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Протокол №17 

Засідання експертної комісії з впровадження бюджету громадської ініціативи 

м.Ужгород 

20 листопада 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 

 

Сюсько Микола Миколайович - депутат міської ради; 

Варцаба Сергій Васильович - депутат міської ради  

Готра Віталій Вікторович - депутат міської ради 

Колесник Тетяна Олегівна - представник ГО «Інститут міста 

Ужгорода» 

Юрко Адам Адамович - начальник управління капітального 

будівництва 

Яцків Олена Іванівна - заступник директора департаменту 

міського господарства 

Лукач Петро Михайлович - Заступник начальника відділу 

фінансування місцевого господарства 

та соціального захисту населення 

департаменту фінансів та бюджетної 

політики. 

Порядок денний: 

1. Затвердження проектів-переможців Бюджету громадської ініціативи м. Ужгород 

на 2021 рік. 

Логвінов П.В. озвучив 8  проєктів, що отримали найбільшу кількість голосів та 

відповідність  іх розподілу до вимог Положення  про Бюджет громадської ініціативи 

м.Ужгород. 

Лукач П.М. зазначив, що в подальшому виникне питання щодо можливості 

реалізації проєкту №11 « Освіта людей похилого віку. Дати надію», тому що даний 

проєкт передбачає поточні видатки, а проекти Бюджету громадської ініціативи 

реалізовуються через капітальні видатки.  



2 
 

Сюсько М.М. зазначив, що на його думку, даний проєкт повинен бути переданий 

та реалізований відповідною громадською організацією. 

Члени комісії після детального обговорення дійшли згоди, що Проєкт №11 

потрібно детально вивчити та включити (або розробити) у відповідну програму. 

За сумою голосів отриманих під час онлайн голосування, переможцями стали: 

 

Номер 

проєкта 

 

Назва проєкта Автор Бюджет Тип кількість 

голосів 

2 Сучасний 

мультифункціональний 

спортивний майданчик 

на території УСЗОШ І 

ст. №1 з поглибленим 

вивченням англійської 

мови Горват Т.Ю. 495000 Локальний 424 

7 Реконструкція басейну 

в ЗДО №36 Ігнат А.В. 490000 Локальний 343 

31 Мультифункціональні 

двори-спорт і дозвілля 

в Новому районі. Чаварга Г.М. 499000 Локальний 275 

16 "Ужгород - гуманне 

місто" Бакош В.О. 447850 Загальноміський 269 

1 Встановлення 

підземних сміттєвих  

контейнерів 

Шалімова 

І.М. 1500000 Загальноміський 190 

12 Сучасний безпечний 

дитячий майданчик по 

вул. Олександра 

Можайського, 7» Куберка А.Г. 300000 Локальний 179 

11 «Освіта людей 

похилого віку.  Дати 

надію» 

Басараб 

М.М. 573500 Загальноміський 127 

24 Мультифункціональний  

спортивно-оздоровчий 

майданчик 

Фомішкін 

М.А. 798000 Загальноміський 90 

 

За результатами засідання було ВИРІШЕНО : 
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1. Затвердити перелік проектів-переможців Бюджету громадської ініціативи м. 

Ужгород для реалізації у 2021 році. 

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

які отримали перемогу. 

3. Доручити відповідальним підрозділам Ужгородської міської ради включити 

відповідні проєкти ( об’єкти, завдання, заходи) у програми та передбачити їх 

фінансування в Бюджеті міста. 

4. Управлінню економічного розвитку міста переглянути діюче Положення про 

Бюджет громадської ініціативи м.Ужгород. 

 

Голова комісії          Фартушок І.І. 

Секретар комісії        Логвінов П.В. 

 

                                      


