
ПРОТОКОЛ № 29 
засідання постійної комісії з питань соціально – економічного розвитку, 

бюджету, фінансів та оподаткування 
 

від 12.07.2016          м. Ужгород  

 

ПРИСУТНІ: Гомонай В.В. – голова комісії;  

Готра В.В., Мандич Ю.В., Щадей В.І.  

– члени комісії.  

 

ВІДСУТНІ:  

Фрінт С.Л. – заст. голови комісії;  

Ковальський А.В. – секретар комісії; 

Химинець В.В. 

 

ЗАПРОШЕНІ:  
Граб Г.Я. – заст. начальника фінансового управління; 

Турховська А.І. – начальник відділу бухгалтерського обліку; 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 

1. Про лист керуючого справами виконкому від 08.07.2016 № 03-10/319 

щодо змін до бюджету міста для завершення робіт з реставрації 

пам’ятки архітектури «Амбар та винний льох». 

2. Про лист департаменту міського господарства від 11.07.2016 № 24.01-

10/1789 щодо перерозподілу коштів міського бюджету у зв’язку із 

наданням субвенції з державного бюджету на підставі Постанови 

Кабінету Міністрів України від 24.06.2016 № 395  «Деякі питання 

надання у 2016 році субвенції з державного бюджету місцевим 

бюджетам на здійснення заходів щодо соціально – економічного 

розвитку окремих територій».. 

3. Про лист управління капітального будівництва від 11.07.2016т№ 32/01-

135 щодо додаткової потреби у фінансуванні. 

4. Про фінансування професійно – технічних навчальних закладів на 

наступний місяць поточного року. 

5. Про лист секретаря ради та начальника відділу бухгалтерського обліку 

від 11.07.16 № 07-28/184 щодо додаткової потреби на оплату праці на 

липень – грудень 2016 року. 

6. Про лист начальника відділу бухгалтерського обліку міськради та 

виконкому від 11.07.2016 № 07-28/185 щодо потреби додаткового 

фінансування по КТКВК 010116, КТКВК 250404. 

7. Про лист секретаря ради від 11.07.16 № 07-28/183 щодо виділення 

додаткових коштів по КТКВК 250404 КЕКВ 2800 для фінансування 

Програми виконання рішень судів. 
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8. Обговорення проектів рішень чергової V сесії міської ради VІI 

скликання.  

 

1. СЛУХАЛИ: Гомонай В.В. ознайомив присутніх із листом керуючого 

справами виконкому від 08.07.2016 № 03-10/319 щодо змін до бюджету міста 

для завершення робіт з реставрації пам’ятки архітектури «Амбар та винний 

льох». 

ВИРІШИЛИ: Внести зміни до додатків 1,2,3,4 проекту рішення № 260: 

Провести по міськвиконкому наступний перерозподіл бюджетних 

призначень по коштах переданих із загального фонду до спеціального фонду 

бюджету розвитку по Комплексній програмі відновлення історичного центру 

м. Ужгорода на 2015-2016 роки: 

зменшити призначення в сумі 1 500 000 грн. капітальні видатки (КЕКВ 

3143) по КТКВК 150201  «Збереження, розвиток, реконструкція та 

реставрація пам'яток історії та культури» по об’єкту «Реставрація пам'ятки 

архітектури національного значення "Амбар та винний льох XVII ст." м. 

Ужгород  вул. Ф.Ракоці,2»    

збільшити призначення в сумі 1 500 000 грн. по КТКВК 250404 «Інші 

видатки», в т. ч на поточні видатки в сумі 796 591 грн., (КЕКВ 2210 в сумі 

169 298 грн. та КЕКВ 2240 627 293 грн.); капітальні видатки (КЕКВ 3110) в 

сумі 703 409 грн. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

 

2. СЛУХАЛИ: Гомонай В.В. ознайомив присутніх із листом департаменту 

міського господарства від 11.07.2016 № 24.01-10/1789 щодо перерозподілу 

коштів міського бюджету у зв’язку із наданням субвенції з державного 

бюджету. 

ВИСТУПИЛИ: Граб Г.Я. доповнила виступ голови постійної комісії. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити на черговій сесії міської ради 

розподіл державної субвенції та внести  зміни до бюджету міста та Програми 

соціально – економічного розвитку міста, а саме: 

 До бюджету міста (проект рішення № 260): 

Враховуючи Постанови Кабінету Міністрів України № 395 від 

24.06.2016 р. "Деякі питання надання у 2016 році субвенцій з державного 

бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-

економічного розвитку окремих територій" та № 106 від 06.02.2012 р. "Про 

затвердження Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету 

місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного 

розвитку окремих територій" із змінами, 

1. Внести зміни до додатків 3,4,5,6 проекту рішення та доповнити 

додатками 8 «Перелік об'єктів по бюджету розвитку, видатки по яких у 2016 

році  по м. Ужгороду фінансуються за рахунок субвенції з державного 
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бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-

економічного розвитку окремих територій» та додатком 9 «Кошти 

співфінансування бюджету м. Ужгорода  на 2016 рік по об'єктах, які  

фінансуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим 

бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку 

окремих територій» відповідно додатків, що додаються. 

2. Доповнити зміст проекту рішення наступними пунктами: 

Затвердити перелік об'єктів по бюджету розвитку, видатки по яких у 

2016 році  по м. Ужгороду фінансуються за рахунок субвенції з державного 

бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-

економічного розвитку окремих територій згідно з додатком 8; 

Затвердити кошти співфінансування бюджету м. Ужгорода  на 2016 рік 

по об'єктах, які  фінансуються за рахунок субвенції з державного бюджету 

місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного 

розвитку окремих територій згідно з додатком 9. 

Назву додатку 4 доповнити словами: "та субвенцій з державного та 

обласного бюджетів" 

До Програми соціально – економічного розвитку міста (проект рішення № 
261): 

Враховуючи Постанову Кабінету Міністрів України від 24 червня 2016 

р. № 395 “Деякі питання надання у 2016 році субвенції з державного 

бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-

економічного розвитку окремих територій: 

1. У додатку 3 “Показники виконання робіт по ремонту доріг та 

об'єктів благоустрою на 2016 рік” по Програмі благоустрою м. Ужгорода на 

2015-2017 роки за рахунок субвенції з державного бюджету збільшити обсяг 

фінансування на капітальний ремонт міських шляхів – 5700,0 тис. грн.  

2. У додатку 5 “Показники будівництва і реконструкції соціально-

культурних та комунальних об'єктів на 2016 рік” за рахунок субвенції з 

державного бюджету збільшити обсяг фінансування на капітальний ремонт фа-

садів (заміна вікон) Ужгородської класичної гімназії по вул. 8-го Березня, 44 

– 3814,9 тис. грн., капітальний ремонт терапевтичного відділення 

Ужгородської ЦМКЛ по вул. Грибоєдова – 1983,2 тис. грн., реконструкцію 

водогону Д-325 по вул. Можайського від вул. Минайської до вул.8-го 

Березня – 1381,5 тис. грн., реконструкцію ПНС з РЧВ 2х1000 м.куб. в 

мікрорайоні “Сторожниця” – 2328,8 тис. грн., реконструкцію каналізаційного 

колектора по вул. Тельмана – 1316,0 тис. грн. 

3. У Додатку 10 “Перелік соціально-культурних та комунальних 

об'єктів для співфінансування інвестиційних проектів поданих до 

Державного фонду регіонального розвитку в рамках реалізації 

Державної стратегії регіонального розвитку на 2016 рік” таблицю 

викласти в новій редакції: 

Назва проекту,  

головний розпорядник коштів 

Обсяг співфінансування з 

місцевого бюджету,                 

тис. грн. 



 4 

1 2 

Управління капітального будівництва  

Комплекс будівель під спортивно-реабілітаційний 

центр інвалідів з ураженням опорно-рухового 

апарату та інвалідів-учасників антитерористичної 

операції по вул. Ф.Тіхого, 13 б, у м. Ужгороді – 

реконструкція 

100,0 

Всього: 100,0 

4. Пункт 1.2. рішення III сесії міської ради VII скликання 31.05.2016 

року № 224 викласти в новій редакції: “За рахунок коштів резервного фонду 

міського бюджету передбачити обсяг фінансування на капітальний ремонт 

колектору скиду очищених стічних вод та водозахисної дамби – 710,754 тис. 

грн.” 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

 

3. СЛУХАЛИ: Гомонай В.В. ознайомив присутніх із листом управління 

капітального будівництва від 11.07.2016т№ 32/01-135 щодо додаткової 

потреби у фінансуванні. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати виділити управлінню капітального 

будівництва кошти в сумі 11,0 тис. грн. по загальному фонду КФК 010116, 

КЕКВ 2274 для оплати енергоносіїв, інші питання, вказані у заяві, розглянути 

на наступному засіданні постійної комісії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

 

4. СЛУХАЛИ: Граб Г.Я. нагадала присутнім про необхідність розглянути 

питання фінансування професійно – технічних навчальних закладів на 

наступний місяць поточного року. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати внести зміни до бюджету міста на 2016 рік та 

передбачити кошти в сумі 964 тис. 420 грн. для фінансування професійно – 

технічних навчальних закладів на наступний місяць поточного року. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

 

5. СЛУХАЛИ: Гомонай В.В. ознайомив присутніх із листом секретаря ради 

та начальника відділу бухгалтерського обліку від 11.07.16 № 07-28/184 щодо 

додаткової потреби  на оплату праці на липень – грудень 2016 року. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати клопотання та рекомендувати внести відповідні 

зміни до бюджету міста на 2016 рік. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 
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6. СЛУХАЛИ: Гомонай В.В. ознайомив присутніх із листом начальника 

відділу бухгалтерського обліку міськради та виконкому від 11.07.2016 № 07-

28/185 щодо потреби додаткового фінансування по КТКВК 010116, КТКВК 

250404. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати клопотання та рекомендувати внести відповідні 

зміни до бюджету міста на 2016 рік. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

 

7. СЛУХАЛИ: Гомонай В.В. ознайомив присутніх із листом секретаря ради 

від 11.07.16 № 07-28/183 щодо виділення додаткових коштів по КТКВК 

250404 КЕКВ 2800 для фінансування Програми виконання рішень судів. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати клопотання та рекомендувати внести відповідні 

зміни до бюджету міста на 2016 рік. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

 

8. СЛУХАЛИ: Гомонай В.В. звернув увагу на помилки, допущені у проекті 

рішення № 257  «Про Програму розвитку архівної справи в архівному відділі  

2016 – 2020 р.р.» 

ВИРІШИЛИ: 1 Викласти назву проекту рішення у новій редакції : "Про 

Програму розвитку архівної справи у місті Ужгород на 2016-2020 роки". 

2.  Доповнити проект рішення наступними пунктами, а саме : 

1. Фінансовому управлінню (Гах Л.М.) проводити фінансування в 

межах коштів, передбачених у бюджеті міста на відповідний рік. 

2. Головними розпорядниками та виконавцями Програми визначити 

виконавчий комітет Ужгородської міської ради та Управління капітального 

будівництва Ужгородської міської ради.  

           3. Пункт 2 вважати пунктом 4. 

               4. Додаток до Програми викласти у новій редакції, згідно з 

додатком. 

 

 



ПЛАН  ЗАХОДІВ 

щодо розвитку  архівної  справи   у місті Ужгород  

на 2016- 2020 роки 

 

       Найменування 

           заходів 

Відповідальні за 

виконання  

   Строк 

виконання 

    Орієнтовний  

         обсяг 

фінансування 

       (тис.грн. ) 

    У тому числі за роки Джерела  

фінансу-     

вання 

2016 

рік 

2017 

рік 

2018 

рік 

2019 

рік 

2020 

рік 

Місце-

вий 

бюджет 

тис.грн. 

                    1 2       3 4   5   6   7   8   9 10 

1.Реконструкція та 

облаштування наданих 

архіву  приміщень для 

зберігання документів 

 

Управління 

капітального 

будівництва 

Ужгородської 

міської ради 

2016-2020 

роки 

500,0 250,0  250,0   500,0 

2.Придбання коробок 

для архівних  документів 

Виконком 

міської ради  

2016-2020 

роки 

       70,0 30,0 10,0  30,0  70,0 

3.Придбання та оновлення  

устаткування для 

збереження документів ( 

стелажі) 

Виконком 

міської ради 

2016-2020 

роки 

        100,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 100,0 

4.Придбання для 

вимірювання приладів  і 

контролю  волого- 

температурного режиму в 

сховищі  

 

Виконком 

міської ради 

2016-2020 

роки 

          5,0   2,0  3,0  5,0 

                    1 2       3 4   5   6   7   8   9 10 
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5.Обладнання архіву 

сучасними системами  

відеоспостереження 

Виконком 

міської ради 

2016-2020 

роки 

      100,0 50,0   50,0  100,0 

6.Обладнання    для  

виставкових  експозицій у 

архівному відділі  

Виконком 

міської ради 

2016-2020 

роки 

      5,0 2,0  1,0 2,0    5,0 

7. Придбання оргтехніки Виконком 

міської ради 

2016-2020 

роки 

      20,0 10,0  10,0   20,0 

Всього :   800,0 362,0 31,0 284,0 100,0 23,0 800,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



За це рішення ГОЛОСУВАЛИ:  

  «за» - одноголосно. 

СЛУХАЛИ: Про проект рішення «Про доповнення до рішення І сесії міської 

ради VІІ скликання 04.02.16 р. № 89». 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до 

розгляду на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

СЛУХАЛИ: Про проект рішення «Про зміни до рішення І сесії міської ради 

VІІ скликання 23.12.15 № 59». Гомонай В.В. ознайомив присутніх із листом 

керуючого справами виконкому 11.07.2016 № 03-10/323. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до 

розгляду на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

 

 

Голова комісії        В.Гомонай 


