
ПРОТОКОЛ № 103 
засідання постійної комісії з питань соціально – економічного розвитку, 

бюджету, фінансів та оподаткування 

 

від 29.03.2018          м. Ужгород  

 

ПРИСУТНІ: Готра В.В. – голова комісії;  

Фрінт С.Л. – заст. голови комісії; 

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

ВІДСУТНІ: Ковальський А.В. – секретар комісії; 

Химинець В.В., Мандич Ю.В. 

ЗАПРОШЕНІ: 

Гах Л.М. – директор департаменту фінансів та бюджетної політики.  

Травіна О.В. – начальник управління економіки та стратегічного планування; 

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

Полтавцева Т.В. – заст. директора департаменту міського господарства; 

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

Боршовський О.І. – начальник управління містобудування та архітектури; 

Зінич А.І. – заст. начальника управління правового забезпечення. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 

Обговорення проектів рішень чергової ХХІІ сесії міської ради VІІ скликання. 

 

1. СЛУХАЛИ: Травіна О.В. представила проект рішення № 1033 «Звіт про 

виконання Програми економічного і соціального розвитку міста за 2017 рік». 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до 

розгляду на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

 

2. СЛУХАЛИ: Травіна О.В. представила проект рішення № 1034 «Про 

Програму підтримки та партнерства між Ужгородською міською радою та 

суб’єктами малого і середнього бізнесу на 2018 – 2019 роки». 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до 

розгляду на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

 

3. СЛУХАЛИ: Біксей А.Б. представив проект рішення № 1035 з доповненням 

«Про надання грошової допомоги малозабезпеченим мешканцям міста». 

ВИСТУПИЛИ: Гомонай В.В. запропонував у пункті 1.15 доповнення до 

проекту рішення збільшити розмір матеріальної допомоги до 10,0 тис. грн.. 

 Фрінт С.Л. просив у пункті 1.8 доповнення до проекту рішення 

збільшити розмір матеріальної допомоги до 10,0 тис. грн.. 
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 Щадей В.І. вніс пропозицію у пункті 1.9 доповнення до проекту 

рішення збільшити розмір орендної плати до 3,0 тис. грн. 

 Готра В.В. ознайомив присутніх із клопотанням батьківських комітетів 

ЗОШ щодо надання матеріальної допомоги онкохворій неповнолітній дитині 

– сироті Попадич С.М. . 

ВИРІШИЛИ: 1.  Доповнити  проект рішення наступним пунктом:  

1.26. Гр. Дикун Лідії Степанівні, 1988 року народження, яка зареєстрована в 

Ужгородському районі, с. Сторожниця, вул. Фізкультурна, 24, але фактично 

проживає в м. Ужгород, вул. Минайська, 15/121, ( реєстраційний номер 

облікової картки платника податків ************ ) потребує допомоги для 

оперативного лікування  підопічного Попадич С.М., 2001 року народження, 

який є онкохворим,. надати кошти  в сумі 27000,00 грн., як виняток. 

2. В пунктах 1.8 та 1.15 доповнення до проекту рішення збільшити розмір 

матеріальної допомоги до 10,0 тис. грн. 

3. В пункті 1.9 доповнення до проекту рішення збільшити розмір 

матеріальної допомоги до 3,0 тис. грн. 

4. Викласти в наступній редакції: п. 1.7 Гр. Качур Ларисі Едуардівні, 1963 

року народження, мешканці м. Ужгород, вул. Миколи Бобяка, 1/79, ( 

реєстраційний номер облікової картки платника податків ************  ) на 

лікування  у сумі 5000,00 грн.; 

1.8  Гр. Кіш Тетяні Михайлівні, 1959 року народження, мешканці м. 

Ужгород, вул. Лобачевського, 17, пенсіонер по віку, ( реєстраційний номер 

облікової картки платника податків ************  ) на лікування  у сумі 

10000,00 грн.; 

1.9  Гр. Кочиш Андріяні Іванівні, 1981 року народження, мешканці м. 

Ужгород, вул. Василя Комендаря, 50/714, багатодітна мати, ( реєстраційний 

номер облікової картки платника податків ************  ) на лікування  у 

сумі 3000,00 грн.; 

1.10  Гр. Мадяру Василю Юрійовичу, 1956 року народження, м. Ужгород, 

вул. Тиводара Легоцького, 13/9, особа з інвалідністю 3 групи загального 

загального, ( реєстраційний номер облікової картки платника податків 

************  ) на лікування  у сумі 5000,00 грн.; 

1.15 Гр. Поліщук Тетяні Юріївні, 1957 року народження, мешканці м. 

Ужгород, вул. Андрія Палая, 3/3, пенсіонер по віку, ( реєстраційний номер 

облікової картки платника податків ************  ) на лікування  у сумі 

10000,00 грн.; 

1.16  Гр. Полянській Валентині Володимирівні, 1951 року народження, 

мешканці м. Ужгород, пр.. Свободи, 49/51, особа з інвалідністю 1Б група 

загального захворювання, ( реєстраційний номер облікової картки платника 

податків ************  ) на лікування  у сумі 5000,00 грн.; 

1.17 Гр. Попадичу Тимуру Мирославовичу, 1991 року народження, 

мешканцю м. Ужгород, вул. Загорська, 26, кв. 100, особа з інвалідністю 3 

групи з дитинства, ( реєстраційний номер облікової картки платника податків 

************  ) на лікування  у сумі 5000,00 грн.; 
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1.20  Гр. Синиці Агнесі Михайлівні, 1992 року народження, мешканці м. 

Ужгород, вул. Богомольця, 20/109, особа з інвалідністю 3 групи з дитинства, 

( реєстраційний номер облікової картки платника податків ************  ) на 

лікування  у сумі 5000,00 грн.; 

1.21 Гр. Скунць Миколі Петровичу, 1966 року народження, мешканцю м. 

Ужгород, пр.. Свободи, 3/35, ( реєстраційний номер облікової картки 

платника податків ************ ) на лікування  у сумі 10000,00 грн.; 

1.23 Гр. Фарінюк Ларисі Іванівні, 1941 року народження, мешканці м. 

Ужгород, вул. Перемоги, 149/70, пенсіонер по віку, ( реєстраційний номер 

облікової картки платника податків ************ ) на лікування  у сумі 

10000,00 грн. 

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

урахуванням висловлених пропозицій.. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

 

4. СЛУХАЛИ: Біксей А.Б. представив проект рішення № 1036 «Про зміни до 

Програми додаткових гарантій соціального захисту громадян на 2018 рік». 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до 

розгляду на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

 

5. СЛУХАЛИ: Біксей А.Б. представив проект рішення № 1037 «Про зміни до 

рішення ХVІІІ сесії міської ради VІІ скликання 14 грудня 2017 року № 896» 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його ло 

розгляду на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

 

6. СЛУХАЛИ: Полтавцева Т.В. представила проект рішення № 1038 «Про 

зміни до Програми фінансової підтримки комунальних підприємств міста 

Ужгород на 2018 – 2020 роки». 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до 

розгляду на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

 

7. СЛУХАЛИ: Полтавцева Т.В. представила проект рішення № 1039 «Про 

зміни та доповнення до рішення ІІ сесії міської ради VІІ скликання 21 квітня 

2016 року № 178». У зв’язку із змінами у законодавстві просила внести 

зауваження до проекту рішення. 

ВИРІШИЛИ: 1. Привести назви законів, вказаних у преамбулі проекту 

рішення, у відповідність до внесених до законодавства змін. 
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2. У зв’язку із змінами в законодавстві, вилучити з додатку до проекту 

рішення об’єкти, зазначені в пунктах 3 і 6 та відправити їх на 

доопрацювання. 

3. Доповнити проект рішення наступним текстом: «Зобов’язання щодо 

збереження основних видів діяльності підприємства; технічного 

переозброєння, модернізації виробництва (сума інвестицій) та 

енергомодернізації об’єкта; виконання встановлених мобілізаційних завдань; 

погашення боргів із заробітної плати та перед бюджетом, простроченої 

кредиторської заборгованості підприємства; забезпечення соціальних 

гарантій працівникам згідно з вимогами трудового законодавства;вимог та 

додаткових обмежень природоохоронного законодавства щодо користування 

об’єктом, умовами викупу об’єкта приватизації не ставляться. 

4. У зв’язку із змінами у законодавстві кожен об’єкт, вказаний у додатку до 

проекту рішення, голосувати як окремий проект рішення. 

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

урахуванням висловлених пропозицій. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

 

8. СЛУХАЛИ: Решетар В.В. представив проект рішення № 1040 «Про 

прийняття коштів субвенції на 2018 рік». 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до 

розгляду на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

 

9. СЛУХАЛИ: Решетар В.В. представив проект рішення № 1041 «Про 

надання дозволу на списання основних засобів в міській поліклініці». 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до 

розгляду на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

 

10. СЛУХАЛИ: Травіна О.В. представила проект рішення № 1042 «Про 

зміни до Програми економічного і соціального розвитку м. Ужгорода на 2018 

рік». 

ВИРІШИЛИ: 1. Внести наступні зміни до проекту рішення: 

Враховуючи розпорядження голови Закарпатської обласної державної 

адміністрації від 28.03.2018 №191 "Про уточнення назви субвенцій з 

обласного бюджету в 2018 році", 

пункт 1.2 проекту рішення викласти в новій редакції: "За рахунок коштів 

обласного бюджету передбачити обсяг фінансування на будівництво 

пам'ятника жертвам Голодомору 1932-1933 років в Україні (в тому числі 

проектно-кошторисна документація, експертиза) – 1100,0 тис. грн., 

будівництво пам'ятника на "Пагорбі Слави" в м. Ужгород особам, які віддали 
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життя за Україну під час проведення антитерористичної операції – 1500,0 

тис. грн., капітальний ремонт благоустрою території із влаштуванням 

додаткового входу в будівлю ЗОШ I-III ступенів №6 ім. В.С. Гренджі-

Донського по вул. Польова, 22 – 500,0 тис. грн.". 

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

урахуванням висловленої пропозиції. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

 

11. СЛУХАЛИ: Гах Л.М. представила проект рішення № 1043 «Про зміни до 

бюджету міста на 2018 рік». 

ВИРІШИЛИ: Внести наступні зміни до проекту рішення : 

I. По департаменту міського господарства  провести перерозподіл 

бюджетних призначень (капітальні видатки)  по коштах переданих із 

загального фонду до спеціального фонду бюджету розвитку: 

зменшити в сумі 387 400 грн. по КТПКВК 1217670 «Внески до 

статутного капіталу суб’єктів господарювання» по Програмі фінансової 

підтримки комунальних підприємств міста Ужгород на 2018-2020 роки; 

збільшити в сумі 387 400 грн. по загальному фонду (поточні видатки) 

по КТПКВК 1216010 «Утримання та ефективна експлуатація об’єктів 

житлово-комунального господарства» та по КТПКВК 1216017 «Інша 

діяльність, пов’язана з експлуатацією об’єктів житлово-комунального 

господарства» по Програмі фінансової підтримки комунальних підприємств 

міста Ужгород на 2018-2020 роки. 

II. Зміст проекту рішення доповнити словами «враховуючи 

розпорядження голови  Закарпатської обласної адміністрації від 28 березня 

2018 року №191  «Про уточнення назви субвенцій з обласного бюджету в 

2018 році»  та наступними пунктами: 

5.  Затвердити перерозподіл видатків бюджету м. Ужгород на 2018 рік 

за головними розпорядниками коштів міського бюджету у розрізі 

відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатком 5. 

6. Затвердити перелік місцевих (регіональних) програм, по яких 

вносяться зміни у фінансування в 2018 році за рахунок коштів бюджету м. 

Ужгород та субвенцій з державного та обласного бюджетів, згідно з 

додатком 6. 

7. Затвердити зміни капітальних видатків та переліку об'єктів по 

бюджету розвитку, видатки по яких у 2018 році змінюються згідно з 

додатком 7. 

8. Затвердити зміни до фінансування бюджету м. Ужгород на 2018 рік 

згідно з додатком 8. 

9. Затвердити спрямування частини залишку коштів загального фонду, 

що склався на початок 2018 року за головними розпорядниками коштів 

міського бюджету у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними  

програмами згідно з додатком 9. 
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III. Відповідно пункт 5 проекту рішення вважати пунктом 10. 

IV. В додатку 3 до проекту рішення „Про зміни до бюджету міста на 

2018 рік „ змінити назви об’єктів: 

з „Спорудження пам’ятника жертвам Голодомору 1932-1933 років в 

Україні (в тому числі проектно-кошторисна документація, експертиза)” 

 на „Будівництво пам’ятника жертвам Голодомору 1932-1933 років в 

Україні по наб. Незалежності в м. Ужгород (в тому числі проектно-

кошторисна документація, експертиза)”; 

 з „Спорудження пам’ятника в м. Ужгород особам, які віддали життя за 

Україну під час проведення АТО»; 

 на „Будівництво пам’ятника на „Пагорбі Слави” в м. Ужгород особам, 

які віддали життя за Україну під час проведення антитерористичної 

операції”. 

V. В додатку 4 до проекту рішення „Про зміни до бюджету міста на 

2018 рік „ змінити назву об’єкту: 

 з „Капітальний ремонт благоустрою території ЗОШ № 6”; 

 на „Капітальний ремонт благоустрою території із влаштуванням 

додаткового входу в будівлю ЗОШ І-ІІІ ст. № 6 ім. В.С. Гренджі -Донського 

по вул. Польова, 22”. 

 V.  За рахунок залишку коштів загального фонду, що склався на 

початок 2018 року збільшити бюджетні призначення головному 

розпоряднику управління праці та соціального захисту населення по коду 

ТВКВКМБ 0813240 «Інші заклади та заходи» та підкоду 0813242 «Інші 

заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення» по Програмі 

додаткових гарантій соціального захисту громадян на 2018 рік на 300 000 

грн. 

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

урахуванням висловлених пропозицій. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

 

12. СЛУХАЛИ: Щадей В.І. представив проект рішення № 1044 «Про зміни 

до рішення ХVІІІ сесії міської ради VІІ скликання 14.12.2017 р. № 903.» 

ВИРІШИЛИ:Рекомендувати проект рішення до розгляду на сесії.. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

 

13. СЛУХАЛИ: Полтавцева Т.В. представила проект рішення № 1045 «Про 

передачу об’єктів» 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до 

розгляду на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 
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14. СЛУХАЛИ: Полтавцева Т.В. представила проект рішення № 1046 «Про 

передачу4 об’єктів». 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до 

розгляду на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

 

15. СЛУХАЛИ: Полтавцева Т.В. представила проект рішення № 1047 «Про 

передачу приміщення у користування». 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до 

розгляду на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

 

16. СЛУХАЛИ: Полтавцева Т.В. представила проект рішення № 1048 «Про 

передачу приміщень у користування». 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до 

розгляду на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

 

17. СЛУХАЛИ: Полтавцева Т.В. представила проект рішення № 1049 «Про 

розмір орендної плати». 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до 

розгляду на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

 

18. СЛУХАЛИ: Полтавцева Т.В. представила проект рішення № 1050 «Про 

зміни до рішення ХІІ сесії міської ради VІІ скликання 30 березня 2017 року 

№ 621». 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до 

розгляду на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

 

19. СЛУХАЛИ: Зінич А.І. представила проект рішення № 1051 «Про 

Порядок надання відеоматеріалу, отримання з системи відео спостереження в 

м. Ужгород». 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до 

розгляду на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за»- одноголосно. 
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20. СЛУХАЛИ: Боршовський О.І. представив проект рішення № 1052 «Про 

затвердження містобудівної документації». 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до 

розгляду на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

 

21. СЛУХАЛИ: Боршовський О.І. представив проект рішення № 1053 «Про 

затвердження містобудівної документації». 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до 

розгляду на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

 

22. СЛУХАЛИ: Боршовський О.І. представив проект рішення № 1054 «Про 

затвердження містобудівної документації». 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до 

розгляду на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

 

23. СЛУХАЛИ: Боршовський О.І. представив проект рішення № 1055 «Про 

затвердження містобудівної документації» 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до 

розгляду на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

 

24. СЛУХАЛИ: Зінич А.І. представила проект рішення № 1056 «Про зміни 

до рішення Х сесії VІІ скликання 26.01.2017 року № 587». 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до 

розгляду на сесії.. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

 

25. СЛУХАЛИ: Про проект рішення № 1057 «Про персональний склад 

постійних комісій Ужгородської міської ради VІІ скликання». 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати проект рішення до розгляду на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 3; 

  «утримався» - 1. 

Рішення НЕ ПРИЙНЯТО. 

 

 

Голова комісії        В.Готра 


