
ПРОТОКОЛ № 68 
засідання постійної комісії з питань соціально – економічного розвитку, 

бюджету, фінансів та оподаткування 

 

від 08.06.2017          м. Ужгород  

 

ПРИСУТНІ: Гомонай В.В. – голова комісії;  

Фрінт С.Л. – заст. голови комісії; 

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

ВІДСУТНІ:  

Ковальський А.В. – секретар комісії; 

Щадей В.І.  

ЗАПРОШЕНІ: 

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

Юрко А.А. – начальник управління капітального будівництва; 

Яцків О.І. – начальник відділу закупівель та регулювання економічної 

діяльності департаменту міського господарства. 

 

ПОРЯДОК  ДЕННИЙ: 

 

1. Про висновок департаменту фінансів та бюджетної політики щодо 

перевиконання загального фонду та бюджету розвитку міста 

(відповідно до листів № 313/30/30-20, № 314/30/03-20 від 06.06.2017). 

2. Про розгляд клопотань головних розпорядників коштів щодо внесення 

змін до бюджету міста (відповідно до листа департаменту фінансів від 

06.06.2017 № 315/30/02-18). 

3. Про лист управління капітального будівництва від 08.06.2017 № 

32/08/80 щодо виділення додаткових коштів за рахунок перевиконання 

міського бюджету. 

4. Про лист департаменту міського господарства від 08.06.2017 № 

24.0110/1261 щодо виділення з бюджету міста коштів в сумі 

1748000,00 грн. для реалізації цільових програм у 2017 році. 

5. Про лист департаменту міського господарства від 08.06.2017 № 

24.0110/1260 щодо перерозподілу бюджетних призначень в розрізі 

цільових програм. 

6. Про листи управління освіти від 30.05.2017 № 01-14/343, від 06.05.2017 

№ 01-14/350 щодо виділення додаткових коштів з бюджету міста. 

 

1. СЛУХАЛИ: Гах Л.М. поінформувала присутніх, що надходження 

загального фонду бюджету міста за січень – травень поточного року склали 

259905,8 тис. грн. Обсяг перевиконання становить більше 5 відсотків, що, 

відповідно до вимог статті 78 Бюджетного кодексу України,  дає право на 

збільшення показників загального фонду міського бюджету. 

 До бюджету розвитку за аналогічний період згідно з оперативними 

даними надійшло коштів на суму 12635,1 тис. грн.  
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ВИРІШИЛИ: Взяти інформацію до відома. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2. СЛУХАЛИ: Гах Л.М. ознайомила присутніх із клопотаннями головних 

розпорядників коштів згідно із поданою таблицею. 

№ 

п/

п 

Головний 

розпорядни

к,             № 

листа 

Короткий 

зміст 

видатків 

Сума потреби Пропозиції 

фінансово

го 

управлінн

я 

Підста

ва Всього 

Загальн

ий 

фонд 

Спеціаль

ний фонд 

Сума перевиконання за 

січень-травень2017 року до 

розподілу 

12 276 

000 

11 280 

900 
995 100     

1 

Управління 

праці та 

соціального 

захисту 

населення   150 000 150 000 0     

  

лист МСРЦ 

"Дорога 

життя" 

18.05.2017 

№61 

додаткове 

виділення 

коштів на 

утримання 150 000 150 000   

Перевикон

ання 

надходжен

ь 

загального 

фонду за  5 

місяців 

2017 р.   

2 

Відділ 

охорони 

здоров'я   300 000 100 000 200 000     

  

Лист № 

37/29-4від 

29.05.2017 

Додаткові 

кошти на 

Програму 

зміцнення 

матеріально

-технічної 

бази 

міського 

центру 

первинної 

медико-

санітарної 

допомоги 300 000 100 000 200 000 

Перевикон

ання 

надходжен

ь 

загального 

фонду за  5 

місяців 

2017 р.   

3 

Управління 

капітальног

о 

будівництва   

1 978 

000 0 1 978 000     
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Лист відділу 

охорони 

здоровя від 

23.05.2017 

№508/29-17 

Додаткові 

кошти для 

капітальног

о ремонту 

системи 

опаленнядит

ячої лікарні 

в сумі 18 

000грн. 18 000   18 000 

Перевикон

ання 

надходжен

ь 

загального 

фонду за  5 

місяців 

2017 р.   

  

Лист від 

08.06.2017 

№32-8/80 

Додаткові 

кошти на 

завершення 

робіт 

1 930 

000   1 930 000 

Перевикон

ання 

надходжен

ь 

загального 

фонду за  5 

місяців 

2017 р.   

  

Лист відділу 

охорони 

здоров'я 

Додаткові 

кошти для 

виготовленн

я ПКД для 

капітальног

о ремонту 

зовнішніх 

мереж 

водопостача

ння ЦМКЛ 30 000   30 000 

Перевикон

ання 

надходжен

ь 

загального 

фонду за  5 

місяців 

2017 р.   

  

Департамен

т міського 

господарств

а   

1 748 

000 0 1 748 000     

  

Лист від 

08.06.2017 

№24.01-

10/1251 

Додаткові 

кошти на 

реалізацію 

цільових 

програм 

згідно 

додатку до 

листа 

1 748 

000   1 748 000 

Перевикон

ання 

надходжен

ь 

загального 

фонду за  5 

місяців 

2017 р.   

5 

Додаткові 

кошти на 

виплату 

заробітної 

плати 

органам 

місцевого 

самоврядув

ання , 

всього, в т. 

ч. :   

8 100 

000 

8 100 

000 0 

Виділення 

коштів за 

рахунок 

перевикона

ння 

дохідної 

частини 

бюджету 

міста за 5 

місяців 

2017 року 

Постан

ова КМ 

Україн

и №353 

від 24 

травня 

2017 р. 

"Про 

внесенн

я змін 

до 

постано

ви КМ 
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Україн

и від 9 

березня 

2006 р. 

№268 

та 

визнан

ня 

такими, 

що 

втратил

и 

чинніст

ь, 

деяких 

постано

в 

Кабінет

у 

Міністр

ів 

Україн

и" 

  Виконком   

3 269 

600 

3 269 

600       

  

Ужгородська 

міська рада   163 500 163 500       

  

Управління 

економіки та 

стратегічног

о планування   416 900 416 900       

  

Управління 

містобудува

ння та 

архітектури    444 700 444 700      

  

Департамент 

міського 

господарства   902 600 902 600      

  

Управління у 

справах 

культури, 

спорту, сім'ї 

та молоді   276 900 276 900      

  

Управління 

освіти   258 000 258 000      

  

Управління 

праці та 

соціального 

захисту 

населення   

1 408 

800 

1 408 

800      

  

Департамент 

фінансів та   718 700 718 700      
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бюджетної 

політики 

  

Управління 

капітального 

будівництва   98 800 98 800      

  

Відділ 

охорони 

здоров'я   141 500 141 500      

  

ВСЬОГО за 

рахунок 

перевикона

ння   

12 276 

000 

8 350 

000 3 926 000    

        

ВИРІШИЛИ: 1. Підтримати клопотання головних розпорядників та 

рекомендувати внести відповідні зміни до Програми економічного і 

соціального розвитку міста та бюджету міста на 2017 рік згідно із наведеною 

вище таблицею. 

2. Відмовити у задоволенні клопотань управління у справах культури від 

03.0302017 № 101, управління освіти від 24.05.2017 № 01-14/336 та 

рекомендувати розпорядникам кошів врахувати потребу при формуванні 

цільових програм та бюджету міста на 2018 рік. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

 

3. СЛУХАЛИ: Юрко А.А. ознайомив присутніх із листом управління 

капітального будівництва від 08.06.2017 № 32/08/80 щодо виділення 

додаткових коштів за рахунок перевиконання міського бюджету. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати перелік об’єктів, зазначених у листі управління 

капітального будівництва та рекомендувати департаменту фінансів та 

бюджетної політики внести на чергову сесію міської ради  відповідні зміни 

до бюджету міста щодо додаткового виділення коштів за рахунок 

перевиконання міського бюджету за І – е півріччя 2017 року. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

 

4. СЛУХАЛИ: Яцків О.І. ознайомила присутніх із листом департаменту 

міського господарства від 08.06.2017 № 24.0110/1261 щодо виділення з 

бюджету міста коштів в сумі 1748000,00 грн. для реалізації цільових програм 

у 2017 році. 

ВИСТУПИЛИ: Гомонай В.В., Мандич Ю.В., Готра В.В. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати клопотання департаменту міського господарства 

та рекомендувати на черговій сесії міської ради внести відповідні зміни до 

цільових програм та бюджету міста на 2017 рік. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 
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5. СЛУХАЛИ: Яцків О.І. ознайомила присутніх із листом департаменту 

міського господарства від 08.06.2017 № 24.0110/1260 щодо перерозподілу 

бюджетних призначень в розрізі цільових програм. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати клопотання департаменту міського господарства 

та рекомендувати на черговій сесії міської ради внести відповідні зміни до 

цільових програм та бюджету міста на 2017 рік. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

 

6. СЛУХАЛИ: Гомонай В.В. ознайомив присутніх із листами управління 

освіти від 30.05.2017 № 01-14/343, від 06.05.2017 № 01-14/350 щодо 

виділення додаткових коштів з бюджету міста. 

ВИРІШИЛИ: Відмовити у задоволенні клопотань рекомендувати 

розпоряднику кошів врахувати потребу при формуванні цільових програм та 

бюджету міста на 2018 рік. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

 

 

Голова комісії         В.Гомонай 


