
ПРОТОКОЛ № 78 
комісії з питань соціально – економічного розвитку, бюджету, фінансів 

та оподаткування 

 

від 13.09.2017          м. Ужгород  

 

ПРИСУТНІ: Гомонай В.В. – голова комісії;  

Фрінт С.Л. – заст. голови комісії; 

Готра В.В., Щадей В.І. – члени комісії.  

ВІДСУТНІ:  

Ковальський А.В. – секретар комісії; 

Химинець В.В., Мандич Ю.В., 

ЗАПРОШЕНІ: 

Андріїв Б.Є. – міський голова; 

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

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 

1. Про заяву депутата Гомоная В.В. щодо складання повноважень голови 

постійної комісії з питань соціально – економічного розвитку, бюджету, 

фінансів та оподаткування. 

2. Про розподіл субвенції з державного бюджету (відповідно до листа 

управління праці та соціального захисту населення від 12.09.2017 № 35.2-

38/2629) 

 

1. СЛУХАЛИ: Гомонай В.В. повідомив, що у зв’язку із призначенням його 

на посаду заступника міського голови та з метою уникнення в подальшій 

роботі конфліктів інтересів (оскільки у прямому підпорядкуванні будуть 

деякі розпорядники коштів)  складає з себе повноваження голови постійної 

комісії з питань соціально – економічного розвитку, бюджету, фінансів та 

оподаткування. 

ВИСТУПИЛИ: Андріїв Б.Є., на підставі Положення про постійні комісії, 

відповідно до якого пропозиції щодо керівного складу постійних комісій 

вносить на розгляд ради міський голова, запропонував на посаду голови 

комісії кандидатуру Готри В.В. 

ВИРІШИЛИ: 1. Підтримати заяву депутата Гомоная В.В. щодо складання 

ним повноважень голови постійної комісії з питань соціально – економічного 

розвитку, бюджету, фінансів та оподаткування. 

2. Підтримати кандидатуру Готри В.В. на посаду голови постійної комісії з 

питань соціально – економічного розвитку, бюджету, фінансів та 

оподаткування та рекомендувати міському голові винести зазначене питання 

на розгляд чергової сесії міської ради. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 
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СЛУХАЛИ: Гах Л.М.. ознайомила присутніх із листом управління праці та 

соціального захисту населення від 12.09.2017 № 35.2-38/2629 щодо 

перерозподілу видатків між кодами типової програмної класифікації видатків 

та кредитування бюджету по «Субвенції з державного бюджету місцевим 

бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату 

електроенергії, природного газу, послуг тепло - , водопостачання і 

водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких 

нечистот» у зв’язку із проведенням розрахунків по постанові КМУ від 

11.01.2005 року. Ознайомила із відповідним реєстром змін до бюджету міста 

від 12.09.2017 № 501/30/04-10. 

ВИРІШИЛИ: Погодити управлінню праці та соціального захисту населення 

перерозподіл субвенції з державного бюджету, доручити департаменту 

фінансів та бюджетної політики підготувати відповідне розпорядження 

міського голови з подальшим затвердженням на сесії міської ради. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

 

 

Заст. голови комісії       С.Фрінт 

 


