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ПРОТОКОЛ № 134 
засідання постійної комісії з питань соціально – економічного розвитку, 

бюджету, фінансів та оподаткування 

 

від 24.01.2019 р.         м. Ужгород  

 

ПРИСУТНІ: Готра В.В. – голова комісії. 

Ковальський А.В. – секретар комісії. 

Гомонай В.В., Щадей В.І.,  

Химинець В.В., Мандич Ю.В– члени комісії. 

ВІДСУТНІ:  

Фрінт С.Л. – заст. голови комісії.  

 

ЗАПРОШЕНІ: 

Граб Г.Я. – заступник директора департаменту фінансів та бюджетної політики, 

начальник бюджетного відділу; 

Бабидорич В.І. – директор департаменту міського господарства; 

Яцків О.І. – заступник директора департаменту міського господарства; 

Біксей А.Б.– директор департаменту праці та  соціального захисту населення; 

Чепкий О.О. – начальник відділу землекористування. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

I. Про перерозподіл субвенції відповідно до листа департаменту фінансів 

та бюджетної політики 23.01.2019р. № 55/33/02-15.(управління охорони 

здоров’я) 

II. Про перерозподіл субвенції відповідно до листа департаменту фінансів 

та бюджетної політики 23.01.2019р. № 55/33/02-15.(департамент міського 

господарства) 

III. Про лист департаменту фінансів та бюджетної політики 23.01.2019р. № 

55/33/02-15.(перерозподіл). 

IV. Про лист департаменту фінансів та бюджетної політики 23.01.2019р. № 

55/33/02-15. (додаткова потреба).  

 

I. Про перерозподіл субвенції відповідно до листа департаменту фінансів та 

бюджетної політики  23.01.2019р. № 55/33/02-15. (управління охорони 

здоров’я) 

СЛУХАЛИ: Готра В.В. ознайомив присутніх зі змістом листа управління 

охорони здоров’я  від 16.01.2019р. №36/31-15 щодо перерозподілу субвенції з 

державного бюджету на придбання стаціонарної ультразвукової діагностичної 

системи для Ужгородського міського полового будинку вул. Грибоєдова, 20 Б у 

сумі 480 000, 00 грн. та придбання портативної ультразвукової діагностичної 

системи для Ужгородського міського полового будинку вул. Грибоєдова, 20 Б у 

сумі 208 000, 00 грн. 
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ВИРІШИЛИ: Погодити перерозподіл державної субвенції та доручити 

департаменту фінансів та бюджетної політики підготувати відповідне 

розпорядження міського голови з подальшим затвердженням його на сесії 

міської ради.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

 

II. Про перерозподіл субвенції відповідно до листа департаменту 

фінансів та бюджетної політики  23.01.2019р. № 55/33/02-15.  (департамент 

міського господарства) 

СЛУХАЛИ: Готра В.В. ознайомив присутніх зі змістом листа департаменту 

міського господарства  від 11.01.2019р. №32.01-10/64 щодо перерозподілу 

субвенції з державного бюджету на капітальний ремонт наб. Незалежності у 

м.Ужгороді в сумі 7 263 697, 03 грн. 

ВИРІШИЛИ: Погодити перерозподіл державної субвенції та доручити 

департаменту фінансів та бюджетної політики підготувати відповідне 

розпорядження міського голови з подальшим затвердженням його на сесії 

міської ради.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

 

I. Про лист департаменту фінансів та бюджетної політики 23.01.2019р. № 

55/33/02-15 (перерозподіл) 

СЛУХАЛИ: Готра В.В.  ознайомив присутніх із реєстром листів головних 

розпорядників коштів, щодо внесення змін до бюджету міста на 2019 рік.  

(додаються)   

1. Виконком: 

1.1. лист №07-12/11 від 16.01.2019 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 від 06.11.2018 

№ 527/26/02-15.(додаткова потреба). 

 

СЛУХАЛИ: Готра В.В.  ознайомив присутніх із реєстром листів головних 

розпорядників коштів, щодо внесення змін до бюджету міста на 2019 рік. 

(додаються)  

1. Управління охорони здоров’я :  

1.1. лист № 31-24/10 від 10.01.2019 р.  

ВИРІШИЛИ: Частково підтримати клопотання № 31-24/10 від 10.01.2019 та 

рекомендувати виділити кошти на оплату праці з нарахуванням у зв’язку з 
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збільшенням штатних одиниць у сумі 332 000, 00 тис. грн. за рахунок вільного 

залишку. Повернутись до розгляду питання після перевиконання бюджету міста 

за підсумками першого півріччя. 

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

 

1.2. лист № 36/31-15 від 16.01.2019 р.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати клопотання № 36/31-15 від 16.01.2019 р.  та 

рекомендувати виділити додаткові кошти на співфінансування до субвенції з 

державного бюджету на соціально-економічний розвиток окремих територій в 

сумі 20 640, 00 тис. грн.  

2. Управління освіти 

2.1. лист № 29.01-14/18 від 09.01.2019 р.  

ВИРІШИЛИ: Задовільнити частково клопотання № 29.01-14/18 від 09.01.2019 

р. та рекомендувати виділити додаткові кошти на співфінансування до 

державної програми “Будівництво футбольних полів зі штучним покриттям в 

регіонах України”: 

– Спортивний майданчик для міні футболу зі штучним покриттям в класичній 

гімназії по вул. 8 Березня м. Ужгород в сумі –  403 060, 00 грн.; 
 

– Спортивний майданчик для міні футболу зі штучним покриттям в 

спеціалізованій ЗОШ №2 по вул. Підгірній м. Ужгород в сумі – 126 017, 00    

грн.; 

 

– Спортивний майданчик для міні футболу зі штучним покриттям в 

загальноосвітній школі I-III ст. №12 по вул. Заньковецької м. Ужгород в сумі – 

387 500, 00 грн.; 

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

 

2.2. лист № 01-14/16 від 09.01.2019 р. 

ВИРІШИЛИ: Розглянути клопотання розпорядників коштів за результатами 

підсумків виконання бюджету і за умови наявного перевиконання. 

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

 

3. Виконком 

    3.1. лист №07-12/7 від 14.01.2019 р.  

 ВИРІШИЛИ: Задовільнити частково клопотання №07-12/7 від 14.01.2019 р. та 

рекомендувати виділити кошти по Програмі забезпечення молоді, учасників 

АТО та внутрішньо переміщених осіб житлом у м.Ужгороді на 2018-2022 роки: 

– надання та обслуговування кредитів в сумі 135 182, 00 грн.  
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– будівництво житла у сумі 100 000, 00 грн.  

 Повернутись до питання фінансування по програмі  після надходження листів 

на потребу. 

 За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

 

3.2. лист №07-12/11 від 16.01.2019 р.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати клопотання №07-12/11 від 16.01.2019 р. в повному 

обсязі та рекомендувати виділити додаткові кошти на Програму розвитку 

земельних відносин м. Ужгород на 2017-2019 роки для проведення 

інвентаризації земель міста за рахунок коштів від втрат сільськогосподарського  

та лісогосподарського  виробництва  у сумі 574 116, 00 грн. 

  За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

 

3.3. лист №07-12/9 від 16.01.2019 р.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати клопотання №07-12/9 від 16.01.2019 р. та 

рекомендувати виділити додаткові кошти на обстеження пасажиропотоків на 

міських автобусних маршрутах  у сумі 110 000, 00 грн. 

   За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

 

4. Департамент праці та соціального захисту населення:  

4.1. лист №34.06-31/91 від 10.01.2019 р. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати клопотання №34.06-31/91 від 10.01.2019р. та 

рекомендувати виділити додаткові кошти на поточний ремонт приміщень 

департаменту  у сумі 200 000, 00 грн. 

   За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

 

4.2.  лист №34.06-34/258 від 23.01.2019 р. 

ВИСТУПИВ: Готра В.В. повідомив про наявність конфлікту інтересів та 

участі у голосуванні не приймав. 

ВИРІШИЛИ: Задовільнити частково клопотання №34.06-34/258 від 23.01.2019 

р. та рекомендувати виділити додаткові кошти по КПКВК 0813033 на 

“Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом 

окремим категоріям громадян”   у сумі 4 000 000, 00 грн. 

   За це рішення голосували: 

"ЗА" – 5 

"Не приймав участі у голосуванні" – 1 
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4.3. лист №34.06-34/272 від 24.01.2019 р. 

ВИРІШИЛИ: Задовільнити частково клопотання №34.06-34/258 від 23.01.2019 

р. та рекомендувати виділити додаткові кошти по КПКВК 0813192 на “Надання 

фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, 

діяльність яких має соціальну спрямованість” по програмі “Про програму 

діяльності медико-соціального реабілітаційного центру “Дорога життя” на 2019 

рік” затвердженої рішенням XXVIII сесії VII скликання від 11.10.2018 р.№1259 

в сумі 400 000, 00 грн. 

   За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

 

5.Департамент міського господарства: 

5.1. лист № 32.01-10/61 від11.01.2019 р.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати клопотання № 32.01-10/61 від11.01.2019 р. та 

рекомендувати виділити додаткові кошти на виконання ухвали господарського 

суду Закарпатської області від 25.04.2018 р. по справі № 907.913.17 після 

внесення змін до “Програми сприяння виконанню рішень судів та інших 

виконавчих документів на 2018-2022 роки” в сумі 306 102, 00 грн.   

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

 

5.2. лист №32.01-10/57 від 10.01.2019 р. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати клопотання №32.01-10/57 від 10.01.2019 р. та 

рекомендувати виділити додаткові кошти на Програму підготовки до продажу 

земельних ділянок у сумі 199 000, 00 грн. за рахунок залишку бюджету 

розвитку. 

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

 

5.3. лист № 32.01-10/64 від 11.01.2019 р. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати клопотання № 32.01-10/64 від 11.01.2019 р. та 

рекомендувати виділити додаткові кошти на співфінансування до субвенції на 

соцекономічний розвиток наб. Незалежності  в сумі 217 911, 00 грн.   

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

 

5.4. лист № 32.01-10/113 від 22.01.2019 р. 

ВИРІШИЛИ:  

1. Підтримати клопотання № 32.01-10/113 від 22.01.2019 р. та рекомендувати 

виділити додаткові кошти на реалізацію цільових програм  відповідно до 

таблиці: 
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№ 
Програма/Найменування 

заходів КПКВК 

К
Е

К
В

 

Кошторисна 

вартість/ 

розрахована 

вартість 

Передбачено 

в  

бюджеті 

(грн.) 

Додаткова 

потреба, 

(грн.)   

міський   

І 

Програма благоустрою 

міста Ужгород на 2018-2022 

роки         3 562 435    

  

Капітальний ремонт  

тротуарів 1217442 3132     160 000    

  вул. Бородіна 1217442 3132 160 000    160 000    

  

Виготовлення проектно-

кошторисної документації 

та проведення експертизи 

на капітальний ремонт 

доріг 1217442 3132     700 000    

  

Виготовлення проектно-

кошторисної документації 

та проведення експертизи 

на реконструкцію мостів та 

доріг 1217442 3142     600 000    

  

Капітальний ремонт 

внутрішньоквартальних 

територій 1216030 3132     602 435    

  

вул. 8 Березня, 20 - вул. 

Грушевського, 37А 1206030 3132 1 102 435   602 435    

  

Виготовлення проектно-

кошторисної документації 

та проведення експертизи 

на капітальний ремонт 

об'єктів благоустрою 1206030 3132     1 000 000    

  

Виготовлення проектно-

кошторисної документації 

та проведення експертизи 

на реконструкцію об'єктів 

благоустрою 1206030 3142     500 000    

ІІ 

Програма капітального 

ремонту житлового фонду у 

м. Ужгород на 2018-2022 

роки         919 680    

1 

Капітальний ремонт 

покрівель 1216017 3131 599 600  0  639 680    

  вул. Заньковецької, 13 1216017 3131 299 800    239 840   

  вул. Декабристів, 35/12 1216017 3131 299 800    239 840   

  вул. Срібляста,6 1216017 3131 200 000    160 000   

2 

Капітальний ремонт 

електрощитових, мереж 

електроосвітлення 

будинків 1216017 3131 200 000  0  160 000    

  вул. Годинки, 8 1216017 3131 200 000    160 000    

3 

Капітальний ремонт 

водопроводу, каналізації 1216017 3131 150 000  0  120 000    
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  вул. Минайська, 8 1216017 3131 150 000    120 000    

ІІІ 

Програма реконструкції та 

капітального ремонту 

мережі зовнішнього 

освітлення міста Ужгород 

на 2017-2020 роки 1216030 3132 61 045  0  61 045    

  

внутрішньоквартальна 

територія по вул. 

Минайська,67 1216030 3132 61 045    61 045    

ІV 

Комплексна Програма 

відновлення історичного 

центру м. Ужгорода на 

2017-2020 роки 1216030 3142     1 145 577    

  

Реконструкція інженерних 

мереж по пл. Ш. Петефі 1216030 3142     1 145 577    

V 

Програма будівництва, 

реконструкції та 

капітального ремонту 

дитячих та спортивних 

майданчиків у м. Ужгороді 

на 2017-2021 роки 1216030 3132     259 809    

  

 вул. Перемоги, 149 

(громадський бюджет) 1216030 3132     259 809    

VІ 

Інша діяльність у сфері 

державного управління         265 167   

  

поточний ремонт приміщень 

першого поверху по вул. 

Небесної Сотні,4 1210180 2240     265 167   

VІІ 

Програма фінансової 

підтримки комунальних 

підприємств міста Ужгород 

на 2018-2022 роки         26 700 000   

  

КП "Ужгородський 

муніципальний транспорт" 1217670 3210     23 000 000   

  

КП "Водоканал м. Ужгород" 

(дотація) 1216013 2610     1 700 000   
  КП "КШЕП" 1217670 3210     2 000 000   

  
РАЗОМ по 

РОЗПОРЯДНИКУ         32 913 713    
 

 1217442 3132 860 000       
 

   3142 600 000       
 

     1 460 000       
 

 1216030 3132 1 923 289       
 

   3142 1 645 577       
 

     3 568 866       
 

 1216017 3131 919 680       
 

     919 680       
 

 1210180 2240 265 167       
 

     265 167       
 

 1216013 2610 1 700 000       
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     1 700 000       

 
 1217670 3210 25 000 000       

 
     25 000 000       

 
            

 
 Всього   32 913 713       

 

2. в Доручити департаменту міського господарства до наступного засідання 

комісії, надати розгорнуту відповідь стосовно виконання цільових програм у 

2018 році. 

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

 

6.Департамент фінансів та бюджетної політики  

6.1. лист №26/26/05-33 від 14.01.2019р  

ВИРІШИЛИ: Підтримати клопотання №26/26/05-33 від 14.01.2019р та 

рекомендувати виділити додаткові кошти на обслуговування боргу по 

запозиченню НЕФКО згідно договору в сумі 172 982, 00 грн.   

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

 

6.2. лист №26/26/05-33 від 14.01.2019р    

ВИРІШИЛИ: Підтримати клопотання №26/26/05-33 від 14.01.2019р та 

рекомендувати виділити додаткові кошти на погашення кредиту НЕФКО за 

рахунок коштів бюджету розвитку згідно договору в сумі 1 430  982, 00 грн.   

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

 

6.3. лист №26/26/05-33 від 14.01.2019р. 

ВИРІШИЛИ: Задовільнити частково клопотання №26/26/05-33 від 

14.01.2019р. та рекомендувати виділити додаткові кошти у зв’язку із 

збільшенням штатної чисельності департаменту фінансів та бюджетної 

політики на оплату праці і нарахування на заробітну плату у сумі 520 000, 00 

грн та капітальні видатки в сумі 100 000, 00 грн.   

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

 

 

Голова комісії         В. Готра 

 

Секретар комісії  А. Ковальський 

 


