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Протокол №16 

Засідання експертної комісії з впровадження бюджету громадської ініціативи 

м.Ужгород 

22 жовтня 2020 року        м.Ужгород 

Присутні: 

Фартушок Ігор Іванович 

Логвінов Павло Вадимович 

- заступник міського голови, голова 

експертної комісії; 

- начальник управління економічного 

розвитку міста, секретар експертної 

комісії 

 

Готра Віталій Вікторович 

Яцков Микола Миколайович 

- депутат міської ради; 

 

- регіональний координатор ВГО 

«Інститут Республіка» 

Варцаба Сергій Васильович - депутат міської ради  

Колесник Тетяна Олегівна - представник ГО «Інститут міста 

Ужгорода». 

  

Юрко Адам Адамович - начальник управління капітального 

будівництва 

Яцків Олена Іванівна 

Лукач Петро Михайлович 

- заступник директора департаменту 

міського господарства 

- Заступник начальника відділу 

фінансування місцевого господарства 

та соціального захисту населення 

департаменту фінансів та бюджетної 

політики. 

Запрошені: 

- Начальник управління житлово-комунального господарства департаменту 

міського господарства ( Турянчик О.О.),  

- Начальник управління програмного та комп’ютерного забезпечення ( Урста 

М.В.),  

- Директор департаменту праці та соціального захисту населення ( Біксей А.Б.) 

- Автори проектів. 
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Порядок денний: 

1. Розгляд проектів поданих на участь в Бюджеті громадської ініціативи 

м.Ужгород. 

1. У звязку із відсутністю голови комісіі Гомоная В.В., головуючим на засіданні 

було визначено Фартушка І.І., заступника міського голови. 

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

Проєкт № 1 «Встановлення підземних сміттєвих  контейнерів» - без зауважень. 

Прийняте рішення: допустити  до голосування. 

Проєкт №2  «Сучасний мультифункціональний спортивний майданчик на території 

УСЗОШ І ст. №1 з поглибленим вивченням англійської мови» - без зауважень. 

Прийняте рішення: допустити  до голосування. 

Проєкт №3 « Безпечний Будинок»- згідно звіту про аналіз відповідності проєкта 

управління програмного та комп’ютерного забезпечення, встановлення відеокамер 

буде розташовано згідно технічних параметрів та  погодження Головного управління 

Національної поліції в Закарпатській області. 

Прийняте  рішення: допустити  до голосування. 

Проєкт №4  «Сучасний дитячий  майданчик Лермонтова 9А» - без зауважень. 

Прийняте рішення: допустити  до голосування. 

Проєкт №5 «Облаштування прибудинкової території по вул. Жемайте 13 і 5А»- 

згідно звіту про аналіз відповідності проєкта Департамента міського господарства, 

яка  реалізаціі проєкта потрібно близько 2,0 млн.грн.   

Члени комісії вирішили допустити проєкт до голосування, а в разі перемоги-  

проект буде  реалізовано в частині встановлення дитячого майданчика.  

Прийняте рішення: допустити до голосування. 

Проєкт №6 « Пристрої для чищення взуття в освітніх (школах, садочках), 

медичних (амбулаторіях, лікарнях) закладах та Ужгородській міській раді» - у рамках 

проєкту передбачено витрати на утримання та обслуговування у сумі, що перевищує 

вартість реалізації проєкту. 

Прийняте рішення: відхилити. 

Проєкт №7 «Реконструкція басейну в ЗДО №36» – згідно звіту про аналіз 

відповідності проєкта Управління капітального будівництва, зауважень немає.  

Прийняте рішення: допустити на голосування. 

Проєкт №8 « Реконструкція спортивного майданчика  (вул. Перемоги 157)» без 

зауважень. 
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Прийняте рішення: допустити на голосування. 

 

Проєкт №9 « Облаштування дитячого майданчика ( вул. Міцкевича,9)» - без 

зауважень. 

Прийняте рішення: допустити  до голосування. 

Проєкт № 10 « Розумні” зупинки громадського транспорту біляЕпіцентру та  Токіо 

на сонячних панелях та з контейнерами для роздільного збору сміття.» - згідно звіту 

про аналіз відповідності проєкту Департаменту міського господарства, реалізація 

даного проєкту не можлива через відсутності ділянки. 

Членами комісії вирішено змінити локацію- вул.Чорновола,1 та УЖНУ.  

Прийняте рішення: допустити до голосування. 

Проєкт №11 « Освіта людей похилого віку.  Дати надію»» - члени комісії зазначили, 

що ідея проєкту цікава та актуальна для нашого міста. Але деякі заходи проекту під 

питанням в частині іх реалізації.  

 

Прийняте рішення: допустити до голосування. 

 

Проєкт №12 «Сучасний безпечний дитячий майданчик по вул. Олександра 

Можайського, 7» - без зауважень. 

 

Прийняте рішення: допустити до голосування. 

 

Проєкт №13 «Навігація та встановлення адресних табличок у місті Ужгород» - без 

зауважень. 

 

Прийняте рішення: допустити до голосування. 

 

Проєкт №14 «СМАРТ-Ужгород» -  без зауважень. 

 

Прийняте рішення: допустити до голосування. 

 

Проєкт №15 «Моніторинг якості повітря міста Ужгород» - згідно звіту управляння 

програмного та компютерного забезпечення, потрібно збільшити бюджет проєкту. 

 

Прийняте рішення: допустити до голосування. 

 

Проєкт №16 «Ужгород - гуманне місто» - без зауважень. 

 

Прийняте рішення: допустити до голосування. 

 

Проєкт №17 «GreenCityTour» - без зуважень. 
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Прийняте рішення: допустити до голосування. 

 

Проєкт №18 «Центр по вивченню ожиріння та надлишкової ваги у жителів міста 

Ужгород» - згідно звіту управляння охорони здоровя , закуплені матеріали не можуть 

бути передані на баланс факультету післядипломної освіти. 

Членами комісії було запропоновано допустити проєкт на голосування, в разі 

перемоги- створити відділення на базі поліклініки. 

 

 Прийняте рішення: допустити до голосування. 

 

Проєкт №19 « Проєкт реконструкції дитячого амфітеатру» - без зауважень. 

 

Прийняте рішення: допустити до голосування. 
 

Проєкт №20 «Спортивний майданчик для всіх і кожного» - згідно звіту департаменту 

міського господарства, для реалізації проєкту потрібно фінансування в сумі 500,0 

тис.грн. 

 

Прийняте рішення: збільшити бюджет та допустити до голосування. 

 

Проєкт №21 « Попередження та профілактика онкологічних захворювань та 

тютюнопаління» - згідно звіту управляння охорони здоровя , закуплені матеріали не 

можуть бути передані на баланс факультету післядипломної освіти. 

Членами комісії було запропоновано допустити проєкт на голосування, в разі 

перемоги- створити відділення на базі поліклініки. 

 

 Прийняте рішення: допустити до голосування 

 

Проєкт № 22 « Цифрові кладовища» -  даний проект неможливо реалізувати у 

зв’язку із відсутністю всіх даних по кладовищах, а також, даний проект потребує 

постійного оновлення та підтримки. 

Прийняте рішення: відхилити. 

 

Проєкт №23 « Безконтактне вимірювання температури в амбулаторіях ЗПСМ» - без 

зауважень. 

Прийняте рішення: допустити до голосування. 

 Проєкт №24 « Мультифункціональний  спортивно-оздоровчий майданчик» -  без 

зауважень. 

Прийняте рішення: допустити до голосування. 

Проєкт №25 « Безпечний двір (мкр. Можайського-Челюскінців)» - згідно звіту про 

аналіз відповідності проєкта управління програмного та комп’ютерного 
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забезпечення, встановлення відеокамер буде розташовано згідно технічних 

параметрів та  погодження Головного управління Національної поліції в 

Закарпатській області. 

Прийняте рішення: збільшити бюджету до 500,0 тис.грн. Допустити до голосування. 

 

Проєкт №26 «Ужгород - мобільний додаток у фотоальбомі -  кіно» - у разі перемоги,  

всі виготовлені та придбані матеріали будуть власністю Ужгородської міської ради та  

передані на безоплатне користування. 

 

Прийняте рішення: допустити до голосування. 

 

Проєкт №27 « Дитячий еко простір - канатний парк на Набережній Незалежності» - 

без зауважень. 

Прийняте рішення: допустити до голосування. 

 

Проєкт №28 « Двір щасливого дитинства!» - згідно звіту департаменту 

міського господарства, для реалізації проєкту потрібно фінансування в сумі 500,0 

тис.грн. 

 

Прийняте рішення: збільшити бюджет та допустити до голосування. 

 

Проєкт №29 « Правила дорожнього руху: граючись – навчаємось.» - суперечить ЗУ «  

Про природно-заповідний фонд» тому не може бути розташований в парку  

Боздоський. 

 

Прийняте рішення: змінити локацію на пл.Б. Хмельницького та допустити до  

голосування. 

 

Проєкт №30 « Перша сонячна електростанція в багатоквартирному будинку» -  для  

реалізації проєкту потрібно 3,0 млн.грн. 

 

Прийняте рішення: відхилити. 

 

Проєкт №31 « Мультифункціональні двори-спорт і дозвілля в Новому районі.» - у  

зв’язку з тим що межі прибудинкової території не встановлено, реалізація проєкта  

можлива лише в частині встановлення дитячого майданчика. 

 

Прийняте рішення: допустити до голосування. 

 

 Проєкт №32 « Ужгород - місто дитячої культури та креативних просторів.» -  не  

можливо реалізувати деякі заходи бюджету. Запропоновано  автору редагувати  

бюджет проєкту. 
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Прийняте рішення: допустити до голосування. 

 

За результатами засідання комісії було прийнято: 

1. Проєкти, які мають позитивні висновки структурних підрозділів міської ради 

та підтримані членами експертної комісії, допустити до голосування.  

2. Проєкти які мають негативні висновки структурних підрозділів міської ради 

та не допущені до голосування відхилити в Е-системі, а саме  проєкт №6, № 

22, №30. 

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

які відхилені та допущенні до голосування. 

4. Голосування за проєкти розпочати 2 листопада 2020 року терміном 14 

календарних днів. 

      

       Голова комісії                                                                                  Фартушок І. І.                                           

Секретар комісії                                                                              Логвінов П.В.                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      

 

 

 

 

 

 


