
ПРОТОКОЛ № 75 
комісії з питань соціально – економічного розвитку, бюджету, фінансів 

та оподаткування 

 

від 22.08.2017          м. Ужгород  

 

ПРИСУТНІ: Гомонай В.В. – голова комісії;  

Ковальський А.В. – секретар комісії; 

Фрінт С.Л. – заст. голови комісії; 

Мандич Ю.В., Щадей В.І. – члени комісії.  

ВІДСУТНІ: Готра В.В., Химинець В.В. 

ЗАПРОШЕНІ: 

Славич В.Ю.– начальник відділу  фінансування місцевого господарства  та 

соціального захисту населення.  

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 

1. Про розподіл субвенції з державного бюджету.  

(Лист управління праці та соціального захисту населення від 21.08.2017 № 

35.2-38/2393). 

 

СЛУХАЛИ: Славич В.Ю. ознайомила присутніх із листом управління праці 

та соціального захисту населення від 21.08.2017 № 35.2-38/2393 щодо 

перерозподілу видатків між КТПКВ та кредитування бюджету по «Субвенції 

з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових 

субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепо -, 

водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і 

споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких 

нечистот» на загальну суму 18 810 000,00 грн. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати розподіл субвенції з державного бюджету та 

рекомендувати департаменту фінансів та бюджетної політики внести 

відповідні зміни до бюджету міста на 2017 рік. 

 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

«за» - одноголосно. 

 

2. Про розподіл субвенції з державного бюджету.  

(Лист відділу охорони здоров’я  21.08.2017 № 23/29-03). 

 

СЛУХАЛИ: Славич В.Ю. ознайомила присутніх із листом відділу охорони 

здоров’я  щодо розподілу субвенції з державного бюджету місцевим 

бюджетам на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування 

окремих захворювань га загальну суму 569,4 тис.грн.  
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ВИРІШИЛИ: Підтримати розподіл субвенції з державного бюджету та 

рекомендувати департаменту фінансів та бюджетної політики внести 

відповідні зміни до бюджету міста на 2017 рік. 

 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

«за» - одноголосно. 

 

3. Про лист департаменту міського господарства 04.07.2017 р.  №2.01-

10/1420.  

СЛУХАЛИ: Славич В.Ю. ознайомила присутніх із листом ДМГ щодо 

виділення коштів для проведення експертно-грошової оцінки земельної 

ділянки, що підлягає продажу по Програмі організації підготовки до продажу 

земельних ділянок на 2015 -2017 рок.  

ВИРІШИЛИ: Погодити  виділення коштів в сумі 128,00 тис.грн. за рахунок 

авансу, внесеного покупцем земельної ділянки до спеціального фонду 

бюджету розвитку за січень – липень 2017 року.  

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

«за» - одноголосно. 

 

 

Голова комісії        В.Гомонай 

 

 

Секретар комісії                                                                  А. Ковальський  


