
Протокол №10 

Засідання експертної комісії з впровадження бюджету громадської ініціативи 

м.Ужгород 

24 жовтня 2018 року        м.Ужгород 

Присутні: 

Фартушок Ігор Іванович - заступник міського голови, голова 

експертної комісії 

Травіна Ольга Валеріївна - начальник управління економіки та 

стратегічного планування, секретар 

експертної комісії 

 

Сюсько Микола Миколайович 

Готра Віталій Вікторович 

- депутат міської ради; 

 

- депутат міської ради; 

 

Варцаба Сергій Васильович - депутат міської ради  

Станкевич –Коваль Катерина 

Ігорівна 

- представник Регіонального 

молодіжного екологічного 

об’єднання «Екосфера» 

  

Юрко Адам Адамович - начальник управління капітального 

будівництва 

Яцків Олена Іванівна - заступник директора департаменту 

міського господарства 

Автори проектів 

Порядок денний: 

1. Розгляд проектів поданих на участь в Бюджеті громадської ініціативи 

м.Ужгород. 

Були заслухані автори проектів, які більш детально розповіли про мету проекту. 

Проект № 1 «Облаштування прибудинкової території - "ЕКОЛЕНД ярду» - без 

зауважень.  

Прийняте рішення: допущений  до голосування. 

Проект №2  «Рекреація та розвиток шкільної та університетської молоді через 

флорбол» - згідно висновку Управління освіти, в рамках меморандуму, підписаного  

між Ужгородською міською радою та ГО  «Спортивний рух О.Педана  Junior Z» за 
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рахунок міського бюджету буде закуплено флорбольний інвентар на суму 48,9 тис.грн. 

для 6 закладів освіти міста, які виявили бажання займатися цим видом спорту. 

Членами комісії було вирішено відхилити проект у зв’язку із дублюванням заходів. 

Прийняте рішення: відхилений. 

Проект №3 « Інклюзивний спортивний майданчик ( вул.8-Березня,46)» згідно 

висновку відділу землекористування, ділянка не оформлена.  Як зазначив начальник 

управління капітального будівництва Юрко А.А. – будівництво майданчика можливе 

при наявності державного акту на землю. 

Членами комісії вирішено допустити проект до голосування. В разі якщо даний 

проект отримає перемогу, земельна ділянка буде оформлена як комунальна власність 

міста. 

Прийняте  рішення: допущений до голосування.  

Проект №4 «Побудова сучасного тенісного корту на базі УЗОШ № 20 - Ліцею 

"Лідер" (вул.Сільвая,3)» - без зауважень. 

Прийняте рішення: допущений до голосування. 

Проект №5 «Облаштування дитячого майданчика по вул.Перемоги 149» - без 

зауважень. 

Прийняте рішення: допущений до голосування. 

Проект №6 « Облаштування дитячого майданчику по вул.А.Корольова 5,7» - без 

зауважень. 

Прийняте рішення: допущений до голосування. 

Проект №7 «Форум-фестиваль “Місто щасливих дітей” (парк Боздоський) – згідно 

наданого висновку  управління у справах культури, спорту, сім’ї та молоді , витрати 

на товари і послуги є завищеними, відсутня деталізація окремих видів послуг та 

товарів. Бракує специфікації витратних матеріалів на майстер-класи. Окремі види 

послуг можуть бути реалізовані на безкоштовній основі.  

Було також зазначено, що деякі витрати згідно кошторису не можуть бути 

профінансовані. 

Членами комісії було рекомендовано автору звернутися до  управління у 

справах культури, спорту, сім’ї та молоді та Департамент фінансів та бюджетної 

політики для уточнення можливості фінансування та внесення змін до бюджету 

проекту. 

Прийняте рішення: на голосування 

Проект №8 « Енергоощадний будинок (вул.Минайська, 15)» - згідно висновку ДМГ, 

проект дублює завдання Програми капітального ремонту житлового фонду та 

Програми «Теплий дім». 
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Рекомендовано звернутися в Департамент міського господарства для 

отримання детальної інформації щодо вищезгаданих програм. 

Прийняте рішення: відхилений. 

Проект №9 « Облаштування дитячого майданчика по вул. Заньковецької, 4» - без 

зауважень. 

Прийняте рішення: допущений до голосування. 

Проект № 10 « Безпечний та комфортний квартал (вул.Лермонтова, 1,5а,7а,9а)» - без 

зауважень. 

Прийняте рішення: допущений до голосування. 

Проект №11 « Штучне покриття для мультиспортивного майданчика 

(вул.Лермонтова,9а)» - без зауважень.  

Прийняте рішення: допущений до голосування.  

Проект №12 « Створення мережі баскетбольних майданчиків Ужгорода (1 етап)» -  

згідно висновку відділу землекористування, земельні ділянки на яких планується 

побудова майданчиків не оформлені. Управління капітального будівництва без 

державного акту на землю роботи не виконує. 

Членами комісії вирішено допустити проект до голосування. В разі якщо даний 

проект отримає перемогу, земельна ділянка буде оформлена як комунальна власність 

міста або передана на баланс ОСББ. 

Прийняте  рішення: допущений до голосування.  

Проект №13 «Безпечний мікрорайон (мікрорайон Доманинці)» - без зауважень. 

Прийняте рішення: допущений до голосування. 

За результатами засідання було прийнято: 

1. Проекти які мають позитивні висновки структурних підрозділів міської ради 

допустити до голосування.  

2. Проекти які мають негативні висновки структурних підрозділів міської ради 

та не допущені до голосування відхилити в Е-системі. 

3. Оприлюднити на офіційному сайті міської ради та Е-системі список проектів 

які відхилені та допущенні до голосування. 

4. Голосування за проекти розпочати 5 листопада 2018 року терміном 14 

календарних днів. 

Члени комісії : 

Фартушок Ігор Іванович                                           ______________ 

Травіна Ольга Валеріївна                                         ______________ 
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Готра Віталій Вікторович                                      ______________ 

Варцаба Сергій Васильович                                   ______________ 

Сюсько Микола Миколайович                              ______________ 

Станкевич –Коваль Катерина Ігорівна                  ______________ 

Юрко Адам Адамович                                            _______________ 

Яцків Олена Іванівна                                              _______________ 

 

 

 

                                      

 

 

 

 

 

 


