
ПРОТОКОЛ № 125 
засідання постійної комісії з питань соціально – економічного розвитку, 

бюджету, фінансів та оподаткування 

 

від 28.11.2018          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: 

 

I. Про лист департаменту фінансів та бюджетної політики 27.11.2018 р. 

№ 572/26/04-10. 

II. Про лист відділу охорони здоров’я 28.11.2018 р. № 33-24/340. 

III. Про лист департаменту фінансів та бюджетної політики 28.11.2018р. 

№576/26/04-10 (перерозподіл). 

IV. Про лист департаменту фінансів та бюджетної політики 28.11.2018р. 

№576/26/04-10 (додаткова потреба). 

 

I.  Про лист департаменту фінансів та бюджетної політики 27.11.2018 р. 

№ 572/26/04-10. 

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

фінансів та бюджетної політики 27.11.2018 р. № 572/26/04-10, щодо 

перерозподілу обсягу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам у 

2018 р. для придбання житла дітям сиротам відповідно до законодавства в 

сумі 2 624 278,00 грн.  

ВИРІШИЛИ: Погодити перерозподіл державної субвенції та доручити 

департаменту фінансів та бюджетної політики підготувати відповідне 

розпорядження міського голови з подальшим затвердженням його на сесії 

міської ради.  

Рекомендувати міському голові відповідно до ст.14 п.14.3 Регламенту 

Ужгородської міської ради у зв’язку із необхідністю забезпечення 

життєдіяльності міста Ужгорода включити дане питання до порядку денного 

чергової XXX сесії Ужгородської міської ради VII скликання. 

 

За це рішення голосували: 

       "ЗА" – одноголосно 

 

 

II. Про лист відділу охорони здоров’я 28.11.2018 р. № 33-24/340.  



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

здоров’я  28.11.2018 р. № 33-24/340, щодо розподілу медичної субвенції з 

державного бюджету на оплату праці та нарахування за медичне 

обслуговування внутрішньо переміщених осіб в сумі 213 600, 00 грн. 

ВИРІШИЛИ: Погодити розподіл державної субвенції та доручити 

департаменту фінансів та бюджетної політики підготувати відповідне 

розпорядження міського голови з подальшим затвердженням його на сесії 

міської ради.  

Рекомендувати міському голові відповідно до ст.14 п.14.3 Регламенту 

Ужгородської міської ради у зв’язку із необхідністю забезпечення 

життєдіяльності міста Ужгорода включити дане питання до порядку денного 

чергової XXX сесії Ужгородської міської ради VII скликання. 

 

За це рішення голосували: 

       "ЗА" – одноголосно 

 

III. Про лист департаменту фінансів та бюджетної політики 28.11.2018р. 

№576/26/04-10. (перерозподіл) 

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

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

 

1. Відділ охорони здоров’я:  

1.1. лист № 1043/33-17 від 12.11.2018 р.    

ВИРІШИЛИ: Погодити перерозподіл бюджетних призначень та доручити 

департаменту фінансів винести питання на розгляд чергової сесії міської 

ради. Рекомендувати міському голові відповідно до ст.14 п.14.3 Регламенту 

Ужгородської міської ради у зв’язку із необхідністю забезпечення 

життєдіяльності міста Ужгорода включити дане питання до порядку денного 

чергової XXX сесії Ужгородської міської ради VII скликання. 

 

За це рішення голосували: 

       "ЗА" – одноголосно 

 

1.2.  лист .№ 1145/33-19 від 26.11.2018 р. 

ВИРІШИЛИ: Погодити перерозподіл бюджетних призначень та 

рекомендувати відділу охорони здоров’я підготувати наказ про відповідні 

зміни у плані використання бюджетних коштів. 

 

   За це рішення голосували: 

       "ЗА" – одноголосно 

 

2. Виконком: 

2.1. лист № 07-28/390 від 21.11.2018 р. 

ВИРІШИЛИ: Погодити перерозподіл бюджетних призначень та доручити 

департаменту фінансів винести питання на розгляд чергової сесії міської 

ради. Рекомендувати міському голові відповідно до ст.14 п.14.3 Регламенту 

Ужгородської міської ради у зв’язку із необхідністю забезпечення 



життєдіяльності міста Ужгорода включити дане питання до порядку денного 

чергової XXX сесії Ужгородської міської ради VII скликання. 

 

За це рішення голосували: 

       "ЗА" – одноголосно 

 

IV. Про лист департаменту фінансів та бюджетної політики 28.11.2018р. 

№576/26/04-10. (додаткова потреба) 

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

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

 

1. Виконком: 

1.1. лист № 07-28/399 від 26.11.2018 р. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати клопотання № 07-28/399 від 26.11.2018 р. та 

рекомендувати виділити додаткові кошти на «Програму розвитку 

транскордонного співробітництва та підтримки імплементації проектів 

міжнародної технічної допомоги в м. Ужгород на 2018 -2022 роки» в сумі  

60 000, 00 грн.   

Рекомендувати міському голові відповідно до ст.14 п.14.3 Регламенту 

Ужгородської міської ради у зв’язку із необхідністю забезпечення 

життєдіяльності міста Ужгорода включити дане питання до порядку денного 

чергової XXX сесії Ужгородської міської ради VII скликання. 

 

   За це рішення голосували: 

       "ЗА" – одноголосно 

 

2. Управління освіти: 

2.1. лист № 01-13/854 від 25.11.2018 р. 

ВИРІШИЛИ: Частково підтримати клопотання №01-13/854 від 25.11.2018р. 

та рекомендувати зменшити видатки загального фонду бюджету по 

загальноосвітнім школам у сумі 25 528 грн., у зв’язку із виділенням коштів 

освітньої субвенції з державного бюджету. Залишок не використаних коштів 

у сумі 5 434 472, 00 грн. залишити на розгляд чергового засідання комісії ї з 

питань соціально – економічного розвитку, бюджету, фінансів та 

оподаткування із подальшим розподілом відповідно до потреб розпорядників 

коштів. 

Рекомендувати міському голові відповідно до ст.14 п.14.3 Регламенту 

Ужгородської міської ради у зв’язку із необхідністю забезпечення 

життєдіяльності міста Ужгорода включити дане питання до порядку денного 

чергової XXX сесії Ужгородської міської ради VII скликання. 

 

   За це рішення голосували: 

       "ЗА" – одноголосно 

 

3. Відділ охорони здоров’я: 

3.1.  лист № 1145 / 33-19 від 26.11.2018 р.    



ВИРІШИЛИ: Підтримати клопотання № 1145 / 33-19 від 26.11.2018 р.   та 

зменшити видатки по програмі Розвиток нефрологічної та гемрдіалізної 

служби в місті по  коду ПКВК 0712080 «Амбулаторно-поліклінічна допомога 

населенню» в сумі 334 472 грн.  

 

 

   За це рішення голосували: 

       "ЗА" – одноголосно 

 

4. Управління капітального будівництва: 

4.1. лист № 21/28.01-03 від 27.11.2018 р. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати клопотання №01-13/854 від 25.11.2018р. та 

рекомендувати виділити додаткові кошти на Капітальний ремонт приміщень 

будівлі центру первинної-медико-санітарної допомоги по вул. Грибоєдова, 

20В для облаштування тимчасового перебування осіб без певного місця 

проживання в сумі 300 000 грн. 

Рекомендувати міському голові відповідно до ст.14 п.14.3 Регламенту 

Ужгородської міської ради у зв’язку із необхідністю забезпечення 

життєдіяльності міста Ужгорода включити дане питання до порядку денного 

чергової XXVIII сесії Ужгородської міської ради VII скликання. 

 

   За це рішення голосували: 

       "ЗА" – одноголосно 

 

CЛУХАЛИ: Готра В.В.  зауважив, що у зв’язку із наданням субвенції з 

державного бюджету та з метою належного виконання заходів цільових 

програм у 2018р.  необхідно доручити департаменту фінансів термінового 

підготувати доповнення до проекту рішення «Про зміни до бюджету міста на 

2018 рік» та рекомендувати міському голові внести його до порядку денного 

XXX сесії міської ради VII скликання. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати пропозицію Готри В.В. та доручити департаменту 

фінансів термінового підготувати доповнення до проекту рішення «Про 

зміни до бюджету міста на 2018 рік» та рекомендувати міському голові 

внести його до порядку денного XXX сесії міської ради VII скликання. 

 

   За це рішення голосували: 

       "ЗА" – одноголосно 

 

 

Голова комісії         В. ГОТРА 


