
 

 

ПРОТОКОЛ №31 

засідання постійної комісії з питань соціально – економічного розвитку, 

бюджету, фінансів, оподаткування, інвестиційної та регуляторної  

політики 

 

від 28.08.2021 р.         м. Ужгород 

 

ПРИСУТНІ:. 

Готра В.В. – заст. голови комісії, 

Чорній І.І. – секретар комісії, 

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

Білонка В.І., Мухомедянова Н.Б., Бадида М.П., – члени комісії. 

ВІДСУТНІ: Риба А.Ю. – голова комісії,  

Волосянський О.П., Роман М.В – члени комісії. 

ЗАПРОШЕНІ: 

Кенс О.Ю. – заступник директора 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; 

Ленько А.Ю. – начальник управління правового забезпечення; 

Юрко А.А. – начальник управління капітального будівництва; 

Приходько Р.О. – радник міського голови; 

Мелкумян А.С. – секретар ради; 

Ліврінц А.А., Матюк І.А., Качур В.М., Мильо В.В., Козак В.А., Шевчук Г.В., 

Камінська О.А. - депутати міської ради.  

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

I. Про обговорення проєктів рішень першого пленарного засідання чергової 

ІХ сесії Ужгородської міської  ради VІІI скликання. 

II. Про лист УКБ 28.08.2021 р. №28.01-15/207.  
 

I. Про обговорення проєктів рішень першого пленарного засідання чергової 

ІХ сесії Ужгородської міської  ради VІІI скликання. 
  

 

I. (проєкт № 390) Про зміни до бюджету Ужгородської міської 

територіальної громади на 2021 рік. (запозичення) 

СЛУХАЛИ: Чумак Л.Л., представила проєкт рішення.  

СЛУХАЛИ: Головуючий зачитав узгодженні фракційно пропозиції що 

коригування Додатку 4 до проекту рішення.  

ВИРІШИЛИ:  



 

 

1. Підтримати проєкт рішення та рекомендувати до розгляду на сесії з 

наступними критичними зауваженнями: 

 

1. Провести наступний перерозподіл бюджетних призначень спеціального 

фонду (бюджету розвитку) між головними розпорядниками на загальну суму 

534 905 грн., а саме: 

збільшити департаменту міського господарства видатки спеціального 

фонду (бюджету розвитку) у сумі 534 905 грн., в т. ч.: 

збільшити 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» всього у сумі 

299 998 грн. на «Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку по вул. Юрія 

Венеліна-Гуци, 4 (ОСББ «Шахта. Гуци, 4»)», кошторисна вартість 

1 874 584 грн., 2021-2022 роки будівництва: 

«у тому числі бюджету розвитку» - у сумі 299 998 грн.; 

«видатки розвитку» - у сумі 299 998 грн.; 

збільшити на «Програму благоустрою міста Ужгород на 2018-2022 роки» 

всього у сумі  234 907 грн., зокрема: 

зменшити по коду 1216030 «Організація благоустрою населених пунктів» у 

сумі  4 326 797 грн., в т. ч.: 

на «Капітальний ремонт частини парку культури та відпочинку 

«Боздоський»», кошторисна вартість 23 035 021 грн., 2020-2021 роки 

будівництва: 

«усього» - у сумі 4 326 797 грн: 

«у тому числі бюджету розвитку» - у сумі 4 326 797 грн.; 

«видатки розвитку» - у сумі 4 326 797 грн.; 

збільшити по коду 1217442 «Організація благоустрою населених пунктів» у 

сумі  4 561 704 грн., в т. ч.: 

зменшити по об’єктно в сумі 17 429 992 грн.: 

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

перехрестя вул. Легоцького)», кошторисна вартість 34 178 736 грн., 2019-

2021 роки будівництва: 

«усього» - у сумі 2 000 000 грн: 

«у тому числі бюджету розвитку» - у сумі 2 000 000 грн.; 

«видатки розвитку» - у сумі 2 000 000 грн.; 

- «Капітальний ремонт перехрестя вул. Миколи Бабяка - наб. Слов'янська з 

влаштуванням світлофорного об'єкта», кошторисна вартість 1 658 992 грн., 

2021 рік будівництва: 

«усього» - у сумі 1 658 992 грн: 

«у тому числі бюджету розвитку» - у сумі 1 658 992 грн.; 

«видатки розвитку» - у сумі 1 658 992 грн.; 

-на «Капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Митної», кошторисна 

вартість 13 871 000 грн., 2021 рік будівництва: 

«усього» - у сумі 13 771 000 грн: 

«у тому числі бюджету розвитку» - у сумі 13 871 000 грн.; 



 

 

«видатки розвитку» - у сумі 13 871 000 грн.; 

збільшити по об’єктно в сумі 21 991 696 грн.: 
-на «Капітальний ремонт вул. Олександра Богомольця», кошторисна 

вартість 19 399 909 грн., 2020-2021 роки будівництва: 

«усього»   у сумі 450 000 грн: 

«у тому числі бюджету розвитку»   у сумі 450 000 грн.; 

«видатки розвитку»   у сумі 450 000 грн.; 

-на «Капітальний ремонт покриття по пл. Ш. Петефі», кошторисна вартість 

32 284 945 грн., 2020-2021 роки будівництва: 

«усього» - у сумі 14 131 553 грн: 

«у тому числі бюджету розвитку» - у сумі 14 131 553 грн.; 

«видатки розвитку» - у сумі 14 131 553 грн.; 

-на «Капітальний ремонт вул. Донська», кошторисна вартість 

3 130 979 грн., 2021 рік будівництва: 

«усього» - у сумі 1 840 979 грн: 

«у тому числі бюджету розвитку» - у сумі 1 840 979 грн.; 

«видатки розвитку» - у сумі 1 840 979 грн.; 

-на «Капітальний ремонт вул. Миколи Лелекача», кошторисна вартість 

2 998 907 грн., 2021 рік будівництва: 

«усього» - у сумі 1 748 907 грн: 

«у тому числі бюджету розвитку» - у сумі 1 748 907 грн.; 

«видатки розвитку» - у сумі 1 748 907 грн.; 

-на «Капітальний ремонт вул. Павла Тичини», кошторисна вартість 

3 922 257 грн., 2021-2022 роки будівництва: 

«усього» - у сумі 2 170 257 грн: 

«у тому числі бюджету розвитку» - у сумі 2 170 257 грн.; 

«видатки розвитку» - у сумі 2 170 257 грн.; 

-на «Капітальний ремонт вул. Тиводара Легоцького», кошторисна вартість 

32 540 429 грн., 2021-2022 роки будівництва: 

«усього» - у сумі 1 650 000 грн: 

«у тому числі бюджету розвитку» - у сумі 1 650 000 грн.; 

«видатки розвитку» - у сумі 1 650 000 грн.; 

зменшити управлінню капітального будівництва видатки спеціального 

фонду (бюджету розвитку) у сумі 534 905 грн., в т. ч.: 

збільшити по коду 1511010 «Надання дошкільної освіти» у сумі 

900 000 грн. на «Капітальний ремонт благоустрою території ЗДО № 28 по 

вул. Добролюбова, 4А», кошторисна вартість 2 428 200 грн., 2021 рік 

будівництва: 

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

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

зменшити по коду 1511021 «Надання загальної середньої освіти закладами 

загальної середньої освіти» у сумі 529 371 грн., зокрема: 

зменшити всього на 6 000 000грн.: 

-на «Капітальний ремонт благоустрою території ЗОШ І-ІІІ ст. № 8 по 

вул. Ак. Корольова», кошторисна вартість 3 500 000 грн., 2021 рік будівництва: 



 

 

«усього» - у сумі 3 500 000 грн: 

«у тому числі бюджету розвитку» - у сумі 3 500 000 грн.; 

«видатки розвитку» - у сумі 3 500 000 грн.; 

-на «Капітальний ремонт благоустрою території Ужгородської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. № 9 по пл. Ш. Петефі, 15», кошторисна 

вартість 3 102 100 грн., 2021 рік будівництва: 

«усього» - у сумі 2 500 000 грн: 

«у тому числі бюджету розвитку» - у сумі 2 500 000 грн.; 

«видатки розвитку» - у сумі 2 500 000 грн.; 

збільшити всього на 5 470 629 грн.: 

-на «Капітальний ремонт внутрішньої системи опалення будівлі ЗОШ І-

ІІІ ст. № 6 ім. В. С. Гренджі-Донського по вул. Польова, 22», кошторисна 

вартість 3 400 000 грн., 2021 рік будівництва: 

«усього» - у сумі 1 900 000 грн: 

«у тому числі бюджету розвитку» - у сумі 1 900 000 грн.; 

«видатки розвитку» - у сумі 1 900 000 грн.; 

-на «Капітальний ремонт благоустрою території ЗОШ І-ІІІ ст. № 6 

ім. В. С. Гренджі-Донського по вул. Одеська, 15», кошторисна вартість 

3 000 000 грн., 2021 рік будівництва: 

«усього» - у сумі 1 500 000 грн: 

«у тому числі бюджету розвитку» - у сумі 1 500 000 грн.; 

«видатки розвитку» - у сумі 1 500 000 грн.; 

-на «Капітальний ремонт опалення будівлі ЗОШ  І-ІІІ ст. № 19 по 

вул. Заньковецької», кошторисна вартість 2 702 992 грн., 2020-2021 роки 

будівництва: 

«усього» - у сумі 1 400 000 грн: 

«у тому числі бюджету розвитку» - у сумі 1 400 000 грн.; 

«видатки розвитку» - у сумі 1 400 000 грн.; 

-на «Капітальний ремонт благоустрою території ЗОШ №20 ліцею «Лідер»», 

кошторисна вартість 1 394 616 грн., 2017-2021 роки будівництва: 

«усього» - у сумі 670 629 грн: 

«у тому числі бюджету розвитку» - у сумі 670 629 грн.; 

«видатки розвитку» - у сумі 670 629 грн.; 

зменшити по коду 1511023 «Надання загальної середньої освіти 

спеціалізованими закладами загальної середньої освіти» у сумі 3 000 000 грн. на 

«Капітальний ремонт фасаду будівлі ЗОШ № 5 по Київській набережній», 

кошторисна вартість 3 500 000 грн., 2017-2021 роки будівництва: 

 «у тому числі бюджету розвитку» - у сумі 3 000 000 грн.; 

«видатки розвитку» - у сумі 3 000 000 грн.;  

зменшити по коду 1512010 «Багатопрофільна стаціонарна медична 

допомога населенню» всього у сумі 135 000 грн., зокрема: 

зменшити: 

на «Капітальний ремонт фасаду поліклініки МДКЛ по вул. Боженка, 2 із 

заміною вікон», кошторисна вартість 2 975 356 грн., 2018-2022 роки 

будівництва: 



 

 

«усього» - у сумі 500 000 грн: 

«у тому числі бюджету розвитку» - у сумі 500 000 грн.; 

«видатки розвитку» - у сумі 500 000 грн.;  

збільшити: 

на «Капітальний ремонт кардіологічного відділення ЦМКЛ по 

вул. Грибоєдова», кошторисна вартість 4 492 766 грн., 2016-2022 роки 

будівництва: 

«усього» - у сумі 365 000 грн: 

«у тому числі бюджету розвитку» - у сумі 365 000 грн.; 

«видатки розвитку» - у сумі 365 000 грн.;  

збільшити по коду 1515041 «Утримання та фінансова підтримка 

спортивних споруд» у сумі 5 000 000 грн. на «Капітальний ремонт зовнішнього 

освітлення футбольного поля із заміною електронного табло стадіону 

«Авангард» по вул. Івана Франка», кошторисна вартість 5 000 000 грн., 2021 рік 

будівництва: 

 «у тому числі бюджету розвитку» - у сумі 5 000 000 грн.; 

«видатки розвитку» - у сумі 5 000 000 грн.;  

зменшити по коду 1517310 «Будівництво об'єктів житлово-комунального 

господарства» у сумі 1 655 534 грн. на «Реконструкція водогону по 

вул. Гагаріна», кошторисна вартість 9 251 188 грн., 2018-2022 роки будівництва: 

 «у тому числі бюджету розвитку» - у сумі 1 655 534 грн.; 

«видатки розвитку» - у сумі 1 655 534 грн.;  

зменшити по коду 1517322 «Будівництво медичних установ та закладів» у 

сумі 1 115 000 грн  на «Реконструкція поліклініки літ. Д в частині обладнання 

будівлі засобами безперешкодного доступу осіб з інвалідністю та інших 

маломобільних груп населення по вул. Олександра Грибоєдова, буд 20, 

корпус В, у м. Ужгород», кошторисна вартість 1 895 000 грн., 2021 рік 

будівництва: 

 «у тому числі бюджету розвитку» - у сумі 1 115 000 грн.; 

«видатки розвитку» - у сумі 1 115 000 грн. 

2. Внести відповідні зміни та доповнення в додатки до проєкту рішення 

«Про зміни до бюджету Ужгородської міської територіальної громади на 

2021 рік». 

 

2. Повернутися до розгляду проектів рішень №386, 387, та внести до них 

наступні критичні зауваження:  

 

2.1. до проєкту № 386 "Про зміни до Програми благоустрою міста 

Ужгород на 2018 – 2022 роки" 

     1. У Додатку 12 до Програми у завданнях «Капітальний ремонт міських 

шляхів», «Капітальний ремонт тротуарів» збільшити обсяг видатків за рахунок 

коштів запозичення згідно таблиці.  

 



 

 

№ Найменування заходів Обсяг 

передбаче

ний з 

міського 

бюджету 

Обсяг 

видатків за 

рахунок 

коштів 

запозичення 

Обсяг 

видатків 

на 2021рік 

 

1 

Капітальний ремонт міських 

шляхів 38 657,418 49 329,371 87 986,789 

 покриття по пл. Ш.Петефі 1 000,000 14 131,553 15 131,553 

 вул. Миколи Лелекача 1 250,000 1 748,907 2 998,907 

 вул. Донська 1 290,000 1 840,979 3 130,979 

 вул. Олександра Богомольця 550,000 18 849,909 19 399,909 

 вул. Тиводара Легоцького 20 000,000 1 650,000 21 650,000 

 

вул. Капушанська (від перехрестя пр. 

Свободи до перехрестя вул. 

Легоцького) 12 815,418 8 937,766 21 753,184 

 вул. Павла Тичини 1 752,000 2 170,257 3 922,257 

7 Капітальний ремонт тротуарів 2 000,000 2 905,536  4905,536 

  по вул. Микола Бобяка 2 000,000 2 905,536  4905,536 

2. Привести у відповідність додатки 1, 2, 3, 12до Програми з врахуванням    

зазначених змін. 

2.2. до проєкту №  387 з доповненням 1 "Про зміни до Програми 

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

 

У Завданні 4 Підпрограми 1 збільшити обсяги фінансування на суму 

299998,0 грн за рахунок  запозичень об’єкту «Капітальний ремонт покрівлі 

житлового будинку по вул. Юрія Венеліна-Гуци, 4 (ОСББ «Шахта-Гуци, 4») та 

викласти об’єкт у редакції: 

 загальна кошторисна вартість 1067230  грн; бюджетні призначення -550000 грн, 

за рахунок запозичень -  299998,0 грн; співфінансування мешканців – 212500 

грн. 

Привести у відповідність додаток 8 із врахуванням внесених змін. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно  



 

 

II. Про лист УКБ 28.08.2021 р. №28.01-15/207. 

СЛУХАЛИ: Юрко А.А. вніс прохання внести зміни до Програми соціального та 

економічного розвитку та Бюджету Ужгородської міської територіальної 

громади на 2021 рік щодо передбачення коштів по об’єктах без збільшення 

бюджетних призначень згідно з таблицею, що додається.  

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання. 

Повернутися до розгляду проєктів рішень: №389 "Про зміни до Програми 

економічного і соціального розвитку м. Ужгород на 2021 рік" та № 392 "Про 

зміни до бюджету Ужгородської міської територіальної громади на 2021 рік" та 

внести наступні критичні зауваження: 

1. до проєкту №389 "Про зміни до Програми економічного і соціального 

розвитку м. Ужгород на 2021 рік": 

У додатку 2 “Показники будівництва, реконструкції та капітального 

ремонту соціально-культурних та комунальних об’єктів на 2021 рік”: 

- по об'єкту “Реконструкція поліклініки літ. Д в частині обладнання будівлі 

засобами для безперешкодного доступу осіб з інвалідністю та інших 

маломобільних груп населення по вул. Олександра Грибоєдова, буд 20 корпус 

В, у м. Ужгород” обсяг кошторисної вартості та обсяг фінансування 2350,000 

тис. грн. замінити на 1885,900 тис. грн.; по об'єкту "Капітальний ремонт 

внутрішньої системи опалення будівлі ЗОШ I-III ст. №6 ім.В.С.Гренджі-

Донського по вул.Польова,22" обсяг кошторисної вартості 1500,000 тис. грн. 

замінити на 3400,000 тис. грн., по об'єкту "Капітальний ремонт благоустрою 

території ЗОШ I-III ст. №6 ім.В.С.Гренджі-Донського по вул.Одеська, 15" обсяг 

кошторисної вартості 1500,000 тис. грн. замінити на 3023,737 тис. грн.; по 

об"єкту "Капітальний ремонт благоустрою території ЗОШ №20 ліцею "Лідер" 

обсяг кошторисної вартості 1394,616 тис. грн. замінити на 1994,000 тис. грн.; 

-  збільшити обсяг фінансування на капітальний ремонт внутрішньої системи 

опалення будівлі ЗОШ I-III ст. №6 ім.В.С.Гренджі-Донського по 

вул.Польова,22 – 1900,0 тис. грн., капітальний ремонт благоустрою території 

ЗОШ I-III ст. №6 ім.В.С.Гренджі-Донського по вул.Одеська, 15 – 1500,0 тис. 

грн.,  капітальний ремонт благоустрою території ЗОШ №20 ліцею "Лідер" – 

170,628 тис. грн.; 

-  доповнити об'єктами: 

№ 

за/п 

Найменування об'єкта 

Роки 

будівниц

тва 

 

Кошторисна 

вартість 

 

(тис. грн.) 

Передбачений 

на 2021 рік обсяг 

фінансу-вання 

за рахунок 

коштів міського 

бюджету (тис. 

грн.) 

I. Об'єкти культури   5000,000 

1.21. 
Капітальний ремонт зовнішнього 

2021-2022 5 000,000 5 000,000 



 

 

освітлення футбольного поля із заміною 

електронного табло стадіону "Авангард" 

по вул.Івана Франка 

III. Об'єкти охорони здоров'я   200,000 

3.26. 

Капітальний ремонт фасаду із утепленням 

будівлі КНП "Центральна міська клінічна 

лікарня" по вул. Грибоєдова 20 м. Ужгород 

2021-2022 

 

 

 

24 000,000 

 

 

 

 

100,000 

3.27. 

Капітальний ремонт фасаду із заміною 

вікон на енергозберігаючі будівлі КНП 

"Ужгородський міський пологовий 

будинок" по вул. Грибоєдова 20 Б м. 

Ужгород 

2021-2022 

 

 

 

 

6 000,000 

 

 

 

 

 

100,000 

 

2. до проєкту № 392 "Про зміни до бюджету Ужгородської міської 

територіальної громади на 2021 рік":  

1. Провести наступний перерозподіл бюджетних призначень спеціального 

фонду (як кошти передані із загального фонду до бюджету розвитку) по 

управлінню капітального будівництва: 

зменшити видатки спеціального фонду по коду 1512010 «Багатопрофільна 

стаціонарна медична допомога населенню» в загальній сумі 200 000 грн., 

зокрема: 

зменшити видатки спеціального фонду на «Капітальний ремонт будівлі 

реабілітаційного відділення МДКЛ по вул. Ракоці, 3-5», кошторисна вартість 

17 666 932 грн., 2020-2022 роки будівництва: 

«усього» - у сумі 300 000 грн: 

«у тому числі бюджету розвитку» - у сумі 300 000 грн.; 

«видатки розвитку» - у сумі 300 000 грн.; 

збільшити видатки спеціального фонду на «Капітальний ремонт фасаду із 

утепленням будівлі КНП «Центральна міська клінічна лікарня» по 

вул. Грибоєдова, 20 м. Ужгород», кошторисна вартість 24 000 000 грн., 2021-

2022 роки будівництва: 

«усього» - у сумі 100 000 грн: 

«у тому числі бюджету розвитку» - у сумі 100 000 грн.; 

«видатки розвитку» - у сумі 100 000 грн.; 



 

 

збільшити видатки спеціального фонду по коду 1512030 «Лікарсько-

акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим», на 

«Капітальний ремонт фасаду із заміною вікон на енергозберігаючі будівлі 

КНП «Ужгородський міський пологовий будинок» по вул. Грибоєдова, 20 Б 

м. Ужгород»,  кошторисна вартість 6 000 000 грн., 2021-2022 роки будівництва: 

«усього» - у сумі 100 000 грн: 

«у тому числі бюджету розвитку» - у сумі 100 000 грн.; 

«видатки розвитку» - у сумі 100 000 грн.; 

збільшити видатки спеціального фонду по коду 1517310 «Будівництво об'єктів 

житлово-комунального господарства» на «Реконструкцію водогону по 

вул. Гагаріна», кошторисна вартість 9 251 188 грн., 2018-2022 роки будівництва: 

«усього» - у сумі 100 000 грн: 

«у тому числі бюджету розвитку» - у сумі 100 000 грн.; 

«видатки розвитку» - у сумі 100 000 грн. 

2. Внести відповідні зміни та доповнення в 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 


