
ПРОТОКОЛ № 96 
засідання комісії з питань соціально – економічного розвитку, бюджету, 

фінансів та оподаткування 

 

від 18.01.2018 р.           м. Ужгород  

 

ПРИСУТНІ: 

 

 

 

          

 

ПРИСУТНІ: Готра В.В. – голова комісії; 

Фрінт С.Л. – заст. голови комісії; 

Ковальський А.В. – секретар комісії; 

Гомонай В.В., Мандич Ю.В.,  

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

 

    ЗАПРОШЕНІ: Біксей А.Б. – начальник управління праці та соціального 

захисту населення; 

Пуківська М.І. – в.о. начальника управління освіти; 

Гах Л.М. – начальник департаменту фінансів та 

бюджетної політики; 

Бабидорич В.І. – директор ДМГ; 

Яцків О.І. – заступник директора департаменту, 

начальник відділу закупівель та регулювання 

економічної діяльності департаменту міського 

господарства; 

Юрко А.А. – начальник управління капітального 

будівництва; 
Василиндра О.М. – начальник управління культури, 

спорту, сім’ї та молоді; 

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

Турховська А.І. – начальник відділу бухгалтерського 

обліку. 

Представники громадськості: Терлецька І.,  

Терлецький Е.  

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
 

I. Про лист департаменту фінансів та бюджетної політики 18.01.2018 р. 

№28/27/04-10 

СЛУХАЛИ: Гах Л.М. представила  присутнім реєстри змін для розгляду та 

надання пропозицій по несенню змін до рішення "Про бюджет міста на 2018 

рік" на підставі листів головних розпорядників коштів.  

(РЕЄСТРИ ДОДАЮТЬСЯ).  

ВИСТУПИЛИ: Решетар В.В., Василиндра О.М., Біксей А.Б., Пуківська 

М.І.,Турховська А.І., Юрко А.А., Бабидорич В.І. доповіли про суть листів.   

 



 2 

1.1. Виконком: 

- лист № 07-28/13 від 11.01.2018 

- лист № 07-28/12 від 11.01.2018 

- лист від 12.01.2018 №07-28/15 

ВИРІШИЛИ: Погодити потреби відповідно до рекомендації комісії та 

внести зміни до бюджету міста на 2018 рік, про що департаменту фінансів та 

бюджетної політики підготувати проект рішення на розгляд сесії.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – 6 

"НЕ ГОЛОСУВАВ" – 1  

1.2. Управління освіти: 

- лист № 19 від 11.01.2018 р.  

- лист № 14 від 11 січня 2018 р. 

- лист № 10 від 11 січня 2018 р 

- лист № 22 від 11.01.18 

ВИРІШИЛИ: Погодити потреби відповідно до рекомендації комісії та 

внести зміни до бюджету міста на 2018 рік, про що департаменту фінансів та 

бюджетної політики підготувати проект рішення на розгляд сесії.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" - одноголосно 

1.3. Відділ охорони здоров'я: 

- лист № 33-24/11 від 11.01.2018 

- лист № 33-24/12 від 11.01.2018  

ВИРІШИЛИ: Погодити потреби відповідно до рекомендації комісії та 

внести зміни до бюджету міста на 2018 рік, про що департаменту фінансів та 

бюджетної політики підготувати проект рішення на розгляд сесії.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – 6 

"НЕ ГОЛОСУВАВ" – 1  

1.4. Управління у справах культури, спорту, сім’ї та молоді: 

- лист № 34.1-18/5 від 03.01.18 

- лист № 31.1-18/24 від 11.01.2018 р. 

ВИРІШИЛИ: Погодити потреби відповідно до рекомендації комісії та 

внести зміни до бюджету міста на 2018 рік, про що департаменту фінансів та 

бюджетної політики підготувати проект рішення на розгляд сесії.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – 6 

"НЕ ГОЛОСУВАВ" – 1  
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1.5. Управління праці та соціального захисту населення: 

- лист № 35.02.-34/05 від 11.01.2018 р. 

ВИРІШИЛИ: Погодити потреби відповідно до рекомендації комісії та 

внести зміни до бюджету міста на 2018 рік, про що департаменту фінансів та 

бюджетної політики підготувати проект рішення на розгляд сесії.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – 6 

"НЕ ГОЛОСУВАВ" – 1  

Уточнення: Щодо Програми фінансування видатків на компенсаційні 

виплати за пільговий проїзд автомобільним транспортом на міських 

автобусних маршрутах загального користування у м.Ужгород на 2018 рік  

ВИРІШИЛИ: Погодити потреби відповідно до рекомендації комісії та 

внести зміни до бюджету міста на 2018 рік, про що департаменту фінансів та 

бюджетної політики підготувати проект рішення на розгляд сесії.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – 6 

"УТРИМАВСЯ" – 1  

 

1.6. Департамент міського господарства: 

- Лист Водоканалу від 04.01.2018 №29 

- Лист від 18.01.2018  

ВИРІШИЛИ: Погодити потреби відповідно до рекомендації комісії та 

внести зміни до бюджету міста на 2018 рік, про що департаменту фінансів та 

бюджетної політики підготувати проект рішення на розгляд сесії.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" - одноголосно 

 

1.7. Управління капітального будівництва: 

- Лист від 11.01.2018 №29/01-12/22  

ВИРІШИЛИ: Погодити потреби відповідно до рекомендації комісії та 

внести зміни до бюджету міста на 2018 рік, про що департаменту фінансів та 

бюджетної політики підготувати проект рішення на розгляд сесії.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – 6 

"УТРИМАВСЯ" – 1  

- Лист виконкому від 12.01.2018 №07-28/15 
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ВИРІШИЛИ: Погодити потреби відповідно до рекомендації комісії та 

внести зміни до бюджету міста на 2018 рік, про що департаменту фінансів та 

бюджетної політики підготувати проект рішення на розгляд сесії.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – 3 

"УТРИМАВСЯ" – 4 

РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТО  

 

1.8. Управління економіки та стратегічного планування: 

- лист № 8.05-1711 від 15.01.18 

ВИРІШИЛИ: Погодити потреби відповідно до рекомендації комісії та 

внести зміни до бюджету міста на 2018 рік, про що департаменту фінансів та 

бюджетної політики підготувати проект рішення на розгляд сесії.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" - одноголосно 

 

1.9. Ужгородська міська рада: 

- лист № 07-28/14 від 11.1.2018 

ВИРІШИЛИ: Погодити потреби відповідно до рекомендації комісії та 

внести зміни до бюджету міста на 2018 рік, про що департаменту фінансів та 

бюджетної політики підготувати проект рішення на розгляд сесії.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" - одноголосно 

 

1.10. Управління містобудування та архітектури: 

- лист № 14/20-25 від 11.01.2018 

(придбання 2-х кондиціонерів  для апарату управління) 

ВИРІШИЛИ: Погодити потреби відповідно до рекомендації комісії та 

внести зміни до бюджету міста на 2018 рік, про що департаменту фінансів та 

бюджетної політики підготувати проект рішення на розгляд сесії.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – 3 

"УТРИМАВСЯ" – 4 

РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТО  

(Програма комплексного забезпечення містобудівною документацією 

міста Ужгород) 

ВИРІШИЛИ: Погодити потреби відповідно до рекомендації комісії та 

внести зміни до бюджету міста на 2018 рік, про що департаменту фінансів та 

бюджетної політики підготувати проект рішення на розгляд сесії.  
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За це рішення голосували: 

"ЗА" - одноголосно 

 

1.11. Департамент фінансів та бюджетної політики: 

- лист №  23/ 30/05-33 від 15,01 2018 

ВИРІШИЛИ: Погодити потреби розпорядників та рекомендувати внести 

зміни до бюджету міста на 2018 рік, про що департаменту фінансів та 

бюджетної політики підготувати проект рішення на розгляд сесії.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

Пропозиції  

(перерозподіл) 

1.1. Управляння освіти: 

- лист № 11 від 11 січня 2018 р. (Перерозподіл видатків по освітній субвенції 

у сумі 2 177 700 грн. для забезпечення виплати заробітної плати 

педагогічному персоналу "Інклюзивно-ресурсному центру № 1" (зменшити 

по загальноосвітніх закладах та збільшити на центр) 

ВИРІШИЛИ: Погодити та рекомендувати внести зміни до бюджету міста на 

2018 рік, про що департаменту фінансів та бюджетної політики підготувати 

проект рішення на розгляд сесії.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

 

Пропозиції  

(залишок субвенції) 

1.1. Управління освіти:  

- лист № 15 від 11 січня 2018 р. (Виділення коштів на заробітну плату 

педагогічному персоналу загальноосвітніх шкіл).  

ВИРІШИЛИ: Погодити та рекомендувати внести зміни до бюджету міста на 

2018 рік, про що департаменту фінансів та бюджетної політики підготувати 

проект рішення на розгляд сесії.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

1.2. Департамент міського господарства: 

Виділення коштів за рахунок залишку коштів субвенції на соц. 

економічний розвиток на Реконструкція перехрестя вулиць Перемоги- 

Легоцького з влаштуванням кругового руху, м. Ужгород в сумі 1 100 000 грн. 
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та на Капітальний ремонт тротуарів по пр. Свободи в м. Ужгород в сумі 

239 903 грн. 

ВИРІШИЛИ: Погодити та рекомендувати внести зміни до бюджету міста на 

2018 рік, про що департаменту фінансів та бюджетної політики підготувати 

проект рішення на розгляд сесії.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

1.3. Управління капітального будівництва: 

- Лист від 12.01.2018 №29/01-12/26 

ВИРІШИЛИ: Погодити та рекомендувати внести зміни до бюджету міста на 

2018 рік, про що департаменту фінансів та бюджетної політики підготувати 

проект рішення на розгляд сесії.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

 

II. Про доручення комісії  

 

2.1. З метою налагодження порядку та надання рівної можливості 

депутатам міської ради сприяти виділенню  матеріальної допомоги 

малозабезпечиним мешканцям міста Ужгорода та тим, хто потребує коштів у 

зв’язку з тими чи іншими життєвими обставинами, доручити управлінню 

праці та соціального захисту населення на наступне засідання комісії надати 

пропозиції щодо варіантів документальної фіксації відповідних квот з 

визначенням рівної суми коштів для депутатів.  

 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно 

 

2.2. Доручити управлінню освіти підготувати та направити звернення до 

обласного управління освіти з проханням розглянути можливість створення 

Інклюзивно-ресурсного центру шляхом співфінансування обласного та 

міського бюджетів.  

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно 

2.3. Доручити управлінню капітального будівництва на наступне 

засідання комісії надати перелік об'єктів благоустрою, на які вже виготовлена 

проектно-кошторисна документація.   

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно 
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2.4. Заслухавши присутніх представників громадськості,  

доручити департаменту міського господарства на наступне засідання комісії 

надати пропозиції щодо капремонту внутріквартальної території будинків по 

вул. Грушевського, 29-37.  

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно 

 

 

 

Голова комісії       В. Готра    

 

Секретар комісії  А. Ковальський 

     

 


