
ПРОТОКОЛ № 62 
засідання постійної комісії з питань соціально – економічного розвитку, 

бюджету, фінансів та оподаткування 
 

від 21.03.2017          м. Ужгород  

 

ПРИСУТНІ: Гомонай В.В. – голова комісії;  

Фрінт С.Л. – заст. голови комісії; 

Готра В.В., Химинець В.В.– члени комісії.  

ВІДСУТНІ:  
Ковальський А.В. – секретар комісії; 

Щадей В.І., Мандич Ю.В. 

ЗАПРОШЕНІ: 

Гах Л.М. – начальник фінансового управління; 

Пайда О.В. – в.о. директора департаменту міського господарства; 

Травіна О.В. – начальник управління економіки та підприємництва; 

Біксей А.Б. – начальник управління праці та соціального захисту населення; 

Жулінська О.А. – начальник управління правового забезпечення; 

Решетар В.В. – начальник відділу охорони здоров’я; 

Воловар М.В. – начальник відділу кадрової роботи, нагород та спец роботи; 

Чепкий О.О. – начальник відділу землекористування; 

Карташов С.О. – директор КП «Водоканал м. Ужгорода». 

 

ПОРЯДОК  ДЕННИЙ: 

 

1. Обговорення проектів рішень чергової ХІІ сесії міської ради. 

2. Про розгляд листів головних розпорядників коштів щодо внесення змін 

до бюджету міста на 2017 рік. (відповідно до листа фінансового 

управління від 21.03.2017 № 163/30/02-18) 

3. Про листи управління освіти від 20.03.2017 № 01-6/182 та від 

13.03.2017 № 01-6/167 щодо виділення коштів для закупівлі 

переносних споруд модульного типу стандарт – класу для потреб ЗОШ. 

 

1. СЛУХАЛИ: Травіна О.В. представила проект рішення № 616 «Про 

виконання Програми економічного і соціального розвитку міста за 2016 рік.» 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до 

розгляду на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2. СЛУХАЛИ: Біксей А.Б. представив проект рішення № 617 з 

доповненням «Про надання грошової допомоги малозабезпеченим 

мешканцям міста.» 

ВИСТУПИЛИ: Гомонай В.В. запропонував у пункті 1.1 гр. Ключинець К.Ю. 

надати матеріальну допомогу в сумі 5 тис. грн. 

 Доповнити проект рішення пунктом наступного змісту: «Гр Лучан 

Зінаїді Іванівні, 1974 року народження, мешканці м. Ужгород, вул. Дендеші, 

59 (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2721314660) 

надати матеріальну допомогу в сумі 10,0 тис. грн. на лікування сина.». 
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ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до 

розгляду на сесії з урахуванням висловленої пропозиції.. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3. СЛУХАЛИ: Біксей А.Б. представив проект рішення № 618 «Про 

надання грошової допомоги родинам загиблих учасників АТО на вирішення 

соціально – побутових питань.» Просив у пункті 1.2 виправити технічну 

помилку в написанні імені по батькові. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до 

розгляду на сесії з урахуванням висловленого зауваження. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

4. СЛУХАЛИ: Решетар В.В. представив проект рішення № 619 «Про 

надання дозволу на списання основних засобів у міській дитячій клінічній 

лікарні.» 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до 

розгляду на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

5. СЛУХАЛИ: Решетар В.В. представив проект рішення № 620 «Про зміни 

до рішення ХХV сесії міської ради VІ скликання від 07.11.2017 № 1483.» 

(Програма профілактики та лікування цукрового діабету) 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до 

розгляду на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

6. СЛУХАЛИ: Урста М.В. представив проект рішення № 621 «Про зміни до 

рішення І сесії міської ради VІІ скликання 23.12.15 № 58.» (Програма 

впровадження системи відео спостереження). 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до 

розгляду на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

7. СЛУХАЛИ: Чепкий О.О. представив проект рішення № 622 «Про зміни 

до Програми розвитку земельних відносин у м. Ужгород на 2017 – 2019 роки. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до 

розгляду на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

8. СЛУХАЛИ: Жулінська О.А. представила проект рішення № 623 «Про 

доповнення до рішення І сесії міської ради VІІ скликання 04.02.16 р. № 89.» 

(Програма виконання рішень судів). 

ВИСТУПИЛИ: Гомонай В.В. просив доповідача надати списки осіб, які 

подали до суду на повернення коштів з розрахунку 25 грн. за 1 кв.м. із 

зазначенням їх реєстрації місця проживання. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до 

розгляду на сесії. 
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За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

9. СЛУХАЛИ: Травіна О.В. представила проект рішення № 624 «Про зміни 

до Програми економічного і соціального розвитку м. Ужгорода на 2017 рік.» 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до 

розгляду на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

10.  СЛУХАЛИ: Гах Л.М. представила проект рішення № 625 «Про зміни до 

бюджету міста на 2017 рік.» 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до 

розгляду на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

11.  СЛУХАЛИ: Гах Л.М. представила проект рішення № 626 «Про зміни до 

рішення міської ради 09.07.2015 № 1747.» (Про справляння місцевих 

податків). 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до 

розгляду на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

12.  СЛУХАЛИ: Про проект рішення № 627 «Про заступника міського 

голови.» 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до 

розгляду на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

13.  СЛУХАЛИ: Пайда О.В. представила проект рішення № 628 «Про 

передачу приміщень у користування.» (для розміщення бібліотек міста). 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до 

розгляду на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

14.  СЛУХАЛИ: Пайда О.В. представила проект рішення № 629 «Про 

передачу приміщення у користування.» (вул. Керченська,7). 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до 

розгляду на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

15.  СЛУХАЛИ: Пайда О.В. представила проект рішення №  630 «Про 

передачу будівлі у користування.» (вул. Гагаріна,7). 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до 

розгляду на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 
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16.  СЛУХАЛИ: Пайда О.В. представила проект рішення № 631 

«Про зміни до рішення VІІІ сесії міської ради VІІ скликання 29 листопада 

2016 року № 471.» (Про передачу приміщень). 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до 

розгляду на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

17.  СЛУХАЛИ: Пайда О.В. представила проект рішення № 632 «Про 

доповнення до рішення ІІ сесії міської ради VІІ скликання 21 квітня 2016 

року № 178.» (аукціон). 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до 

розгляду на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

18.  СЛУХАЛИ: Пайда О.В. представила проект рішення № 633 «Про 

доповнення до рішення ІІ сесії міської ради VІІ скликання 21 квітня 2016 

року № 178.» (вул. Перемоги, 23а). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати проект рішення до розгляду на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

19.  СЛУХАЛИ: Пайда О.В. представила проект рішення № 634 «Про 

доповнення до рішення ІІ сесії міської ради VІІ скликання 21 квітня 2016 

року № 178.» (вул. Руська, 38). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати проект рішення до розгляду на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

20.  СЛУХАЛИ: Пайда О.В. представила проект рішення № 635 «Про 

доповнення до рішення ІІ сесії міської ради VІІ скликання 21 квітня 2016 

року № 178.» (вул. Ольбрахта, б/н). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати проект рішення до розгляду на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

21.  СЛУХАЛИ: Пайда О.В. представила проект рішення № 636 «Про 

доповнення до рішення ІІ сесії міської ради VІІ скликання 21 квітня 2016 

року № 178». (пл. Театральна, 7а) 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати проект рішення до розгляду на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

22.  СЛУХАЛИ: Пайда О.В. представила проект рішення № 637 «Про 

доповнення до рішення ІІ сесії міської ради VІІ скликання 21 квітня 2016 

року № 178.» (пл. Театральна, 7а). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати проект рішення до розгляду на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

23.  СЛУХАЛИ: Пайда О.В. представила проект рішення № 638 «Про 

доповнення до рішення ІІ сесії міської ради VІІ скликання 21 квітня 2016 

року № 178.» (вул. Грибоєдова, 3) 
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ВИРІШИЛИ: Рекомендувати проект рішення до розгляду на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

24.  СЛУХАЛИ: Пайда О.В. представила проект рішення № 639 «Про 

доповнення до рішення ІІ сесії міської ради VІІ скликання 21 квітня 2016 

року № 178.» (вул. Маресьєва, 9а) 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати проект рішення до розгляду на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

25.  СЛУХАЛИ: Пайда О.В. представила проект рішення № 640 «Про 

доповнення до рішення ІІ сесії міської ради VІІ скликання 21 квітня 2016 

року № 178.» (пр. Свободи, 31) 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати проект рішення до розгляду на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

26.  СЛУХАЛИ: Пайда О.В. представила проект рішення № 641 «Про 

доповнення до рішення ІІ сесії міської ради VІІ скликання 21 квітня 2016 

року № 178. « (вул. Небесної Сотні (Уральська), 4) 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати проект рішення до розгляду на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

27.  СЛУХАЛИ: Пайда О.В. представила проект рішення № 642 «Про 

доповнення до рішення ІІ сесії міської ради VІІ скликання 21 квітня 2016 

року № 178.» (пл. Театральна, 7а) 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати проект рішення до розгляду на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

28.  СЛУХАЛИ: Чепкий О.О. представив проекти рішень №№ 643 - 657  

щодо регулювання земельних відносин. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати проекти рішень до розгляду на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

29.  СЛУХАЛИ: Про проект рішення № 658 «Про скасування п. 2.99, п.2.100, 

п.101 рішення Ужгородської міської ради № 1507 від 07 листопада 2014 року 

«Про надання та відмову у наданні дозволів на розробку проектів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок». 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати проект рішення до розгляду на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

30.  СЛУХАЛИ: Воловар М.В. представила проект рішення № 659 з 

доповненням «Про затвердження положень про структурні підрозділи 

Ужгородської міської ради» 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до 

розгляду на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 
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31.  СЛУХАЛИ: Жулінська О.А. представила проект рішення № 660 з 

доповненням «Про доповнення до рішення VІІІ сесії міської ради VІІ 

скликання 29.11.2016 року № 441.» (План підготовки регуляторних актів). 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до 

розгляду на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

32.  СЛУХАЛИ: Про проект рішення № 661 «Про звернення депутатів 

Ужгородської міської ради до Кабінету Міністрів України щодо підготовки 

відповідної нормативної бази та роз’яснення утворення госпітальних 

округів.» 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до 

розгляду на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

 

ІІ. СЛУХАЛИ: Гах Л.М. ознайомила присутніх із листами головних 

розпорядників коштів щодо внесення змін до бюджету міста на 2017 рік. 

(відповідно до листа фінансового управління від 21.03.2017 № 163/30/02-18) 
№ 

п/

п 

Головний 

розпорядник

,             № 

листа 

Короткий 

зміст 

видатків 

Сума 

потре

би 

  Пропозиції 

фінансового 

управління 

Підстава При

мітк

а 

   Всьог

о 

Загал

ьний 

фонд 

Спеціальний фонд   

вільний залишок коштів 

міського бюджету станом на 

01.01.2017 року до розподілу 

4 108 

230 

4 108 

230 

    

1. Ужгородська 

міська рада 

 106 

183 

106 

183 

0    

 Лист від 

03.03.2017  

№07-28/58 

Програма 

виконання 

рішень судів 

та інших 

виконавчих 

документів на 

2016-2017 

роки 

106 

183 

106 

183 

 За рахунок 

залишку 

коштів станом 

на 01.01.2017 

р. 

Лист головного 

розпорядника, 

ст.23, 78 

Бюджетного 

кодексу України 

         

2. Виконком  1 150 

000 

770 

000 

380 

000 

   

 лист № 07-

28/57 від 

03.03.2017 

Комплексна 

Програма 

розвитку та 

удосконаленн

я цивільного 

захисту в м. 

Ужгород на 

2016-2018 

-1 409 

300 

-1 409 

300 

 Винести на розгляд сесії 

перерозподіл коштів в межах 

головного розпорядника 



 7 

роки 

  Програма 

впровадження 

системи 

відеоспостере

ження у місті 

Ужгород на 

2016-2018 

роки 

600 

000 

250 

000 

350 

000 

   

  Програма 

матеріально-

технічного 

забезпечення 

військових 

формувань та 

удосконаленн

я цивільного 

захисту 

населення на 

2017-2017 

роки 

200 

000 

200 

000 

    

  Програма 

розвитку 

архівної 

справи в місті 

Ужгород на 

2016-2020 

роки 

136 

000 

106 

000 

30 000    

  Для 

облаштування 

меблями 

першого 

поверху  

адмінбудівлі 

473 

300 

473 

300 

  Лист головного 

розпорядника, 

ст.23, 78 

Бюджетного 

кодексу України 

  Для 

придбання 

меблів 

1 150 

000 

1 150 

000 

 За рахунок 

перевиконання 

надходжень за 

1 квартал 2017 

року 

Лист головного 

розпорядника, 

ст.23, 78 

Бюджетного 

кодексу України 

3. Департамент 

міського 

господарства 

 4 000 

000 

0 4 000 

000 

   

 Лист від 

02.03.2017 

№24.01-

10/325 

Додаткові 

кошти на 

Програму 

фінансової 

підтримки 

комунальних 

підприємст 

КП 

"Водоканал" 

500 

000 

 500 

000 

За рахунок 

залишку 

коштів станом 

на 01.01.2017 

р. 

Лист головного 

розпорядника 

коштів та проект 

змін до цільової 

Програми  
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 Лист від 

02.03.2017 

№24.01-

10/326 

Додаткові 

кошти на 

Програму 

фінансової 

підтримки 

комунальних 

підприємст 

КП "КАТП" 

3 500 

000 

 3 500 

000 

За рахунок 

залишку 

коштів станом 

на 01.01.2017 

р. 

Лист головного 

розпорядника 

коштів та проект 

змін до цільової 

Програми  

4. Відділ 

охорони 

здоров'я 

 751 

328 

751 

328 

    

 лист № 29-

19/52 від 

28.02.2017 

Розподіл 

залишку 

коштів 

медичної 

субвенції, що 

склвся на 

початок  року 

751 

328 

751 

328 

 Винести на 

розгляд сесії 

міської ради 

Лист головного 

розпорядника, 

ст.23, 78 

Бюджетного 

кодексу України 

 ВСЬОГО, в 

т.ч. 

 6 007 

511 

1 627 

511 

4 380 

000 

   

 перерозподіл коштів з 

загального фонду на 

спеціальний 

 -380 

000 

380 

000 

   

  за рахунок вільного 

залишку 

4 106 

183 

106 

183 

4 000 

000 

   

 за рахунок залишку 

медичної субвенції 

751 

328 

751 

328 

    

 за рахунок перевиконання 

за 1 квартал 

1 150 

000 

1 150 

000 

    

  нерозподілен

ий залишок 

2 047      

 
         

№ 

п/

п 

Головний 

розпорядник

,             № 

листа 

Короткий 

зміст 

видатків 

Сума 

потре

би 

  Пропозиції 

фінансового 

управління 

Підстава При

мітк

а 

   Всьог

о 

Загал

ьний 

фонд 

Спеціальний фонд   

1. Управління у справах 

культури, спорту, сімї та 

молоді 

437 

900 

299 

900 

138 

000 

   

 Лист № 101 

від 03.03.17 

Виділення  

додаткових 

коштів на 

Програму 

розвитку 

бібліотек та 

бібліотечної 

справи на 

2016-2018 

роки 

90 000 15 000 75 000 Виділення 

коштів за 

рахунок 

перевиконання 

дохідної 

частини 

бюджету міста 

за 1 квартал 

2017 року 

Лист головного 

розпорядника, 

ст.23, 78 

Бюджетного 

кодексу України 
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 лист № 106 

від 02.03.17 

Виділення 

дордаткових 

коштів на  

Програму 

відпочинку та 

оздоровлення 

дітей на 2017-

2019 роки 

201 

900 

201 

900 

 Виділення 

коштів за 

рахунок 

перевиконання 

дохідної 

частини 

бюджету міста 

за 1 квартал 

2017 року 

Лист головного 

розпорядника, 

ст.23, 78 

Бюджетного 

кодексу України 

 Лист № 105 

від 02.03.17 

Перерозподіл коштів в межах 

головного розпорядника для 

проведення навчально -

тренуваольних зборів і змагань з 

неолімпійських видів спорту у сумі 

110 000 грн. 

Винести на 

розгляд сесії 

міської ради 

Лист головного 

розпорядника, 

ст.23, 78 

Бюджетного 

кодексу України 

 Лист № 115 

від 09.03.17 

Виділення 

додаткових 

коштів  

ДЮСШ для 

придбання 

обладнання, 

інвентарю на 

догляд та 

утримання 

стадіону 

"Автомобіліст

" 

146 

000 

83 000 63 000 Виділення 

коштів за 

рахунок 

перевиконання 

дохідної 

частини 

бюджету міста 

за 1 квартал 

2017 року 

Лист головного 

розпорядника, 

ст.23, 78 

Бюджетного 

кодексу України 

2. Управління праці та 

соціального захисту 

населення 

176 

430 

176 

430 

0    

 Лист № 633 

від 10.03.2017 

Виділення 

дордаткових 

коштів на 

Програму 

зайнятості 

населення м. 

Ужгорода на 

період до 

2017 року 

176 

430 

176 

430 

 Виділення 

коштів за 

рахунок 

перевиконання 

дохідної 

частини 

бюджету міста 

за 1 квартал 

2017 року 

Лист головного 

розпорядника, 

ст.23, 78 

Бюджетного 

кодексу України 

3. Управління капітального 

будівництва 

990 

000 

0 990 

000 

   

 Лист №32-

08/33 від 

07.03.17 р. 

Додаткові 

кошти на 

виконання 

робіт 

990 

000 

 990 

000 

Виділення 

коштів за 

рахунок 

перевиконання 

дохідної 

частини 

бюджету міста 

за 1 квартал 

2017 року 

Лист головного 

розпорядника, 

ст.23, 78 

Бюджетного 

кодексу України 

4. Управління 

освіти 

 700 

000 

0 700 

000 
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 Лист від 

13.03.2017 

№01-6/167 

Додаткові 

кошти на 

придбання 

переносних 

споруд 

700 

000 

 700 

000 

Виділення 

коштів за 

рахунок 

перевиконання 

дохідної 

частини 

бюджету міста 

за 1 квартал 

2017 року 

Лист головного 

розпорядника, 

ст.23, 78 

Бюджетного 

кодексу України 

 ВСЬОГО, в 

т.ч. 

 2 304 

330 

476 

330 

1 828 

000 

   

ВИСТУПИЛИ: Гомонай В.В., Фрінт С.Л., Химинець В.В. 

ВИРІШИЛИ: 1. Рекомендувати затвердити зміни до бюджету міста 

відповідно до даних таблиці: 
№ 

п/

п 

Головний 

розпорядник,             

№ листа 

Короткий 

зміст 

видатків 

Сума 

потре

би 

  Пропозиції 

комісії 

Підстава При

мітк

а 

   Всьог

о 

Загаль

ний 

фонд 

Спеціальний фонд   

вільний залишок коштів 

міського бюджету станом на 

01.01.2017 року до розподілу 

4 108 

230 

4 108 

230 

    

1. Ужгородська 

міська рада 

 106 

183 

106 

183 

0    

 Лист від 

03.03.2017  

№07-28/58 

Програма 

виконання 

рішень судів 

та інших 

виконавчих 

документів на 

2016-2017 

роки 

106 

183 

106 

183 

 За рахунок 

залишку 

коштів станом 

на 01.01.2017 

р. 

Лист головного 

розпорядника, 

ст.23, 78 

Бюджетного 

кодексу України 

         

2. Виконком  -488 

000 

-618 

000 

130 

000 

   

 лист № 07-

28/57 від 

03.03.2017 

Комплексна 

Програма 

розвитку та 

удосконаленн

я цивільного 

захисту в м. 

Ужгород на 

2016-2018 

роки 

-1 409 

300 

-1 409 

300 

 Винести на розгляд сесії 

перерозподіл коштів в межах 

головного розпорядника 

  Програма 

впровадження 

системи 

відеоспостере

ження у місті 

Ужгород на 

2016-2018 

350 

000 

250 

000 

100 

000 
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роки 

  Програма 

матеріально-

технічного 

забезпечення 

військових 

формувань та 

удосконаленн

я цивільного 

захисту 

населення на 

2017-2018 

роки 

341 

300 

341 

300 

    

  Програма 

розвитку 

архівної 

справи в місті 

Ужгород на 

2016-2020 

роки 

30 000  30 000    

  Для 

облаштування 

меблями 

першого 

поверху  

адмінбудівлі 

200 

000 

200 

000 

  Лист головного 

розпорядника, 

ст.23, 78 

Бюджетного 

кодексу України 

   0      

3. Департамент 

міського 

господарства 

 3 500 

000 

0 3 500 

000 

   

 Лист від 

02.03.2017 

№24.01-

10/325 

Перерозподіл 

за рахунок 

зменшення 

призначень по 

виконкому по 

Комплексній 

Програмі 

розвитку та 

удосконаленн

я цивільного 

захисту в м. 

Ужгород на 

2016-2018 

роки 

488 

000 

 488 

000 

   

 Лист від 

02.03.2017 

№24.01-

10/326 

Додаткові 

кошти на 

Програму 

фінансової 

підтримки 

комунальних 

підприємст 

КП "КАТП" 

3 012 

000 

 3 012 

000 

За рахунок 

залишку 

коштів станом 

на 01.01.2017 

р. 

Лист головного 

розпорядника 

коштів та проект 

змін до цільової 

Програми  
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1. Управління у справах 

культури, спорту, сімї та 

молоді 

      

 Лист № 105 

від 02.03.17 

Перерозподіл коштів в межах 

головного розпорядника для 

проведення навчально -

тренуваольних зборів і змагань з 

неолімпійських видів спорту у сумі 

110 000 грн. 

Винести на 

розгляд сесії 

міської ради 

Лист головного 

розпорядника, 

ст.23, 78 

Бюджетного 

кодексу України 

3. Управління капітального 

будівництва 

990 

000 

0 990 

000 

   

 Лист №32-

08/33 від 

07.03.17 р. 

Додаткові 

кошти на 

виконання 

робіт(502017 

990 

000 

 990 

000 

За рахунок 

залишку 

коштів станом 

на 01.01.2017 

р. 

Лист головного 

розпорядника, 

ст.23, 78 

Бюджетного 

кодексу України 

4. Відділ 

охорони 

здоров'я 

 751 

328 

751 

328 

    

 лист № 29-

19/52 від 

28.02.2017 

Розподіл 

залишку 

коштів 

медичної 

субвенції, що 

склвся на 

початок  року 

751 

328 

751 

328 

 Винести на 

розгляд сесії 

міської ради 

Лист головного 

розпорядника, 

ст.23, 78 

Бюджетного 

кодексу України 

 ВСЬОГО, в 

т.ч. 

 4 859 

511 

239 

511 

4 620 

000 

   

  за рахунок вільного 

залишку 

4 108 

183 

106 

183 

4 002 

000 

   

 перерозподіл   0 -618 

000 

618 

000 

   

 за рахунок залишку 

медичної субвенції 

751 

328 

751 

328 

    

  нерозподілен

ий залишок 

47      

2. Доручити КП «Водоканал м. Ужгорода» надати постійній комісії 

інформацію щодо потреби підприємства в техніці для промивки 

каналізаційних мереж великих діаметрів. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

ІІІ. СЛУХАЛИ: Бабунич О.Ю. ознайомила присутніх із листами від 

20.03.2017 № 01-6/182 та від 13.03.2017 № 01-6/167 щодо закупівлі 

переносних споруд модульного типу стандарт – класу для потреб ЗОШ. 

ВИРІШИЛИ:  Підтримати клопотання та рекомендувати за рахунок 

перевиконання дохідної частини спеціального фонду бюджету міста виділити 

кошти в сумі  700,0 тис. грн. для закупівлі переносних споруд модульного 

типу стандарт – класу для потреб ЗОШ. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

 

Голова комісії         В.Гомонай 


