
 

ПРОТОКОЛ  

спільного засідання  постійних  комісій  Ужгородської  міської  ради  

06.04.2018 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, Ковальський А.В. - секретар комісії,  Гомонай 

В.В., Мандич Ю.В., Щадей В.І. –  члени комісії.       

ВІДСУТНІ: Химинець В.В. – член комісії. 

 

Постійна комісія з питань регулювання земельних відносин, містобудування 

та архітектури 

 

ПРИСУТНІ: Афанасьєва О.В. - голова комісії, Станко Ю.Ю. – 

секретар комісії, Козак В.А., Прозор Є.І., Пономарьов 

С.Б., Бабидорич В.В. - члени комісії. 

ВІДСУТНІ: Любар М.М.- заст. голови комісії, Шевчук Г.В. – 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.,  Якубик І.І., Білонка В.І., 

Варцаба С.В., Чурило М.М.– члени  комісії. 

ВІДСУТНІ: Волошин І.І. – голова комісії, Борисенко О.О. – член 

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.  

– члени   комісії. 

ВІДСУТНІ: Богуславський Р.Я. – секретар комісії 



 

      ЗАПРОШЕНІ:  Андріїв Б.Є. – міський голова; 

Сушко А.А. – секретар ради; 

Бабидорич В.І. – директор департаменту міського 

господарства 

Гах Л.М. – директор департаменту фінансів та бюджетної 

політики. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

Обговорення наступних проектів рішень, які пропонується розглянути на 

пленарному засіданні чергової ХХІІ сесії Ужгородської міської ради VІI 

скликання 06 квітня 2018 року: 

-  "Про підтримку участі Ужгородської міської ради у програмі Револьверного 

фінансування "Енергозбереження" міжнародної Північної Екологічної 

Фінансової Корпорації (НЕФКО)", 

- "Про зміни до рішення ХVІІ1 сесії міської ради VІІ скликання 21.12.2017 № 

943 "Про прогноз бюджету міста Ужгород на 2019 - 2020 роки,  

- "Про укладення договору про спільну діяльність". 

  

Андріїв Б.Є.  До початку роботи сесії запропонував провести спільне 

засідання постійних комісій для обговорення зазначених 

проектів рішень, які необхідно винести на розгляд чергової 

сесії. 

 

1. Проект рішення б/№ "Про підтримку участі Ужгородської міської ради у 

програмі Револьверного фінансування "Енергозбереження" міжнародної 

Північної Екологічної Фінансової Корпорації (НЕФКО)". 

 

Андріїв Б.Є. Пояснив, що прийняття проекту рішення дозволить 

отримати кредит на 5 років під 3% річних для модернізації 

системи освітлення міста. Вартість проекту – 14,0 млн. грн. 

ВИРІШИЛИ: Винести проект рішення на розгляд сесії міської ради. 

 

2. Проект рішення б/№ "Про укладення договору про спільну діяльність". 

 

Андріїв Б.Є. Зачитав проект рішення та пояснив, що за сприяння уряду 

Угорщини у місті буде відкрито Академію футболу. 

Закликав депутатів підтримати проект рішення, оскільки 

буде вкладено кошти в інфраструктуру стадіону "Авангард".  

ВИРІШИЛИ: Винести проект рішення на розгляд сесії міської ради. 

 

3. Проект рішення б/№ "Про зміни до рішення ХVІІ1 сесії міської ради VІІ 

скликання 21.12.2017 № 943 "Про прогноз бюджету міста Ужгород на 2019 - 

2020 роки".  

 

Андріїв Б.Є. Пояснив, що це технічний проект рішення, оскільки у 



 

зв’язку з намірами отримати кредит потрібно внести зміни у 

прогноз бюджету міста. Зачитав проект рішення. 

Гомонай В.В. "Шановний Богдан Євстафійович, шановні колеги! Тут є 

тільки технічні моменти. У додатку до даного проекту   

рішення необхідно пункт  бюджету розвитку розшифрувати. 

Це є побажання Мінфіну, і тому є пропозиція внести 

відповідні критичні зауваження:  у бюджеті розвитку по 

спецфонду  12,7 млн. грн. розписати по пунктах: 

 -4,0 млн. грн. - це надходження коштів пайової участі у 

розвитку інфраструктури населеного пункту; 

- 2,0 млн. грн.  - кошти від відчуження майна, що належить 

Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в 

комунальній власності;  

 - 6,7 млн. грн.  - кошти від продажу земельних ділянок 

несільськогосподарського призначення, що перебувають у 

державній або комунальній власності, та земельних ділянок, 

які знаходяться на території Автономної Республіки Крим. 

По спецфонду суму 12,0 млн. грн.  відповідно  по цих 

пунктах розбити на 4,0 млн. грн. , 1,5 млн. грн.  та 6,5 млн. 

грн..  

Якщо мовити про видатки, то тут так само треба трохи 

впорядкувати цифри по загальному фонду та спеціальному 

фонду на 2019 та 2020 роки. Тут трохи змінити цифри. У 

видатках по загальному фонду 1 061 268,7 розшифрувати:  

- 64380,9 тис. грн.  -  житлово-комунальне господарство; 

- 347,7 тис.грн. - обслуговування боргу.  

У видатках по спеціальному фонду на 2019 рік  так само 55 

470,5 тис.грн.: 

 на житлово-комунальне господарство - 3 747,7 тис. грн.. 

По загальному фонду на 2020 рік видатки 1 135 501,0 тис. 

грн.   розшифрувати:  

- житлово-комунальне господарство - 84073,0 тис. грн., 

обслуговування боргу - 263,1 тис. грн..  

Відповідно по спеціальному фонду на 2020 рік 58437,4 тис. 

грн.: 

 - на житлово-комунальне господарство - 5 163,1 тис. грн.. 

Графу "Фінансування" мінус 2045,8 тис. грн.;  

по спецфонду - 4 295,8 тис. грн. розшифрувати на: 

- зовнішнє фінансування - 2 250,0 тис. грн.; 

Позики, надані міжнародними фінансовими організаціями – 

2 250,0 тис. грн.; 

Погашено позик  - 2 250,0. 

Цю саму графу по спецфонду на 2020 рік фінансування – 5 

807,4 тис. грн. 

- Зовнішнє фінансування - 3,0 млн. грн.; 



 

Позики, надані міжнародними фінансовими організаціями – 

3,0 млн. грн.; 

Погашено позик  - 3,0 млн. грн. Це технічне питання. 

Дякую." 

ВИРІШИЛИ: Винести проект рішення з критичними зауваженнями  на 

розгляд сесії міської ради. 

 

Щадей В.І. Запропонував обговорити та включити до порядку денного 

два проекти рішень, які вже обговорювалися депутатами та 

профільним департаментом. Пояснив, що мова йде про 

ОСББ, які минулого року  сплатили співфінансування ( три 

об’єкти), але капремонт не було проведено. Щоб 

врегулювати це питання і закінчити роботи, треба включити 

ці два проекти рішень ( на сайті міської ради їх 

оприлюднено), а саме: "Про доповнення до рішення ХVІІІ 

сесії міської ради VІІ скликання 14 грудня 2017 року № 903  

та "Про зміни до Програми капітального ремонту житлового 

фонду у м. Ужгороді на 2018-2022 роки". 

Андріїв Б.Є.  Зауважив, що це питання треба обговорити, та погодився, 

що його потрібно вирішити. 

Чурило М.М.  Оскільки ці питання тягнуть за собою зміни у бюджеті, 

запропонував дотримати всі терміни і погодження. 

Головуючий Щоб уникнути сьогодні дискусії, запропонував розглянути 

ці питання на наступній сесії. 

За ці рішення голосували: "За" – одноголосно. 

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  

 


