
ПРОТОКОЛ № 90 
засідання комісії з питань соціально – економічного розвитку, бюджету, 

фінансів та оподаткування 

 

від 12.12.2017          м. Ужгород  

 

ПРИСУТНІ: Готра В.В. – голова комісії; 

Фрінт С.Л. – заст. голови комісії; 

Ковальський А.В. – секретар комісії; 

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

ВІДСУТНІ: Химинець В.В. 

ЗАПРОШЕНІ: 

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

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 

1. Про клопотання НВК «Гармонія» від 08.12..2017 № 5490/03-16 щодо 

зняття бюджетних зобов’язань по субвенції з державного бюджету на 

надання державної підтримки  особам з особливими освітніми 

потребами. 

2. Про субвенцію з державного бюджету управлінню праці та соціального 

захисту населення (відповідно до листа департаменту фінансів та 

бюджетної політики від 11.12.2017 № 30/04-10/659). 

3. Про доповнення до проекту рішення № 935 «Про зміни до бюджету 

міста на 2017 рік». 

4. Про зміни до проекту рішення № 964 «Про бюджет міста на 2018 рік». 

 

1. СЛУХАЛИ: Гах Л.М. ознайомила присутніх із клопотанням НВК 

«Гармонія» від 08.12..2017 № 5490/03-16 щодо зняття бюджетних зобов’язань 

по субвенції з державного бюджету на надання державної підтримки  особам 

з особливими освітніми потребами. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати клопотання та доручити управлінню економіки, 

департаменту фінансів внести відповідні зміни до бюджету міста та 

Програми соціально – економічного розвитку міста на 2017 рік. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

 

2. СЛУХАЛИ: Гах Л.М. поінформувала присутніх про субвенцію з 

державного бюджету на виплату субсидій населенню на придбання твердого 

та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу в сумі 27 615 грн. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати клопотання та доручити департаменту фінансів 

підготувати відповідні зміни до бюджету міста на 2017 рік. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 
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3. СЛУХАЛИ: Гах Л.М. повідомила присутніх про необхідність внесення 

додаткових змін до проекту рішення № 935 «Про зміни до бюджету міста на 

2017 рік». Коротко ознайомила із запланованими змінами. 

ВИРІШИЛИ: Доручити управлінню економіки та підприємництва 

підготувати доповнення № 2 до проекту рішення № 934 «Про зміни до 

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

департаменту фінансів та бюджетної політики – доповнення № 3 до проекту 

рішення № 935 «Про зміни до бюджету міста на 2017 рік.» 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

 

4. СЛУХАДИ: Гах Л.М. поінформувала присутніх, що у зв’язку із 

проголосованим у другому читанні Державному бюджетом на 2018 рік, 

виникла необхідність внести зміни до проекту рішення № 964 «Про бюджет 

міста на 2018 рік». 

ВИСТУПИЛИ: Гомонай В.В. запропонував, враховуючи інформацію 

департаменту фінансів,  видатки з благоустрою залишити на рівні минулого 

року, різницю в сумі 7 367,4 тис. грн.. передати на спец. фонд на ремонт 

доріг. 

ВИРІШИЛИ: Доручити департаменту фінансів та бюджетної політики 

привести показники бюджету міста на 2018 рік у відповідність до прийнятого 

Державного бюджету на 2018 рік, видатки з благоустрою залишити на рівні 

минулого року, різницю в сумі 7 367,4 тис. грн. передати на спец. фонд на 

ремонт доріг та підготувати відповідне доповнення до зазначеного вище 

проекту рішення № 964. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

 

 

Голова комісії        В.Готра 

 

 

Секретар комісії        А.Ковальський 


