
ПРОТОКОЛ №25 

 

засідання постійної комісії з питань соціально – економічного розвитку, 

бюджету, фінансів, оподаткування, інвестиційної та регуляторної  

політики 

 

від 27.07.2021 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.,  

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

ВІДСУТНІ:. Роман М.В.– члени комісії. 

ЗАПРОШЕНІ: 

Мелкумян А.С. – секретар міської ради; 

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

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

Келемец А.М. – директор департаменту соціальної політики; 

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

Шевчук Л.О. – начальник відділу по роботі з депутатами та постійними 

комісіями; 

Фленько І.І. – директор Ужгородського міського центру соціальних служб;   

Тарахонич В.Ю. –начальник управління міжнародного співробітництва та 

інновацій; 

Бобик П.І. – начальник відділу транспорту;  

Ленько А.Ю. – начальник управління правового забезпечення; 

Чегіль М.М. – заступник начальника управління у справах культури, молоді та 

спорту; 

Боршовський О.І. – начальниу управління містобудування та архітектури; 

Головей Н.В. – головний спеціаліст відділу управління комунальною власністю 

та земельними ресурсами департаменту міського господарства; 

Пугачов В.О. – заступник начальника управління муніципальної варти; 

Просяник С.Б. – головний спеціаліст відділу мобілізаційної роботи; 

Чегіль М.М. – заступник начальника управління у  справах культури, молоді та 

спорту; 

Цап В.В. – заступник начальника управління економічного і соціального 

розвитку міста; 

Тищук І.М. – військовий комісар Ужгородського об’єднаного військового 

комісаріату. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

I. Про лист департаменту фінансів та бюджетної політики №525/33/04-12 від 

21.07.2021р.  

II. Про лист департаменту фінансів та бюджетної політики №528/33/04-12 від 

22.07.2021р. (субвенція) 
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III. Про лист департаменту фінансів та бюджетної політики №531/33/02-09 

від 23.07.2021р.  

IV. Про лист департаменту фінансів та бюджетної політики №535/33/02-09 

від 26.07.2021р. (субвенція)) 

V. Про відповідь на протокольне доручення від 29.06.2021р. протокол № 23 

постійної комісії з питань соціально – економічного розвитку, бюджету, 

фінансів, оподаткування, інвестиційної та регуляторної політики. 

VI. Про розгляд проектів рішень пленарного засідання VIII сесії міської 

ради VIII скликання. 

I. Про лист департаменту фінансів та бюджетної політики №525/33/04-12 від 

21.07.2021р. 

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

та бюджетної політики №525/33/04-12 від 21.07.2021р. щодо перерозподілу 

коштів між департаментом міського господарства та управлінням у справах 

культури, молоді та спорту на фінансування КП «Стадіон Авангард» у сумі 

4 000 000, 00 млн. грн.  

ВИРІШИЛИ:  

1. Погодити перерозподіл по загальному фонду бюджету:   

департаменту міського господарства зменшити видатки по коду 1215041 

Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд по «Програмі утримання 

та фінансової підтримки спортивних споруд КП «Стадіон Авангард»: 

«усього» - у сумі 4 000 000 грн., у тому числі: 

«видатки споживання» - у сумі  4 000 000 грн.,  

управлінню у  справах культури, молоді та спорту збільшити видатки по 

коду 1215041 Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд  

«усього» - у сумі 4 000 000 грн., у тому числі: 

«видатки споживання» - у сумі  4 000 000 грн.,  

«оплата праці» - у сумі  2 709 500 грн. 

«комунальні послуги та енергоносії» - у сумі 310 200 грн.  

2. Департаменту фінансів та бюджетної політики внести відповідні зміни до 

проєкту рішення Про зміни до бюджету Ужгородської міської територіальної 

громади на 2021 рік. 

   За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

 "ЗА" – одноголосно 

 

II. Про лист департаменту фінансів та бюджетної політики №528/33/04-12 

від 22.07.2021р. (субвенція) 

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

та бюджетної політики №528/33/04-12 від 22.07.2021р. щодо розподілу субвенції 

з державного бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у 

системі охорони здоров’я на 2021 рік. 

ВИРІШИЛИ: Погодити розподіл державної субвенції та доручити 

департаменту фінансів та бюджетної політики підготувати розпорядження 

міського голови із подальшим затвердженням на сесії міської ради. 
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 За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  "ЗА" – одноголосно 

 

III. Про лист департаменту фінансів та бюджетної політики №531/33/02 від 

23.07.2021р.  

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

та бюджетної політики №531/33/04-12 від 23.07.2021р. щодо співфінансування 

до субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів 

щодо підтримки територій, що зазнали негативного впливу в наслідок збройного 

конфлікту на сході України. 

ВИРІШИЛИ:  

1. Підтримати співфінансування до субвенції з державного бюджету місцевим 

бюджетам на здійснення заходів щодо підтримки територій, що зазнали 

негативного впливу в наслідок збройного конфлікту на сході України в сумі – 

556 875, 00 грн. за рахунок перевиконання дохідної частини бюджету міста.  

2. Департаменту фінансів та бюджетної політики  внести відповідні зміни до 

проєкту рішення Про зміни до бюджету Ужгородської міської територіальної 

громади на 2021 рік. 

   За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  "ЗА" – одноголосно 

 

IV. Про лист департаменту фінансів та бюджетної політики №535/33/02-09 

від 26.07.2021р. (субвенція) 

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

та бюджетної політики №535/33/04-12 від 26.07.2021р. щодо розподілу субвенції 

з державного бюджету місцевим бюджетам на капітальний ремонт вул. 

Канальної (від вул. Доманинської до вул. Оноківської) в м. Ужгород по Програмі 

благоустрою міста Ужгород на 2018-2022 роки»  в сумі 3 600 000 грн. 

ВИРІШИЛИ: Погодити розподіл державної субвенції та доручити 

департаменту фінансів та бюджетної політики підготувати розпорядження 

міського голови із подальшим затвердженням на сесії міської ради. 

 За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

 "ЗА" – одноголосно 

 

V. Про відповідь на протокольне доручення від 29.06.2021р. протокол № 23 

постійної комісії з питань соціально – економічного розвитку, бюджету, 

фінансів, оподаткування, інвестиційної та регуляторної політики. 

СЛУХАЛИ: Риба А.Ю. ознайомив присутніх членів комісії із відповіддю відділу 

по роботі із депутатами та постійними комісіями  на протокольне доручення, 

щодо розробки нового положення про присвоєння звання «Почесний громадянин 

міста Ужгород». 

СЛУХАЛИ: Мелкумян А.С. зауважив присутнім членам комісії, що дане 

питання є достатньо актуальне та потребує детального обговорення в середині  

депутатського корпусу із залученням відповідних спеціалістів . Зважаючи на це 

повідомив, що як секретар міської ради ініціює створення відповідної комісії із 
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розробки нового положення про присвоєння звання «Почесний громадянин міста 

Ужгород». 

ВИРІШИЛИ: Прийняти інформацію до відома. 

       За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

   "ЗА" – одноголосно 

 

VI. Про розгляд проектів рішень пленарного засідання VIII сесії міської 

ради VIII скликання. 

1. Про проект рішення № 306 «Про присвоєння звання «Почесний громадянин м. 

Ужгорода».» (Белень М.О.) 

2. Про проект рішення № 307 «Про присвоєння звання «Почесний громадянин м. 

Ужгорода».» (Білак Л.О.) 

3. Про проект рішення № 308 «Про присвоєння звання «Почесний громадянин м. 

Ужгорода». (Біланін В.Ф.) 

4. Про проект рішення № 309 «Про присвоєння звання «Почесний громадянин м. 

Ужгорода».(Домище М.М.) 

5. Про проект рішення № 310 «Про присвоєння звання «Почесний громадянин м. 

Ужгорода». (Каламуняк М.М.) 

6. Про проект рішення № 311 «Про присвоєння звання «Почесний громадянин м. 

Ужгорода». (Ковач П.П.) 

7. Про проект рішення № 312 «Про присвоєння звання «Почесний громадянин м. 

Ужгорода». (Копельман М.С.) 

8. Про проект рішення № 313 «Про присвоєння звання «Почесний громадянин м. 

Ужгорода». (Погорелов В.В.) 

9. Про проект рішення № 314 «Про присвоєння звання «Почесний громадянин м. 

Ужгорода». (Смоланка В.І.) 

10. Про проект рішення № 315 «Про присвоєння звання «Почесний громадянин 

м. Ужгорода». (Співак В.Г.) 

11. Про проект рішення № 316 «Про присвоєння звання «Почесний громадянин 

м. Ужгорода». (Шолтес С.З.) 

12. Про проект рішення № 317 «Про присвоєння нагороди «Почесна відзнака 

Ужгородської міської ради». 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати проєкти рішень пакетом до розгляду на сесії.  

 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

«За» – одноголосно 

 

13. СЛУХАЛИ: Фленько І.І. представив проект рішення № 318 «Про 

перейменування, затвердження Положення, структури та штатної чисельності 

працівників Ужгородського міського центру соціальних служб.» 

ВИРІШИЛИ:  

1. Відправити проект рішення на довивчення  

2. Рекомендувати секретарю міської ради Мелкумяну А.С. створити та очолити 

робочу групу із залученням представників юридичного управління, 

департаменту фінансів та бюджетної політики та  департаменту соціального 
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захисту населення, щодо розробки нового  Положення, структури та штатної 

чисельності працівників Ужгородського міського центру соціальних служб. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

«За» - одноголосно 

 

14.  СЛУХАЛИ: Шевчук О.О. представила проект рішення № 319 «Про оплату 

комунальних послуг.» 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до розгляду 

на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

«За» - одноголосно 

15.  СЛУХАЛИ: Шевчук О.О. представила проект рішення № 320 «Про 

передачу об’єктів.» (житловий будинок для дітей – сиріт) 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до розгляду 

на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

«За» - одноголосно 

 

16.  СЛУХАЛИ: Головей Н.В. представила проект рішення № 321 «Про 

безоплатне прийняття квартир у комунальну власність територіальної громади 

міста Ужгород.» 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до розгляду 

на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

   «За» - одноголосно 

 

17.  СЛУХАЛИ: Головей Н.В. представила проект рішення № 322 «Про 

прийняття у комунальну власність квартир.» 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до розгляду 

на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

«За» - одноголосно 

 

18.  СЛУХАЛИ: Головей Н.В. представила проект рішення № 323 «Про 

включення об’єкта оренди до Переліку другого типу. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до розгляду 

на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

«За» -9 

«Утримався від голосування» - 1  

 

19.  СЛУХАЛИ: Головей Н.В. представила проект рішення № 324 «Про 

доповнення до рішення ІV сесії міської ради VІІІ скликання 30 березня 2021 року 

№ 172.» (вул. Закарпатська, 26а) 
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ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до розгляду 

на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

    «За» - 7 

«Утримались від голосування» - 3  

 

20.   СЛУХАЛИ: Головей Н.В. представила проект рішення № 325 «Про 

доповнення до рішення ІV сесії міської ради VІІІ скликання 30 березня 2021 року 

№ 172.» (вул. А.Міцкевича,7) 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до розгляду 

на сесії. 

 

    За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

     «За» -7 

«Утримались від голосування» - 3  

. 

21.  СЛУХАЛИ: Головей Н.В.  представила проект рішення № 326 «Про 

доповнення до рішення ІV сесії міської ради VІІІ скликання 30 березня 2021 року 

№ 172.» (вул. Волошина, 8). 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до розгляду 

на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

«За» -7 

«Утримались від голосування» - 3 

 

22.  СЛУХАЛИ: Яцків О.І. представила проект рішення № 327 «Про зміни до 

рішення ХV сесії міської ради VІ скликання 07.12.2012 року № 702.»(Про 

дольову участь у ремонті житлових будинків) 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до розгляду 

на сесії. 

 За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

     «За» -8 

  «Проти» -1 

«Утримались від голосування» - 1  

 

23.  СЛУХАЛИ: Волосянський О.П. представив проект рішення № 328 «Про 

визнання рішення таким, що втратило чинність.» 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до розгляду 

на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

«За» - одноголосно 

 

24.  СЛУХАЛИ: Бобик П.І. представив проект рішення № 329 «Про надання 

згоди на реалізацію проєкту цільових екологічних (зелених) інвестицій для 

придбання автобусів, оснащених електричними двигунами.» 
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ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до розгляду 

на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

«За» - одноголосно 

 

25.  СЛУХАЛИ: Тарахонич В.Ю. представила проект рішення № 330 «Про 

Програму розвитку транскордонного співробітництва та підтримки 

імплементації проєктів міжнародної технічної допомоги в м. Ужгород на 2023 – 

2027 роки.» 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до розгляду 

на сесії. 

 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

«За» - одноголосно 

 

26.  СЛУХАЛИ: Пугачов В.О.  представив проект рішення № 331 «Про 

Програму демонтажу самовільно встановлених елементів благоустрою на 

території міста Ужгород на 2021 – 2022 роки.» 

ВИРІШИЛИ: Відправити проєкт рішення на довивчення. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

«За» - одноголосно. 

 

27.  СЛУХАЛИ: Тищук І.М. представив проект рішення  № 332 «Про Програму 

організації та забезпечення підрозділів територіальної оборони на 2022 – 2024 

роки.» 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до розгляду 

на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

«За» - одноголосно 

 

28.  СЛУХАЛИ: Просяник С.Б. представив проект рішення № 333 «Про 

Програму підтримки військовослужбовців військової служби за контрактом, які 

укладуть контракт у 2022 – 2024 роках.» 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до розгляду 

на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

«За» - одноголосно 

 

29.  СЛУХАЛИ: Просяник С.Б. представив проект рішення № 334 «Про 

Програму забезпечення заходів з оборонної та мобілізаційної роботи на 2022 – 

2024 роки.» 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до розгляду 

на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

«За» - одноголосно 
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30.  СЛУХАЛИ: Просяник С.Б. представив проект рішення № 335 «Про зміни 

до рішення LІ сесії VІІ скликання 15 жовтня 2020 року № 2158 «Про Програму 

надання шефської допомоги військовим частинам розташованим на території 

міста на 2021 – 2022 роки». 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до розгляду 

на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

«За» - одноголосно 

31.  СЛУХАЛИ: Ленько А.Ю. представив проект рішення № 336 «Про зміни та 

доповнення до рішення ХVІІ сесії міської ради VІІ скликання 09.11.2017 року № 

797.» (Програма сприяння виконанню рішень судів) 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до розгляду 

на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

«За» - одноголосно 

32.  СЛУХАЛИ: Ленько А.Ю. представив проект рішення № 337 «Про зміни до 

рішення VІІ сесії міської ради VІІІ скликання 01.07.2021 року № 231.» (Програма 

підтримки законності та правопорядку) 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до розгляду 

на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

«За» - одноголосно 

 

33.  СЛУХАЛИ: Ленько А.Ю. представив проект рішення № 338 «Про визнання 

рішення таким, що втратило чинність.» 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до розгляду 

на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

«За» - одноголосно 

 

34. СЛУХАЛИ: Мухомедянова Н.Б. повідомила, відповідно до норм чинного 

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

голосуванні не приймала. 

проект рішення № 339 «Про зміну назви та затвердження Статуту закладу освіти 

міста.» 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до розгляду 

на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

«За» - 9 

«Не приймав участі у голосуванні» – 1 

 

35.  СЛУХАЛИ: Чегіль М.М. представила проект рішення № 340 «Про 

створення комунальної установи «Стадіон «Авангард» Ужгородської міської 

ради.» 
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ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до розгляду 

на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

«За» - одноголосно 

 

36.  СЛУХАЛИ: Чегіль М.М. представила проект рішення № 341 «Про Програму 

обліку об’єктів культурної спадщини м. Ужгород на 2022 – 2024 роки.» 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до розгляду 

на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

«За» - одноголосно. 

 

37.  СЛУХАЛИ: Чегіль М.М. представив проект рішення № 342 «Про Програму 

«Молодь міста Ужгород» на 2022 – 2024 роки. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до розгляду 

на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

«За» - одноголосно 

 

38.  СЛУХАЛИ: Чегіль М.М. представила проект рішення № 343 «Про Програму 

розвитку фізичної культури та спорту в м. Ужгород на 2022 – 2024 роки.» 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до розгляду 

на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

«За» - одноголосно 

 

39.  СЛУХАЛИ: Чегіль М.М. представила проект рішення № 344) «ро 

присвоєння звання «Лауреат міської премії імені Петра Скунця». 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до розгляду 

на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

«За» - одноголосно 

 

40.  СЛУХАЛИ: Келемец А.М. представила проект рішення № 345 «Про надання 

грошової допомоги малозабезпеченим мешканцям міста. 

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

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

голосуванні не приймав. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до розгляду 

на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

«За» - одноголосно 

41.  СЛУХАЛИ: Келемец А.М. представила проект рішення № 346 «Про зміни 

до Програми посилення соціального захисту громадян міста «Добра справа» на 

2021 – 2023 роки.» 
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ВИРІШИЛИ: Відхилити проєкт рішення 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

«За» - одноголосно 

 

42. проект рішення № 347 «Про Програму забезпечення дітей, які опинились у 

складних життєвих обставинах, медичними та соціальними послугами на 2022 – 

2024 роки.» 

43. проект рішення № 348 «Про Програму медичного забезпечення ветеранів, 

інвалідів Великої Вітчизняної війни та учасників бойових дій на 2023 – 2026 

роки.» 

44. проект рішення № 349 «Про Програму протиепідемічних заходів та боротьби 

з інфекційними хворобами у м. Ужгород на 2023 – 2026 роки.» 

45. проект рішення № 350 «Про міську Програму боротьби з онкологічними 

захворюваннями на 2023 – 2026 роки.» 

46. проект рішення № 351 «Про міську Програму «Цукровий та нецукровий 

діабет» на 2023 – 2026 роки.» 

47. проект рішення № 352 «Про Програму протидії захворюванню на 

туберкульоз на 2023 – 2026 роки.» 

48. проект рішення № 353 «Про Програму забезпечення мешканців м. Ужгород 

імплантати для надання медичної допомоги хворим із ураженням органів опори 

та руху на 2023 – 2026 роки.» 

49. проект рішення № 354 «Про міську Програму «Розвиток нефрологічної та 

гемодіалізної служби на 2023 – 2026 роки».» 

50. проект рішення № 355 «Про зміни до рішення ХVІІ сесії міської ради VІІ 

скликання 09.11.2017 року № 796.» (Програма боротьби з онкологічними 

захворюваннями») 

51. проект рішення № 356 «Про зміни до рішення L сесії міської ради VІІ 

скликання 23.07.2020 № 2023.» (Програма забезпечення мешканців, які 

страждають на орфанні захворювання) 

52. проект рішення № 357 з доповненням «Про зміни до рішення Х LІ сесії 

міської ради VІІ скликання 14.11.2019 року № 1733.» (Програма фінансової 

підтримки закладів медичної допомоги) 

53. проект рішення № 358 «Про прийняття коштів іншої субвенції з місцевого 

бюджету на 2021 рік». (Оноківська територіальна громада) 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати проєкти рішень пакетом до розгляду на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

«За» - одноголосно 

 

54. СЛУХАЛИ: Яцків О.І. представила проект рішення № 359 «Про Програму 

благоустрою міста Ужгород на 2023 – 2027 роки.» 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до розгляду 

на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

«За» - одноголосно 
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55.  СЛУХАЛИ: Яцків О.І. представила проект рішення № 360 «Про зміни до 

Програми відновлення історичного центру м. Ужгорода на 2021 – 2023 роки.» 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до розгляду 

на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

«За» - одноголосно 

 

56.  СЛУХАЛИ: Яцків О.І. представила проект рішення № 361 «Про зміни до 

Програми капітального ремонту житлового фонду у м. Ужгород на 2018 – 2022 

роки.» 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до розгляду 

на сесії з наступними критичними зауваженнями: 

1.Включити у Завдання 1 Програми об’єкт - «Капітальний ремонт покрівлі 

житлового будинку по вул. Адольфа Добрянського, 6» загальною кошторисною 

вартістю 1500,0 тис.грн, бюджетні призначення 200,0 тис.грн, співфінансування 

мешканців – 50,0 тис.грн. 

2. Вилучити із завдання 2 Програми об’єкт - «Капітальний ремонт водопровідно-

каналізаційної мережі житлового будинку по вул. Адольфа Добрянського, 6» 

загальною кошторисною вартістю 250,0 тис.грн, бюджетні призначення 200,0 

тис.грн, співфінансування мешканців – 50,0 тис.грн. 

3. Збільшити у завданні 6 Програми бюджетні призначення на об’єкт 

«Капітальний ремонт електрощитової та електромереж будинку по вул. Олексія 

Бестужева-Рюміна, 12, Кристал» на суму 140,0 тис.грн та викласти об’єкт у 

редакції: загальна кошторисна вартість 299,426 тис.грн, бюджетні призначення 

240,0 тис.грн, співфінансування мешканців – 60,0 тис.грн. 

4. Зменшити у завданні 5 Програми бюджетні призначення на об’єкт 

«Капітальний ремонт водопровідно-каналізаційної мережі будинку по вул. 

Тиводара Легоцького, 33 (ОСББ «Комфорт 33») на суму 150,0 тис.грн та 

викласти об’єкт у наступній редакції: загальна кошторисна вартість 299,817 

тис.грн, бюджетні призначення 150,0 тис.грн, співфінансування мешканців – 

37,5 тис.грн. 

5. Збільшити у завданні 1 Програми бюджетні призначення на об’єкт 

«Капітальний ремонт покрівлі будинку по вул. Адама Міцкевича, 7 на суму 150,0 

тис.грн та викласти об’єкт у редакції: загальна кошторисна вартість 815,951 

тис.грн, бюджетні призначення 200,0 тис.грн, співфінансування мешканців – 

50,0 тис.грн. 

6. Привести у відповідність додатки 2 і 3 до Програми з врахуванням 

внесених змін. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

«За» - одноголосно 

 

57.  СЛУХАЛИ: Яцків О.І. представила проект рішення № 362 з доповненням 

«Про зміни до Програми благоустрою міста Ужгород на 2018 – 2022 роки.» 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до розгляду 

на сесії з наступними критичними зауваженнями: 
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1. У Додатку 12 до Програми у завданні 1 «Капітальний ремонт міських шляхів» 

передбачити видатки субвенції з державного бюджету на реалізацію заходу 

«Капітальний ремонт вул. Канальної (від вул. Доманинської до вул. 

Оноківської).» у сумі 3600,0 тис. грн. 

2. зменшити бюджетні асигнування на проведення робіт із капітального ремонту 

внутрішньоквартальної території вул. Тиводара Легоцького, 17 на 140,0 тис. грн 

         
 

Додаток 12 до Програми 

     

Необхідні обсяги фінансування першочергових заходів на 

капітальний ремонт об'єктів благоустрою на 2021 рік 

    тис. грн. 

№ Найменування заходів Міський 

бюджет 

Державний 

бюджет 

Обсяг 

видатків 

на 2021рік 

  

Капітальні видатки на 

об'єкти благоустрою  0   

1 

Капітальний ремонт 

міських шляхів  0   

  

 вул. Канальної (від вул. 

Доманинської до вул. 

Оноківської) 50,000 3 600,000 3 650,000 

 

Капітальний ремонт 

внутрішньоквартальних 

територій 10947,612   10947,612 

 вул. Тиводара Легоцького,17 160,0   160,0 

 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

«За» - одноголосно 

 

58.  СЛУХАЛИ: Яцків О.І. представила проект рішення № 363 з доповненням 

«Про зміни до Програми реконструкції та капітального ремонту мережі 

зовнішнього освітлення міста Ужгород на 2021 – 2023 роки.» 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до розгляду 

на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

«За» - одноголосно 

 

59.  СЛУХАЛИ: Яцків О.І. представила проект рішення № 364 з доповненням  

«Про зміни до Програми фінансової підтримки комунальних підприємств міста 

Ужгород на 2018 – 2022 роки.» 
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СЛУХАЛИ: Готра В.В. повідомив, відповідно до норм чинного законодавства, 

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

приймав. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до розгляду 

на сесії з наступними критичними зауваженнями: 

1. Збільшити графу «Обсяг профінансованих видатків у 2021 році (з 

наростаючим підсумком з початку року)» Додатку 7 до Програми, 

відповідно до проведеного фактичного фінансування комунальних 

підприємств, а    саме: 

Пункт 1.1. КП «Ужгородський муніципальний транспорт» - 15 583 984 грн. 

Пункт 1.2. КП «Комунальне авто-транспортне підприємство-072801» - 

2 500 000 грн. 

Пункт 1.3. КП «Архітектурно-планувальне бюро» - 200 000 грн. 

Пункт 2.2. КП «КАТП-072801» - 382 992 грн. 

2. Збільшити графу «Обсяг фінансування передбачений у бюджеті на 

2021 рік (з наростаючим підсумком з початку року)» Додатку 7 до 

Програми, 

відповідно до передбачених у бюджеті коштів, а саме: 

Пункт 1.4. КП «Водоканал міста Ужгород» (для проведення телеінспекції 

колектору на пл. Театральній) – 88 300 грн. 

Пункт 2.3. КП «Архітектурно-планувальне бюро» - 100 000 грн. 

Пункт 2.5. КП “Парк культури та відпочинку “Під замком” (дотація на 

покриття збитків за 2020 рік) – 217 400 грн. 

3. Привести у відповідність Додаток 7 до Програми згідно з 

внесеними змінами. 

 
    Додаток 5 

до рішення VI сесії міської 

ради VІII скликання  

25.05.2021 року № 215 

 
    Додаток 7 до Програми 
      
      

      

Обсяг фінансування у розрізі комунальних 

підприємств на 2021 рік 

   

      

     грн. 

№ 

п/п 

ТПКВКМ

Б 

Назва комунального 

підприємства 

Очікува

на сума 

збільшен

ня 

обсягу 

фінансув

ання 

(проєкт) 

Обсяг 

фінансуванн

я 

передбачени

й у бюджеті 

на 2021 рік 

(з 

наростаючи

м підсумком 

Обсяг 

профінанс

ованих 

видатків у 

2021 році 

(з 

наростаюч

им 

підсумком 
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з початку 

року) 

з початку 

року) 

1 Внески до статутного капіталу суб’єктів 

господарювання 

  

1.1. 1217670 КП «Ужгородський муніципальний 

транспорт» 

20 903 600 15 583 984 

1.2. 1217670 КП «Комунальне авто-транспортне 

підприємство-072801» 

2 500 000 2 500 000 

1.3. 1217670 КП «Архітектурно-планувальне бюро» 200 000 200 000 

1.4. 1217670 КП «Водоканал міста Ужгород», в тому 

числі: 

88 300  

  для проведення телеінспекції колектору на пл. 

Театральній 

88 300  

2 Утримання та ефективна експлуатація об’єктів комунального 

господарства 

 

2.1. 1216013 КП «Водоканал міста 

Ужгород», в тому числі: 

501 000   

  дотація на покриття збитків за 1 

квартал 2020 року 

501 000   

2.2. 1216017 КП «КАТП-072801» (дотація на 

покриття збитків за 9 місяців 2020 

року) 

400 400 382 992 

2.3. 1216017 КП «Архітектурно-

планувальне бюро» (дотація 

на покриття збитків за 2019 

рік) 

309 100 100 000  

2.4. 1216017 КП "Ужгородська міська 

друкарня" (дотація на 

покриття збитків за І 

квартал 2020 року) 

69 400   

2.5. 1216017 КП "Парк культури та відпочинку "Під 

замком"  (дотація на покриття збитків 

за  2020 рік) 

217 400  

 Всього по 

коду 

1217670 0 23 691 900 18 283 984 

  1216010 879 500 717 800 382 992 

  Разом 879 500 24 409 700 18 666 976 

 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

«За» - 9 

«Не приймав участі у голосуванні» -1 

 

60.  СЛУХАЛИ: Цап В.В.  представив проект рішення № 365 з доповненням 

«Про зміни до Програми економічного і соціального розвитку м. Ужгород на 

2021 рік.» 
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ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до розгляду 

на сесії з наступними критичними зауваженнями: 

       У додатку 2 “Показники будівництва, реконструкції та капітального ремонту 

соціально-культурних та комунальних об’єктів на 2021 рік” збільшити обсяг 

фінансування на капітальний ремонт освітлення футбольного поля стадіону 

"Авангард" по вул. Ів. Франка -500,0 тис. грн. (кошти міського бюджету). 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

«За» - одноголосно 

 

61.  СЛУХАЛИ: Гах Л.М. представила проект рішення № 366 з доповненням 

«Про зміни до бюджету Ужгородської міської територіальної громади на 2021 

рік.» 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до розгляду 

на сесії з наступними критичними зауваженнями: 

1. Провести наступний перерозподіл бюджетних призначень по 

загальному фонду бюджету:  

департаменту міського господарства зменшити видатки по коду 

1215041 «Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд» по «Програмі 

утримання та фінансової підтримки спортивних споруд КП «Стадіон Авангард» 

на 2021-2023 роки»: 

«усього» - у сумі 4 000 000 грн., у тому числі: 

«видатки споживання» - у сумі 4 000 000 грн.; 

управлінню у справах культури, молоді та спорту збільшити видатки 

по коду 1015041«Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд»: 

«усього» - в сумі 4 000 000 грн., у тому числі: 

«видатки споживання» - у сумі 4 000 000 грн., з них: 

«оплата праці» - у сумі 2 709 500 грн.; 

«комунальні послуги та енергоносії» - у сумі 310 200 грн. 

2. Провести наступний перерозподіл бюджетних призначень бюджету 

розвитку спеціального фонду департаменту міського господарства, а саме: 

збільшити бюджетні призначення по коду 1216017 «Інша діяльність, 

пов’язана з експлуатацією об’єктів житлово-комунального господарства» на 

«Програму капітального ремонту житлового фонду у м. Ужгород на 2018-

2022 роки», «усього» – у сумі 140 000 грн, у тому числі: 

зменшити на «Капітальний ремонт водопроводу та каналізації житлового 

будинку по вул. Адольфа Добрянського, 6», кошторисна вартість 250 000 грн., 

2021 рік будівництва, в сумі 200 000 грн.; 

зменшити на «Капітальний ремонт водопроводу та каналізації житлового 

будинку по вул. Тиводара Легоцького, 33 (ОСББ «Комфорт 33»)», кошторисна 

вартість 299 817 грн., 2021 рік будівництва, в сумі 150 000 грн.; 

збільшити на «Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку по 

вул. Адама Міцкевича, 7», кошторисна вартість 815 951 грн., 2021-2022 роки 

будівництва, в сумі 150 000 грн.; 
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збільшити на «Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку по 

вул. Адольфа Добрянського, 6», кошторисна вартість 1 500 000 грн., 2021-2022 

роки будівництва, в сумі 200 000 грн.; 

збільшити на «Капітальний ремонт електрощитової, мереж 

електроосвітлення житлового будинку по вул. Олексія Бестужева-Рюміна, 12 

(ОСББ «Бестужева-Рюміна 12, Кристал»)», кошторисна вартість 299 426 грн., 

2021 рік будівництва, в сумі 140 000 грн.; 

зменшити бюджетні призначення по коду 1216030 «Організація 

благоустрою населених пунктів» на «Програму благоустрою міста Ужгород на 

2018-2022 роки», «усього» – у сумі 140 000 грн, у тому числі: 

зменшити на «Капітальний ремонт внутрішноквартальної території по 

вул. Тиводара Легоцького, 17», кошторисна вартість 7 680 000 грн., 2021-2022 

роки будівництва, в сумі 140 000 грн. 

3. Провести наступний перерозподіл бюджетних призначень за рахунок 

перевиконання доходів загального фонду: 

департаменту фінансів та бюджетної політики зменшити видатки 

загального фонду по коду 3718710 «Резервний фонд місцевого бюджету», 

«усього» - у сумі 500 000 грн.; 

управління капітального будівництва збільшити видатки, як кошти 

передані із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду по коду 

1515041 «Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд», «усього» - у 

сумі 500 000 грн., у тому числі: 

збільшити на «Капітальний ремонт освітлення футбольного поля стадіону 

«Авангард» по вул. Ів. Франка», кошторисна вартість 750 000 грн., 2021-2022 

роки будівництва, в сумі 500 000 грн. 

4. Збільшити доходи бюджету розвитку спеціального фонду по коду 

33010100 «Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського 

призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та 

земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим» в 

сумі 556 875 грн. 

Виконкому збільшити видатки бюджету розвитку спеціального фонду (за 

рахунок збільшення доходів) по коду 0216082 «Придбання житла для окремих 

категорій населення відповідно до законодавства» для співфінансування до 

субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо 

підтримки територій, що зазнали негативного впливу внаслідок збройного 

конфлікту на сході України в сумі 556 875 грн. 

5. Проєкт рішення доповнити пунктом наступного змісту: 

«Співфінансування до субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 

здійснення заходів щодо підтримки територій, що зазнали негативного впливу 

внаслідок збройного конфлікту на сході України з бюджету Ужгородської 

міської територіальної громади на 2021 рік згідно з додатком 11». 

6. Зменшити обсяг резервного фонду бюджету Ужгородської міської на 

2021 рік у сумі 500 000 грн. 
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7. Внести відповідні зміни в текст та додатки до проєкту рішення «Про 

зміни до бюджету Ужгородської міської територіальної громади на 2021 рік» (з 

доповненням). 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

«За» - одноголосно 

62.  СЛУХАЛИ: Гах Л.М. представила проект рішення № 367 «Про відмову у 

наданні пільг.» (Товариство Червоного Хреста) 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до розгляду 

на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

«За» - одноголосно 

 

63.   СЛУХАЛИ: Гах Л.М. представила проект рішення № 259 «Про здійснення 

місцевих запозичень до бюджету Ужгородської міської територіальної громади 

у 2021 році.» 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до розгляду 

на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

«За» - одноголосно 

 

64.  СЛУХАЛИ: Волосянський О.П. представив проект рішення № 264 «Про 

зміни до рішення міської ради 10.07.2018 № 1151 «Про місцеві податки та 

збори». (про платників другої групи спрощеної системи оподаткування) 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до розгляду 

на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

«За» - одноголосно 

 

65.   СЛУХАЛИ: Боршовський О.І. представив проект рішення № 368 «Про 

найменування нової вулиці міста.» 

ВИРІШИЛИ:  

1.Відхилити проєкт рішення 

2. Рекомендувати головному архітектору міста Боршовському О.І. розробити 

проєкт рішення, щодо заборони перейменовувати вулиці міста Ужгород окрім 

випадків передбачених чинним законодавством  із подальшим затвердженням на 

сесії міської ради. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

«За» - одноголосно 

 

66.  СЛУХАЛИ: Боршовський О.І. представив проект рішення № 369 «Про 

затвердження детального плану території, обмеженої вулицями Климента 

Тімірязєва, Іллі Бродлаковича, Івана Фогарашія, Івана Сільвая, Андрія 

Бачинського та Стрільничною.» 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до розгляду 

на сесії. 
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За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

«За» - одноголосно 

67.  СЛУХАЛИ: Боршовський О.І. представив проект рішення № 370 «Про 

затвердження детального плану території, обмеженої Слов’янською 

набережною, Боздоським парком та річкою Уж.» 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до розгляду 

на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

«За» - одноголосно 

68.  СЛУХАЛИ: Боршовський О.І. представив проект рішення № 371 «Про 

затвердження детального плану території Боздоського парку.» 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до розгляду 

на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

«За» - одноголосно 

69.  СЛУХАЛИ: Боршовський О.І. представив проект рішення № 372 «Про 

внесення змін до детального плану території, обмеженої вулицями Загорською, 

Івана Франка, Фріца Гленца та річкою Уж.» 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до розгляду 

на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

«За» - одноголосно 

 

70.  проект рішення № 373 «Про надання та відмову у наданні дозволів на 

розробку проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок.» 

71. проект рішення № 374 «Про надання та відмову у наданні дозволів на 

розробку проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок.» 

72.  проект рішення № 375 «Про затвердження проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок.» (2/3 голосів) 

73. проект рішення № 376 «Про надання та відмову у наданні згоди на складання 

технічної документації щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості).» 

74.  проект рішення № 377 «Про затвердження технічної документації щодо 

встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості).» 

75. проект рішення № 378 «Про поновлення дії договорів оренди земельних 

ділянок.» 

76. проект рішення  № 379 «Про надання дозволів на проведення експертної 

грошової оцінки земельної ділянки.» 

77.   проект рішення № 380 «Про приватизацію земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення шляхом викупу.» 

78. проект рішення № 381 «Про зміни та скасування рішень міської ради.» 

79. проект рішення № 282 з доповненням «Про затвердження та відмову у 

затвердженні проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок.» (2/3 

голосів) 
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80. проект рішення № 285 з доповненням «Про затвердження проєктів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок зі зміною цільового 

призначення.» (2/3 голосів) 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати проєкти рішень пакетом до розгляду на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

«За» - одноголосно 

 

 

Про лист КНП Ужгородський міський пологовий будинок Ужгородської 

міської ради №457/03-12 від 27.07.2021р. 

СЛУХАЛИ: Риба А.Ю. ознайомив присутніх із листом КНП Ужгородський 

міський пологовий будинок Ужгородської міської ради №457/03-12 від 

27.07.2021р.щодо виділення додаткових коштів на оплату комунальних послуг 

та виплату заробітної плати із нарахуваннями сумі – 3 518 000, 00 грн. 

ВИРІШИЛИ:  

1. Направити даний лист на розгляд та відповідного реагування управлінню 

охорони здоров’я.  

2. Рекомендувати управлінню охорони здоров’я підготувати звернення до 

національної служби здоров’я України, щодо протермінування виплат перед 

закладами охорони здоров’я міста Ужгород  по договорах про медичне 

обслуговування населення  за програмою медичних гарантій із подальшим 

затвердженням на сесії міської ради.  

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

«За» - одноголосно 

 

Голова комісії             Андрій РИБА 

 

 

Секретар комісії                                                           Ігор ЧОРНІЙ 

 


