
 

 

ПРОТОКОЛ  

спільного засідання  постійних  комісій  Ужгородської  міської  ради  

14.12.2017 року                        м. Ужгород 

      Постійна комісія з питань соціально-економічного розвитку, бюджету, 

фінансів та оподаткування 

 

ПРИСУТНІ: Готра В.В., – голова комісії, Фрінт С.Л.- заступник голови 

комісії, Гомонай В.В., Мандич Ю.В., Щадей В.І., 

Химинець В.В. –  члени комісії.       

ВІДСУТНІ: Ковальський А.В. - секретар комісії   

 

Постійна комісія з питань регулювання земельних відносин, містобудування 

та архітектури 

 

ПРИСУТНІ: Афанасьєва О.В. - голова комісії, Любар М.М.- заст. 

голови комісії, Станко Ю.Ю. – секретар комісії,  

Прозор Є.І., Пономарьов С.Б., Бабидорич В.В., Шевчук 

Г.В. - члени комісії. 

ВІДСУТНІ: Козак В.А. - член комісії 

 

Постійна комісія з  питань благоустрою, житлово-комунального господарства 

та приватизації майна комунальної власності 

 

ПРИСУТНІ: Губкович В.М. - заступник голови комісії, Вереш П.М.- 

секретар комісії, Пацкан Д.С., Борисенко О.О., Якубик 

І.І., Білонка В.І., Варцаба С.В., Чурило М.М.– члени  

комісії. 

ВІДСУТНІ: Волошин І.І. – голова комісії 

 

       Постійна комісія з питань освіти, культури, охорони здоров’я, спорту 

та соціального захисту населення, міжнародних, міжконфесійних відносин 

та туризму 

 

ПРИСУТНІ: Камінська О.А. – голова комісії, Кулін З.З. – заступник 

голови комісії, Ігнат О.В.– секретар комісії, Горват М.В., 

Ломага Ю.Ю., Риба А.Ю., Росада І.М. – члени комісії. 

 

 

Постійна комісія з питань законності, Регламенту та депутатської етики 

 

ПРИСУТНІ: Сюсько М.М. – голова комісії, Оксьон Ю.Ю.,  Шанта С.І.  
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– члени   комісії. 

ВІДСУТНІ: Богуславський Р.Я. – секретар комісії 

       

ЗАПРОШЕНІ: 

Андріїв Б.Є. – міський голова; 

Сушко А.А. – секретар ради; 

Гах Л.М. – директор департаменту фінансів та бюджетної 

політики. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1.Обговорення доповнень до проектів рішень № 935 "Про зміни до бюджету 

міста на 2017 рік" та № 921"Про передачу приміщення у користування", які 

пропонується розглянути на першому пленарному засіданні чергової ХVІІІ сесії 

Ужгородської міської ради VІI скликання 14 грудня 2017 року. 

Сушко А.А.  Запропонувала провести спільне засідання постійних комісій 

для обговорення доповнень до бюджету міста на 2017 рік, які 

стосуються розподілу субвенцій, що надійшли з Державного 

бюджету. Надала слово Гах Л.М.  

Гах Л.М.  Інформувала, що доповнення виникло у зв’язку з завершенням 

бюджетного року та перерозподілом субвенції з Державного 

бюджету на субсидії у розмірі 27,0 тис. грн. за 

розпорядженням голови ОДА.   Крім того, за аналізом 

виконання показників бюджету є невикористані у 2017 році 

призначення на деякі програми. У зв’язку з цим за згодою 

розпорядника пропонується провести перерозподіл призначень 

за рахунок зняття з департаменту міського господарства 19,369 

млн. грн. та управління капітального будівництва - 2, 326 млн. 

грн.  та поповнення на цю суму внесків у статутний фонд 

комунального підприємства "Уж - транспорт" для закупівлі 

автобусів. Зазначила, що це в межах коштів бюджету. Таким 

чином, на придбання комунального транспорту виділяється 21 

млн. 694,5 тис. грн.  

Запропонувала ці доповнення розглянути  та винести на 

розгляд сесії в рамках проекту рішення №935 "Про зміни до 

бюджету міста на 2017 рік". 

Сюсько М.М.  Запитав, яке обгрунтування перекидки коштів, які мали би йти 

на благоустрій, на поповнення статутного фонду 

комунального підприємства. Зауважив, що "раніше про це 

ніхто ніколи не говорив, і, фактично, в останній момент ви це 

робите." 

Андріїв Б.Є. Пояснив, що по деяких об’єктах на даний час роботи 

призупинено та буде поновлено у наступному році. Питання 

придбання комунального транспорту актуальне та піднімалося 
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не один раз. На виконання рішення міської ради створено 

комунальне підприємство, і зараз поповнюється його 

статутний фонд. Вже оголошено конкурс на придбання 

великогабаритних автобусів пасажиромісткістю 100 одиниць.  

Сюсько М.М.  "... Якщо ви нездатні це зробити, то просто визнайте, що 

міська рада,  виконавчий комітет не можуть, неспроможні 

використати кошти, які надходять з Держбюджету. " 

Гомонай В.В.  Інформував, що постійна комісія з питань соціально-

економічного розвитку, бюджету, фінансів та оподаткування у 

робочому порядку розглянула звернення департаменту 

міського господарства  та підтримала його. Закликав депутатів 

підтримати доповнення до проекту рішення №935  "Про зміни 

до бюджету міста на 2017 рік".    

Андріїв Б.Є.  Запропонував розглянути клопотання обласного центру 

медико-соціальної експертизи Закарпатської обласної 

державної адміністрації щодо нагальної потреби у виділенні 

приміщень для кабінетів цього закладу. Запропонував 

доповнити проект рішення №921 наступним пунктом: 

Ужгородському міському центру  первинної медико - 

санітарної допомоги передати обласному центру медико-

соціальної експертизи Закарпатської обласної державної 

адміністрації в користування на умовах оренди  приміщення 

площею 85,8  кв.м. за адресою Ужгород, вул. Паризької 

Комуни,2.  

Прийняття рішення надасть можливість ще цього року 

провести ремонт приміщень. 

Химинець В.В.  Запитав, "чи є у нас гарантії, що об’єкти, які розпочали робити 

у цьому році, і ми їх не встигаємо завершити, будуть 

профінансовані?  А ми знаємо, що у наступному році у нас 

буде недовиконання бюджету за прогнозованими 

показниками. Як нам доповідав на комісії начальник 

фінансового управління, планується дефіцит порядку 400,0 

млн. грн. у видатковій частині." 

Андріїв Б.Є.  Зазначив, що буде вільний залишок понад 100,0 млн. грн. Тому 

фінансування робіт, призупинених у зв’язку з зимовим 

періодом,  буде продовжено у наступному році.  

Гах Л.М. Відповіла, що два департаменти детально проаналізували ці 

кошти і дали згоду на перекидку тільки тому, що вони не 

будуть освоєні за будь-яких  обставин. Тому зараз 

пропонується "направити гроші на транспорт, а про 

завершення об’єктів ми будемо говорити у наступному році. Я 

можу зараз точно говорити, що більше 100 мільйонів буде 
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вільний залишок, у межах 150 мільйонів.... Звичайно, є 

дефіцит бюджету. Про нові об’єкти зараз мова не стоїть. 

Думаю, що на завершення тих об’єктів, які ми почали у цьому 

році, гроші будуть найдені. На рахунок нових не знаю. "   

Андріїв Б.Є.  Зазначив, що  ці роботи будуть профінансовані за рахунок 

вільного залишку. 

Сушко А.А.  Запитала у голів комісій, чи підтримують депутати 

доповнення, та отримала позитивну відповідь усіх, крім 

Сюська М.М. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати доповнення до проектів рішень №№ 921, 935 та 

винести на розгляд сесії міської ради. 

 

Голосували: "За"-  29, "Проти" - 3 . 

 

Голова комісії з питань  

соціально-економічного  

розвитку…                             В. Готра                      

                                        

 

Голова комісії з питань  

регулювання земельних відносин…         О. Афанасьєва 

 

 

Голова комісії  з питань освіти…               О. Камінська 

  

 

Заступник голови  комісії з  

 питань благоустрою…       В. Губкович 

 

 

Голова комісії з питань  

законності…             М. Сюсько  
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ВИТЯГ  

з протоколу спільного засідання  постійних  комісій  Ужгородської  міської  

ради  

14.12.2017 року                        м. Ужгород 

      Постійна комісія з питань соціально-економічного розвитку, бюджету, 

фінансів та оподаткування 

 

ПРИСУТНІ: Готра В.В., – голова комісії, Фрінт С.Л.- заступник голови 

комісії, Гомонай В.В., Мандич Ю.В., Щадей В.І., 

Химинець В.В. –  члени комісії.       

ВІДСУТНІ: Ковальський А.В. - секретар комісії   

 

Постійна комісія з питань регулювання земельних відносин, містобудування 

та архітектури 

 

ПРИСУТНІ: Афанасьєва О.В. - голова комісії, Любар М.М.- заст. 

голови комісії, Станко Ю.Ю. – секретар комісії,  

Прозор Є.І., Пономарьов С.Б., Бабидорич В.В., Шевчук 

Г.В. - члени комісії. 

ВІДСУТНІ: Козак В.А. - член комісії 

 

Постійна комісія з  питань благоустрою, житлово-комунального господарства 

та приватизації майна комунальної власності 

 

ПРИСУТНІ: Губкович В.М. - заступник голови комісії, Вереш П.М.- 

секретар комісії, Пацкан Д.С., Борисенко О.О., Якубик 

І.І., Білонка В.І., Варцаба С.В., Чурило М.М.– члени  

комісії. 

ВІДСУТНІ: Волошин І.І. – голова комісії 

 

       Постійна комісія з питань освіти, культури, охорони здоров’я, спорту 

та соціального захисту населення, міжнародних, міжконфесійних відносин 

та туризму 

 

ПРИСУТНІ: Камінська О.А. – голова комісії, Кулін З.З. – заступник 

голови комісії, Ігнат О.В.– секретар комісії, Горват М.В., 

Ломага Ю.Ю., Риба А.Ю., Росада І.М. – члени комісії. 
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Постійна комісія з питань законності, Регламенту та депутатської етики 

 

ПРИСУТНІ: Сюсько М.М. – голова комісії, Оксьон Ю.Ю.,  Шанта С.І.  

– члени   комісії. 

ВІДСУТНІ: Богуславський Р.Я. – секретар комісії 

       

ЗАПРОШЕНІ: 

Андріїв Б.Є. – міський голова; 

Сушко А.А. – секретар ради; 

Гах Л.М. – директор департаменту фінансів та бюджетної 

політики. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1.Обговорення доповнень до проектів рішень № 935 "Про зміни до бюджету 

міста на 2017 рік" та № 921"Про передачу приміщення у користування", які 

пропонується розглянути на першому пленарному засіданні чергової ХVІІІ сесії 

Ужгородської міської ради VІI скликання 14 грудня 2017 року. 

Сушко А.А.  Запропонувала провести спільне засідання постійних комісій 

для обговорення доповнень до бюджету міста на 2017 рік, які 

стосуються розподілу субвенцій, що надійшли з Державного 

бюджету. Надала слово Гах Л.М.  

Гах Л.М.  Інформувала, що доповнення виникло у зв’язку з завершенням 

бюджетного року та перерозподілом субвенції з Державного 

бюджету на субсидії у розмірі 27,0 тис. грн. за 

розпорядженням голови ОДА.   Крім того, за аналізом 

виконання показників бюджету є невикористані у 2017 році 

призначення на деякі програми. У зв’язку з цим за згодою 

розпорядника пропонується провести перерозподіл призначень 

за рахунок зняття з департаменту міського господарства 19,369 

млн. грн. та управління капітального будівництва - 2, 326 млн. 

грн.  та поповнення на цю суму внесків у статутний фонд 

комунального підприємства "Уж - транспорт" для закупівлі 

автобусів. Зазначила, що це в межах коштів бюджету. Таким 

чином, на придбання комунального транспорту виділяється 21 

млн. 694,5 тис. грн.  

Запропонувала ці доповнення розглянути  та винести на 

розгляд сесії в рамках проекту рішення №935 "Про зміни до 

бюджету міста на 2017 рік". 

 

ВИРІШИЛИ: Підтримати доповнення до проектів рішень №№ 921, 935 та 

винести на розгляд сесії міської ради. 

Голосували: "За"-  29, "Проти" - 3 . 
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Голова комісії з питань  

соціально-економічного  

розвитку…                             В. Готра                      

                                        

 

Голова комісії з питань  

регулювання земельних відносин…         О. Афанасьєва 

 

 

Голова комісії  з питань освіти…               О. Камінська 

  

 

Заступник голови  комісії з  

 питань благоустрою…       В. Губкович 

 

 

Голова комісії з питань  

законності…               М. Сюсько  

 

 

 

 

З оригіналом згідно 

Секретар ради        А. Сушко 


