
ПРОТОКОЛ № 111 
засідання постійної комісії з питань соціально – економічного розвитку, 

бюджету, фінансів та оподаткування 

 

від 09.07.2018          м. Ужгород  

 

ПРИСУТНІ: Готра В.В. – голова комісії. 

Фрінт С.Л. – заст. голови комісії. 

Гомонай В.В.,  

Щадей В.І. – члени комісії. 

ВІДСУТНІ: Ковальський А.В. – секретар комісії; 

Химинець В.В.,  

Мандич Ю.В.– члени комісії. 

ЗАПРОШЕНІ: 

Граб Г.Я. – заступник директора департаменту фінансів та бюджетної 

політики, начальник відділу бюджету; 

Яцків О.І. – заст. директора департаменту міського господарства; 

Присташ І.К.– головний спеціаліст відділу охорони здоров’я. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 

I.  Про розподіл субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 

здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих 

територій (відповідно до листа департаменту фінансів та бюджетної політики 

від 06.07.2018 № 30/04-10). 

II. Про лист постійної комісії з питань освіти, культури, охорони здоров’я, 

спорту та соціального захисту населення, міжнародних, міжконфесійних 

відносин та туризму  20.06.18 р. № 01-08/4-99. 

III. Про лист відділу охорони здоров’я 18.06.18 р. № 502/33-15. 

IV. Про інформацію департаменту міського господарства, щодо потреби у 

коштах на проведення капітальних ремонтів та благоустрою території м. 

Ужгород. 

 

I. Про розподіл субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 

здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих 

територій (відповідно до листа департаменту фінансів та бюджетної політики 

від 06.07.2018 № 30/04-10). 

СЛУХАЛИ: Готра В.В. ознайомив присутніх із листом  департаменту 

фінансів та бюджетної політики 06.07.2018 № 30/04-10 щодо розгляду та 

надання пропозицій для підготовки розпорядження міського голови та 

внесення змін на чергову сесію міської ради до рішення «Про бюджет міста 

на 2018 рік» по субвенції з державного бюджету.  

ВИРІШИЛИ: Погодити розподіл державної субвенції та доручити 

департаменту фінансів та бюджетної політики підготувати відповідне 

розпорядження міського голови з подальшим внесенням змін на чергову 



сесію міської ради до рішення «Про бюджет міста на 2018 рік» по субвенції з 

державного бюджету. 

За це рішення голосували: 

        "ЗА" – одноголосно 

 

II. Про лист постійної комісії з питань освіти, культури, охорони здоров’я, 

спорту та соціального захисту населення, міжнародних, міжконфесійних 

відносин та туризму  20.06.18 р. № 01-08/4-99. 

СЛУХАЛИ: Готра В.В. ознайомив присутніх із листом постійної комісії з 

питань освіти, культури, охорони здоров’я, спорту та соціального захисту 

населення, міжнародних, міжконфесійних відносин та туризму  20.06.18 р. № 

01-08/4-99 щодо розгляду пропозиції проведення спільного виїзного 

засідання до медичних та освітніх закладів міста, з метою володіння 

інформацією щодо стану виконання капітальних ремонтів та вивчення в 

майбутньому пріоритетної потреби у виділенні бюджетних призначень на 

проведення робіт з покращення установ медичного та освітнього характеру. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати провести спільне стаціонарне засідання із  

залученням керівників управління освіти та відділу охорони здоров’я 

Ужгородської міської ради. Управлінню капітального будівництва 

Ужгородської міської ради відповідно до протоколу №59 спільного засідання 

постійних комісій з питань соціально – економічного розвитку, бюджету, 

фінансів, оподаткування та з питань освіти, культури, охорони здоров’я, 

спорту та соціального захисту населення 30.01. - 08.02.2017 надати 

інформацію  щодо стану виконання капітальних ремонтних робіт в закладах 

освіти та охорони здоров’я. Надати інформацію щодо планів проведення 

капітальних ремонтів об’єктів освіти та охорони здоров’я на період 2018 – 

2019 років. 
  За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

 

III. Про лист відділу охорони здоров’я 18.06.18 р. № 502/33-15. 

СЛУХАЛИ: Готра В.В. ознайомив присутніх із листом  відділу охорони 

здоров’я 18.06.18р. №502/33-15 щодо погодження включения у порядок 

денний чергової сесії міської ради у 2018 році проекту рішення «Про 

програму забезпечення мешканців м. Ужгород імплантами для надання 

медичної допомоги хворим із ураженням органів опори та руху на 2018 – 

2022 роки» та Програми протиепідемічних заходів та боротьби з 

інфекційними хворобами у м. Ужгород на 2018 – 2022 роки, термін якої 

закінчився у 2017 році. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати міському голові включити до порядку денного 

чергової сесії Ужгородської міської ради проекти рішення «Про програму 

забезпечення мешканців м. Ужгород імплантами для надання медичної 

допомоги хворим із ураженням органів опори та руху на 2018 – 2022 роки» та 

«Програма протиепідемічних заходів та боротьби з інфекційними хворобами 

у м. Ужгород на 2018 – 2022 роки». 



За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

 

IV. Про інформацію департаменту міського господарства, щодо потреби у 

коштах на проведення капітальних ремонтів та благоустрою території м. 

Ужгород . 

СЛУХАЛИ: Яцків О.І. інформувала присутніх про потребу коштів на 

проведення капітальних ремонтів. 

ВИРІШИЛИ: Інформацію взяти до відома та повернутись до розгляду 

питання щодо фінансування потреби коштів на проведення ремонтних робіт  

після перевиконання бюджету міста. 

 

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

 

 

Голова комісії          В. Готра 


