
ПРОТОКОЛ № 50 
засідання постійної комісії з питань соціально – економічного розвитку, 

бюджету, фінансів та оподаткування 
 

від 22.11.2016         м. Ужгород  

 

ПРИСУТНІ: Гомонай В.В. – голова комісії;  

Фрінт С.Л. – заст. голови комісії; 

Ковальський А.В. – секретар комісії; 

Готра В.В., Химинець В.В., Щадей В.І. – члени комісії.  

ВІДСУТНІ: Мандич Ю.В. 

ЗАПРОШЕНІ: 

Сушко А.А. – секретар ради; 

Гах Л.М. – начальник фінансового управління; 

Пайда О.В. – в.о. директора департаменту міського господарства; 

Турховська А.І. – начальник відділу бухгалтерського обліку; 

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

Юрко А.А. – начальник управління капітального будівництва; 

Біксей А.Б. – начальник управління праці та соціального захисту населення; 

Мельніков І.В. – заст. директора міського центру зайнятості; 

Бабунич О.Ю. – начальник управління освіти; 

Василиндра О.М. – начальник управління у справах культури, спорту, сім’ї та 

молоді; 

Зима І.В. – начальник відділу оборонної та мобілізаційної роботи; 

Травіна О.В. – начальник управління економіки та підприємництва; 

Жулінська О.А. – начальник управління правового забезпечення; 

Афанасьєва О.В. – депутат міської ради; 

Бачинська А.  - представник громадськості; 

 

 

ПОРЯДОК  ДЕННИЙ: 

 

Обговорення проектів рішень третього пленарного засідання чергової VІІІ 

сесії міської ради VІІ скликання. 

 

1. СЛУХАЛИ: Юрко А.А. представив проект рішення № 433 «Про 

здійснення запозичення Ужгородською міською радою в рамках реалізації 

проекту «Програма розвитку муніципальної інфраструктури України». 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до 

розгляду на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 4; 

  «утримався» - 1. 

2. СЛУХАЛИ: Травіна О.В. представила проект рішення № 434 «Про 

створення комунального підприємства.» («Акватік центр Уж»). 

ВИСТУПИЛИ: Щадей В.І. зауважив, що утримається при голосуванні 

даного питання. 

ВИРІШИЛИ: 1. Доповнити проект рішення пунктом наступного змісту: 

«Затвердити розмір статутного капіталу комунального підприємства 

«Акватік центр Уж» Ужгородської міської ради у сумі 260,0 тис. грн.» 
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2. Підтримати проект рішення та рекомендувати його до розгляду на 

сесії з урахуванням висловленої пропозиції.. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 4; 

  «утримався» - 1. 

3. СЛУХАЛИ: Жулінська О.А. представила проект рішення  № 435 «Про 

доповнення до рішення І сесії міської ради VІІ скликання 23.12.2015 року № 

38.» (План регуляторних актів). 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до 

розгляду на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

4. СЛУХАЛИ: Жулінська О.А. представила проект рішення  № 436 «Про 

проекти регуляторних актів міської ради та виконавчого комітету на 2017 

рік.» 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до 

розгляду на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

5. СЛУХАЛИ: Мельніков І.В. представив проект рішення № 437 «Про 

доповнення до Програми зайнятості населення м. Ужгорода на період до 

2017 року». 

ВИРІШИЛИ: 1. Доповнити проект рішення пунктом наступного змісту: 

«Інформація про хід виконання програми двічі на рік оприлюднюється на 

офіційному сайті Ужгородської міської ради. Відповідальність за зміст та 

своєчасність оприлюдненого звіту покласти на головного розпорядника 

коштів, вказаного у цільовій програмі.» 

2. Підтримати проект рішення та рекомендувати його до розгляду на сесії з 

урахуванням висловленої пропозиції. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

6. СЛУХАЛИ: Решетар В.В. представив проект рішення № 438 «Про 

Програму зміцнення матеріально – технічної бази міського центру первинної 

медико – санітарної допомоги на 2016 – 2020 роки.» 

ВИРІШИЛИ: 1. Доповнити проект рішення пунктом наступного змісту: 

«Інформація про хід виконання програми двічі на рік оприлюднюється на 

офіційному сайті Ужгородської міської ради. Відповідальність за зміст та 

своєчасність оприлюдненого звіту покласти на головного розпорядника 

коштів, вказаного у цільовій програмі.» 

2. Підтримати проект рішення та рекомендувати його до розгляду на сесії з 

урахуванням висловленої пропозиції. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

7. СЛУХАЛИ: Біксей А.Б. представив проект рішення № 439 «Про 

Програму додаткових гарантій соціального захисту громадян на 2017 рік.» 

Просив доповнити додаток 2 до проекту рішення пунктами «10.Поховання 

померлих Почесних громадян міста Ужгород» та передбачити кошти в сумі» 
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11. Передплата газети «Ужгород» для громадських організацій соціального 

спрямування» та передбачити кошти в сумі» 

12. Надання матеріальної допомоги малозабезпеченим громадянам на 

відшкодування витрат, пов’язаних із встановленням електроопалення та 

передбачити кошти в сумі». 

ВИРІШИЛИ: 1. Доповнити проект рішення пунктом наступного змісту: 

«Інформація про хід виконання програми двічі на рік оприлюднюється на 

офіційному сайті Ужгородської міської ради. Відповідальність за зміст та 

своєчасність оприлюдненого звіту покласти на головного розпорядника 

коштів, вказаного у цільовій програмі.» 

2. Доповнити додаток 1 до проекту рішення розділ V  пункт 3 текстом: 

«..надання разової матеріальної допомоги малозабезпеченим особам та 

пільговій категорії громадян м. Ужгорода, яким було встановлено автономне 

електричне опалення на покриття витрат на оплату вартості резерву 

абонованої потужності згідно з окремим розпорядженням міського голови в 

розмірі від 500,00 грн. до 2340,00 грн.» 

3. Доповнити додаток 2 до проекту рішення пунктами «10. Виділення коштів 

для організації ритуальних послуг у зв’язку із похованням Почесних 

громадян м. Ужгорода та делегатів І з’їзду Народних Комітетів Закарпатської 

України» в сумі 50,0 тис. грн.» 

11. Передплата періодичних видань газети «Ужгород» в сумі 100,0 тис. грн.» 

4. Пункт 3 додатку 2 до проекту рішення доповнити наступним текстом: 

«…надання разової матеріальної допомоги малозабезпеченим особам та 

пільговій категорії громадян м. Ужгорода, яким було встановлено автономне 

електричне опалення на покриття витрат на оплату вартості резерву 

абонованої потужності згідно окремого розпорядження міського голови в 

розмірі від 500,00 грн. до 2340,00 грн.» 

5. Підтримати проект рішення та рекомендувати його до розгляду на сесії з 

урахуванням висловленої пропозиції. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

8. СЛУХАЛИ: Біксей А.Б. представив проект рішення № 440 «Про 

Програму фінансування видатків на житлово – комунальні послуги Почесним 

громадянам м. Ужгорода та делегатам І з’їзду Народних Комітетів 

Закарпатської України на 2017 рік.» 

ВИРІШИЛИ: 1. Доповнити проект рішення пунктом наступного змісту: 

«Інформація про хід виконання програми двічі на рік оприлюднюється на 

офіційному сайті Ужгородської міської ради. Відповідальність за зміст та 

своєчасність оприлюдненого звіту покласти на головного розпорядника 

коштів, вказаного у цільовій програмі.» 

2. Підтримати проект рішення та рекомендувати його до розгляду на сесії з 

урахуванням висловленої пропозиції. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

9. СЛУХАЛИ: Біксей А.Б. представив проект рішення № 441 «Про 

Програму діяльності медико – соціального реабілітаційного центру «Дорога 

життя» на 2017 рік.» 
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ВИРІШИЛИ: 1. Доповнити проект рішення пунктом наступного змісту: 

«Інформація про хід виконання програми двічі на рік оприлюднюється на 

офіційному сайті Ужгородської міської ради. Відповідальність за зміст та 

своєчасність оприлюдненого звіту покласти на головного розпорядника 

коштів, вказаного у цільовій програмі.» 

2. Підтримати проект рішення та рекомендувати його до розгляду на сесії з 

урахуванням висловленої пропозиції. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

10.  СЛУХАЛИ: Біксей А.Б. представив проект рішення № 442 «Про 

Програму фінансування видатків на компенсаційні виплати за пільговий 

проїзд автомобільним транспортом на міських автобусних маршрутах 

загального користування у м. Ужгород на 2017 рік.» 

ВИСТУПИЛИ: Химнець В.В., Щадей В.І. 

ВИРІШИЛИ: 1. Доповнити проект рішення пунктом наступного змісту: 

«Інформація про хід виконання програми двічі на рік оприлюднюється на 

офіційному сайті Ужгородської міської ради. Відповідальність за зміст та 

своєчасність оприлюдненого звіту покласти на головного розпорядника 

коштів, вказаного у цільовій програмі.» 

2. Підтримати проект рішення та рекомендувати його до розгляду на сесії з 

урахуванням висловленої пропозиції. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 2№ 

  «утримався» - 2. 

Рішення НЕ ПРИЙНЯТО. 

11.  СЛУХАЛИ: Біксей А.Б. представив проект рішення № 443 з 

доповненням «Про надання грошової допомоги малозабезпеченим 

мешканцям міста.» 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до 

розгляду на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

12.  СЛУХАЛИ: Біксей А.Б. представив проект рішення № 444 «Про 

надання грошової допомоги малозабезпеченим мешканцям міста.» 

ВИРІШИЛИ: 1. Пункт 1.12 вилучити з проекту рішення у зв’язку із 

технічною помилкою. 

2. Підтримати проект рішення та рекомендувати його до розгляду на сесії з 

урахуванням висловленої пропозиції. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

13.  СЛУХАЛИ: Біксей А.Б. представив проект рішення № 445 з 

доповненням «Про внесення змін до Положення про Ужгородський міський 

територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних 

послуг) та закриття відділення денного перебування.» 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до 

розгляду на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 
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14.  СЛУХАЛИ: Біксей А.Б. представив проект рішення № 446 

«Про зміни до Програми додаткових гарантій соціального захисту громадян 

у 2016 році.» 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до 

розгляду на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

15.  СЛУХАЛИ: Бабунич О.Ю. представила проект рішення № 447 «Про 

зміни до рішення ХХVІІ сесії міської ради VІ скликання 19 лютого 2015 року 

№ 1626.» (Програма «Безпека навчальних закладів»). 

ВИРІШИЛИ: 1. Доповнити проект рішення пунктом наступного змісту: 

«Інформація про хід виконання програми двічі на рік оприлюднюється на 

офіційному сайті Ужгородської міської ради. Відповідальність за зміст та 

своєчасність оприлюдненого звіту покласти на головного розпорядника 

коштів, вказаного у цільовій програмі.» 

2. Підтримати проект рішення та рекомендувати його до розгляду на сесії з 

урахуванням висловленої пропозиції. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

16.  СЛУХАЛИ: Бабунич О.Ю. представила проект рішення № 448 «Про 

зміни до рішення І сесії VІІ скликання 23.12.2015 р. № 47.» (Програма 

підтримки дітей учасників АТО). 

ВИРІШИЛИ: 1. Доповнити проект рішення пунктом наступного змісту: 

«Інформація про хід виконання програми двічі на рік оприлюднюється на 

офіційному сайті Ужгородської міської ради. Відповідальність за зміст та 

своєчасність оприлюдненого звіту покласти на головного розпорядника 

коштів, вказаного у цільовій програмі.» 

2. Підтримати проект рішення та рекомендувати його до розгляду на сесії з 

урахуванням висловленої пропозиції. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

17.  СЛУХАЛИ: Василиндра О.М. представила проект рішення № 449 

«Про зміни до рішення ХХVІ сесії міської ради VІ скликання 07.11.14 р. № 

1496» (Програма відзначення державних та місцевих свят). 

ВИРІШИЛИ: 1. Доповнити проект рішення пунктом наступного змісту: 

«Інформація про хід виконання програми двічі на рік оприлюднюється на 

офіційному сайті Ужгородської міської ради. Відповідальність за зміст та 

своєчасність оприлюдненого звіту покласти на головного розпорядника 

коштів, вказаного у цільовій програмі.» 

2. Підтримати проект рішення та рекомендувати його до розгляду на сесії з 

урахуванням висловленої пропозиції. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

18.  СЛУХАЛИ: Василиндра О.М. представила проект рішення № 450 

«Про зміни до міської Програми розвитку бібліотек та бібліотечної справи на 

2016 – 2018 роки.» 

ВИРІШИЛИ: 1. Доповнити проект рішення пунктом наступного змісту: 

«Інформація про хід виконання програми двічі на рік оприлюднюється на 
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офіційному сайті Ужгородської міської ради. Відповідальність за 

зміст та своєчасність оприлюдненого звіту покласти на головного 

розпорядника коштів, вказаного у цільовій програмі.» 

2. Підтримати проект рішення та рекомендувати його до розгляду на сесії з 

урахуванням висловленої пропозиції. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

19.  СЛУХАЛИ: Турховська А.І. представила проект рішення № 451 «Про 

зміни до рішення І сесії міської ради VІІ скликання 23.122.15 № 58» 

(Програма впровадження системи відео спостереження). 

ВИРІШИЛИ: 1. Доповнити проект рішення пунктом наступного змісту: 

«Інформація про хід виконання програми двічі на рік оприлюднюється на 

офіційному сайті Ужгородської міської ради. Відповідальність за зміст та 

своєчасність оприлюдненого звіту покласти на головного розпорядника 

коштів, вказаного у цільовій програмі.» 

2. Підтримати проект рішення та рекомендувати його до розгляду на сесії з 

урахуванням висловленої пропозиції. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

20.  СЛУХАЛИ: Зима І.В. представила проект рішення № 452 «Про зміни 

до комплексної Програми розвитку та удосконалення цивільного захисту в м. 

Ужгород на 2016 – 2018 роки.» 

ВИРІШИЛИ: 1. Доповнити проект рішення пунктом наступного змісту: 

«Інформація про хід виконання програми двічі на рік оприлюднюється на 

офіційному сайті Ужгородської міської ради. Відповідальність за зміст та 

своєчасність оприлюдненого звіту покласти на головного розпорядника 

коштів, вказаного у цільовій програмі.» 

2. Підтримати проект рішення та рекомендувати його до розгляду на сесії з 

урахуванням висловленої пропозиції. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

21.  СЛУХАЛИ: Жулінська О.А. представила проект рішення № 453 з 

доповненням «Про доповнення до рішення І сесії міської ради VІІ скликання 

04.02.16 р. № 89.» (Програма виконання рішень судів). 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до 

розгляду на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

22.  СЛУХАЛИ: Пайда О.В. представила проект рішення № 454 «Про 

зміни до рішення ІІІ сесії міської ради VІІ скликання 07 червня 2016 року № 

247» ( Програма надання дотацій на відшкодування витрат, пов’язаних з 

тарифами на послуги з утримання житлового фонду). 

ВИРІШИЛИ: 1. Доповнити проект рішення пунктом наступного змісту: 

«Інформація про хід виконання програми двічі на рік оприлюднюється на 

офіційному сайті Ужгородської міської ради. Відповідальність за зміст та 

своєчасність оприлюдненого звіту покласти на головного розпорядника 

коштів, вказаного у цільовій програмі.» 
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2. Підтримати проект рішення та рекомендувати його до розгляду на 

сесії з урахуванням висловленої пропозиції. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

23.  СЛУХАЛИ: Пайда О.В. представила проект рішення № 455 з 

доповненням «Про зміни до рішення ХІ сесії міської ради VІ скликання 

30.12.2011 року № 396.» (Програма реконструкції вуличного освітлення). 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до 

розгляду на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

24.  СЛУХАЛИ: Пайда О.В. представила проект рішення № 456 з 

доповненням 1,2 «Про зміни до рішення І сесії міської ради VІІ скликання 

10.03.2016 р. № 135.»  (Програма кап. ремонту житлового фонду). 

ВИРІШИЛИ: 1) Передбачити кошти з міського бюджету та здійснити 

перерозподіл обсягу видатків між об’єктами в Додатку 1 до проекту 

рішення (Перелік житлових будинків,  внесених до плану проведення 

капремонту на 2016 рік) згідно з даними таблиці: 

№ 

Найменування заходів КТКВК КЕКВ 

Обсяг 

видатків на 

2016 рік 

(підтверджен

о бюджетом) 

Критичні 

зауваженн

я 

бюджетної 

комісії 

Обсяг 

видаткі

в зі 

змінами 

ІІ

І 

Програма капітального ремонту 

житлового фонду міста Ужгорода на 

2015-2017 роки     1911,777 881,933 2793,710 

1 
Капітальний ремонт покрівель 

100102 100102 3131 315,727 -8,573 307,154 

  
вул. Айвазовського,25 100102 3131 0,000 20,000 20,000 

 
пр. Свободи,49 100102 3131 0,000 50,000 50,000 

  
вул. Оноківська, 8 100102 3131 117,000 81,027 198,027 

  вул. Володимирська, 82 100102 3131 198,727 -159,600 39,127 

2 
Капітальний ремонт водопроводу, 

каналізації 100102     120,000 -120,000 0,000 

  
вул. Годинки,8,10 100102 3131 120,000 -120,000 0,000 

3 
Капітальний ремонт покрівель 

100106 100106 3131 1252,850 441,954 1694,804 

  
вул. Оноківська,18 (ЖБК "Смерічка") 100106 3131 432,250 -132,250 300,000 

  
вул. Оноківська,12 ("ОСББ "Телл") 100106 3131 140,600 74,204 214,804 

  
вул. Насипна, 3, (ЖБК «Супутник») 100106 3131 180,000 300,000 480,000 

  
вул. М. Вовчка,14 (ОСББ "Марка 

Вовчка 14") 100106 3131 500,000 200,000 700,000 

4 
Капітальний ремонт водопроводу, 

каналізації 100106 100106 3131 55,200 261,552 316,752 

  
вул. Шевченка,30 (ОСББ "Шевченка 

30") 100106 3131 0,000 79,800 79,800 

  
вул. Крилова,12 (ОСББ "Крилова,12") 100106 3131 0,000 79,800 79,800 

  
вул. Л. Толстого,33 (ОСББ "Л. Толстого 

33") 100106 3131 27,600 43,715 71,315 

  
пр. Свободи,1 (ОСББ "Проспект 

Свободи 1") 100106 3131 27,600 58,237 85,837 
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5 

Капітальний ремонт 

електрощитових, мереж 

електроосвітлення будинків 100106 100106 3131 168,000 307,000 475,000 

  вул. Докучаєва,4 (ОСББ "Докучаєва 

4,6") 100106 3131 0,000 40,000 40,000 

  вул. Докучаєва,6 (ОСББ "Докучаєва 

4,6") 100106 3131 0,000 40,000 40,000 

  вул.Минайська, 7,9 (ОСББ «Минайська 

7, 9») 100106 3131 80,000 50,000 130,000 

  
вул. Добролюбова,6 (ОСББ 

«Добролюбова 6») 100106 3131 40,000 50,000 90,000 

  пр. Свободи,34 (ОСББ «Проспект 

Свободи 34») 100106 3131 0,000 75,000 75,000 

  
пр.Свободи, 28 (ОСББ «Уж-Форт») 100106 3131 48,000 52,000 100,000 

  РАЗОМ ПО ПРОГРАМІ 

100102 3131 435,727 -128,573 307,154 

100106 
3131 1476,050 1010,506 2486,556 

3210       

    1911,777 881,933 2793,710 

1. Доповнити проект рішення пунктом 2 наступного змісту: 

«Викласти додаток 2 до рішення VIII сесії міської ради VII скликання 

18.10.2016 року № 397 «Перелік житлових будинків, в яких ОСББ приймають 

участь у проекті ЄС/ПРООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду» 

та Ужгородської міської ради на 2016 рік» у новій редакції (додається)». 

2. Внести зміни в Додаток 1 до проекту рішення із доповненнями 

від 08.11.16 р.  (Перелік житлових будинків, внесених до плану проведення 

капремонту на 2016 рік): 

№  

п.п. 

Адреса,  

рік забудови, 

підстава включення  

Кошторисна 

вартість, грн. 

Фінансування, грн.: 

Кошти 

бюджету 

Спів- 

фінансуванн

я за рахунок 

мешканців 

(10%) 

Проведення капітального ремонту покрівель 100102 

1. вул. Володимирська, 82 

рік забудови –  2003   

 - 159600 - 17733 

   - 159600  

Капітальний ремонт водопроводу, каналізації (100106) 

1. вул. Шевченка, 30 

рік забудови – 1969 

(ОСББ «Шевченка 30») 

84000 +79800 +4200 

2. вул. Крилова, 12 

рік забудови – 1918 

(ОСББ «Крилова.12» 

84000 +79800 +4200 

   + 159600  

Додаток 2 
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до рішення ____ сесії міської ради VII  

скликання                     

____________ № ______ 

П Е Р Е Л І К 

житлових будинків, в яких ОСББ приймають участь у Проекті 

ЄС/ПРООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду» та 

Ужгородської міської ради на 2016 рік 

№ 

п.п. 

Адреса, назва 

ОСББ, рік забудови 

будинку 

Кошто-

рисна 

вартість 

проекту, 

грн. 

Фінансування, грн.  

Кошти 

ПРООН 

Кошти 

бюджету 

міста 

Спів-

фінансу-

вання 

ОСББ        

Капітальний ремонт покрівель житлових будинків 

1. вул. Ракоці, 16 

(ОСББ «Ракоці-16»), 

рік забудови – 1958) 

558302 177366 350224 29452 

2. вул. Капітульна, буд. 

28 (ОСББ «Замкове», 

рік забудови – 1958) 

404040 150810 224984 19800 

3. пр.Свободи, 28 

(ОСББ «Уж-Форт», 

рік забудови – 1962) 

731203 150810 526542 35650 

4. вул. Минайська, 8 

(ОСББ «Минайська 

8»), рік забудови – 

1980) 

      365270   
     150090 

    

    191025       17954    

Капітальний ремонт покрівель, водопровідно-каналізаційних мереж 

5. вул.Минайська, 67 

(СББ «Наш Дім – 

Ужгород»),  

рік забудови -  922351 250000 626233 46118 

Капітальний ремонт покрівель житлових будинків та електромереж 

6. вул.Заньковецька, 15 

(ОСББ «Едельвейс-

Ужгород», рік 

забудови – 1974) 

      571073    
     202249 

    

    327761       27896    

7. вул.Баб’яка, 1,   

(ОСББ «Старий 

Боздош»,  

рік забудови – 1978) 

      553553    
     175105 

    

    348663       27570    

8. вул. Лермонтова, 5а 

(ОСББ «Лермонтова, 

5а»), рік забудови -  

675000 

 

250000 

 

 
391250 

 

33750 

Капремонт покрівлі та заміна вікон і дверей в місцях загального 

користування  

9.  вул.Грушевського, 47 

(ОСББ 
      244452    

     122226 

    
    108731       13495    
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«Грушевського 47», 

рік забудови – 1974) 

 Разом  1628656 3095413 251685 

Одночасно привести у відповідність обсяг спів фінансування мешканців та 

внести зміни в бюджет та Програму економічного і соціального розвитку 

міста Ужгород на 2016 рік. 

2. Підтримати проект рішення та рекомендувати його до розгляду на сесії з 

урахуванням висловленої пропозиції. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

25.  СЛУХАЛИ: Пайда О.В. представила проект рішення № 457 з 

доповненням1,2 «Про зміни до Програми благоустрою міста Ужгород на 2015 

– 2017 роки.» 

ВИРІШИЛИ: 1. У Додатку 2 до проекту рішення (Необхідні обсяги 

фінансування на капітальний ремонт об'єктів благоустрою на 2016 рік) 

здійснити перерозподіл обсягу фінансування між об’єктами згідно з даними 

таблиці: 

№ 

Найменування заходів КТКВК КЕКВ 

Обсяг 

видатків на 

2016 рік 

(підтверджено 

бюджетом) 

Критичні 

зауваження 

бюджетної 

комісії  

Обсяг 

видатків 

зі 

змінами 

І 
Програма благоустрою міста 

Ужгород на 2015-2017 роки       -2124,251 571,749 

  
Капітальні видатки       -2124,251 571,749 

  Капітальний ремонт міських шляхів 170703 3132 1270,000 -500,000 70,000 

  
Капітальний ремонт вул. 

Горянська,№105 до вул. Слави 170703 3132 150,000 -150,000 0,000 

  Капітальний ремонт вул. Малокамяна 170703 3132 150,000 -150,000 0,000 

  Капітальний ремонт вул. Тельмана 170703 3132 270,000 -200,00 70,000 

  
Капітальний ремонт світлофорних 

об’єктів 170703 3132 700,000 -495,688 204,312 

  
Капітальний ремонт 

внутрішньоквартальних територій 100203 3132 591,000 -591,000 0,000 

  вул. Можайського,5 100203 3132 296,000 -296,000 0,000 

  вул. Можайського,3 100203 3132 295,000 -295,000 0,000 

  
Капітальний ремонт  тротуарів 170703 3132 200,000 -150,000 50,000 

  «Замкові сходи» 170703 3132 200,000 -150,000 50,000 

  

Капітальний ремонт 

внутрішньоквартальної 

каналізаційної мережі по вул. 

Шумна,32 100203 3132 290,000 -240,000 50,000 

  

Капітальний ремонт 

внутрішньоквартальної 

каналізаційної мережі по вул. 

Годинки,8,10 100203 3132 250,000 -200,000 50,000 

  

Капітальний ремонт 

внутрішньоквартальної 

каналізаційної мережі по вул. І. 

Франка,56А 100203 3132 95,000 52,437 147,437 

  РАЗОМ ПО ПРОГРАМІ 100203 2240       
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100203 3132 1226,000 -978,563 247,437 

170703 3132 2170,000 -1145,688 324,312 

170703 3142       

    3396,000 -2124,251 571,749 

Одночасно внести зміни в бюджет та Програму економічного і 

соціального розвитку міста Ужгород на 2016 рік. 

2. Підтримати проект рішення та рекомендувати його до розгляду на сесії з 

урахуванням висловленої пропозиції. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

26.  СЛУХАЛИ: Пайда О.В. представила проект рішення № 458 з 

доповненням1,2 «Про зміни до Програми фінансової підтримки комунальних 

підприємств міста Ужгород на 2016 – 2017 роки.» 

ВИРІШИЛИ: 1. Доповнити Додаток до проекту рішення (Необхідний обсяг 

фінансування для реалізації заходів на виконання Програми) пунктом 1.16 

«Придбання основних засобів» КП «Акватік центр Уж» Ужгородської 

міської ради та передбачити обсяг фінансування з міського бюджету на 2016 

рік у сумі 260000,00 грн в якості поповнення статутних фондів комунального 

підприємства». 

2.  Підтримати проект рішення та рекомендувати його до розгляду на сесії з 

урахуванням висловленої пропозиції.. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

27.  СЛУХАЛИ: Пайда О.В. представила проект рішення № 459 «Про 

доповнення до рішення ІІ сесії міської ради VІІ скликання 21 квітня 2016 

року № 178» (Програма приватизації об’єктів). 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до 

розгляду на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

28.  СЛУХАЛИ: Травіна О.В. представила проект рішення № 460 з 

доповненням «Про зміни до Програми економічного і соціального розвитку 

м. Ужгорода на 2016 рік.» 

ВИРІШИЛИ: 1. У додатку 3 “Показники виконання робіт по ремонту 

доріг та об'єктів благоустрою на 2016 рік”: 

1.1. Зменшити обсяг фінансування по капітальному ремонту міських 

шляхів – 500,0 тис. грн., капітальному ремонту світлофорних об'єктів – 

495,688 тис. грн., капітальному ремонту внутрішньоквартальних територій – 

591,0 тис. грн., капітальному ремонту тротуарів – 150,0 тис. грн., 

капітальному ремонту внутрішньоквартальної каналізаційної мережі по 

Шумна, 32 – 240,0 тис. грн., капітальному ремонту внутрішньоквартальної 

каналізаційної мережі по вул. Годинки, 8,10 – 200,0 тис. грн., збільшити 

обсяг фінансування на капітальний ремонт каналізаційної мережі вул. 

І.Франка, 56а – 52,437 тис. грн. згідно з Програмою благоустрою м. 

Ужгорода на 2015-2017 роки (кошти міського бюджету). 
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1.2. Зменшити обсяг фінансування по капітальному 

ремонту колектору скиду очищених стічних вод та водозахисної дамби – 

757,682 тис. грн. (кошти міського бюджету). 

 2. У додатку 4 “Показники виконання робіт по ремонту житла на 

2016 рік” збільшити обсяг фінансування на капітальний ремонт покрівель – 

433,381 тис. грн., капітальний ремонт водопроводу, каналізації – 141,552 тис. 

грн., капітальний ремонт електрощитових, мереж електроосвітлення 

будинків – 307,0 тис. грн. згідно з Програмою капітального ремонту житлового 

фонду міста Ужгород на 2015-2017 роки (кошти міського бюджету). 

Враховуючи Постанову Кабінету Міністрів України від 9 листопада 

2016 р. № 807 "Про внесення змін до Постанови Кабінету Міністрів України 

від 24 червня 2016 р. № 395"  

У додатку 5 “Показники будівництва і реконструкції соціально-

культурних та комунальних об'єктів на 2016 рік”: 

Зменшити обсяг фінансування по реконструкції каналізаційного 

колектора по вул. Тельмана – 872,228 тис. грн. (кошти субвенції з державного 

бюджету). 

По об'єкту: "Капітальний ремонту приміщень відділення захворювань 

органів дихання стаціонару МДКЛ по вул. Бращайків" передбачений обсяг 

фінансування за рахунок коштів міського бюджету у сумі 872,228 тис. грн. 

вважати субвенцією з державного бюджету. 

3. Підтримати проект рішення та рекомендувати його до розгляду на сесії з 

урахуванням висловленої пропозиції. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно.  

29.  СЛУХАЛИ: Гах Л.М. представила проект рішення № 462 «Звіт про 

виконання бюджету міста за січень – вересень 2016 року.» 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до 

розгляду на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

30.  СЛУХАЛИ: Бабунич О.Ю. представила проект рішення № 463 «Про 

надання дозволу на списання основних засобів.» (котел опалювальний). 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до 

розгляду на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

31.  СЛУХАЛИ: Пайда О.В. представила проект рішення № 464 «Про 

передачу будівлі котельні.»  (наб. Православна, 24г). 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до 

розгляду на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

32.  СЛУХАЛИ: Пайда О.В. представила проект рішення № 465 «Про 

передачу приміщень у користування.» (Товариство  «Оптиміст»). 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до 

розгляду на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 
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  «за» - одноголосно. 

33.  СЛУХАЛИ: Пайда О.В. представила проект рішення № 466 «Про 

передачу приміщень у користування.»  (Ужгородський міський центр 

ПМСД). 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до 

розгляду на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

34.  СЛУХАЛИ: Пайда О.В. представила проект рішення № 467 «Про 

передачу приміщень в оренду.» (Спілка психотерапевтів). 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до 

розгляду на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

35.  СЛУХАЛИ: Пайда О.В. представила проект рішення № 468 «Про 

передачу приміщення у користування.» (Спілка ветеранів війни та праці 

органів прокуратури). 

ВИСТУПИЛИ: Фрінт С.Л., Химинець В.В. висловилися проти 

запропонованого проекту рішення. 

ВИРІШИЛИ: Відправити проект рішення на довивчення. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

36.  СЛУХАЛИ: Пайда О.В. представила проект рішення № 469 «Про 

зміни до рішення ХХVІІ сесії міської ради VІ скликання 16 жовтня 2015 

року.» (електромережі). 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до 

розгляду на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

37.  СЛУХАЛИ: Пайда О.В. представила проект рішення № 470 «Про 

зміни до рішення ХХІ сесії міської ради VІ скликання 11 квітня 2014 року № 

1243.» (Про передачу приміщень у користування). 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до 

розгляду на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

38.  СЛУХАЛИ: Пайда О.В. представила проект рішення № 471 «Про 

зміни до рішення VІ сесії міської ради VІІ скликання 30 серпня 2016 року № 

353.»  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до 

розгляду на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно.  

39.  СЛУХАЛИ: Василиндра О.М. представила проект рішення № 489 

«Про затвердження положень та Статутів установ підвідомчих управлінню у 

справах культури, спорту, сім’ї та молоді у новій редакції.» 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до 

розгляду на сесії. 
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За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

40.  СЛУХАЛИ: Василиндра О.М. представила проект рішення № 490 

«Про ліквідацію Ужгородського міського центру фізичного здоров’я 

населення «Спорт для всіх». 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до 

розгляду на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

41.  СЛУХАЛИ: Сушко А.А. представила проект рішення № 491 «Про 

проведення перед виборцями звітів депутатів міської ради VІІ скликання за 

2016 рік.» 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до 

розгляду на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

42.  СЛУХАЛИ: Сушко А.А. представила проект рішення № 492 «Про 

зміни до рішення І сесії міської ради VІІ скликання 03 грудня 2015 року № 9 

«Про персональний склад постійних комісій Ужгородської міської ради VІІ 

скликання». 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до 

розгляду на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

 

 

 

Голова комісії        В.Гомонай 

 

 

Секретар комісії        А.Ковальський 


