
ПРОТОКОЛ № 113 
засідання постійної комісії з питань соціально – економічного розвитку, 

бюджету, фінансів та оподаткування 

 

від 09.08.2018          м. Ужгород  

 

ПРИСУТНІ: Готра В.В. – голова комісії. 

Фрінт С.Л. – заст. голови комісії. 

Гомонай В.В.,  

Щадей В.І.,  

Мандич Ю.В.– члени комісії. 

ВІДСУТНІ: Ковальський А.В. – секретар комісії; 

Химинець В.В. член комісії. 

ЗАПРОШЕНІ: 

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

Бабидорич В.І. – директор департаменту міського господарства; 

Боднар О.Р. – начальник відділу закупівель та регулювання 

економічної діяльності департаменту міського господарства; 

Столярова І.М. – заступник начальника відділу охорони здоров’я. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 

I. Про лист департаменту фінансів та бюджетної політики 03.08.2018 р. № 

357/26/04-10.(додаткова потреба) 

II. Про лист департаменту фінансів та бюджетної політики 03.08.2018 р. № 

357/26/04-10.(перерозподіл) 

III.  Про лист департаменту фінансів та бюджетної політики 07.08.2018 р. № 

363/26/04-10. 

 

I.Про лист департаменту фінансів та бюджетної політики 03.08.2018 р. № 

357/26/04-10.  

СЛУХАЛИ: Гах Л.М.  ознайомила присутніх із реєстром листів головних 

розпорядників коштів, щодо внесення змін до бюджету міста на 2018 рік.  

( додаткова потреба) 

ВИСТУПИЛИ: Бабидорич В.І., Столярова І.М. доповіли про потребу у 

коштах відповідно до листів.   

 

1. Службова записка № 344/26/02-18 від 24.07.2018      

ВИРІШИЛИ: Розглянути клопотання розпорядників коштів за результатами 

підсумків виконання бюджету і за умови наявного перевиконання.  

 

За це рішення голосували: 

      "ЗА" – одноголосно 

2.Виконком:   

2.1. лист № 07-28/190 від 12.07.2018 р. 



ВИРІШИЛИ: Підтримати клопотання № 07-28/190 від 12.07.2018 р. та 

рекомендувати виділити кошти в сумі 14 500, 00 грн.   

 

За це рішення голосували: 

      "ЗА" – одноголосно 

  

2.2. лист № 07-28/202 від 02.08.2018 

ВИРІШИЛИ: Розглянути клопотання розпорядників коштів за 

результатами підсумків виконання бюджету і за умови наявного 

перевиконання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

 

2.3. лист № 07-28/207від 03.08.2018  

ВИРІШИЛИ: Розглянути клопотання розпорядників коштів за 

результатами підсумків виконання бюджету і за умови наявного 

перевиконання.  

За це рішення голосували: 

      "ЗА" – одноголосно  

3. Управління освіти: 

3.1.лист № 01-4/397 від 13.07.18  

ВИРІШИЛИ: Підтримати клопотання № 01-4/397 від 13.07.18 та 

рекомендувати виділити кошти в сумі 300, 000 грн. 

 

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

 

3.2. лист № 01-14/396 від 13.07.18  

ВИРІШИЛИ: Розглянути клопотання розпорядників коштів за 

результатами підсумків виконання бюджету і за умови наявного 

перевиконання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

 

3.3. лист № 01-14/395 від 12.07.18  

 ВИРІШИЛИ:Розглянути клопотання розпорядників коштів за результатами   

підсумків виконання бюджету і за умови наявного перевиконання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

 

4. Департамент праці та соціального захисту населення:     

4.1. лист № 35.02.-37/2028 від 18.07.2018 р. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати клопотання № 35.02.-37/2028 від 18.07.2018 р. та 

рекомендувати виділити кошти в сумі 300, 000 грн. в частині фінансування  

Програми додаткових гарантій соціального захисту громадян на 2018 рік та 



в сумі 30, 000 грн. на фінансування  Програми зайнятості населення на 

період до 2020 року (проведення громадських робіт.) 

 

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

 

4.2. лист № 35.02-34/1674 від 15.06.18 р. 

ВИРІШИЛИ: Розглянути клопотання розпорядників коштів за 

результатами підсумків виконання бюджету і за умови наявного 

перевиконання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

 

4.3. лист № 35.10-04/2030 від 17.07.2018 р. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати клопотання № 35.02.-37/2030 від 17.07.2018 р. та 

рекомендувати виділити кошти в сумі 95 842,22 грн.  

 

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

 

4.4. лист № 35.10-04/1563 від 05.06.2018 р. 

ВИРІШИЛИ: Розглянути клопотання розпорядників коштів за 

результатами підсумків виконання бюджету і за умови наявного 

перевиконання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

5. Відділ охорони здоров'я:  

5.1. лист №555/33-17 від 04.06.2018 р. 

ВИРІШИЛИ: Розглянути клопотання розпорядників коштів за результатами 

підсумків виконання бюджету і за умови наявного перевиконання.  

 

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

 

5.2. лист № 33-24/172 від 06.07.2018 р. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати клопотання № 33-24/172 від 06.07.2018 р. та 

рекомендувати виділити кошти в сумі 109 500, 00 грн. 

                              

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

 

5.3. лист № 543/33-17 від 04.06.2018 р. 

ВИРІШИЛИ: Розглянути клопотання розпорядників коштів за 

результатами підсумків виконання бюджету і за умови наявного 

перевиконання.  



За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

 

5.4. лист № 650/33-18 від 17.07.2018 р. 

ВИРІШИЛИ: Розглянути клопотання розпорядників коштів за 

результатами підсумків виконання бюджету і за умови наявного 

перевиконання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

 

5.5. лист №619/33-16 від 12.07.2018 р.  

ВИРІШИЛИ: Розглянути клопотання розпорядників коштів за 

результатами підсумків виконання бюджету і за умови наявного 

перевиконання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

 

5.6. лист № 615/33-17 від 12.07.2018 р.  

ВИРІШИЛИ: Розглянути клопотання розпорядників коштів за 

результатами підсумків виконання бюджету і за умови наявного 

перевиконання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

 

6. Департамент міського господарства:  

6.1. лист № 25.01-10/1267 від 13.07.18 р. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати клопотання № 25.01-10/1267 від 13.07.18 р.  

 та рекомендувати виділити кошти в сумі 30 000, 00 грн. 

 

За це рішення голосували: 

                                      "ЗА" – одноголосно 

 

6.2. лист № 25.01-10/1191від 05.07.18 р. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати клопотання № 25.01-10/1191від 05.07.18 р. 

та рекомендувати виділити кошти в сумі 636 000,00 грн. 

 

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

 

6.3. лист № 02.01-10/1291від 17.07.2018 р. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати клопотання № 02.01-10/1291від 17.07.2018 р. 

та рекомендувати виділити кошти в сумі 200 000, 00 грн. 

 

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 



6.4. лист № 25.01-10/1270 від 13.07.2018 р. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати клопотання № 25.01-10/1270 від 13.07.2018 р. 

та рекомендувати виділити кошти в сумі 65 000, 00 грн. 

 

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

 

6.5. лист № 25.01-10/1269 від 13.07.2018 р.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати клопотання № 25.01-10/1269 від 13.07.2018 р. 

та рекомендувати виділити кошти в сумі 199 000, 00 грн. 

 

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

 

6.6. лист № 25.01-10/1268 від 13.07.2018 р.  

ВИРІШИЛИ: Розглянути клопотання розпорядників коштів за результатами 

підсумків виконання бюджету і за умови наявного перевиконання.  

 

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

 

6.7. лист № 25.01-10/1235 від 11.07.2018 р. Конфлікт Інтересів. 

СЛУХАЛИ: Готра В.В. заявив про наявність конфлікту інтересів та участі у 

голосуванні не приймав. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати клопотання № 25.01-10/1235 від 11.07.2018 р. та 

рекомендувати виділити кошти на реалізацію наступних програм: 

- Програма благоустрою міста Ужгорода на 2018- 2020 роки – 374 557, 00 

грн.; 

- Програма капітальнго ремонту житлового фонду у м. Ужгород на 2018 -

2020 роки – 400 000, 00 грн.;  

- Програма фінансової підтримки комунальних підприємств  Ужгорода на 

2018 – 2020 роки – 26 991 000, 00 грн. 

За це рішення голосували: 

    "ЗА" – 4 

"Не приймав участі у голосуванні" – 1 

 

6.8. лист № 25.01-10/1288 від 17.07.2018 р.  

ВИРІШИЛИ: Розглянути клопотання розпорядників коштів за результатами 

підсумків виконання бюджету і за умови наявного перевиконання.  

 

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

6.9. лист №25.01-10/1097 від 20.06.18 року. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати клопотання № 25.01-10/1097 від 20.06.18 року та 

рекомендувати виділити кошти в сумі 2 850 000, 0 грн. 



За це рішення голосували: 

                                  "ЗА" – одноголосно 

 

7.Управління у справах культури,спорту,сім'ї та молоді  

7.1.лист № 31.1-18/298 від 19.07.18 р. 

ВИРІШИЛИ: Розглянути клопотання розпорядників коштів за 

результатами підсумків виконання бюджету і за умови наявного 

перевиконання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

 

7.2. лист № 31.1-18/297 від 19.07.18 р. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати клопотання № 31.1-18/297 від 19.07.18 р. та 

рекомендувати виділити кошти в сумі 95 000, 00 грн. в частині фінансування 

Програми сімейної, молодіжної, демографічної, гендерної політики, 

попередження насильства в сімї та протидії торгівлі людьми на 2016 – 2020 

роки. 

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

 

8. Управління капітального будівництва:  

8.1. лист № 28.01-11/167 від 20.07.2018 р.  

ВИРІШИЛИ: Розглянути клопотання розпорядників коштів за 

результатами підсумків виконання бюджету і за умови наявного 

перевиконання. Дані об’єкти вказані в листі включити в Програму 

соціально-економічного розвитку міста Ужгорда на 2018 рік. 

 

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

 

8.2. лист № 28.01-11/170 від 27.07.2018 р. 

ВИРІШИЛИ: Погодити виділення додаткових коштів на капітальні ремонти 

(реконструкції) об'єктів соціально-кульруної сфери та комунального 

господарства , з яких на: 

- капітальний ремонт амбулаторії  ЗПСМ №8, №9 та головного корпусу 

центру первинної медико-санітарної допомоги по вул. Грибоєдова, 20В – 

150 000, 00 грн.; 

- капітальний ремонт зовнішніх мереж водопостачання лікарні до Головного 

корпусу – 180, 000 грн.;  

- капітальний ремонт першого поверху МДКЛ  по вул. Бращайків –  350 000, 

00 грн.; 

- капітальний ремонт внутрішньої системи каналізації і водопостачання 

будівлі НВК “Ужгородський економічний ліцей, ЗОШ I-II ст.” по пл. 

Ш.Петефі, 15 – 200 000, 00  грн.; 



- капітальний ремонт фасаду (заміна вікон) ДНЗ №16  по вул. Айвазовського 

– 250 000, 00 грн.; 

- капітальний ремонт санвузлів лінгвістичної гімназії ім.Т.Г.Шевченка  – 

100 000, 00 грн.;  

- реконструкцію даху ДНЗ №30 по вул. Шевченка,42 – 300 000, 00 грн. 

- капітальний ремонт покрівлі будівлі «Інклюзивно-ресурсний центр №1» по 

вул.8-го Березня, 46А – 300 000, 00 грн.; 

- капітальний ремонт карнізу покрівлі будівлі "Ужгородської спеціалізованої 

школи І-ІІІ ст. №5 із поглибленим вивченням іноземних мов" по 

пл.Ш.Петефі,36 – 120 000, 00 грн.; 

- реконструкція водогону D-325 мм по вул. Шумній від вул. Другетів до 

прохідної ФМК та по вул. Анкудінова від ФМК до транспортного мосту – 

150 000, 00 грн.; 

- капітальний ремонт  приміщень будівлі по вул. Небесної Сотні ,6 – 40 000, 

00 грн. 

  За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

 

9. Управління економіки та стратегічного планування:    

9.1. лист № 1.05-17/187 від 05.07.2018 р. 

ВИРІШИЛИ: Розглянути клопотання розпорядників коштів за результатами 

підсумків виконання бюджету і за умови наявного перевиконання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

 

10. Департамент фінансів та бюджетної політики: 

10.1. лист № 368/26/02-18 від 08.08.2018 р. 

ВИРІШИЛИ:Підтримати клопотання № 368/26/02-18 від 08.08.2018 р. та 

рекомендувати виділити кошти в сумі 100 000, 00 грн. 

 

II. Про лист департаменту фінансів та бюджетної політики 03.08.2018 р. 

№ 357/26/04-10. (перерозподіл) 

СЛУХАЛИ: Гах Л.М.  ознайомила присутніх із реєстром листів головних 

розпорядників коштів, щодо внесення змін до бюджету міста на 2018 рік. 

(додаються)  

 

1. Департамент міського господарства:  

1.1. лист № 25.01-10/1221від 10.07.2018 р.  

ВИРІШИЛИ: Погодити перерозподіл бюджетних призначень та доручити 

департаменту фінансів винести питання на розгляд чергової сесії міської 

ради. 

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

 

1.2. лист № 25.01-10/1249 від 12.07.2018 р. 



ВИРІШИЛИ: Погодити перерозподіл бюджетних призначень та доручити 

департаменту фінансів винести питання на розгляд чергової сесії міської 

ради.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

 

2. Управління капітального будівництва: 

2.1. лист №28.01-11/166 від 20.07.2018 р.  

ВИРІШИЛИ: Погодити перерозподіл бюджетних призначень та доручити 

департаменту фінансів винести питання на розгляд чергової сесії міської 

ради.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

 

3. Департамент праці та соціального захисту населення: 

3.1. лист № 35.02-34/2056 від 20.07.2018 р. 

ВИРІШИЛИ: Погодити перерозподіл бюджетних призначень та доручити 

департаменту фінансів винести питання на розгляд чергової сесії міської 

ради.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно  

4. Управління освіти: 

4.1. лист  № 342 від 26 червня 2018 р. 

ВИРІШИЛИ: Погодити перерозподіл бюджетних призначень та доручити 

департаменту фінансів винести питання на розгляд чергової сесії міської 

ради. 

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

 

III. Про лист департаменту фінансів та бюджетної політики 07.08.2018 р. 

№ 363/26/04-10. 

СЛУХАЛИ: Готра В.В. ознайомив присутніх із листом  департаменту 

фінансів та бюджетної політики 07.08.2018 р. № 363/26/04-10. щодо розгляду 

та надання пропозицій для підготовки розпорядження міського голови та 

внесення змін на чергову сесію міської ради до рішення «Про бюджет міста 

на 2018 рік» по субвенції з державного бюджету.  

ВИРІШИЛИ: Погодити розподіл державної субвенції та доручити 

департаменту фінансів та бюджетної політики підготувати відповідне 

розпорядження міського голови з подальшим внесенням змін на чергову 

сесію міської ради до рішення «Про бюджет міста на 2018 рік» по субвенції з 

державного бюджету. 

За це рішення голосували: 

        "ЗА" – одноголосно 

 

Голова комісії          В. Готра 


