
 

 

ПРОТОКОЛ №30 

засідання постійної комісії з питань соціально – економічного розвитку, 

бюджету, фінансів, оподаткування, інвестиційної та регуляторної  

політики 

 

від 26.08.2021 р.         м. Ужгород 

 

ПРИСУТНІ:. 

Готра В.В. – заст. голови комісії, 

Чорній І.І. – секретар комісії, 

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

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

ВІДСУТНІ: Риба А.Ю. – голова комісії,  

Мухомедянова Н.Б., Роман М.В – члени комісії. 

ЗАПРОШЕНІ: 

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

політики; 

Лукач П.М. – заступник начальника відділу фінансування місцевого 

господарства департаменту фінансів та бюджетної політики; 

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

місцевих запозичень департаменту фінансів та бюджетної політики; 

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

Логвінов П. – начальник управління економічного розвитку; 

Ключинець І. – головний бухгалтер управління охорони здоров’я та соціального 

захисту населення;  

Ленько А.Ю. – начальник управління правового забезпечення.  

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

 

Про обговорення проєктів рішень першого пленарного засідання чергової 

ІХ сесії Ужгородської міської  ради VІІI скликання. 

 

1. (проєкт № 386) Про зміни до Програми благоустрою міста Ужгород на 

2018 – 2022 роки. 

СЛУХАЛИ: Яцків О.І. представила проєкт рішення. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проєкт рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно  

2.  (проєкт №  387 з доповненням 1) Про зміни до Програми капітального 

ремонту житлового фонду у м. Ужгород на 2018 – 2022 роки. 

СЛУХАЛИ: Яцків О.І. представила проєкт рішення. 

 



 

 

ВИРІШИЛИ: Враховуючи усне звернення депутата Чернобук А. щодо 

аварійної ситуації, а саме прориву внутрішньодворової каналізації по вул. 

Тараса Шевченка, 30, підтримати проєкт рішення та рекомендувати до 

розгляду на сесії з наступним критичним зауваженням: 

У Завданні 5 Підпрограми 1 зменшити обсяги фінансування на суму 250,0 

тис.грн об’єкту «Капітальний ремонт водопроводу та каналізації  житлового 

будинку по вул. Тараса Шевченка, 30 (ОСББ «Шевченка 30») та викласти 

об’єкт у редакції:  

загальна кошторисна вартість 243545  грн, бюджетні призначення 200000 

тис.грн, співфінансування мешканців – 48709 грн. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно  

 

3.   (проєкт № 388) Про зміни до Програми фінансової підтримки 

комунальних підприємств міста Ужгород на 2018 – 2022 роки. 

СЛУХАЛИ: Яцків О.І. представила проєкт рішення. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проєкт рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії з наступним критичним зауваженням: 

1. Збільшити графу «Обсяг фінансування передбачений у бюджеті на 

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

саме пункт 1.4. КП «Водоканал міста Ужгород»: 

- для розробки технічної документації на ремонт трубопроводів та двох 

змішувачів вихрового типу НФС-3 хлораторної по вул. Новодоманинькій, 27 у 

сумі 650 000,00 грн. та привести у відповідність до внесених змін графу 

«Очікувана сума збільшення обсягу фінансування (проєкт)». 

- для проведення капітального ремонту внутрішньоквартальних водопровідно-

каналізаційних мереж по вул. Тараса Шевченка, 30 у сумі 250 000,00 грн. 

2. Внести відповідні зміни та викласти в новій редакції Додаток 7 до 

Програми фінансової підтримки комунальних підприємств міста Ужгород на 

2018-2022 роки. (додається). 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно  

 

4.  (проєкт № 393) Про зміни до рішення ХLІ сесії міської ради VІІ 

скликання 14.11.2019 року № 1733. 

СЛУХАЛИ: Ключинець І.  представила проєкт рішення. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проєкт рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно  

5.  (проєкт №389) Про зміни до Програми економічного і соціального 

розвитку м. Ужгород на 2021 рік. 

СЛУХАЛИ: Логвінов П.В. представив проєкт рішення. 



 

 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проєкт рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно  

6. (проєкт № 391) Про передачу коштів іншої субвенції з бюджету 

Ужгородської міської територіальної громади до обласного бюджету 

Закарпатської області. 

СЛУХАЛИ: Кенс О.Ю. представила проєкт рішення. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проєкт рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно 

 

7.  (проєкт № 392) Про зміни до бюджету Ужгородської міської 

територіальної громади на 2021 рік. 

СЛУХАЛИ: Кенс О.Ю. представила проєкт рішення.  

ВИРІШИЛИ: Враховуючи Постанову КМУ від 21.04.2021 № 403, рішення 

комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 

10.08.2021 протокол № 17, необхідність забезпечення захищених статей 

видатків (лист виконкому 10.08.2021 №07-12/334, лист управління охорони 

здоров’я та цивільного захисту населення 09.08.2021 № 96/31-19), службову 

записку департаменту фінансів та бюджетної політики 05 серпня 2021 

№ 572/33/02-18 щодо збільшення обсягу резервного фонду бюджету, 

Підтримати проєкт рішення та рекомендувати до розгляду на сесії з 

наступним критичним зауваженням: 

1. Враховуючи висновок департаменту фінансів та бюджетної політики про 

перевиконання загального фонду бюджету Ужгородської міської 

територіальної громади за січень-липень 2021 року від 10.08.2021 № 582/33/03-

20 збільшити доходи загального фонду бюджету Ужгородської міської 

територіальної громади на 2021 рік на 11 560 000 грн., з них: 

- податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, 

із доходів платника податку інших ніж заробітна плата (код 11010400) – 

7 182 000 грн; 

- акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної 

торгівлі підакцизних товарів (код 14040000) - 500 000 грн.; 

 - єдиний податок з фізичних осіб (код 18050400) – 3 000 000 грн.; 

- плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів 

(код 21050000) – 98 000 грн; 

- адміністративні штрафи та інші санкції (код 21081100) - 280 000 грн.; 

- плата за надання інших адміністративних послуг 

(код 22012500) - 500 000 грн. 

2. Відповідно до ст. 78, 93, 101 Бюджетного кодексу України, враховуючи 

постанову Кабінету Міністрів України від 21.04.2021 № 403 «Деякі питання 

надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на заходи, 

спрямовані на боротьбу з гострою респіраторною хворобою COVID-19, 



 

 

спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками під час навчального 

процесу у закладах загальної середньої освіти», протокол Комісії з питань 

техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 10.08.2021 № 17 

«Позапланового термінового виїзного засідання комісії (хлораторна 

КП «Водоканал м. Ужгород», вулиця Новодоманинська, 27), за рахунок 

перевиконання доходів загального фонду бюджету збільшити видатки бюджету 

Ужгородської міської територіальної громади на 2021 рік всього у сумі 

11 560 000 грн. (загальний фонд – у сумі 10 308 800 грн., спеціальний фонд 

(кошти передані із загального фонду до бюджету розвитку) – у сумі 

1 251 200 грн.), у тому числі:  

2.1. По загальному фонду: 

виконкому по коду 0210160 «Керівництво і управління у відповідній сфері 

у містах (місті Києві), селищах, селах,  територіальних громадах»: 

«усього» - у сумі 400 000 грн., у тому числі: 

«видатки споживання» - у сумі 400 000 грн., з них: 

«комунальні послуги та енергоносії» - у сумі 400 000 грн.; 

управлінню охорони здоров’я та цивільного захисту населення по 

коду 0210160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті 

Києві), селищах, селах,  територіальних громадах»: 

«усього» - у сумі 474 000 грн., у тому числі: 

«видатки споживання» - у сумі 474 000 грн., з них: 

«оплата праці» - у сумі 375 300 грн. 

департаменту фінансів та бюджетної політики: 

по коду 3718710 «Резервний фонд місцевого бюджету», «усього» - у сумі 

9 434 800 грн. 

2.2. По спеціальному фонду (кошти передані із загального фонду до 

бюджету розвитку): 

департаменту міського господарства  

збільшити бюджетні призначення на «Програму фінансової підтримки 

комунальних підприємств міста Ужгород на 2018-2022 роки» по коду 1217670 

«Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання»: 

«усього» - у сумі 900 000 грн: 

«у тому числі бюджету розвитку» - у сумі 900 000 грн.; 

«видатки розвитку» - у сумі 900 000 грн.; 

зменшити бюджетні призначення на «Програму капітального ремонту 

житлового фонду у м. Ужгород на 2018-2022 роки» по коду 1216017 «Інша 

діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального 

господарства» на «Капітальний ремонт водопроводу та каналізації житлового 

будинку по вул. Тараса Шевченка, 30 (ОСББ «Шевченка 30»)», кошторисна 

вартість 243 545 грн., 2021 рік будівництва: 

«усього» - у сумі 250 000 грн: 

«у тому числі бюджету розвитку» - у сумі 250 000 грн.; 

«видатки розвитку» - у сумі 250 000 грн.; 

департаменту фінансів та бюджетної політики на співфінансування до 

субвенції з державного бюджету на «Придбання ноутбуків для педагогічних 



 

 

працівників закладів загальної середньої освіти та їх філій для організації 

дистанційного навчання» по коду 3719770 «Інші субвенції з місцевого 

бюджету»: 

«усього» - у сумі 601 200 грн: 

«у тому числі бюджету розвитку» - у сумі 601 200 грн.; 

«видатки розвитку» - у сумі 601 200 грн. 

3. Проєкт рішення доповнити пунктом наступного змісту:  

«Збільшити обсяг резервного фонду бюджету Ужгородської міської ради 

на 2021 рік у сумі 9 434 800 грн.». 

4. Внести відповідні зміни та доповнення в текст та додатки до проєкту рішення 

«Про зміни до бюджету Ужгородської міської територіальної громади на 

2021 рік». 

 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно  

 

 

Заступник голови комісії       Віталій ГОТРА 

 

 

Секретар комісії                                                           Ігор ЧОРНІЙ 


