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Шановна пані Богдано! 

 

У відповідь на запит 03.12.2021 року інформуємо наступне. 

Відповідно до рішення XLII сесії Ужгородської міської ради VII скликання 

12 грудня 2019 року № 1800 «Про бюджет міста Ужгород на 2020 рік» п.16 та 

рішення І сесії Ужгородської міської ради VIІI скликання  22 грудня 2020 року  

№ 20  «Про бюджет  Ужгородської міської територіальної громади  на 2021 

рік» пунктом 15  міському  голові  у  міжсесійний  період  за погодженням з 

постійною  комісією  з  питань  соціально-економічного розвитку, бюджету, 

фінансів,  оподаткування,  інвестиційної та  регуляторної політики надано 

право приймати розпорядження для приведення у відповідність  до  змін  та  

доповнень  бюджетної класифікації  доходи,  видатки та  джерела  

фінансування  бюджету  територіальної громади,  здійснення протягом року  

розподілу  та  перерозподілу  обсягів субвенцій  і  дотацій  з Державного  

бюджету  України  та  обласного  бюджету, інших  бюджетів територіальних  

громад,  виходячи  з  фактично  виконаних  робіт, відповідно  до  змін,  

внесених  законодавчими  актами,  нормативними  урядовими рішеннями,  

рішеннями Закарпатської  обласної  ради  та  розпорядженнями Закарпатської  

обласної  державної  адміністрації  з  наступним  затвердженням  на сесії  

Ужгородської  міської  ради.  

Також, відповідно до рішення виконавчого комітету 13.03.2019р. №90 

«Про Регламент виконавчого комітету  та виконавчих органів  Ужгородської 

міської ради», розділ 8 «Порядок підготовки розпоряджень міського голови» 

пункт 3, проєкти розпоряджень готують виконавчі органи міської ради під 

контролем заступників міського голови та враховуючи пункт 9 даного рішення,  

відповідальність за законність, достовірність текстів проєктів розпоряджень, а 

також відповідність їх до Інструкції з діловодства, несуть керівники 
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виконавчих  органів міської ради, заступники міського голови, які беруть 

участь у підготовці та погодженні проєктів. 

Згідно з пунктом 18 розпорядження набуває чинності після його 

підписання міським головою (або виконуючим його обов’язки) у паперовому та 

електронному вигляді та реєстрації у відділі документального та 

організаційного забезпечення, а з кадрових питань — у службі персоналу та 

спецроботи. 

Виходячи з вищевикладеного, постійною  комісією  з  питань соціально-

економічного розвитку, бюджету, фінансів, оподаткування, інвестиційної та  

регуляторної  політики, виконано основне завдання, а саме: у першій частині 

свого рішення – погодження розподілу відповідної субвенцій, у другій – 

рекомендація відповідному структурному підрозділу Ужгородської міської 

ради підготувати проєкт розпорядження міського голови із подальшим 

затвердженням на сесії міської ради.  

На запит 25.11.2021 року в електронній формі надано запитувані Вами 

належним чином завірені та заскановані витяги з протоколів засідань постійної 

комісії з питань соціально-економічного розвитку, бюджету, фінансів, 

оподаткування та регуляторної політики; засідань постійної комісії з питань 

соціально – економічного розвитку, бюджету, фінансів, оподаткування, 

інвестиційної та регуляторної політики. 

Згідно з Інструкцією з діловодства, витяг — це копія частини тексту 

документа, який містить певний обсяг інформації, засвідчена підписом 

керівника та печаткою міської ради. 

Керуючись статтею 21 Закону України «Про доступ до публічної 

інформації» запитувач зобов’язаний відшкодувати фактичні витрати на 

копіювання та друк. Розмір фактичних витрат визначено в межах граничних 

норм, встановлених Кабінетом Міністрів України, рішенням виконавчого 

комітету від 12.09.2018 року № 266 «Про затвердження розміру фактичних 

витрат та Порядок відшкодування витрат на копіювання, сканування (цифрове 

сканування) або друк документів, що надаються за запитом на інформацію». 

Враховуючи, що виконання Вашого запиту на інформацію передбачало 

виготовлення копій документів обсягом більш як 10 сторінок, Вам, разом із 10 

безкоштовними сторінками, надіслано рахунок на відшкодування фактичних 

витрат з реквізитами оплати. Запитувану інформацію в повному обсязі Вам 

буде надано після отримання документів, що підтверджують повну оплату 

витрат, пов’язану із наданням відповіді. 

 

 

 

 

 



Разом з тим, інформуємо, що всі протоколи засідань постійних комісій 

оприлюднюються на офіційному сайті Ужгородської міської ради, відповідно 

до Закону України «Про доступ до публічної інформації». З ними Ви можете 

ознайомитись у будь-який зручний для Вас час за посиланням: 

- https://rada-uzhgorod.gov.ua/miska_rada#3lr0o7stngj; 

- https://rada-uzhgorod.gov.ua/miska_rada#mtbqsjodqz. 

 

 

 

З повагою 

Секретар ради                Арсен МЕЛКУМЯН 

 

 

Олеся Шевчук  613436 
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