
ПРОТОКОЛ №27 

 

засідання постійної комісії з питань соціально – економічного розвитку, 

бюджету, фінансів, оподаткування, інвестиційної та регуляторної  

політики 

 

від 12.08.2021 р.          м. Ужгород 

 

ПРИСУТНІ: Риба А.Ю. – голова комісії. 

Чорній І.І. – секретар комісії. 

Горват Е.І., Мандич Ю.В.,  

Волосянський О.П., Білонка В.І., – члени комісії 

ВІДСУТНІ:. Готра В.В. – заст. голови комісії. 

Роман М.В., Гомонай В.В.,  

Мухомедянова Н.Б., Бадида М.П.,– члени комісії. 

ЗАПРОШЕНІ: 

Кенс О.Ю. – заступник директора департаменту фінансів та бюджетної політики; 

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

Чумак Л.Л. – начальник відділу зведеного бюджету, міжбюджетних відносин та 

місцевих запозичень  департаменту фінансів та бюджетної політики; 

Бабидорич В.І. – директор департаменту міського господарства; 

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

Ленько А.Ю. – начальник управління правового забезпечення; 

Глагола Я.І. – начальник управління охорони здоров’я та цивільного захисту; 

Ключинець І.К. – головний спеціаліст управління охорони здоров’я та цивільного 

захисту;  

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

I. Про листи департаменту фінансів та бюджетної політики №582/33/03-20 

від 10.08.2021р., №583/33/03-20 від 10.08.2021р.,  (висновки) 

II. Про лист департаменту фінансів та бюджетної політики №586 /33/06-21 

від 10.08.2021р. (субвенції) 

III. Про лист департаменту фінансів та бюджетної політики №546/33/04-12 

від 29.07.2021р. (перерозподіл 1) 

IV. Про лист департаменту фінансів та бюджетної політики №588/33/04-12 

від 11.08.2021р. (перерозподіл 2) 

V. Про лист департаменту фінансів та бюджетної політики №593/33/04-12 від 

12.08.2021р. 

 

I.Про листи департаменту фінансів та бюджетної політики №582/33/03-20 від 

10.08.2021р., №583/33/03-20 від 10.08.2021р.,  (висновоки) 

СЛУХАЛИ: Риба А.Ю. – ознайомив присутніх із висновками про 

перевиконання бюджету розвитку та загального фонду Ужгородської міської 

територіальної громади за січень-липень 2021р.  

ВИРІШИЛИ: Інформацію прийняти до відома. 

  За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

 "ЗА" – одноголосно 



 

II.Про лист департаменту фінансів та бюджетної політики №586 /33/06-21 від 

10.08.2021р. (субвенція) 

СЛУХАЛИ: Чумак Л.Л. ознайомила присутніх із реєстром листів щодо 

розподілу субвенцій відповідно до листів департаменту соціальної політики 

№347/34.06-31 від 09.08.2021р., управління освіти №01-14/664 від 09.08.2021р., 

управління охорони здоров’я та цивільного захисту населення №92/31-19 від 

09.08.2021р.  

ВИРІШИЛИ: Погодити розподіл субвенцій та рекомендувати департаменту 

фінансів підготувати розпорядження в.о. міського голови із подальшим 

затвердженням на сесії міської ради. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

 "ЗА" – одноголосно 

 

III.Про лист департаменту фінансів та бюджетної політики №546/33/04-12 

від 29.07.2021р. (перерозподіл 1) 

СЛУХАЛИ: Риба А.Ю. – ознайомив присутніх із реєстром листів головних 

розпорядників коштів щодо перерозподілу бюджетних призначень. 

(реєстр додається) 

 

1. Управління економічного розвитку міста 

1.1. лист №01.05-16/66 від 27.07.2021р. 

ВИРІШИЛИ: Погодити перерозподіл бюджетних призначень та доручити 

департаменту фінансів винести питання на розгляд чергової сесії міської ради.          

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

 "ЗА" – одноголосно 

 

IV. Про лист департаменту фінансів та бюджетної політики №588/33/04-12 

від 11.08.2021р. (перерозподіл 2) 

СЛУХАЛИ: Риба А.Ю. – ознайомив присутніх із реєстром листів головних 

розпорядників коштів щодо перерозподілу бюджетних призначень. 

(реєстр додається) 

 

1. Департамент міського господарства 

1.1. Лист №32.01-10/1094, звернення депутата В.Білонки 06.08.2021 №01-

11/573, 06.08.2021 №01-11/572 

ВИРІШИЛИ: Погодити перерозподіл бюджетних призначень та доручити 

департаменту фінансів винести питання на розгляд чергової сесії міської ради. 

ДМГ підготувати відповідні зміни до профільних програм.                 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно 

 

2. СЛУХАЛИ: Риба А.Ю. та Чорній І.І. – запропонували підтримати наступний 

перерозподіл між об’єктами по департаменту міського господарства, відповідно 

до поданої таблиці. 



Код 

Програм

ної 

класифік

ації  

видатків 

та 

кредитув

ання 

місцевих 

бюджетів 

Код 

економіч

ної 

класифік

ації 

видатків 

та 

кредитув

ання 

Найменування 

об'єктів 

будівництва, вид 

будівельних робіт, у 

тому числі проектні 

роботи 

Загальн

а 

тривалі

сть 

будівни

цтва 

(рік 

початку 

і 

заверше

ння) 

Загальн

а 

вартість 

будівни

цтва, 

гривень 

Рівень 

викона

ння 

робіт на 

початок 

бюджет

ного 

періоду, 

% 

Обсяг 

видатків 

бюджету 

розвитку, 

які 

спрямову

ються на 

будівницт

во об'єкта 

у 

бюджетно

му періоді, 

гривень 

Рівень 

готовно

сті 

об'єкта 

на 

кінець 

бюджет

ного 

періоду, 

% 

Обсяг 

фінансув

ання 

передбач

ений в 

бюджеті, 

гривень 

Обсяг 

фінансув

ання зі 

змінами, 

гривень 

Виконан

ання по 

обєкту, 

гривень 

Обсяг 

фінансув

ання по 

обєкту 

всього, 

гривень 

ПІБ 

депутат

а 

  
    Програма 

капітального 

ремонту житлового 

фонду у м. Ужгород 

на 2018-2022 роки 

  

823 811   116 000 100 0 116 000 597 867 

    

  

1216017 3132 
Капітальний 

ремонт покрівлі 

житлових будинків  

  

823 811   116 000 100 0 116 000 597 867 713 867 

  

  

1216017 3131 

Капітальний ремонт 

покрівлі житлового 

будинку по вул. 

Капушанська, 32 

(ОСББ 

"Капушанська, 32") в 

м. Ужгород. 

Коригування 

2020-

2021 823 811 90,7  116 000  100  0  116 000  597 867  713 867  

Прозор 

Є.     
    Програма 

благоустрою міста 

Ужгород на 2018-

2022 роки 

  

18 386 

076    -116 000    1 290 000  1 174 000  0  1 174 000  

  

  

1216030 3132 

Капітальний 

ремонт 

внутрішньоквартал

ьних територій   

11 200 

000    -141 000    540 000  399 000  0  399 000  

  

  

1216030 3132 

Капітальний ремонт 

внутрішньоквартальн

2021-

2022 

3 520 

000   -116 000  7,5  380 000  264 000  0  264 000  

Прозор 

Є.   



 
их територій пр. 

Свободи,28-36 

1216030 3132 

Капітальний ремонт 

внутрішньоквартальн

их територій вул. 

Тиводара 

Легоцького,17 

2021-

2022 

7 680 

000    -25 000  1,8  160 000  135 000  0  135 000      

1216030 3132 

Капітальний 

ремонт алеї по вул. 

Олексія Бестужева-

Рюміна 

2021-

2022 

2 000 

000    -25 000    200 000  175 000  0  175 000  Азізян І.   

1216030 3132 

Капітальний 

ремонт 

дитячих/спортивни

х майданчиків    350 000    -25 000    350 000  325 000  0  325 000      

1216030 3132 

Капітальний ремонт 

мультифункціональн

ого спортивно-

дитячого майданчика 

по вул. Насипна,3 

2021-

2022 350 000    -25 000    350 000  325 000  0  325 000  Чорній І.     

1217442 3132 

Капітальний 

ремонт міських 

шляхів   

4 836 

076    75 000    200 000  275 000  0  275 000      

1217442 3132 

Капітальний ремонт 

вул. Івана Тургенєва 

2021-

2022 

3 136 

076   -25 000  5,6 200 000  175 000  0  175 000  

Мелкум

ян А.   

1217442 3132 

Капітальний ремонт 

вул. Карела Чапека 

2021-

2022 

1 700 

000    100 000  5,9 0  100 000  0  100 000  Чорній І.     

    

РАЗОМ по 

РОЗПОРЯДНИКУ       0                

               

               



ВИРІШИЛИ: Погодити перерозподіл бюджетних призначень та доручити 

департаменту фінансів винести питання на розгляд чергової сесії міської ради. 

ДМГ підготувати відповідні зміни до профільних програм.        

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно 

 

 

3. Управління капітального будівництва  

3.1.  лист №28.01-15/192 від 09.08.2021р., звернення депутата В.Білонки 

06.08.2021 №01-11/572 

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 

економічного та соціального розвитку міста на 2021рік.               

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно 

 

 

3.2. лист №28.01-15/194 від 10.08.2021р. 

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 

економічного та соціального розвитку міста.        

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно 

 

4. Виконком  

4.1. лист №07-12/330 від 10.08.2021р.  

ВИРІШИЛИ: Погодити перерозподіл бюджетних призначень та доручити 

департаменту фінансів винести питання на розгляд чергової сесії міської ради.  

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно 

 

V. Про лист департаменту фінансів та бюджетної політики №593/33/04-12 від 

12.08.2021р. 

СЛУХАЛИ: Кенс О.Ю. ознайомила присутніх членів комісії із змістом листа 

департаменту фінансів та бюджетної політики №593/33/04-12 від 12.08.2021р., 

щодо вирішення питання із наданням пільги по сплаті земельного податку 

Закарпатській обласній організації Товариства Червоного Хреста.  

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати департаменту фінансів та бюджетної політики 

винести питання щодо надання пільги по сплаті земельного податку 

Закарпатською обласною організацією Товариства Червоного Хреста на розгляд 

комісії з підготовки проєктів нормативно-правових актів міської ради щодо 

встановлення ставок та надання пільг по податках і зборах, що зараховуються до 

бюджету міста із залученням представників департаменту соціального захисту 

населення Ужгородської міської ради та  «Закарпатської обласної організації 

Товариства Червоного Хреста». Висновок комісії надати на наступне засідання 



 

постійної комісії з питань з питань соціально – економічного розвитку, бюджету, 

фінансів, оподаткування, інвестиційної та регуляторної політики до 17.08.2021р. 

включно. 

       За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно 

 

 

 

Голова комісії             Андрій РИБА 

 

 

Секретар комісії                                                           Ігор ЧОРНІЙ 

 


