
ПРОТОКОЛ № 83 
засідання комісії з питань соціально – економічного розвитку, бюджету, 

фінансів та оподаткування 
 

від 26.10.2017          м. Ужгород  

 

ПРИСУТНІ: Фрінт С.Л. – заст. голови комісії; 

Ковальський А.В. – секретар комісії; 

Гомонай В.В. – голова комісії;  

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

ВІДСУТНІ: Химинець В.В., Мандич Ю.В. 

ЗАПРОШЕНІ: 

Граб Г.Я. – заст. директора департаменту фінансів та бюджетної політики, 

начальник бюджетного відділу; 

Славич В.Ю. – начальник відділу фінансування місцевого господарства 

департаменту фінансів та бюджетної політики; 

Пуківська М.І. – заст. начальника управління освіти; 

Юрко А.А. – начальник відділу капітального будівництва; 

Бабидорич В.І. – директор департаменту міського господарства; 

Турховська А.І. – начальник відділу бухгалтерського обліку; 

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

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 

1. Про розгляд звернень головних розпорядників коштів щодо 

перерозподілу призначень та внесення змін до бюджету міста на 2017 

рік. 

2. Про лист департаменту міського господарства від 10.10.2017 № Г-

012888/24.01-07 фінансування капітального ремонту даху будинку № 

12 по вул. Минайській. 

3. Про лист департаменту міського господарства від 24.10.2017 № 

2047/24.01-12 щодо фінансування капітального ремонту водопроводу 

та каналізації житлового будинку № 4 по вул. Столєтова. 

4. Про звернення ЖБК «Наше Закарпаття» від 08.09.2017 № 41 щодо 

фінансової підтримки проведення експертного обстеження ліфта та 

позачерговий технічний огляд. 

5. Про звернення директора класичної гімназії від 25.07.2017 № 01-25/497 

щодо виділення коштів для заміни дверей класних приміщень та 

кабінетів навчального закладу. 

 

1. СЛУХАЛИ: Граб Г.Я. ознайомила присутніх із зверненнями головних 

розпорядників коштів щодо перерозподілу бюджетних призначень та 

збільшення фінансування на 2017 рік. 

ВИСТУПИЛИ: Турховська А.І., Пуківська М.І., Бабидорич В.І., Карташов 

С.О. доповнили доповідача та відповіли на запитання присутніх. 

        

№ Головний Короткий Сума потреби Пропози Підстава 



 2 

п/

п 

розпоряд

ник,  № 

листа 

зміст 

видатків 
Всьо

го 

Загаль

ний 

фонд 

Спеціаль

ний фонд 

ції 

фінансов

ого 

управлін

ня 

  0         

1. 

Виконко

м   0 188 500 -188 500     

1.

1. 

лист  

№07-

28/247 від 

10.10.2017 

перерозподіл 

по КПКВ 

0310180 

"Органи 

місцевого 

самоврядуван

ня", зменшити 

КЕКВ 2240 

"Оплата 

послуг (Крім 

комунальних)

" на 721 142 

грн., 

збільшити на 

заробітну 

плату та 

нарахування 

на зарплату у 

зв'язку з 

підвищенням 

зарплати та 

збільшення 

чисельності 

на 721 142 

грн. 0 188 500 -188 500 

Провести 

перерозпо

діл 

Постанова 

КМ України 

№353 від 24 

травня 2017 

р. "Про 

внесення 

змін до 

постанови 

КМ України 

від 9 березня 

2006 р. №268 

та визнання 

такими, що 

втратили 

чинність, 

деяких 

постанов 

Кабінету 

Міністрів 

України" 

    зменшити 

-888 

500   -888 500   

Лист 

головного 

розпорядника

, ст.23,78,  

Бюджетного 

кодексу 

України 

    

Капітальний 

ремонт кабінетів 

та коридорів по 

пл. Поштовій,3 

-888 

500   -888 500     

    збільшити 
888 

500 188 500 700 000   

Лист 

головного 

розпорядника

, ст.23,78,  

Бюджетного 

кодексу 

України 



 3 

    

Видатки на 

Комплексну 

Програму 

матеріально-

технічного 

забезпечення 

військових 

формувань та 

удосконаленн

я цивільного 

захисту 

населення на 

2017-2018 

роки 

188 

500 138 500 50 000     

    

Програма 

впровадження 

системи 

відеоспостере

ження у місті 

Ужгород на 

2016-2018 

роки 

350 

000   350 000     

    

Програма 

розвитку 

транскордонн

ого 

співробітницт

ва, туризму та 

формування 

позитивного 

іміджу в м. 

Ужгород на 

2017-2022 

роки 

50 

000 50 000       

    

Комплексна 

Програма 

відновлення 

історичного 

центру м. 

Ужгорода на 

2017-2020 

роки 

300 

000   300 000     

2. 

Ужгородс

ька 

міська 

рада   0 -20 000 20 000     

2.

1. 

лист №07-

28/246 від 

10.10.17  

Перерозподіл 

по КПКВ 

0110170 , 

зменшуються 

призначення 

по КЕКВ 2240 

на 106 028 

грн., 

збільшуються 

-64 

800 -84 800 20 000 

Провести 

перерозпо

діл 

Лист 

головного 

розпорядника

, ст.23,78,  

Бюджетного 

кодексу 

України 
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призначення 

на виплату 

заробітної 

плати з 

нарахуванням  

та на 

придбання 

комп'ютера 

      0       

Лист 

головного 

розпорядника

, ст.23,78,  

Бюджетного 

кодексу 

України 

  

лист №07-

28/246 від 

10.10.17  

Програма 

виконання 

рішень судів 

та інших 

виконавчих 

документів на 

2016-2017 

роки 

64 

800 64 800   

Провести 

перерозпо

діл 

Лист 

головного 

розпорядника

, ст.23,78,  

Бюджетного 

кодексу 

України 

                

3. 

Управлін

ня освіти   0 0 0     

                

3.

1. 

лист від 

13.10.2017 

№01-

14/753 

Перерозподіл 

призначень  

по дитячим 

дошкільним 

закладам  в 

межах 

загального 

обсягу 

бюджетних 

призначень на 

оплату 

енергоносіїв, 

придбання 

предметів та 

оплату послуг 

(протипожеж

на обробка 

покрівель 

дошкільних 

закладів, 

технічне 

обслуговуван

ня котелень, 

поточного 

ремонту)       

Провести 

перерозпо

діл 

Лист 

головного 

розпорядника

, ст.23,78,  

Бюджетного 

кодексу 

України 

3. 

Відділ 

охорони   0 130 000 -130 000     
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здоров'я 

3.

1. 

лист  

№977/29-

21 від 

10.10.2017 

Зменшення 

видатків по 

КПКВ 

1412180 

"Первинна 

медична 

допомога", 

збільшення 

видатків на 

Централізован

і заходи з 

лікування 

онкологічних 

хворих  у сумі 

40000 грн.       

Провести 

перерозпо

діл 

Лист 

головного 

розпорядника

, ст.23,78,  

Бюджетного 

кодексу 

України 

3.

2. 

лист 

№59/29-06  

від  

09.10.2017 

Перерозподіл 

коштів по 

КПКВ 

1410180 

шляхом 

зменшення 

бюджетних  

призначень по 

спеціальному 

фонду 

бюджету і 

збільшення по 

загальному 

фонду у сумі 

20 000 грн. на 

архівування 

документів 0 20 000 -20 000 

Провести 

перерозпо

діл 

Лист 

головного 

розпорядника

, ст.23,78,  

Бюджетного 

кодексу 

України 

3.

3. 

лист  

№981/29-

17 від  

10.10.2017 

Зменшення 

бюджетних 

призначень по 

КПКВ 

1412010 

"Багатопрофіл

ьна 

стаціонарна 

медична 

допомога" на 

172 100 грн., 

збільшення 

бюджетних 

призначень на 

Програму 

профілактики, 

діагностики 

та лікування 

цукрового 

діабету у       

Провести 

перерозпо

діл 

Лист 

головного 

розпорядника

, ст.23,78,  

Бюджетного 

кодексу 

України 
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населення м. 

Ужгорода на 

2015-2017 

роки у зв'язку 

із 

збільшенням 

вартості 

інсуліну 

мімпортного 

виробництва у 

сумі 172 100 

грн. 

3.

4. 

лист  

№499/01-

17   від 

10.10.2017 

Перерозподіл 

бюджетних 

призначень в 

межах 

загального 

обсягу міській 

дитячій 

лікарні на 

проведення 

робіт з 

поточного 

ремонту в 

стаціонарі по 

вул. 

Бращайків,6.        

Провести 

перерозпо

діл 

Лист 

головного 

розпорядника

, ст.23,78,  

Бюджетного 

кодексу 

України 

3.

5. 

лист  

№980/29-

19 від 

09.10.2017 

Зменшення 

бюджетних 

призначень по 

КПКВ 

1412120 

"Амбулаторно

-поліклінічна 

допомога 

населенню" 

на 400 000 

грн., 

збільшення 

бюджетних 

призначень на 

Програму 

профілактики, 

діагностики 

та лікування 

цукрового 

діабету у 

населення м. 

Ужгорода на 

2015-2017 

роки у зв'язку       

Провести 

перерозпо

діл 

Лист 

головного 

розпорядника

, ст.23,78,  

Бюджетного 

кодексу 

України 
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із 

збільшенням 

вартості 

інсуліну 

мімпортного 

виробництва у 

сумі 400 000 

грн. 

3.

6. 

лист  

№988/29-

21від  

10.10.2017 

Зменшення 

бюджетних 

призначень по 

по 

спеціальному 

фонду 

бюджету 

розвитку по 

КПКВ 

1412180 

"Первинна 

медична 

допомога 

населенню" 

на 110 000 

грн., 

збільшити 

бюджетні 

призначення у 

сумі 60 000 

грн.та на на 

КПКВ 

1412215 

"Централізова

ні заходи з 

лікування 

онкологічних 

хворих" - на 

50 000 грн. 0 110 000 -110 000 

Провести 

перерозпо

діл 

Лист 

головного 

розпорядника

, ст.23,78,  

Бюджетного 

кодексу 

України 
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3.

7. 

лист  

№990/29-

16 від 

10.10.2017 

Перерозподіл 

бюджетних 

призначень 

центральній 

міській 

клінічній 

лікарні по 

КЕКВ в 

межах 

загального 

обсягу 

видатків для 

забезпечення 

диференціації 

заробітної 

плати, 

виплати 

матеріальної 

допомоги 

молодшому 

медичному 

персоналу та 

іншому 

персоналу, на 

придбання 

медикаментів, 

вогнегасників, 

пожежних 

рукавів, 

електричних 

автоматів, 

запобіжників, 

електричних 

ламп, кранів, 

змішувачів, 

каналізаційни

х люків       

Провести 

перерозпо

діл 

Лист 

головного 

розпорядника

, ст.23,78,  

Бюджетного 

кодексу 

України 

3.

8. 

лист  

№29-

24/273 від 

11.10.2017 

Перерозподіл 

коштів 

субвенції з 

державного 

бюджету 

місцевим 

бюджетам на 

відшкодуванн

я вартості 

лікарських 

засобів для 

лікування 

окремих 

захворювань 

шляхом 

зменшення 

бюджетних 

призначень по       

Провести 

перерозпо

діл 

Лист 

головного 

розпорядника

, ст.23,78,  

Бюджетного 

кодексу 

України 
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КПКВ 

"Амбулаторно

-поліклінічна 

допомога 

населенню" 

на 140 000 

грн. та 

збільшення 

бюджетних 

призначень по 

КПКВ 

"Первинна 

медична 

допомога 

населення" на 

140 000 грн. 

3.

9. 

лист  

№964/29-

19від  

09.10.2017 

Перерозподіл 

бюджетних 

призначень 

шляхом 

зменшення 

бюджетних 

призначень по 

КПКВ 

1412120 

"Амбулаторно

-поліклінічна 

допомога 

населенню" 

на 199 000 

грн. та 

збільшення 

бюджетних 

призначень на 

КПКВ 

1412215 

"Централізова

ні заходи з 

лікування 

онкологічних 

хворих" - на 

199 000 грн.       

Провести 

перерозпо

діл 

Лист 

головного 

розпорядника

, ст.23,78,  

Бюджетного 

кодексу 

України 

4. 

Управлін

ня у 

справах 

культури, 

спорту, 

сімї та 

молоді   0 -56 345 56 345     



 10 

4.

1. 

лист № 

34.1-

18/431 від 

10.10.2017 

перерозподіл 

коштів в 

межах 

загального 

обсягу 

головного 

розпорядника 

коштів, 

зменшити 

бюджетні 

призначення 

по КПКВ 

2414090 на 

89986 грн., 

збільшити по 

КПКВ 

2414100 на 

89986 грн. та       

Провести 

перерозпо

діл 

Лист 

головного 

розпорядника

, ст.23,78,  

Бюджетного 

кодексу 

України 

4.

2. 

лист 34.1-

18/430 від 

10.10.2017 

Перерозподіл 

коштів по 

КПКВ 

2415031 в 

межах 

загального 

обсягу 

видатків на 

нарахування 

на оплату 

праці та 

придбання 

травокосарки 

і 3 -х 

комплектів 

фехтувальног

о обладнання 0 -56 345 56 345 

Провести 

перерозпо

діл 

Лист 

головного 

розпорядника

, ст.23,78,  

Бюджетного 

кодексу 

України 

5. 

Управлін

ня праці 

та 

соціально

го 

захисту 

населенн

я             
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5.

1. 

лист від 

17.10.2017 

№35.02-

34/2997 

Перерозподіл 

по КПКВ 

1510180 

"Керівництво 

і управління у 

відповідній 

сфері у 

містах, 

селищах, 

селах": 

зменшення 

бюджетних 

призначень на 

оплату 

енергоносіїв 

на 97 340 грн., 

збільшення 

бюджетних 

призначень на 

послуги по 

проведенню 

додаткової 

електропрово

дки та оплауі 

супутніх 

послуг на 97 

340 грн.       

Провести 

перерозпо

діл 

Лист 

головного 

розпорядника

, ст.23,78,  

Бюджетного 

кодексу 

України 

6. 

Департам

ент 

міського 

господарс

тва   0 880 700 -880 700     

6.

1. 

лист   

№24.01-

10/2184 

від 

11.10.2017 

Перерозподіл 

по КПКВ 

4010180: 

зменшення 

КЕКВ 2270 на 

109 220 грн. , 

КЕКВ 2250 на 

7 000 грн., 

збільшення на 

заробітну 

плату по 

Постанові 

КМУ №353 

від 24.05.2017 

р на 116 220 

грн.та у 

зв'язку з 

введенням 

додатково 4 

штатних 

одиниць       

Провести 

перерозпо

діл 

Лист 

головного 

розпорядника

, ст.23, 78 

Бюджетного 

кодексу 

України,Пост

анова КМ 

України 

№353 від 24 

травня 2017 

р. "Про 

внесення 

змін до 

постанови 

КМ України 

від 9 березня 

2006 р. №268 

та визнання 

такими, що 

втратили 

чинність, 

деяких 
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постанов 

Кабінету 

Міністрів 

України" 

6.

2 

лист   

№24.01-

10/2363 

від 

26.10.2017 

Перерозподіл 

призначень 

між 

програмами 0 880 700 -880 700 

Провести 

перерозпо

діл 

Лист 

головного 

розпорядника

, ст.23  

Бюджетного 

кодексу 

України 

  в тч. 

Програма 

реконструкції 

та 

капітального 

ремонту 

мережі 

зовнішнього 

освітлення 

міста Ужгоро 

675 

146   675 146     

    

Програма 

благоустрою 

міста 

Ужгород  

-1 

045 

146 880 700 

-1 925 

846     

    

Програма 

капітального 

ремонту 

житлового 

фонду 

370 

000   370 000     

7. 

Управлін

ня 

капіталь

ного 

будівницт

ва   0 0 0     
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7.

1. 

Лист від 

12.10.2017 

р. 

№32.08/14

4 

Перерозподіл 

по КЕКВ в 

межах 

загального 

обсягу 

видатків по 

КПКВ 

4710180 , 

зменшення 

бюджетних 

призначень по 

КЕКВ 2120 

"Нарахування 

на оплату 

праці на 19 

380 грн., 

збільшення по 

КЕКВ 2111 

"Заробітна 

плата" - на 19 

380 грн.       

Провести 

перерозпо

діл 

Лист 

головного 

розпорядника

, ст.23, 78 

Бюджетного 

кодексу 

України,Пост

анова КМ 

України 

№353 від 24 

травня 2017 

р. "Про 

внесення 

змін до 

постанови 

КМ України 

від 9 березня 

2006 р. №268 

та визнання 

такими, що 

втратили 

чинність, 

деяких 

постанов 

Кабінету 

Міністрів 

України" 

7.

2 

Лист від 

26.09.2017 

№32-

08/137 

Перерозподіл 

між об'єктами 

в сумі 150 000 

грн.       

Провести 

перерозпо

діл 

Лист 

головного 

розпорядника

, ст.23  

Бюджетного 

кодексу 

України 

7.

3 

Лист від 

26.10.2017 

№32-

08/154 

Перерозподіл 

між об'єктами 

в сумі 2 580 

000 грн.       

Провести 

перерозпо

діл 

Лист 

головного 

розпорядника

, ст.23  

Бюджетного 

кодексу 

України 
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7.

4 

Лист від 

25.10.2017 

№32-

08/153 

Зменшення 

суми 

співфінансува

ння 100,0 тис. 

грн. без зміни 

бюджетних 

призначень  

по 

об'єкту"Комп

лекс будівель 

під 

спортивно-

реабілітаційн

ий центр 

інвалідів з 

ураженням 

опорно-

рухового 

апарату та 

інвалідів — 

учасників 

антитерорист

ичної операції 

по вул. Ф. 

Тихого, 13б, у 

м. Ужгороді 

— 

реконструкція

"       

Внести 

зміни до 

бюджету 

Лист 

головного 

розпорядника

, ст.23,24-1  

Бюджетного 

кодексу 

України 

8 

Управлін

ня 

економік

и та 

стратегіч

ного 

плануван

ня   0 0 0     

8.

1. 

лист від  

11.10.2017 

№19.04/20

1 

Програма 

розвитку 

транскордонн

ого 

співробітницт

ва, туризму та 

формування 

позитивного 

міжнародного 

інвестиційног

о  іміджу м. 

Ужгород на 

2017-2022 

роки 

-41 

829 -41 829   

зменшити 

призначен

ня 

Лист 

головного 

розпорядника

, ст.23,78,  

Бюджетного 

кодексу 

України 
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8.

2. 

лист від 

11.10.2017 

№19.04/20

1 

Збільшити 

бюджетні 

призначення 

на оплату 

праці по 

КПКВ 

7310180за 

рахунок 

зменшення 

призначень по 

КПКВ 

7318600 на 41 

829 грн. та 

зменшення 

поточних 

видатків по 

КПКВ 

7310180 на 51 

971 грн. 

41 

829 41 829   

збільшити 

призначен

ня за 

рахунок 

перерозпо

ділу в 

межах 

головного 

розпорядн

ика 

коштів 

Лист 

головного 

розпорядника

, ст.23, 78 

Бюджетного 

кодексу 

України,Пост

анова КМ 

України 

№353 від 24 

травня 2017 

р. "Про 

внесення 

змін до 

постанови 

КМ України 

від 9 березня 

2006 р. №268 

та визнання 

такими, що 

втратили 

чинність, 

деяких 

постанов 

Кабінету 

Міністрів 

України" 

                

  

РАЗОМ 

ЗАРОБІТ

НА 

ПЛАТА   
139 

679 139 679       

  
Енергоно

сії   
-916 

660 

-916 

660       

  
Медикам

енти   
30 

000 30 000       

  

Інші 

виплати 

населенн

ю   
632 

100 632 100       

  

Разом 

захище

ні 

статті 

видатк

ів   
-114 

881 

-114 

881 0     

  ВСЬОГО     

1 122 

855 

-1 122 

855     

ВИРІШИЛИ: 1. Питання збільшення видатків на Комплексну Програму 

матеріально – технічного забезпечення військових формувань та 

удосконалення цивільного захисту населення на 2017 рік в сумі 188500 грн. 
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залишити на довивченні. Запросити керівника УДСНС (загін спец. 

призначення) на наступне чергове засідання постійної комісії. 

2. Звернути увагу управління освіти на відповідальне ставлення до 

формування бюджетних запитів. 

3. Підтримати клопотання головних розпорядників коштів та рекомендувати 

департаменту фінансів та бюджетної політики внести відповідні зміни до 

бюджету міста на 2017 рік. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

СЛУХАЛИ: Граб Г.Я. ознайомила присутніх із зверненнями головних 

розпорядників коштів, які потребують збільшення видатків за рахунок 

перевиконання бюджету міста. (додається). 

ВИРІШИЛИ: 1. Рекомендувати відмовити управлінню освіти у задоволенні 

клопотання в частині виділення 120000 грн. для потреб ЗОШ № 5 та 

підготувати на наступне засідання постійної комісії інформацію щодо 

матеріально – фінансового забезпечення навчальних закладів міста. 

2. В клопотанні відділу охорони здоров’я щодо додаткових коштів на 

капітальний ремонт системи опалення дитячої поліклініки залишити 

головним розпорядником управління капітального будівництва. 

3. Рекомендувати департаменту фінансів та бюджетної політики розглянути 

пропозиції головних розпорядників коштів за результатами перевиконання 

дохідної частини бюджету міста за 10 місяців 2017 року відповідно до норм 

бюджетного законодавства. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

 

2. СЛУХАЛИ: Фрінт С.Л. ознайомив присутніх із листом департаменту 

міського господарства від 10.10.2017 № Г-012888/24.01-07 фінансування 

капітального ремонту даху будинку № 12 по вул. Минайській. 

ВИСТУПИЛИ: Бабидорич В.І. 

ВИРІШИЛИ: Доручити департаменту міського господарства врахувати 

об’єкт при формуванні відповідної цільової програми на 2018 рік. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

 

3. СЛУХАЛИ: Фрінт С.Л. ознайомив присутніх із листом департаменту 

міського господарства від 24.10.2017 № 2047/24.01-12 щодо фінансування 

капітального ремонту водопроводу та каналізації житлового будинку № 4 по 

вул. Столєтова. 

ВИСТУПИЛИ: Бабидорич В.І. 

ВИРІШИЛИ: Доручити департаменту міського господарства врахувати 

об’єкт при формуванні відповідної цільової програми на 2018 рік. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 
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4. СЛУХАЛИ: Фрінт С.Л. ознайомив присутніх із клопотанням 

ЖБК «Наше Закарпаття» від 08.09.2017 № 41 щодо фінансової підтримки 

проведення експертного обстеження ліфта та позачерговий технічний огляд. 

ВИРІШИЛИ: Доручити департаменту міського господарства врахувати 

об’єкт при формуванні відповідної цільової програми на 2018 рік. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

 

5. СЛУХАЛИ: Фрінт С.Л. ознайомив присутніх із клопотанням директора 

класичної гімназії від 25.07.2017 № 01-25/497 щодо виділення коштів для 

заміни дверей класних приміщень та кабінетів навчального закладу. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати заявнику звернутися до головного 

розпорядника коштів відповідно до норм бюджетного законодавства. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

 

 

Заст. голови комісії        С.Фрінт 

 

 

Секретар комісії        А.Ковальський 

 


