
ПРОТОКОЛ № 117 
засідання постійної комісії з питань соціально – економічного розвитку, 

бюджету, фінансів та оподаткування 

 

від 14.09.2018          м. Ужгород  

 

ПРИСУТНІ: Готра В.В. – голова комісії. 

Фрінт С.Л. – заст. голови комісії. 

Гомонай В.В., Щадей В.І.,  

Мандич Ю.В., Химинець В.В. – члени комісії. 

ВІДСУТНІ: Ковальський А.В. – секретар комісії; 

ЗАПРОШЕНІ: 

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

Бабидорич В.І. – директор департаменту міського господарства; 

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

Решетар В.В. – начальник відділу охорони здоров’я; 

Юрко А.А. – начальник управління капітального будівництва; 

Пуківська М.І. – начальник управління освіти; 

Кажмір О. Ю.  – начальник відділу бухгалтерського обліку  та звітності, 

головний бухгалтер, управління у справах культури, спорту, сім’ї та молоді. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 

I. Про лист департаменту фінансів та бюджетної політики 13.09.2018 р. № 

428/26/02-15.(додаткова потреба) 

II. Про лист департаменту фінансів та бюджетної політики 13.09.2018 р. № 

428/26/02-15 (перерозподіл) 

III. Про лист управління капітального будівництва 14.09.2018 р. № 28.01 

11/190. 

 

I.Про лист департаменту фінансів та бюджетної політики 13.09.2018 р. № 

428/26/02-15. .(додаткова потреба) 

СЛУХАЛИ: Гах Л.М.  ознайомила присутніх із реєстром листів головних 

розпорядників коштів, щодо внесення змін до бюджету міста на 2018 рік.  

(додаються) 

ВИСТУПИЛИ: Бабидорич В.І., Решетар В.В., Юрко А.А., доповіли про 

потребу у коштах відповідно до листів.   

1.Виконком:   

1.1. лист № 260/16-10 від 31.08.2018 р. 

ВИРІШИЛИ: Розглянути клопотання розпорядників коштів за результатами 

підсумків виконання бюджету і за умови наявного перевиконання.  

 

За це рішення голосували: 

      "ЗА" – одноголосно 

 

 

 



1.2. лист №07-28/248 від 11.09.2018р. 

ВИСТУПАЛИ: Депутат Щадей В.І.  запропонував повернутись до розгляду 

клопотання розпорядників коштів після ознайомлення із документацію на 

житловий об’єкт в якому планується закупити житлові приміщення для 

дітей сиріт. 

ВИРІШИЛИ: Доручити відділу бухгалтерського обліку міської ради та 

виконкому, надати до наступного засідання постійної комісії документи 

відповідно до яких були визначені приміщення для придбання житла для 

осіб з числа дітей сиріт. 

За це рішення голосували: 

      "ЗА" – одноголосно  
 

2. Відділ охорони здоров’я  

2.1. лист № 37/33-03 від 27.08. 18 р. 

ВИРІШИЛИ: Розглянути клопотання розпорядників коштів за 

результатами підсумків виконання бюджету і за умови наявного 

перевиконання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

 

2.2. лист № 745/33-16 від 07.09. 18 р. 

ВИРІШИЛИ: Розглянути клопотання розпорядників коштів за 

результатами підсумків виконання бюджету і за умови наявного 

перевиконання.  

За це рішення голосували: 

      "ЗА" – одноголосно  

 

3. Департамент міського госпподарства: 

3.1.лист № 25.01-10/1772 від 07.09. 18 р.  

ВИРІШИЛИ: Розглянути клопотання розпорядників коштів за 

результатами підсумків виконання бюджету і за умови наявного 

перевиконання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – 5 

"Утримався" –1 

 

3.2. лист № 25.01-10/1771 від 07.09.18 р.  

ВИСТУПАЛИ: Депутат Щадей В.І.  запропонував повернутись до розгляду 

клопотання розпорядників коштів після ознайомлення із матеріалами ухвали 

господарського суду Закарпатської області, щодо погашення заборгованості 

КП ЖРЕР № 5 по електроенергії  по КПКВКМБ 1210180. 

ВИРІШИЛИ: Доручити управлінню правового забезпечення надати до 

наступного засідання постійної комісії матеріали ухвали господарського 

суду Закарпатської області 25.04.2018 р. по справі № 907/913/17. 

Повернутись до розгляду клопотання розпорядника коштів після вивчення 

матеріалів ухвали суду по справі. 

 



За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

 

3.3. лист № 25.01-10 /1899 від 12.09.18  

 ВИРІШИЛИ:Розглянути клопотання розпорядників коштів за результатами   

підсумків виконання бюджету і за умови наявного перевиконання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

 

3.4. лист № 25.01-10 /1897 від 12.09.18  

 ВИРІШИЛИ:Розглянути клопотання розпорядників коштів за результатами   

підсумків виконання бюджету і за умови наявного перевиконання.  

 

За це рішення голосували: 

"ЗА" – 5 

"Утримався" –1 

      

4. Управління капітального будівництва:     

4.1. лист № 28.01-11/184 від 12.09.2018 р. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати клопотання № 28.01-11/184 від 12.09.2018 р. та 

погодити виділення додаткових коштів в сумі 600, 000 грн. за рахунок 

залишку коштів передбачених після перерозподілу згідно листа  управління 

освіти №01.-14/521від 13.09.2018 р. на проведення капітального ремонту 

системи опалення Ужгородського міського територіального центру 

соціального обслуговування по вул. Потушняка, 10б (Благоєва, 10б). 

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

 

II. Про лист департаменту фінансів та бюджетної політики 13.09.2018 р. 

№ 428/26/02-15. (перерозподіл) 

СЛУХАЛИ: Гах Л.М.  ознайомила присутніх із реєстром листів головних 

розпорядників коштів, щодо внесення змін до бюджету міста на 2018 рік. 

(додаються)  

 

1. Відділ охорони здоров’я:  

1.1. лист № 33 -24/248 від 12.09.2018 р.  

ВИРІШИЛИ: Повернутись до розгляду клопотання після завершення 

фінансового аудиту департаменту фінасів та бюджетної політики. 

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

 

2. Управління у справах культури, спорту, сімї та молоді. 

2.1. лист №31.1-18/352 від 03.09.2018 р.  

ВИРІШИЛИ:Погодити перерозподіл бюджетних призначень та доручити 

департаменту фінансів винести питання на розгляд чергової сесії міської 

ради.     

За це рішення голосували: 



"ЗА" – одноголосно 

3. Управління освіти: 

3.1. лист №01.-14/521 від 13.09.2018 р.  

ВИРІШИЛИ: Погодити перерозподіл бюджетних призначень та доручити 

департаменту фінансів винести питання на розгляд чергової сесії міської 

ради.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

3.2. лист №01.-14/522 від 13.09.2018 р.  

ВИРІШИЛИ: Погодити перерозподіл бюджетних призначень та доручити 

департаменту фінансів винести питання на розгляд чергової сесії міської 

ради. 

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

4. Департамент міського господарства: 

4.1. лист № 25.01-10/1898 від 12.09.2018 р. 

ВИРІШИЛИ: Погодити перерозподіл бюджетних призначень та доручити 

департаменту фінансів винести питання на розгляд чергової сесії міської 

ради.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – 4 

"Не приймали участі у голосуванні" – 2 

5. Управління капітального будівництва: 

5.1. лист № 28.01-11/184 від 12.09.2018 р.  

ВИРІШИЛИ: Погодити перерозподіл бюджетних призначень в сумі 900, 000 

за рахунок залишку коштів передбачених після перерозподілу згідно листа  

управління освіти №01.-14/521 від 13.09.2018 р.  для будівництва міні-

котельні ДНЗ № 21 «Ластовічка» по вул.Тлехаса та доручити департаменту 

фінансів винести питання на розгляд чергової сесії міської ради.  

За це рішення голосували: 

      "ЗА" – одноголосно 

III. Про лист управління капітального будівництва  14.09.2018 р. № 

28.01-11/190. 

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

капітального будівництва 14.09.2018р. № 28.01-11/190 щодо дофінансування 

управління капітального будівництва на утримання додаткових штатних 

одиниць за рахунок зменшення капітальних видатків по об’єкту будівництва 

нової лінії каналізаційних очисних споруд ( виготовлення проектно-

кошторисної документації  КПКВК МБ 1517310, КЕКВ 3122). 

ВИРІШИЛИ: Повернутись до розгляду клопотання після завершення 

фінансового аудиту департаменту фінасів та бюджетної політики. 

За це рішення голосували: 

      "ЗА" – одноголосно 

 

 

 

Голова комісії          В. ГОТРА 


