
ПРОТОКОЛ № 130 
засідання постійної комісії з питань соціально – економічного розвитку, 

бюджету, фінансів та оподаткування 

 

від 21.12.2018          м. Ужгород  

 

ПРИСУТНІ:  

Фрінт С.Л. – заст. голови комісії; 

Ковальський А.В. – секретар комісії; 

Щадей В.І.,  Мандич Ю.В.,  

ВІДСУТНІ: Готра В.В. – голова комісії; 

Гомонай В.В., Химинець В.В. – член комісії. 

ЗАПРОШЕНІ: 

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

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 

 

I. Про лист департаменту фінансів та бюджетної політики 21.12.2018р.  

№ 634/26/04-10(перерозподіл субвенцій). 

II. Про лист департаменту фінансів та бюджетної політики 21.12.2018р.  

№ 635/26/04-10(перерозподіл субвенцій). 

III. Про лист департаменту фінансів та бюджетної політики 21.12.2018р.  

№ 636/26/02-15(перерозподіл субвенцій). 

 

I. Про лист департаменту фінансів та бюджетної політики 21.12.2018р.  

№ 634/26/04-10 (перерозподіл субвенцій) 

СЛУХАЛИ: Фрінт С.Л. ознайомив присутніх із розпорядженням голови 

Закарпатської обласної державної адміністрації 21.12.2018 № 854, довідкою 

департаменту фінансів ЗОДА №2913, 2915 від 21.12.2018р. та листом 

департаменту праці та соціального захисту населення 21.12.2018 № 35.06-

38/3887, щодо перерозподілу субвенції з державного бюджету для надання 

пільг окремим категоріям відповідно до законодавства.(реєстр додається) 

ВИРІШИЛИ: Погодити розподіл державної субвенції та доручити 

департаменту фінансів підготувати відповідне розпорядження міського 

голови з подальшим затвердженням його на сесії міської ради. 

 

За це рішення голосували: 

       "ЗА" – одноголосно 

 

II. Про лист департаменту фінансів та бюджетної політики 21.12.2018р.  

№ 635/26/04-10 (перерозподіл субвенцій) 

СЛУХАЛИ: Фрінт С.Л.  ознайомив присутніх із листом департаменту 

фінансів та бюджетної політики від 21.12.2018 № 635/26/04-10, щодо 

перерозподілу субвенції з державного бюджету  на придбання стаціонарної 

ультразвукової діагностичної системи для Ужгородського міського 

пологового будинку, в сумі 480 000 тис. грн. та придбання портативної 



ультразвукової діагностичної системи для Ужгородського міського 

пологового будинку, в сумі 208 000 тис. грн. 

ВИРІШИЛИ: Погодити розподіл субвенції та доручити департаменту 

фінансів підготувати відповідне розпорядження міського голови з 

подальшим затвердженням його на сесії міської ради. 

 

За це рішення голосували: 

       "ЗА" – одноголосно 

 

III. Про лист департаменту фінансів та бюджетної політики 21.12.2018р.  

№ 636/26/02-15(перерозподіл субвенцій) 

СЛУХАЛИ: Фрінт С.Л.  ознайомив присутніх із листом департаменту 

фінансів та бюджетної політики від 21.12.2018 № 636/26/02-15, щодо 

перерозподілу освітньої субвенції з державного бюджету  місцевим 

бюджетам у сумі 3 189 500, 00.  

ВИРІШИЛИ: Погодити розподіл субвенції та доручити департаменту 

фінансів підготувати відповідне розпорядження міського голови з 

подальшим затвердженням його на сесії міської ради. 

 

За це рішення голосували: 

       "ЗА" – одноголосно 

 

 

 

 

Заступник голови комісії        С. ФРІНТ   

 

Секретар комісії          А. КОВАЛЬСЬКИЙ 


