРІШИЛИ: Частково підтримати клопотання №32.01-10/943 від 

07.09.2020р.  та рекомендувати виділити додаткові кошти на внески до 

статутного капіталу по достроковій  сплаті лізингових платежів за придбані 

автобуси за рахунок перерозподілу  зменшення призначень на "Капітальний 

ремонт зеленої зони на площі  Петефі" в сумі – 1 000 000,00 грн. 

          

      За це рішення голосували:  
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                                        "За" –  5 

"Не приймав участі у голосуванні" – 1 

 

 

3.6.Лист КП "Під Замком" №46/09/10 від 11.09.2020 

СЛУХАЛИ: Ковальський А.В. повідомив, відповідно до норм чинного 

законодавства, про наявність конфлікту інтересів, тому утримується від 

обговорення та голосування за дане питання.  

ВИРІШИЛИ Направити департаменту міського господарств клопотання 

№46/09/10 від 11.09.2020 для вивчення та надання пропозицій. 

Рекомендувати Яцків О.І. вивчити дане питання та надати пропозиції. 

     За це рішення голосували:  

                                     "За" –  5 

               "Не приймав участі у голосуванні" - 1 

 

3.7.Лист 11.09.2020 №32.01-10/967 

ВИРІШИЛИ: Підтримати клопотання №32.01-10/967 від 11.09.2020р. та 

рекомендувати виділити додаткові кошти 

     За це рішення голосували:  

                 "За" –  одноголосно 

 

4. Департамент праці та соціального захисту населення 

4.1. Лист  №34.06-31/1638 від 06.08.2020р. 

ВИРІШИЛИ: Частково підтримати клопотання №34.06-31/1638 від 

06.08.2020р. та рекомендувати виділити додаткові кошти На “Програму 

додаткових гарантій соціального захисту громадян на 2020-2022 роки” в сумі 

– 400 000, 00 грн. 

     За це рішення голосували:  

                           "За" –  одноголосно 

 

4.2. Лист  №34.06-31/1642 від 10.08.2020 

ВИРІШИЛИ: Частково підтримати клопотання №34.06-31/1642 від 

10.08.2020р. та рекомендувати виділити додаткові кошти на “Програму 

підтримки військовослужбовців військової служби за контрактом, які 

укладуть контракт у 2020 році, та членів їх сімей для виплати матеріальної 

допомоги згідно вже існуючих заяв” в сумі – 40 000,00 грн. 

     За це рішення голосували:  

                           "За" –  одноголосно 

 

5. Лист Ужгородського міськрайонного відділу Філії ДУ "Центр пробації" 

в Закарпатській області 15.07.2020 №39/12/5094-20 

ВИРІШИЛИ: Відповідно до статті 85 Бюджетного Кодексу України відсутнє 

джерело виділення. 

 

     За це рішення голосували:  

                           "За" –  одноголосно 
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6. Департамент фінансів та бюджетної політики 

6.1. Лист  департаменту фінансів Закарпатської ОДА № 1297/03.1-12 від 

07.07.2020р. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати клопотання  № 1297/03.1-12 від 07.07.2020р. та 

рекомендувати виділити додаткові кошти на “Інша субвенція бюджету 

Ужгородського району (співфінансування для реалізації першочергових 

заходів "Програми поводження з твердими побутовими відходами в 

Ужгородському районі на 2020-2025 роки") в сумі – 700 000, 00 тис. грн. 

     За це рішення голосували:  

                           "За" –  одноголосно 

 

6.2. Лист 02.09.2020 №618/33/06-27 

ВИРІШИЛИ: Повернутись до розгляду питання щодо додаткової потреби в 

коштах в наступних звітних періодах за наявності перевиконання дохідної 

частини бюджету міста. 

     За це рішення голосували:  

                           "За" –  одноголосно 

 

7. Управління освіти 

7.1. Лист  №29.01-14/291 від 27.07.2020р.  

ВИРІШИЛИ: Повернутись до розгляду питання щодо додаткової потреби в 

коштах після звернення головного розпорядника коштів – управління 

капітального будівництва. 

     За це рішення голосували:  

                           "За" –  одноголосно 

 

7.2. Лист  № 29.176/01-16 від 18.08.2020р. 

ВИРІШИЛИ: Повернутись до розгляду питання щодо додаткової потреби в 

коштах після звернення головного розпорядника коштів – управління 

капітального будівництва. 

     За це рішення голосували:  

                           "За" –  одноголосно 

 

7.3. Лист  №29.01-14/306 від 07.08.2020р. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати клопотання  №29.01-14/306 від 07.08.2020р. та 

рекомендувати виділити додаткові кошти на поточний ремонт плоского даху 

прибудови до головного корпусу Ужгородської спеціалізованої 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. №2, який знаходиться в аварійному стані 

внаслідок несприятливих погодних умов в сумі – 39 804,00 грн. за рахунок 

вивільнених коштів ЗФ. 

     За це рішення голосували:  

                           "За" –  одноголосно 
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7.4. Лист №29.01-14/335 від 27.08.2020р.  

ВИРІШИЛИ: Повернутись до розгляду питання щодо додаткової потреби в 

коштах в наступних звітних періодах за наявності перевиконання дохідної 

частини бюджету міста. 

        

       За це рішення голосували:  

                              "За" –  одноголосно 

 

7.5. Лист 07.09.2020 №29.01-14/356 та лист ЗДО №39 "Журавлик" 

02.09.2020 №89 

ВИРІШИЛИ: Частково підтримати клопотання та рекомендувати виділити 

додаткові кошти для заміни котлів, в т.ч. в дошкільних закладах в сумі – 100 

000, 00 грн.  

            За це рішення голосували:  

                          "За" –  одноголосно 

 

7.6. Усне звернення депутата Ковальського 

ВИРІШИЛИ: Підтримати клопотання та рекомендувати виділити додаткові 

кошти на поточний ремонт огорожі ДНЗ № 29 в сумі – 20 000, 00 грн. 

     За це рішення голосували:  

                                     "За" –  5 

               "Не приймав участі у голосуванні" - 1 

 

8.Управління капітального будівництва 

8.1. Лист УКБ  №28.01-15/121 від 21.08.2020р. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати клопотання  №28.01-15/121 від 21.08.2020р. та 

рекомендувати виділити додаткові кошти відповідно до поданої таблиці. 

 

 

Лист УКБ від 

21.08.2020 

№28.01-15/121 

Додаткові кошти на виконання 

робіт по об'єктах: 5 850 000,00 

    

Капітальний ремонт огорожі та 

благоустрою території стадіону 

"Автомобіліст" по вул. 

Капушанській 500 000,00 

    

Реконструкція водопровідної 

мережі по вул. Капушанській від 

вул. Грушевського до пр. 

Свободи 2 000 000,00 
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Будівництво каналізаційної 

мережі по вул. Донська 200 000,00 

    

Будівниуцтво каналізаційної 

мережі по вул. Радванська 50 000,00 

    

Рекультивація території 

існуючого сміттєзвалища  в с. 

Барвінок Ужгородського району  

ІІ - га черга – будівництво 900 000,00 

    

Будівництво велосипедної 

доріжки  пл. Б. Хмельницького - 

вул. Драгоманова в м. Ужгород 200 000,00 

    

Капітальний ремонт басейну 

класичної гімназії по вул. 8 

Березня 2 000 000,00 

 

     За це рішення голосували:  

                           "За" –  одноголосно 

 

8.2. Лист №28.01-15/123 від 27.08.2020р.  

ВИРІШИЛИ: Повернутись до розгляду питання щодо додаткової потреби в 

коштах в наступних звітних періодах за наявності перевиконання дохідної 

частини бюджету міста. 

     За це рішення голосували:  

                           "За" –  одноголосно 

 

8.3. Лист управління освіти  №29.01-14/339 від 31.08.2020р. 

ВИРІШИЛИ: Повернутись до розгляду питання щодо додаткової потреби в 

коштах після звернення головного розпорядника коштів – управління 

капітального будівництва. 

     За це рішення голосували:  

                           "За" –  одноголосно 

 

8.4. Лист закладу дошкільної освіти №20 комбінованого типу №84 від 

07.09.2020р. 
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ВИРІШИЛИ: Повернутись до розгляду питання щодо додаткової потреби в 

коштах після звернення головного розпорядника бюджетних коштів – 

управління капітального будівництва. 

       За це рішення голосували:  

             "За" –  одноголосно 

 

9. Ужгородська міська рада 

9.1. Лист  №07-12/289 від  04.09.2020р.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати клопотання лист  № 07-12/289 від  04.09.2020р. та 

рекомендувати виділити додаткові кошти на “Програму виконання рішень 

судів та інших виконавчих документів на 2018-2022 роки”  в сумі – 697 034, 00 

грн.  

           За це рішення голосували:  

                            "За" –  одноголосно 

10. Виконком 

10.1. Лист управління державної служби України з надзвичайних 

ситуацій у Закарпатській області І державний пожежно-рятувальний 

загін 08.09.2020 №01/489 

СЛУХАЛИ: Гах Л.М. повідомила присутніх членів комісії, що відповідно до 

статі 85 Бюджетного Кодексу України відсутнє джерело фінансування  та 

відсутній лист головного розпорядника коштів – виконкому УМР. 

ВИРІШИЛИ:  Повернутись до розгляду питання щодо додаткової потреби в 

коштах в наступних звітних періодах за наявності перевиконання дохідної 

частини бюджету міста.           

           За це рішення голосували:  

                             "За" –  одноголосно 

 

IV. Про лист департаменту фінансів та бюджетної політики №619/33/06-27 

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

фінансів та бюджетної політики №619/33/06-27, щодо здійснення місцевих 

запозичень до бюджету міста Ужгород у 2020р. 

ВИРІШИЛИ:У зв'язку з відсутністю коштів в бюджеті міста на погашення та 

обслуговування кредиту, рекомендувати розгляд питання щодо здійснення 

місцевих запозичень у 2020 році тимчасово відкласти. 

            За це рішення голосували:  

                             "За" –  одноголосно 

 

СЛУХАЛИ: Готра В.В. повідомив 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 та регуляторної 

політики від 11..09.2020р. підготувати відповідні доповнення до проектів 

рішень із подальшим затвердженням на черговій сесії міської ради. 

ВИРІШИЛИ: 
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- Рекомендувати департаменту міського господарства внести відповідні 

зміни та підготувати доповнення до цільових програм із подальшим 

затвердженням на сесії міської ради; 

- Рекомендувати управлінню економічного розвитку міста внести 

відповідні зміни та підготувати доповнення до проєкту рішення “Про зміни до 

Програми економічного і соціального розвитку м. Ужгород на 2020рік.”  із 

подальшим затвердженням на сесії міської ради; 

- Рекомендувати департаменту фінансів та бюджетної політики 

1) для виділення додаткових коштів на видатки загального фонду 

провести балансування джерел фінансування в сумі 2 306 500 грн. по 

департаменту міського господарства по КПКВ 1217442 “Утримання та 

розвиток інших об’єктів транспортної інфраструктури ”;  

2) для виділення додаткових коштів зменшити обсяг резервного фонду 

міського бюджету на 2020 рік на суму 30 338 грн. 

3) внести відповідні зміни та підготувати доповнення до проєкту 

рішення “Про зміни до бюджету міста на 2020 рік” із подальшим 

затвердженням на сесії міської ради. 

- Рекомендувати міському голові відповідно до ст.14 п.14.3 Регламенту   

Ужгородської міської ради у зв’язку із необхідністю забезпечення 

життєдіяльності міста Ужгорода включити дані питання до порядку   денного 

чергової сесії Ужгородської міської ради VII скликання.    

       

      За це рішення голосували:  

                              "За" –  одноголосно 

 

 

Голова комісії                                                              Віталій ГОТРА 

 

 

Секретар комісії                                                  Анатолій КОВАЛЬСЬКИЙ 

 

 


