
ПРОТОКОЛ № 118 
засідання постійної комісії з питань соціально – економічного розвитку, 

бюджету, фінансів та оподаткування 

 

від 27.09.2018         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;  

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

ЗАПРОШЕНІ: 

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

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 

1. Про розподіл субвенції з Державного бюджету. (відповідно до листа 

департаменту фінансів та бюджетної політики від 26.09.2018 № 448/26/02-

15). 

СЛУХАЛИ: Гах Л.М. поінформувала присутніх про розпорядження 

Кабінету Міністрів України від 05.09.2018 № 647-р «Про перерозподіл обсягу 

освітньої субвенції з Державного бюджету місцевим бюджетам у 2018 році» 

щодо надання загальноосвітнім закладам міста коштів в сумі 3766500,00 грн.  

для оплати праці педагогічним працівникам. 

 Окрім цього ознайомила присутніх із розпорядженням  Кабінету 

Міністрів України від 19.09.2018 № 650-р «Про перерозподіл деяких видатків 

державного бюджету, передбачених Міністерству охорони здоров’я на 2018 

рік, та розподіл медичної субвенції з державного бюджету місцевим 

бюджетам між бюджетами міст обласного значення, районними  бюджетами 

та бюджетами об’єднаних територіальних громад» в частині виділення 

коштів в сумі 7428300,00 грн. для утримання Ужгородського міського центру 

первинної медико – санітарної допомоги. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати розподіл державної субвенції та доручити 

департаменту фінансів і бюджетної політики підготувати відповідне 

розпорядження міського голови з подальшим затвердженням його на 

черговій сесії міської ради. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2. Про лист комунального підприємства «Стадіон «Авангард» від 

26.09.2018 № 23 щодо до фінансування грошових коштів за Програмою 

утримання та фінансової підтримки спортивних споруд КП «Стадіон 

«Авангард» на 2018-2020 роки». 

СЛУХАЛИ: Готра В.В. ознайомив присутніх зі змістом листа КП «Стадіон 

«Авангард». 



ВИРІШИЛИ: Взяти до відома подану інформацію. Рекомендувати КП 

«Стадіон «Авангард» звернутися до головного розпорядника коштів, 

департаменту міського господарства, для вирішення питання до 

фінансування грошових коштів за Програмою утримання та фінансової 

підтримки спортивних споруд КП «Стадіон «Авангард» на 2018-2020 роки». 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

 

 

 

Голова комісії        В.Готра 


