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ПРОТОКОЛ №24 

 

засідання постійної комісії з питань соціально – економічного розвитку, 

бюджету, фінансів, оподаткування, інвестиційної та регуляторної  

політики 

 

від 13.07.2021 р.          м. Ужгород 

 

 

ПРИСУТНІ: Риба А.Ю. – голова комісії. 

Готра В.В. – заст. голови комісії. 

Чорній І.І. – секретар комісії. 

Гомонай В.В., Горват Е.І., Мандич Ю.В.,  

Мухомедянова Н.Б., Волосянський О.П., Роман М.В.– члени комісії. 

ВІДСУТНІ: Бадида М.П., Білонка В.І., – члени комісії. 

ЗАПРОШЕНІ: 

Андріїв Б.Є. – міський голова; 

Мелкумян А.С. – секретар міської ради; 

Гах Л.М. – директор департаменту фінансів та бюджетної політики; 

Лукач П.М. – заступик начальника відділу фінансування місцевого господарства; 

Яцків  О.І. – заступник директора департаменту міського господарства; 

Келемец А.М. – директор департаменту соціальної політики; 

Турховська Г.М. – начальник відділу бухгалтерського обліку міської ради та 

виконкому. 

Юрко А.А. – начальник управління капітального будівництва; 

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

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

Штефаньо В.П.– депутат міської ради. 

Качур В.М. – депутат міської ради.  

Янчинський О.В.  – начальник Ужгородського відділу поліції ГУНП в 

Закарпатській області. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

I. Про лист департаменту фінансів та бюджетної політики №485/33/04-12 від 

09.07.2021р. (додаткова потреба) 

II. Про лист департаменту фінансів та бюджетної політики №502/33/04-12 від 

12.07.2021р. (додаткова потреба 2) 

III. Про лист департаменту фінансів та бюджетної політики №485/33/04-12 

від 09.07.2021р. (перерозподіл ) 

IV. Про лист департаменту фінансів та бюджетної політики №502/33/04-12 

від 12.07.2021р. (перерозподіл 2) 
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V. Про лист департаменту фінансів та бюджетної політики №477/33/02-09 від 

02.07.2021р. (субвенція) 

VI. Про лист департаменту фінансів та бюджетної політики №493/33/02-09 

від 08.07.2021р. (субвенція) 

 

СЛУХАЛИ: Риба А.Ю. озвучив присутнім висновки про перевиконання 

бюджету розвитку та загального фонду Ужгородської міської територіальної 

громади за січень-червень 2021 року.  

ВИРІШИЛИ: Інформацію прийняти до відома. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно 

 

I. Про лист департаменту фінансів та бюджетної політики №485/33/04-12 від 

09.07.2021р.  (додаткова потреба) 

СЛУХАЛИ:  Риба А.Ю. ознайомив присутніх із листами головних 

розпорядників коштів щодо додаткової потреби у коштах  (реєстр додається) 

1. Департамент фінансів та бюджетної політики 

1.1. Службова записка № 478/  33/02-18  від 02.07.2021р.  

ВИРІШИЛИ: Частково підтримати клопотання № 478/  33/02-18 від  02.07.2021 

та рекомендувати виділити додаткові кошти на поповнення резервного фонду в 

сумі  –  1 014 628, 00 грн.  

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно 

  2.Ужгородська міська рада 

2.1. лист №07 -12/210 від 07.06.2021р. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати клопотання №07-12/210 від 07.06.2021р. та 

рекомендувати виділити додаткові кошти на Програму виконання рішень судів 

та інших виконавчих документів на 2018-2022 роки в сумі – 27 168,00 грн. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно 

 

2.2. Лист від №07-12/253 від 08.07.2021р. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати клопотання №07-12/253 від 08.07.2021р.  та 

рекомендувати виділити додаткові кошти на Програму виконання рішень судів 

та інших виконавчих документів на 2018-2022 роки в сумі – 81 497,00 грн. 

 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно 

3. Виконком 

3.1. Лист №07-12/216 від 07.06.2021р.  
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 ВИРІШИЛИ: Підтримати клопотання №07-12/216 від 07.06.2021р.  та     

рекомендувати виділити Додаткові кошти на реалізацію грантового  проєкту 

"Забезпечення громадської безпеки шляхом співпраці правоохоронних органів 

та використання передових систем відеоспостереження в Ужгороді та Сату 

Маре" в рамках Спільної Операційної Програми (СОП) Румунія- Україна 2014-

2020 в сумі – 645 000 грн. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно 

 

3.2. Лист №07-12/251 від 08.07.2021р.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати клопотання №07-12/251 від 08.07.2021р. та 

рекомендувати виділити Додаткові кошти на  заробітну плату та нарахування на 

заробітну плату обслуговуючому персоналу відповідно до наказу Міністерства 

розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України №609 від 

23.03.2021 року "Про умови оплати праці робітників, зайнятих обслуговуванням 

органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, 

органів прокуратури, судів та інших органів в сумі – 265 200,00 грн. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно 

 

3.3. Лист  №07-12/256 від 08.07.2021  

ВИРІШИЛИ: Підтримати клопотання №07-12/256 від 08.07.2021р.  та 

рекомендувати виділити додаткові кошти на Програму розвитку земельних 

відносин та охорони земель у м. Ужгород на 2020-2022 років сумі – 200 000,00 

грн. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно 

 

3.4. Лист №07-12-252 від 08.07.2021р.  

ВИРІШИЛИ: Частково підтримати клопотання №07-12/252 від 08.07.202р. та 

рекомендувати виділити додаткові кошти на Програму висвітлення діяльності 

міської ради, її виконавчих органів, посадових осіб, депутатського корпусу у 

засобах масової інформації на 2021-2025 роки в сумі – 100 000,00 грн. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно 

 

3.5. Лист №07-12/254 від 08.07.2021р.  

ВИРІШИЛИ: Частково підтримати клопотання №07-12/254 від 08.07.2021р. та 

рекомендувати виділити додаткові кошти на Додаткові кошти по коду 0219800 

"Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм 

соціально-економічного розвитку регіонів" всього, у тому числі:  
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на Програму надання шефської допомоги військовим частинам, розташованим 

на території міста на 2021-2022 роки в сумі – 200 000, 00 грн. 

на Програму надання матеріально-технічної допомоги Ужгородському 

зональному відділу правопорядку у Збройних Силах України на 2021-2022 роки 

в сумі – 50 000,00 грн. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно 

 

3.6. Лист №07-12/255  від 08.07.2021р.  

ВИСТУПАЛИ: Янчинський О.В. доповів присутнім членам комісії про 

необхідність додаткової потреби в коштах на реалізацію Програми матеріально 

- технічного забезпечення ГУНП в Закарпатській області, Комплексної 

Програми профілактики та протидії злочинності в місті Ужгород на 2021-

2023р.р.  

ВИРІШИЛИ: Частково підтримати клопотання №07-12/255 від 08.07.2021р.  та 

рекомендувати виділити додаткові кошти на: 

-  Програму матеріально-технічного забезпечення ГУНП в Закарпатській області, 

у тому числі поліпшення житлових умов працівників поліції на території міста 

Ужгород на 2021 рік  - 860 000, 00 грн.; 

-   Комплексну Програму профілактики та протидії злочинності в місті 

Ужгород на 2021-2023 роки - 800 000,00 грн.; 

- Програму підтримки Головного управління державної служби України з 

надзвичайних ситуацій у Закарпатській області на 2021 рік - 100 000, 00 грн.; 

-  Програму підтримки 1 Державного пожежно-рятувального загону Управління 

ДСНС України у Закарпатській області на 2021-2022 роки - 150 000, 00 грн. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 7 

"Не приймали участі у голосуванні" - 2 

 

3.7. Лист № 07-12/257 від 08.07.2021р.  

ВИРІШИЛИ: Частково підтримати клопотання №07-12/257 від 08.07.2021р. та 

рекомендувати виділити додаткові кошти на Програму інформатизації 

діяльності Ужгородської міської ради та її виконавчих органів на 2020-2022 

рокив сумі – 170  000 ,00 грн. 

 

 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 7 
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"Не приймали участі у голосуванні" - 2 

 

3.8. Лист №07-12/262 від 08.07.2021р.  

ВИРІШИЛИ: Частково підтримати клопотання №07-12/262 від 08.07.2021р. та 

рекомендувати виділити додаткові кошти по коду 0219800 "Субвенція з 

місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-

економічного розвитку регіонів"  на Програму сприяння діяльності управління 

патрульної поліції в Закарпатській області Департаменту патрульної поліції на 

2021 рік в сумі – 314 600,00 грн. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно 

 

4.Департамент соціальної політики 

4.1. Лист № 325/34.06-31 від 15.06.2021 

ВИРІШИЛИ: Відмовити заявнику у задоволенні клопотання щодо виділенні 

додаткових коштів. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 7 

"Не приймали участі у голосуванні" - 2 

 

4.2. Лист  № 321/34.06-31 від 14.06.2021р. 

ВИРІШИЛИ: Частково підтримати клопотання №321/34.06-31 від 14.06.2021р. 

та рекомендувати виділити додаткові кошти на Програму сприяння виконанню 

рішень судів та інших виконавчих документів на 2018-2022 роки" для погашення 

боргу перед ПАТ "Укртелеком" в  сумі – 5000,00 грн. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно 

 

4.3.Лист № 323/34.06-31 від 15.06.2021р. 

ВИРІШИЛИ: Частково підтримати клопотання №323/34.06-31 від 15.06.2021р. 

та рекомендувати виділити додаткові кошти на  Програму додаткових гарантій 

соціального захисту громадян на 2020-2022 роки" для надання матеріальної 

допомоги в  сумі – 2 000 000,00 грн. 

 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно 

 

 

4.4. Лист № 323/34.06-31 від 15.06.2021р. 

ВИРІШИЛИ: Частково підтримати клопотання №323/34.06-31 від 15.06.2021р. 

та рекомендувати виділити додаткові кошти на  Програму підтримки 
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військовослужбовців військової служби за контрактом, які укладуть контракт у 

2021 році" в  сумі – 140 000, 00 грн. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 8 

"Не приймали участі у голосуванні" - 1 

 

 

4.5. Лист №324/34.06-31 від 15.06.2021р. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати клопотання №324/34.06-31 від 15.06.2021р. та 

рекомендувати виділити додаткові кошти на  Програму фінансування видатків 

на житлово-комунальні послуги Почесним громадянам м. Ужгород на 2021 рік" 

в  сумі – 170 000,00 грн. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 8 

"Не приймали участі у голосуванні" - 1 

 

 

4.6. Лист № 326/34.06-31 від 15.06.2021р. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати клопотання №326/34.06-31 від 15.06.2021р. та 

рекомендувати виділити додаткові кошти на утримання апарату управління ДСП 

в  сумі – 391 950,00 грн.  

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 8 

"Не приймали участі у голосуванні" - 1 

 

4.7. Лист №322/34.06-31 від 15.06.2021р. 

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

законодавства, про наявність конфлікту інтересів, тому участі у обговоренні та 

голосуванні не приймав.  

ВИРІШИЛИ: Частково підтримати клопотання №322/34.06-31 від 15.06.2021р. 

та рекомендувати виділити додаткові кошти на  Програму фінансування видатків 

на компенсаційні виплати за пільговий проїзд автомобільним транспортом  на 

міських автобусних маршрутах загального користування у м. Ужгород на 2021 

рік в  сумі – 3 000 000,00 грн. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 8 

"Не приймали участі у голосуванні" - 1 

 

4.8. Лист №328/34.06-31 від 16.06.2021р. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати клопотання №328/34.06-31 від 16.06.2021р. та 

рекомендувати виділити додаткові кошти на Програму інформатизації 
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діяльності Ужгородської міської ради та її виконавчих органів на 2020-2022 роки 

в  сумі – 515 200,00 грн. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно 

 

4.9. Лист № 336/34.06-31 від 05.07.2021р. 

ВИРІШИЛИ: Частково підтримати клопотання №336/34.06-31 від 05.07.2021р. 

та рекомендувати виділити додаткові кошти на Програму посилення соціального 

захисту громадян міста "Добра справа" на 2021-2023 роки" в  сумі – 850 500,00 

грн. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно 

 

4.10. Лист №337/34.06-31 від 06.07.2021 

ВИРІШИЛИ: Підтримати клопотання №323/34.06-31 від 06.07.2021р. та 

рекомендувати виділити додаткові кошти на компенсацію пільг на послуги 

зв'язку по Програмі фінансування витрат за надані пільги окремим категоріям 

громадян з послуг зв'язку на 2021-2023 роки" в  сумі – 240 000,00 грн. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно 

4.11. Лист б/н 

ВИРІШИЛИ: Підтримати клопотання та рекомендувати виділити додаткові 

кошти на виплату компенсацій фізичним особам, які надають соціальні послуги 

з догляду на непрофесійній основі в сумі – 78 000, 00 грн. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно 

5. Управління освіти 

5.1. Лист №29.01-14/504 від 15.05.2021р. 

ВИСТУПИЛИ: Мухомедьянова Н.Б. повідомила, відповідно до норм чинного 

законодавства, про наявність конфлікту інтересів, тому участі у обговоренні та 

голосуванні не приймала. 

ВИРІШИЛИ: Частково підтримати клопотання №29.01-14/504 від 15.05.2021р. 

та рекомендувати виділити додаткові кошти на поточний ремонт УЗОШ І-ІІІ №9 

в  сумі – 50 000,00 грн. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" –  8 

"Не приймав участі у голосуванні" – 1 

 

5.2. Лист № 29.01-14/555 від 30.06.2021р.  
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ВИСТУПИЛИ: Мухомедьянова Н.Б. повідомила, відповідно до норм чинного 

законодавства, про наявність конфлікту інтересів, тому участі у обговоренні та 

голосуванні не приймала. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати клопотання №29.01-14/555 від 30.06.2021р. та 

рекомендувати виділити додаткові кошти на співфінансування заходів, що 

реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 

забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова 

українська школа" в  сумі –  1 333 029,00 грн. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" –  8 

"Не приймав участі у голосуванні" – 1 

 

5.3. Лист №29.01-14/579 від 08.07.2021р. 

ВИСТУПИЛИ: Мухомедьянова Н.Б. повідомила, відповідно до норм чинного 

законодавства, про наявність конфлікту інтересів, тому участі у обговоренні та 

голосуванні не приймала. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати клопотання №29.01-14/579 від 08.07.2021р. та 

рекомендувати виділити додаткові кошти на дошкільні заклади, у тому числі: 

- ЗДО №31 для поточного ремонту та придбання матраців – 120 000, 00 грн. 

- ЗДО №40 для придбання морозильної камери – 12 000, 00 грн. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" –  8 

"Не приймав участі у голосуванні" – 1 

 

5.4. Лист №29.01-14/580 від 08.07.2021р.  

ВИСТУПИЛИ: Мухомедьянова Н.Б. повідомила, відповідно до норм чинного 

законодавства, про наявність конфлікту інтересів, тому участі у обговоренні та 

голосуванні не приймала. 

ВИРІШИЛИ: Відмовити у задоволенні клопотання №29.01-14/580 від 

08.07.2021р.  та рекомендувати управлінню освіти Ужгородської міської ради 

звернутись із пропозицією виділити кошти ПТУ на виплату стипендій та  

грошової допомоги для придбання навчальної літератури до керівництва ОТГ 

мешканці яких проходять навчання в ПТУ на території міста Ужгород. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 8 

"Не приймав участі у голосуванні" – 1 

 

5.5. Лист №29.01-14/581 від 08.07.2021р. 

ВИСТУПИЛИ: Мухомедьянова Н.Б. повідомила, відповідно до норм чинного 

законодавства, про наявність конфлікту інтересів, тому участі у обговоренні та 

голосуванні не приймала. 
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ВИРІШИЛИ: Підтримати клопотання №29.01-14/581 від 08.07.2021р.  та 

рекомендувати виділити додаткові кошти на Програму інформатизації 

діяльності Ужгородської міської ради та її виконавчих органів на 2020-2022 роки 

в  сумі –  1 050 000,00 грн. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" –  8 

"Не приймав участі у голосуванні" – 1 

 

5.6. Лист №29.01-14/582 від 08.07.2021р. 

ВИСТУПИЛИ: Мухомедьянова Н.Б. повідомила, відповідно до норм чинного 

законодавства, про наявність конфлікту інтересів, тому участі у обговоренні та 

голосуванні не приймала. 

ВИРІШИЛИ: Частково підтримати клопотання №29.01-14/582 від 08.07.2021р. 

та рекомендувати виділити додаткові кошти на оплату електроенергії  закладам 

освіти в  сумі – 3 000 000,00 грн. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" –  8 

"Не приймав участі у голосуванні" – 1 

 

5.7. Лист.  №29.01-14/583 від 08.07.2021р. 

ВИСТУПИЛИ: Мухомедьянова Н.Б. повідомила, відповідно до норм чинного 

законодавства, про наявність конфлікту інтересів, тому участі у обговоренні та 

голосуванні не приймала. 

ВИРІШИЛИ: Частково підтримати клопотання №29.01-14/583 від 08.07.2021р. 

та рекомендувати виділити додаткові кошти на підготовку до опалювального 

сезону в  сумі – 1 700 000,00 грн. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" –  8 

"Не приймав участі у голосуванні" – 1 

 

5.8. Лист №29.01-14/584 від 08.07.2021р. 

ВИСТУПИЛИ: Мухомедьянова Н.Б. повідомила, відповідно до норм чинного 

законодавства, про наявність конфлікту інтересів, тому участі у обговоренні та 

голосуванні не приймала. 

ВИРІШИЛИ: Частково підтримати клопотання №29.01-14/584 від 08.07.2021р. 

та рекомендувати виділити додаткові кошти для усунення порушень, виявлених 

у закладах освіти при перевірці пожежної безпеки Державною службою ДСНС 

України в Закарпатській області в закладах середньої загальної освіти в  сумі – 

440 000,00 грн. 

 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 
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"ЗА" –  8 

"Не приймав участі у голосуванні" – 1 

 

5.9. Лист №29.01-14/585 від 08.07.2021р.  

ВИСТУПИЛИ: Мухомедьянова Н.Б. повідомила, відповідно до норм чинного 

законодавства, про наявність конфлікту інтересів, тому участі у обговоренні та 

голосуванні не приймала.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати клопотання №29.01-14/585 від 08.07.2021р. та 

рекомендувати виділити додаткові кошти для ПТУ  на харчування дітей-сиріт і 

дітей, позбавлених батьківського піклування у зв'язку із зміною кількісного 

складу учнів з числа сиріт та зміни вартості харчування в  сумі – 372 100,00 грн. 

Рекомендувати управлінню освіти Ужгородської міської ради звернутись із 

пропозицією виділити кошти для ПТУ на харчування дітей-сиріт і дітей, 

позбавлених батьківського піклування у зв'язку із зміною кількісного складу 

учнів з числа сиріт та зміни вартості харчування до керівництва ОТГ мешканці 

яких проходять навчання в ПТУ на території міста Ужгород. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" –  8 

"Не приймав участі у голосуванні" – 1 

 

5.10. Лист №29.01-14/586 від 08.07.2021р. 

ВИСТУПИЛИ: Мухомедьянова Н.Б. повідомила, відповідно до норм чинного 

законодавства, про наявність конфлікту інтересів, тому участі у обговоренні та 

голосуванні не приймала. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати клопотання №29.01-14/586 від 08.07.2021р. та 

рекомендувати виділити додаткові кошти  на проведення поточного ремонту 

харчоблоків, поточний ремонт покрівлі даху та парапету УПШ "Престиж", на 

закупівлю ламінату та ліжок НВК "Гармонія"в  сумі – 760 000,00 грн. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" –  8 

                             "Не приймав участі у голосуванні" – 1 

 

6. Департамент міського господарства 

СЛУХАЛИ: Готра В.В. запропонував присутнім членам комісії повернутись 

до розгляду клопотань ДМГ, щодо виділення додаткових коштів після розгляду 

листів інших розпорядників коштів. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати пропозицію Готри В.В. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" –  8 

"Не приймав участі у голосуванні" – 1 

 

7. Управління охорони здоров’я 
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7.1. Лист УОЗ від 23.06.2021 № 55/31-19, лист КНП "Ужгородський міський 

центр ПМСД" № 82/29/01-17 від 09.06.21  

ВИРІШИЛИ: Відмовити у задоволенні  клопотання Лист УОЗ від 23.06.2021 № 

55/31-19, лист КНП "Ужгородський міський центр ПМСД" № 82/29/01-17 від 

09.06.21 зв’язку із відсутністю вільних коштів в бюджеті міста. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" –  8 

"Не приймав участі у голосуванні" – 1 

 

7.2. Лист  № 54/31-19 від  23.06.2021р. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати клопотання №54/31-19 від 23.06.2021р. та 

рекомендувати виділити додаткові кошти на Програму боротьби з 

онкологічними захворюваннями на 2018-2022 роки у зв'язку з недостатністю 

кошторисних призначень, збільшенням звернень пацієнтів для відшкодування 

коштів на препарат Фазлодекс, вартість якого становить 20,0 тис. грн. у сумі –  

1 000 000,00 грн. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" –  8 

"Не приймав участі у голосуванні" – 1 

 

7.3. Лист №66/31/19 від 07.07.2021р. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати клопотання №66/31/19 від 07.07.2021р. та 

рекомендувати виділити Додаткові кошти на Програму забезпечення мешканців 

м. Ужгород, які страждають на рідкісні (орфанні) захворювання, лікарськими 

засобами на 2021 -2023 роки в  сумі – 400 000,00 грн. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" –  8 

"Не приймав участі у голосуванні" – 1 

 

7.4. Лист №65/31-19 від 07.07.2021р. 

ВИРІШИЛИ: Частково підтримати клопотання №65/31-19 від 07.07.2021р. та 

рекомендувати виділити додаткові кошти закладам охорони здоров'я на 

енергоносії,  у зв'язку із введенням послуг з розподілу електричної енергії на 

Програму фінансової підтримки закладів первинного, вторинного рівня 

медичної допомоги та їх розвиток у місті Ужгород на 2020-2023 роки, в сумі –  

1 000 000,00 грн. та розподілити пропорційно між закладами охорони здоров’я.  

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" –  8 

"Не приймав участі у голосуванні" – 1 

 

 

 

7.5. Лист №68/31-19 від 08.07.2021р. 
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ВИРІШИЛИ: Частково підтримати клопотання 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 всього, у тому числі: КНП "Ужгородська міська дитяча лікарня" на  

поточні видатки, за рахунок зменшення поточних видатків з районної лікарні в 

сумі - 1 933 815 грн. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" –  7 

"Не приймав участі у голосуванні" –2 

 

7.6. Лист  №71/31-19 від 12.07.2021р. 

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

законодавства, про наявність конфлікту інтересів, тому участі у обговоренні та 

голосуванні не приймав.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати клопотання №71/31-19 від 12.07.2021р. та 

рекомендувати виділити додаткові кошти за нерегулярні пасажирські 

перевезення медичних працівників  в сумі – 153 528,00 грн. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

               "ЗА" –  7 

                             "Не приймав участі у голосуванні" –2 

 

7.7. Лист ПМСД №19/06-16/36 від 29.06.2021р.  

ВИРІШИЛИ: Частково підтримати клопотання №19/06-16/36 від 29.06.2021р.  

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 в сумі –600 000,00 грн. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" –  7 

"Не приймав участі у голосуванні" –2 

 

8. Управління містобудування та архітектури 

8.1. Лист №245/26.02-06 від 09.06.2021р. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати клопотання №245/26.02-06 від 09.06.2021р. та 

рекомендувати виділити додаткові кошти на Програму інформатизації 

діяльності Ужгородської міської ради та її виконавчих органів на 2020-2022 роки 

в сумі – 22 000,00 грн.  

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" –  8 

"Не приймав участі у голосуванні" – 1 

 

 

9.Управління економічного розвитку міста 

отформатировано: Узор: Нет (Светло-оранжевый)

отформатировано: Шрифт: Times New Roman
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9.1.Лист №1.05-16/48 від 14.06.2021р.   

ВИРІШИЛИ: Частково підтримати клопотання №1.05-16/48 від 14.06.2021р. та 

рекомендувати виділити додаткові кошти на Програму інформатизації 

діяльності Ужгородської міської ради та її виконавчих органів на 2020-2022 роки 

- на придбання комп’ютерної техніки в сумі – 80 000,00 грн.  

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" –  8 

"Не приймав участі у голосуванні" – 1 

 

1. Управління капітального будівництва 

СЛУХАЛИ: Готра В.В. запропонував присутнім членам комісії повернутись 

до розгляду клопотань УКБ, щодо виділення додаткових коштів після розгляду 

листів інших розпорядників коштів. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати пропозицію Готри В.В. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" –  8 

"Не приймав участі у голосуванні" – 1 

 

11.Управління у справах культури,молоді та спорту 

11.1Лист № 30.1-18/261 від 24.06.2021р. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати клопотання №30.1-18/261 від 24.06.2021р. та 

рекомендувати виділити додаткові кошти на утримання стадіону "Автомобіліст" 

, придбання  спортивного інвентарю в сумі – 400 000,00 грн.  

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" –  8 

"Не приймав участі у голосуванні" – 1 

 

11.2. Лист № 4/11-09/ від 24.06.2021р. 

ВИРІШИЛИ: Повернутись до розгляду питання після перевиконання дохідної 

частини бюджету міста у наступних періодах.  

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" –  8 

"Не приймав участі у голосуванні" – 1 

 

11.3. Лист  № 30.1-18/260 від 24.06.2021р. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати клопотання №30.1-18/260 від 24.06.2021р. та 

рекомендувати виділити додаткові кошти міській централізованій бібліотечній 

системі на придбання книг та періодичних видань, для придбання комп’ютерної 

техніки в сумі – 154 000,00 грн.  

 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" –  8 

"Не приймав участі у голосуванні" – 1 
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11.4Лист №30.1-18/275 від 08.07.2021р.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати клопотання №30.1-18/275 від 08.07.2021р. та 

рекомендувати виділити додаткові кошти на Програму навчання плаванню дітей 

і розвитку водних видів спорту в м. Ужгород на 2019-2021 роки в сумі – 50 000,00 

грн.  

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" –  8 

                             "Не приймав участі у голосуванні" – 1 

 

12. Управління міжнародного співробітництва та інновацій 

12.1 Лист №25-10/07-61 від 07.07.2021р. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати клопотання №25-10/07-61 від 07.07.2021р. та 

рекомендувати виділити додаткові кошти на Програму розвитку 

транскордонного співробітництва та підтримки  імплементації проектів 

міжнародної технічної допомоги в м. Ужгород на 2018-2022 роки в сумі – 600 

000,00 грн.  

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" –  8 

" Не приймав участі у голосуванні " – 1 

 

II.Про лист департаменту фінансів та бюджетної політики №502/33/04-12 

від 12.07.2021р (додаткова потреба 2) 

СЛУХАЛИ: Готра В.В. запропонував присутнім членам комісії повернутись до 

розгляду листа №502/33/04-12 від 12.07.2021р (додаткова потреба 2), щодо 

виділення додаткових коштів УКБ після розгляду листів інших розпорядників 

коштів. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати пропозицію Готри В.В. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" –  8 

"Не приймав участі у голосуванні" – 1 

 

III.Про лист департаменту фінансів та бюджетної політики №485/33/04-12 

від 09.07.2021р (перерозподіл ) 

СЛУХАЛИ: Риба А.Ю. ознайомив присутніх із листами головних розпорядників 

коштів, щодо перерозподілу коштів.  

(додаються).  

1. Управління капітального будівництва 

1.1. Лист від 22.06.2021 №28.01-15/133 

ВИРІШИЛИ: Погодити перерозподіл бюджетних призначень та доручити 

департаменту фінансів винести питання на розгляд чергової сесії міської ради.  
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Управлінню економічного розвитку міста внести відповідні зміни до програми 

соціально-економічного розвитку міста  на 2021рік.    

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

«За» - 8 

«Не приймав участі у голосуванні» - 1 

2. Виконком 

2.1. Лист  № 07-12/231 від 23.06.2021р. 

ВИРІШИЛИ: Погодити перерозподіл бюджетних призначень та доручити 

департаменту фінансів винести питання на розгляд чергової сесії міської ради.  

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

«За» - 8 

«Не приймав участі у голосуванні» - 1 

 

2.2. Лист № 07-12/212 від 14.06.2021р.  

ВИРІШИЛИ: Погодити перерозподіл бюджетних призначень та доручити 

департаменту фінансів винести питання на розгляд чергової сесії міської ради.  

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

«За» - 8 

«Не приймав участі у голосуванні» - 1 

 

2.3. Лист №07-12/215 від 07.06.2021р. 

ВИРІШИЛИ: Погодити перерозподіл бюджетних призначень та доручити 

департаменту фінансів винести питання на розгляд чергової сесії міської ради.  

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

«За» - 8 

«Не приймав участі у голосуванні» - 1 

 

3. Управління охорони здоров’я 

3.1. Лист № 07-12/231 від 23.06.2021р. 

ВИРІШИЛИ: Погодити перерозподіл бюджетних призначень та доручити 

департаменту фінансів винести питання на розгляд чергової сесії міської ради.  

З а це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

«За» - 8 

«Не приймав участі у голосуванні» - 1 

 

3.2. Лист № 07-12/212 від 14.06.2021р. 

ВИРІШИЛИ: Погодити перерозподіл бюджетних призначень та доручити 

департаменту фінансів винести питання на розгляд чергової сесії міської ради.  

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 
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«За» - 7 

«Не приймав участі у голосуванні» - 2 

 

4. Департамент міського господарства 

4.1. Лист №32.01-10/867 від 24.06.2021р. 

ВИРІШИЛИ: Погодити перерозподіл бюджетних призначень та доручити 

департаменту фінансів винести питання на розгляд чергової сесії міської ради.  

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

«За» - 7 

«Не приймав участі у голосуванні» - 2 

 

4.2. Лист  №32.01-10/828 від 16.06.2021р. 

ВИРІШИЛИ: Погодити перерозподіл бюджетних призначень та доручити 

департаменту фінансів винести питання на розгляд чергової сесії міської ради.  

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

«За» - 7 

«Не приймав участі у голосуванні» - 2 

 

4.3. Лист  №32.01-10/949 від 08.07.2021р.  

ВИРІШИЛИ: Погодити перерозподіл бюджетних призначень та доручити 

департаменту фінансів винести питання на розгляд чергової сесії міської ради.  

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

«За» - 7 

«Не приймав участі у голосуванні» - 2 

4.4. Депутатське звернення В.Штефаньо №01-18/982 від 12.07.2021р. 

ВИРІШИЛИ: Погодити перерозподіл бюджетних призначень та доручити 

департаменту фінансів винести питання на розгляд чергової сесії міської ради.  

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

«За» - 7 

«Не приймав участі у голосуванні» - 2 

 

5. Ужгородська міська рада 

5.1. Лист № 07-12/212 від 14.06.2021р. 

ВИРІШИЛИ: Погодити перерозподіл бюджетних призначень та доручити 

департаменту фінансів винести питання на розгляд чергової сесії міської ради.  

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

«За» -6 

«Не приймав участі у голосуванні» - 3 

 

6. Управління економічного розвитку міста 

отформатировано: Узор: Нет (Светло-оранжевый)

отформатировано: Узор: Нет (Светло-оранжевый)

отформатировано: Шрифт: Times New Roman
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6.1. Лист № 07-12/212 від 14.06.2021р. 

ВИРІШИЛИ: Погодити перерозподіл бюджетних призначень та доручити 

департаменту фінансів винести питання на розгляд чергової сесії міської ради.  

З а це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

«За» -7 

«Не приймав участі у голосуванні» - 2 

 

7. Департамент соціальної політики  

7.1. Лист № 319/34.06-31 від 08.06.2021р. 

ВИРІШИЛИ: Погодити перерозподіл бюджетних призначень та доручити 

департаменту фінансів винести питання на розгляд чергової сесії міської ради.  

З а це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

«За» - 7 

«Не приймав участі у голосуванні» - 2 

 

IV.Про лист департаменту фінансів та бюджетної політики №502/33/04-12 

від 12.07.2021р (перерозподіл 2) 

СЛУХАЛИ: Риба А.Ю. ознайомив присутніх із листами головних розпорядників 

коштів, щодо перерозподілу коштів.  

(додаються).  

1.Управління капітального будівництва 

1.1.Лист №28.01-15/148 від 12.07.2021р. 

ВИРІШИЛИ: Погодити перерозподіл бюджетних призначень та доручити 

департаменту фінансів винести питання на розгляд чергової сесії міської ради. 

Управлінню економічного розвитку міста внести відповідні зміни до програми 

соціально-економічного розвитку міста  на 2021рік.    

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

«За» -7 

«Утримався від голосування» - 2 

 

V. Про лист департаменту фінансів та бюджетної політики №477/33/02-09 

від 02.07.2021р. (субвенція) 

СЛУХАЛИ: Риба А.Ю. ознайомив присутніх членів комісії із листом 

департаменту фінансів та бюджетної політики №477/33/02-09 від 02.07.2021р. 

щодо розподілу субвенції з державного бюджету на забезпечення якісної, 

сучасної та доступної загальної середньої освіти “Нова українська школа” у 

2021р. 
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ВИРІШИЛИ:Погодити розподіл субвенції з державного бюджету та 

рекомендувати департаменту фінансів та бюджетної політики підготувати 

відповідне розпорядження міського голови із подальшим затвердженням на сесії 

міської ради. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

«За» -7 

«Утримався від голосування» - 2 

 

VI. Про лист департаменту фінансів та бюджетної політики №493/33/02-09 

від 08.07.2021р. (субвенція) 

СЛУХАЛИ: Риба А.Ю. ознайомив присутніх членів комісії із листом 

департаменту фінансів та бюджетної політики №493/33/02-09 від 08.07.2021р.  

щодо розподілу субвенції з державного бюджету на виплату грошової 

компенсації за належні для отримання жилі приміщення для деяких категорій 

осіб, які брали участь у бойових діях на території інших держав, а також членів 

їх сімей на 2021 рік. 

ВИРІШИЛИ:Погодити розподіл субвенції з державного бюджету та 

рекомендувати департаменту фінансів та бюджетної політики підготувати 

відповідне розпорядження міського голови із подальшим затвердженням на сесії 

міської ради. 

З а це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

«За» -7 

«Утримався від голосування» - 2 

 

СЛУХАЛИ: Риба А.Ю.  у зв'язку із необхідністю проведення розрахунків, щодо 

залишку нерозподілених додаткових коштів запропонував оголосити перерву в 

засіданні до 09:00 год. 14.07.2021р.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати пропозицію та оголосити перерву в засіданні до 09:00 

год. 14.07.2021р.  

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

«За» -7 

«Утримався від голосування» - 2 

 

 

від 14.07.2021 р.          м. Ужгород 

ПРИСУТНІ: Риба А.Ю. – голова комісії. 

Готра В.В. – заст. голови комісії. 

Чорній І.І. – секретар комісії. 
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Гомонай В.В., Горват Е.І., Мандич Ю.В.,  

Мухомедянова Н.Б., Волосянський О.П., .– члени комісії. 

ВІДСУТНІ: Бадида М.П., Білонка В.І., Роман М.В – члени комісії. 

ЗАПРОШЕНІ: 

Андріїв Б.Є. – міський голова; 

Мелкумян А.С. – секретар міської ради; 

Гах Л.М. – директор департаменту фінансів та бюджетної політики; 

Лукач П.М. – заступик начальника відділу фінансування місцевого господарства; 

Яцків  О.І. – заступник директора департаменту міського господарства; 

Штефуца В.О. –  начальник відділу з питань запобігання та виявлення корупції. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

I. Про лист департаменту фінансів та бюджетної політики №485/33/04-12 від 

09.07.2021р. (додаткова потреба) 

II. Про лист управління економічного розвитку міста №1.05-16/57 від 

08.07.2021р. 

III. Про лист департаменту фінансів та бюджетної політики №506/33/04-12 

від 13.07.2021р.  

IV. Про лист управління капітального будівництва  № 28.01-15/160 від 

14.07.2021р. 

V. Про лист управління освіти №29.01-14/602 від 14.07.2021р.   

 

I. Про лист департаменту фінансів та бюджетної політики №485/33/04-12 від 

09.07.2021р. (додаткова потреба) 

СЛУХАЛИ: Риба А.Ю. ознайомив присутніх із листами головних розпорядників 

коштів, щодо додаткової потреби у  коштах.  

(додаються).  

 

6. Департамент міського господарства 

6.1. Лист №32.01-10/793 від 08.06.2021р.   

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати повторно звернутись із клопотанням, щодо 

виділення додаткових коштів після перевиконання дохідної частини бюджету 

територіальної громади. 

 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно 
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6.2.№32.01-10/794 від 08.06.2021р. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати повторно звернутись із клопотанням, щодо 

виділення додаткових коштів після перевиконання дохідної частини бюджету 

територіальної громади. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно 

 

6.3. Лист №32.01-10/815 від 10.06.2021р.  

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати повторно звернутись із клопотанням, щодо 

виділення додаткових коштів після перевиконання дохідної частини бюджету 

територіальної громади. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно 

 

6.4. Лист №32.01-10/829 від 16.06.2021р. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати повторно звернутись із клопотанням, щодо 

виділення додаткових коштів після перевиконання дохідної частини бюджету 

територіальної громади. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно 

 

6.5. Лист №32.01-10/835 від 17.06.2021р. 

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

про наявність конфлікту інтересів, тому участі у обговоренні та голосуванні не 

приймав.  

ВИРІШИЛИ: Частково підтримати клопотання №32.01-10/835 від 17.06.2021р. 

та рекомендувати виділити додаткові кошти  на реалізацію цільових програм, в 

т.ч.: 

- Програма благоустрою міста Ужгород на 2018-2022 роки – 3 200 000, 00 

грн.; 

- Ремонт покриття майданчиків для збору ТПВ – 500 000, 00 грн.; 

- Ліквідація несанкціонованих сміттєзвалищ. Вивіз сміття –  500 000, 00 грн.; 

- Капітальний ремонт вул.Капушанська (від перехрестя пр. Свободи до 

перехрестя вул. Легоцького) –  2 000 000, 00 грн.; 

- Реконструкція вул. Володимирська –  200 000, 00 грн.; 

Програма фінансової підтримки комунальних підприємств міста Ужгород 

на 2018-2022 роки: 

- КП "Водоканал м. Ужгород" проведення телеінспекції колектору на 

пл.Театральній, внески в статутний капітал –   88 300, 00 грн. 
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- КП "Архітектурно-планувальне бюро" – 100 000, 00 грн. 

- КП"Парк культури та відпочинку "Під замком" –  67 400, 00 грн. 

Програма 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 - 100 000, 00 грн. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 7 

"Не приймав участі у голосуванні " – 1 

 

6.6. Лист №32.01-10/946 від 08.07.2021р. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати клопотання №32.01-10/946 від 08.07.2021р. та 

рекомендувати виділити додаткові кошти на апарат управління для оплати 

послуг з консультування у сфері державних закупівель, інформаційної допомоги 

під час проведення процедури закупівлі відкриті торги в сумі –  49 000, 00 грн. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно 

6.7. Лист №32.01-10/947 від 08.07.2021р. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати клопотання №32.01-10/947 від 08.07.2021р. та 

рекомендувати виділити додаткові кошти на Програму підготовки до 

формування земельних ділянок та визначення їх як об'єктів цивільних прав на 

2020-2022 роки по коду 1217130 в сумі – 50 000, 00 грн. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно 

 

6.8.  Лист №32.01-10/948 від 08.07.2021р.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати клопотання №32.01-10/948 від 08.07.2021р. та 

рекомендувати виділити додаткові кошти на Програму приватизації об'єктів 

комунальної власності на 2021-2023 роки в сумі – 151 000, 00 грн. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно 

 

СЛУХАЛИ:  Риба А.Ю. повідомив, що відповідно до звернень мешканців міста 

та відповідних депутатських звернень сформовано перелік об'єктів, що 

потребують додаткових бюджетних призначень для подальшої реалізації.    

ВИРІШИЛИ: Погодити додаткове виділення та перерозподіл бюджетних 

призначень по наступних об'єктах: 

в т.ч 

за рахунок перевиконання дохідної частини бюджету міста за січень-

червень 2021 року на: 
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- Капітальний ремонт електрощитової по вул.Минайська, 8  в сумі - 93 600, 00 

грн.  

- Капітальний ремонт мережі зовнішнього освітлення внутрішньоквартальної 

території  вул. Михайла Грушевського, 47,49,53,57 - 56 400, 00 грн. 

- Капітальний ремонт покрівлі  житлового будинку по вул. Володимирська, 82 

(ОСББ «Володимирська 82») - 150 000, 00 грн. 

- Капітальний ремонт пров. Єгерський - 150 000, 00 грн. 

- Капітальний ремонт вул. Юлія Ревая - 150 000, 00 грн. 

- Капітальний ремонт водопроводу та каналізації багатоквартирного житлового 

будинку що  вул. Тиводара Легоцького, 33 - 36 000, 00 грн. 

за рахунок перерозподілу: 

зменшити  на Капітальний ремонт покриття по пл.Ш.Петефі на -13 000 000, 00 

грн. 

збільшити на: 

Реконструкція інженерних мереж по пл.Ш.Петефі (коригування) - 12 286 000, 

00 грн. 

Капітальний ремонт вул. Донська - 150 000, 00 грн. 

Капітальний ремонт вул. Миколи Лелекача -150 000, 00 грн. 

Капітальний ремонт  дитячого майданчика по вул. Канальна, 27 - 150 000, 00 

грн. 

Капітальний ремонт водопроводу та каналізації багатоквартирного житлового 

будинку по  вул. Тиводара Легоцького, 33 - 114 000, 00 грн. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно 

 

 

10. Управління капітального будівництва 

10.1. Лист управління охорони здоров'я №53/31-19 від 23.06.2021р. 

ВИРІШИЛИ: Відмовити у задоволенні клопотання, щодо виділення коштів. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно 

 

10.2. Лист №28.01-15/122 від 15.06.2021р.  

ВИРІШИЛИ: Частково підтримати клопотання №28.01-15/122 від 15.06.2021р. 

та рекомендувати виділити додаткові кошти на "Капітальний ремонт будівлі по 

вул. Кармелюка,7" в сумі – 450 000, 00 грн. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно 

10.3. Лист №28.01-15/121 від 14.06.2021р.  

ВИРІШИЛИ: Повернутись до розгляду питання після перевиконання дохідної 

частини бюджету міста у наступних періодах.  
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За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно 

 

10.4. Лист №28.01-15/120 від 14.06.2021р.  

ВИРІШИЛИ: Повернутись до розгляду питання після перевиконання дохідної 

частини бюджету міста у наступних періодах.  

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно 

 

10.5. Лист №28.01-15/127-1 від 15.06.2021р.  

ВИРІШИЛИ: Частково підтримати клопотання №28.01-15/127-1 від 

15.06.2021р. та рекомендувати виділити додаткові кошти на завершення робіт  в 

разі неотримання запозичення до бюджету в.т.ч.: 

- Капітальний ремонт фасаду поліклініки МДКЛ по вул. Боженка, 2 із заміною 

вікон - 500 000, 00 грн. 

- Реконструкція будівлі поліклініки літ. Д під потреби маломобільних груп 

населення по вул. Грибоєдова, 20В - 650 000, 00 грн.  

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно 

 

10.6. Лист №28.01-15/129 від 16.06.2021р.  

ВИРІШИЛИ: Частково підтримати клопотання №28.01-15/129 від 16.06.2021р.  

та рекомендувати виділити додаткові кошти на завершення робіт  по наступним 

об'єктам: 

- Капітальний ремонт покрівлі корпусу № 4 Ужгородської дитячої музичної 

школи № 1 ім. П. І. Чайковського по вул. Волошина, 18 - 700 000, 00 грн. 

- Капітальний ремонт благоустрою території ЗДО №28 по вул. Добролюбова 4А 

- -500 000,00 грн. 

- Капітальний ремонт опалення будівлі ЗОШ І-ІІІ ст. № 19 по вул. Заньковецької 

500 00, 00 грн. 

- Будівництво мультифункціонального майданчика на території УСЗОШ №1 з 

поглибленим вивченням англійської мови по вул.Високій - 500 000, 00 грн. 

- Капітальний ремонт спортивного майданчика для міні-футболу зі штучним 

покриттям в ЗОШ І-ІІІ ст. № 19 по вул. Заньковецької, 66 - 700 000, 00 грн. 

- Реконструкція зовнішнього освітлення території ЗОШ №12 та ЗОШ №15 по 

вул.Заньковецької, 13А, 17А - 200 000, 00 грн. 

- Рекультивація території існуючого сміттєзвалища в с. Барвінок Ужгородського 

району II-га черга - будівництво - 1 000 000, 00 грн. 
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- Реконструкція КНС-2 по вул. Анкудінова (в тому числі виготовлення проектно-

кошторисної документації ) - 200 000, 00 грн. 

- Капітальний ремонт будівлі по вул. Дворжака, 49 - 400 000, 00 грн. 

- Реконструкція водопровідної мережі по вул. Загорська від вул. Д. Георгієва (в 

тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації) - 300 000, 00 грн. 

-Реконструкція водопровідної мережі по вул. Капушанській від вул. 

Грушевського до пр. Свободи  - 350 000, 00 грн. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно 

 

10.7. Лист №28.01-15/147 від 12.07.2021р.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати клопотання №28.01-15/147 від 12.07.2021р. та 

рекомендувати виділити додаткові кошти на:  

- Капітальний ремонт харчоблоку ЗДО № 30  по   вул. Шевченка, 42 - 50 000, 00 

грн. 

-Капітальний ремонт благоустрою території стадіону "Авангард" по                                 

вул. Ів. Франка - 50 000, 00 грн. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно 

 

СЛУХАЛИ: Мухомедьянова Н.Б. доповіла присутнім членам комісії про 

потребу у коштах на проведення благоустрою території ЗДО №28 по вул. 

Добролюбова, 4А. 

ВИСТУПИЛИ: Мухомедьянова Н.Б. повідомила, відповідно до норм чинного 

законодавства, про наявність конфлікту інтересів, тому участі у обговоренні та 

голосуванні не приймала. 

ВИРІШИЛИ: Частково підтримати клопотання  Мухомедьянова Н.Б. та 

рекомендувати виділити додаткові кошти на капітальний ремонт благоустрою 

території ЗДО № 28 по   вул. Добролюбова, 4А в сумі - 150 000, 00 грн.  

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 7 

"Не приймав участі у голосуванні" -  1 

 

II. Про лист управління економічного розвитку міста №1.05-16/57 від 

08.07.2021р. 

СЛУХАЛИ: Риба А.Ю. ознайомив присутніх із листом управління економічного 

розвитку міста №1.05-16/57 від 08.07.2021р., щодо додаткової потреби у коштах, 

а саме: 
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КПКВ 2717610 “Програма підтримки підприємництва м. Ужгород на 2020-2022 

роки” 

КПКВ 2717622 “ Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів” 

Програма розвитку туризму та формування позитивного інвестиційного іміджу 

м. Ужгород на 2018 -2022 роки” 

ВИРІШИЛИ: Частково підтримати клопотання №1.05-16/57 від 08.07.2021р. та 

рекомендувати виділити додаткові кошти на Програму розвитку туризму та 

формування позитивного інвестиційного іміджу  м.Ужгород на 2018-2022 роки в 

сумі – 60 000,00 грн.  

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 7 

"Не приймав участі у голосуванні" – 1 

 

III. Про лист департаменту фінансів та бюджетної політики №506/33/04-12 

від 13.07.2021р.  

СЛУХАЛИ: Риба А.Ю. ознайомив присутніх із листом департаменту фінансів 

та бюджетної політики №506/33/04-12 від 13.07.2021р. та листом виконавчого 

комітету №07-12/271 від 12.07.2021р. щодо додаткової потреби у  коштах по коду 

0219800 "Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання 

програм соціально-економічного розвитку регіонів"  на Програму підтримки 

державної установи "Закарпатська установа виконання покарань (№9) 

ВИРІШИЛИ: Частково підтримати клопотання №07-12/271 від 12.07.2021р. та 

рекомендувати виділити додаткові кошти по коду 0219800 "Субвенція з 

місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-

економічного розвитку регіонів"  на Програму підтримки державної установи 

"Закарпатська установа виконання покарань (№9) в сумі - 200 000, 00 грн. 

 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно 

IV. Про лист управління капітального будівництва  № 28.01-15/160 від 

14.07.2021р. 

СЛУХАЛИ:  Риба А.Ю. ознайомив присутніх із листом управління капітального 

будівництва  № 28.01-15/160 від 14.07.2021р., щодо додаткової потреби у коштах 

на завершення робіт по об'єктах. 

ВИРІШИЛИ: Частково підтримати клопотання № 28.01-15/160 від 14.07.2021р. 

та рекомендувати виділити додаткові кошти за рахунок зменшення бюджетних 

призначень по департаменту міського господарства на: 

Капітальний ремонт системи зливової каналізації по вул. Міцкевича буд. 

3,5,5а,7,9 та вул. Достоєвського буд.20 - 150 000, 00 грн. 
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За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно 

 

V. Про лист управління освіти №29.01-14/602 від 14.07.2021р.   

ВИСТУПИЛИ: Мухомедьянова Н.Б. повідомила, відповідно до норм чинного 

законодавства, про наявність конфлікту інтересів, тому участі у обговоренні та 

голосуванні не приймала. 

СЛДУХАЛИ: Риба А.Ю. ознайомив присутніх із листом управління освіти 

№29.01-14/602 від 14.07.2021р., щодо виділення додаткових коштів на 

проведення поточного ремонту УЗОШ І-ІІІ ст. №9. 

ВИРІШИЛИ: Частково підтримати клопотання №29.01-14/602 від 14.07.2021р. 

та рекомендувати за рахунок перевиконання дохідної частини загального фонду 

Ужгородської міської територіальної громади за січень-червень 2021 року 

виділити додаткові кошти на проведення поточного ремонту УЗОШ №9 в сумі -

150 000, 00 грн. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 7 

"Не приймав участі у голосуванні" – 1 

 

СЛУХАЛИ: Риба А.Ю. зауважив 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 інвестиційної та 

регуляторної політики. від 13.07.2021р. та 14.07.2021р. підготувати відповідні 

доповнення до проектів рішень із подальшим затвердженням на черговій сесії 

міської ради. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати головним розпорядникам коштів відповідно до 

результатів постійної комісії з питань соціально – економічного розвитку, 

бюджету, фінансів, оподаткування інвестиційної та регуляторної політики. від 

08.02.2021р. внести зміни до відповідних міських цільових програм, бюджету 

територіальної громади та підготувати відповідні доповнення до проектів рішень 

із подальшим затвердженням на черговій сесії міської ради. 

    За це рішення голосували: 

   "За" одноголосно 

 

Голова комісії          Андрій РИБА 

 

 

Секретар комісії                                                           Ігор ЧОРНІЙ 


