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  Богдані САЙКО 
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Шановна Богдана ! 
       

 На Ваш запит 02.12.2021року повідомляємо наступне. 
 1. Відповідно до рішення І сесії міської ради VІІІ скликання 08.12.2020 

року № 1 «Про інформацію Ужгородської міської територіальної виборчої 
комісії Ужгородського району Закарпатської області про результати 
голосування і підсумки виборів депутатів Ужгородської міської ради та 
Ужгородського міського голови» Ужгородський міський голова Андріїв Богдан 
Євстафійович склав Присягу посадової особи місцевого самоврядування та 
приступив до виконання своїх повноважень. 
 Листом 01.12.2021 №1931/33.04-12 Вам було надано копію 
вищевказаного рішення. 
 2. Право міського голови у міжсесійний період за погодженням з 
постійною комісією з питань соціально-економічного розвитку, бюджету, 
фінансів, оподаткування, інвестиційної та регуляторної політики приймати 
розпорядження щодо розподілу та перерозподілу обсягів субвенцій і дотацій з 
Державного бюджету України та обласного бюджету, інших бюджетів 
територіальних громад, визначено пунктом 16 рішення І сесії міської ради VІІІ 
скликання 22.12.2020 року № 20 «Про бюджет Ужгородської міської 
територіальної громади на 2021 рік» та пунктом 15 рішення XLIІ сесії міської 
ради VІІ скликання 12.12.2019 року № 1800 «Про бюджет міста на 2020 рік» 

 Листом 01.12.2021 №1931/33.04-12 Вам було надано копії вищевказаних 
рішень. 

 3. Одночасно повідомляємо, що розпорядженнями міського голови «Про 
розподіл субвенцій» від 17.04.2020 №197, 25.05.2020 №236, 31.08.2020 №403, 
23.09.2020 №445, 08.10.2020 №477, 28.10.2020 №510, 06.11.2020 №526,  
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25.11.2020 №559, 04.12.2020 №577, 10.12.2020 №589 розподілено субвенції та 
внесено зміни до бюджету Ужгородської міської територіальної громади на 
2020 рік. 
 Розпорядженнями міського голови «Про розподіл субвенцій» 10.03.2021 

№113, 08.06.2021 №284, 09.06.2021 №287, 14.07.2021 №353 та №354, 02.08.2021 

№396, 02.08.2021 №397, 16.08.2021 №437,438,439, 13.09.2021 №500, 28.09.2021 

№531, 22.11.2021 №657 розподілено субвенції та внесено зміни до бюджету 

Ужгородської міської територіальної громади на 2021 рік. 
 Копії розпоряджень містяться на 132 аркушах. 
 4. Порядок роботи з документами в системі електронного документообігу 
«АСКОД» не передбачає зберігання, зокрема таких документів як кошториси 
розпорядників, актів виконаних робіт та інших документів з питань розподілу 
субвенції, а тому потребують виготовлення. 
 Отже, щодо Вашої вимоги про надання кошторисів розпорядників, актів 
виконаних робіт та інших документів з питань розподілу субвенції (крім 
управління освіти, управління у справах культури, молоді та спорту, управління 
економічного розвитку міста), то у відповідності до статті 21 Закону «Про 
доступ до публічної інформації» розпорядники мають право встановлювати 
плату за відшкодування витрат на копіювання та друк документів, у разі якщо 
обсяг запитуваних документів більш як 10 сторінок. 

Розмір фактичних витрат визначається відповідним розпорядником само-
стійно, але в межах граничних норм, встановлених Кабінетом Міністрів Украї-
ни. Якщо розпорядник інформації не встановив розміру плати за копіювання 
або друк, інформація надається безкоштовно. 

Рішенням виконкому міської ради 12.09.2018 № 266 «Про затвердження 
розміру фактичних витрат та Порядок відшкодування витрат на копіювання, 
сканування (цифрове копіювання) або друк документів, що надаються за запи-
том на інформацію» встановлено розмір плати за копіювання, сканування (ци-
фрове копіювання) документів. 

Враховуючи вищенаведене, беручи до уваги норми Закону України «Про 
доступ до публічної інформації» та приписи пункту 8.10. Положення про поря-
док забезпечення доступу до публічної інформації в Ужгородській міській раді 
та її виконавчих органів, затвердженого рішенням виконкому 22.03.2017 № 90 
«Про порядок забезпечення доступу до публічної інформації», надаємо Вам ро-
зпорядження міського голови «Про розподіл субвенцій», які містяться на 132 

аркушах, яке не потребує копіювання чи сканування. А також, скановані копії 
кошторисів розпорядників, актів виконаних робіт та інших документів з питань 
розподілу субвенції (крім управління освіти, управління у справах культури, 
молоді та спорту, управління економічного розвитку міста) на 10 сторінках.  



Решта інформації (кошторисів розпорядників, актів виконаних робіт та 
інших документів з питань розподілу субвенції), обсягом більше як 10 сторінок, 
зберігається в паперовому вигляді та потребує сканування документів, а тому 
може бути надана після оплати для відшкодування фактичних витрат на виго-
товлення за рахунком № 58 від 10.12.2021 року, а саме за сканування докумен-
тів, що містять додатково інформацію ще на 284 сторінках. 

 

Крім того повідомляємо, що відповідно до інформації, яка надана розпо-
рядниками коштів, обсяг видатків за період з 2018 року і по теперішній час, 
становив 5 789,6 тис. грн., в тому числі : 

- на придбання, впровадження, обслуговування, підключення працівників 
та інші заходи на систему електронного документообігу АСКОД 713,4 тис. грн. 

- на придбання, впровадження, обслуговування, ремонт комп’ютерної те-
хніки - 5 076,2 тис. грн.      

За період з 2018 року по теперішній час було виставлено 146 рахунків за-
питувачам публічної інформації на загальну суму 33,3 тис. грн.  

Також направляємо Вам листи розпорядників бюджетних коштів, які на-
дійшли через систему АСКОД та містяться на 14  аркушах  і не потребують ко-
піювання чи сканування. 

Додаток: 1. Розпорядження міського голови «Про розподіл субвенцій» на 
132 арк. 

2. Рахунок № 58 від 10.12.2021 року - на 1 арк.  
3. Скановані копії кошторисів розпорядників на 10 арк. 
4. Лист відділу бухгалтерського обліку міської ради та виконкому 

09.12.2021 №07-12/523 – на 2 арк. 
5. Лист департаменту соціальної політики 390/34.06-31-  на 1 арк. 
6. Лист департаменту фінансів та бюджетної політики 13.12.2021 

№907/33/05-30 – на 1 арк. 
7. Лист управління у справах культури, молоді та спорту 14.12.2021 

№75/30.1-18 – на 1 арк. 
8. Лист управління економічного розвитку міста 14.12.2021 б/н -  на 1 арк. 
9. Лист управління муніципальної варти 14.12.2021 №717/24-30– на 1 арк. 
10. Лист управління міжнародного співробітництва та інновацій  

13.12.2021 №25-10/12-125 – на 2 арк. 
11. Лист  управління охорони здоров’та цивільного захисту населення 

15.12.2021  №36/31-12 – на 1 арк. 
12.Лист управління капітального будівництва 15.12.2021 б/н  - на 1 арк. 
13. Лист   управління освіти 15.12.2021 №688/01-14 – на 1 арк. 



14. Лист департаменту міської інфраструктури 15.12.2021 №1050/32.01-08 

– на 1 арк. 
15. Лист управління архітектури та містобудування 15.12.2021 

№676/26.01-22 – на 1 арк. 
 

З повагою 

 

Заступник директора, 
начальник бюджетного відділу                                                        Галина ГРАБ 
 

Людмила Чумак (0312)61 63 13 

Ярослав Глагола 61 73 77 

Ольга Василиндра 61 55 53 

Алла Келемец 61 29 79 

Наталія Мухомедьянова 61 63 60 

Мілан Туріс 61 32 45 

Вікторія Тарахонич 61 61 75 

Михайло Савко  (03122) 3 31 35 

Олег Боршовський 61 71 03 

Віталій Гільтайчук 61 41 90 

Павло Логвінов 61 63 90 

Ганна Турховська 61 61 85 


