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ПРОТОКОЛ № 169 
засідання постійної комісії з питань соціально – економічного розвитку, 

бюджету, фінансів, оподаткування та регуляторної політики 

 

від 07.04.2020 р.         м. Ужгород  

 

ПРИСУТНІ: Готра В.В. – голова комісії. 

Фрінт С.Л. – заст. голови комісії. 

Ковальський А.В. – секретар комісії. 

Гомонай В.В., Щадей В.І.,  

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

ЗАПРОШЕНІ: 

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

Лукач П.М. – заступник начальника відділу фінансування місцевого 

господарства та соціального захисту населення, департаменту фінансів та 

бюджетної політики; 

Решетар В.В. – начальник управління охорони здоров'я; 

Ключиниць І.К. – начальник фінансово-економічного відділу, управління 

охорони здоров’я; 

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

Біксей А.Б. – директор департаменту праці та соціального захисту населення;  

Онопко О.Ю. –  директор КНП "Ужгородський пологовий будинок" 

Ужгородської міської ради; 

Карташов С.О. – директор КП "Водоканал" м. Ужгород; 

Козак Т.Ю. – директор комунального некомерційного  підприємства 

"Ужгородський міський центр первинної медико-санітарної допомоги "; 

Курах І.І. – директор КНП "Ужгородська міська клінічна лікарня" Ужгородської 

міської ради; 

Білонка В.В. – депутат Ужгородської міської ради;  

Андріїв Б.Є. – Ужгородський міський голова.  

     ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

I. Про лист департаменту фінансів та бюджетної політики 07.04.2020р. 

№250/33/02-09 (перерозподіл) 

II. Про лист департаменту фінансів та бюджетної політики 07.04.2020р. 

№250/33/02-09 (додаткова потреба) 

III. Про лист управління освіти № 29.01-14/161 25.03.2020р. (субвенція) 

IV. Про зміни до рішення XLІ сесії міської ради VIІ скликання 14.11.2019 

року №1733.  

V. Про зміни до рішення XVІІ сесії міської ради VIІ скликання 09.11.2017 

року №794. 

VI. Про лист департаменту фінансів та бюджетної політики 07.04.2020р. 

№286/33/03-19 
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I. Про лист департаменту фінансів та бюджетної політики 07.04.2020р. 

№250/33/02-09 (перерозподіл). 

 

1. Департамент міського господарства 

1.1. Лист № 32.01-10/415 від 24.03.2020 

 ВИРІШИЛИ: Погодити перерозподіл бюджетних призначень та доручити 

департаменту фінансів винести питання на розгляд сесії міської ради.  

                     За це рішення голосували:  

                  "За" –  одноголосно 

 

I.2. Лист №32.01-10/413 від 24.03.2020  

ВИРІШИЛИ: Погодити перерозподіл бюджетних призначень та доручити 

департаменту фінансів винести питання на розгляд сесії міської ради. 

                     За це рішення голосували:  

                  "За" –  одноголосно 

 

2. Управління освіти 

2.1. Лист № 29.01-14/129 від 03.03.2020 

ВИРІШИЛИ: Погодити перерозподіл бюджетних призначень та доручити 

департаменту фінансів винести питання на розгляд сесії міської ради. 

                     За це рішення голосували:  

                  "За" –  одноголосно 

 

2.2. Лист №144/01-14 від 02.04.2020  

ВИРІШИЛИ: Погодити перерозподіл бюджетних призначень та доручити 

департаменту фінансів винести питання на розгляд  сесії міської ради. 

                     За це рішення голосували:  

                  "За" –  одноголосно 

 

3. Управління капітального будівництва 

3.1. Лист №28.01-15/38 від 31.03.2020  

ВИРІШИЛИ: Погодити перерозподіл бюджетних призначень та доручити 

департаменту фінансів винести питання на розгляд сесії міської ради. 

                     За це рішення голосували:  

                  "За" –  одноголосно 

 

3.2. Лист №28.01-15/37 від 26.03.2020  

ВИРІШИЛИ: Погодити перерозподіл бюджетних призначень та доручити 

департаменту фінансів винести питання на розгляд сесії міської ради. 

                     За це рішення голосували:  

                  "За" –  одноголосно 

 

4. Управління економічного розвитку міста 

4.1. Лист № 1.05-16/58 від 16.03.2020 

ВИРІШИЛИ: Погодити перерозподіл бюджетних призначень та доручити 

департаменту фінансів винести питання на розгляд сесії міської ради. 
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                     За це рішення голосували:  

                  "За" –  одноголосно 

 

5. Управління охорони здоров'я 

5.1. Лист №351/31-17 від 01.04.2020  

ВИРІШИЛИ: Погодити перерозподіл бюджетних призначень та у зв'язку із 

недопущенням поширення COVID -19  доручити департаменту фінансів 

винести питання на розгляд позачергової сесії міської ради.   

                     За це рішення голосували:  

                  "За" –  одноголосно 

 

5.2. Лист №31-24/107 від 06.04.2020  

ВИРІШИЛИ: ВИРІШИЛИ: Погодити перерозподіл бюджетних призначень 

та у зв'язку із недопущенням поширення COVID -19  доручити департаменту 

фінансів винести питання на розгляд позачергової сесії міської ради.   

                     За це рішення голосували:  

                  "За" –  одноголосно 

 

6. Департамент праці та соціального захисту населення 

6.1. Лист №34-06-31/888 від 02.04.2020  

ВИРІШИЛИ: Погодити перерозподіл бюджетних призначень та доручити 

департаменту фінансів винести питання на розгляд позачергової сесії міської 

ради. 

                     За це рішення голосували:  

                    "За" –  одноголосно 

 

II. Про лист департаменту фінансів та бюджетної політики 07.04.2020р. 

№250/33/02-09 (додаткова потреба). 

1. Департамент міського господарства 

1.4.  Лист №32.01-10/421 від 27.03.2020  

 ВИРІШИЛИ: Частково підтримати клопотання №32.01-10/421 від 

27.03.2020р. та рекомендувати виділити додаткові кошти на реалізацію 

цільових програм в сумі – 2 220  500, 00 грн, а саме:  

 300,0 тис.грн. - внески до статутного капіталу КП " КАТП 072801";  

 1226,0 тис.грн. - дотація на покриття збитків КП "Водоканал",  

 694,5 тис.грн. - дотація на покриття збитків КП " КАТП 072801" 

та доручити департаменту фінансів винести питання на розгляд сесії міської 

ради. 

  Рекомендувати ДМГ внести відповідні зміни до цільових програм із 

подальшим затвердженням на сесії міської ради.                

             За це рішення голосували:  

          "За" –  5 

   "Не приймав участі у голосуванні" - 2 

 

 

1.1.  Лист № 32.01-10/211 від 17.02.2020  
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 ВИРІШИЛИ: Дані видатки враховані в листі ДМГ від 27.03.2020 №32.01-

10/421.         

         За це рішення голосували:  

                          "За" –  6 

   "Не приймав участі у голосуванні" - 1 

 

1.2.  Лист КАТП №19 від 24.03.2020  

 ВИРІШИЛИ: Дані видатки враховані в листі ДМГ від 27.03.2020 №32.01-

10/421.                          

      За це рішення голосували:  

                          "За" –  6 

   "Не приймав участі у голосуванні" - 1 

 

1.3.  Лист КШЕП №116 від 12.03.2020  

 ВИРІШИЛИ: Рекомендувати департаменту міського господарства як 

головному розпоряднику  вивчити дане питання та надати відповідні пропозиції 

на розгляд комісії з питань соціально – економічного розвитку, бюджету, 

фінансів, оподаткування та регуляторної політики.                                   

За це рішення голосували:  

                            "За" –  одноголосно 

 

1.5. Лист ГО Закарпаття-Донбас №100320-1 від 10.03.2020  

 ВИРІШИЛИ: У зв'язку із закінченням терміну позички будівлі котельні за 

адресою вул.Артилерійській,6а рекомендувати департаменту міського 

господарства як головному розпоряднику  вивчити дане питання та надати 

відповідні пропозиції на розгляд комісії з питань соціально – економічного 

розвитку, бюджету, фінансів, оподаткування та регуляторної політики. 

                          За це рішення голосували:  

                           "За" –  одноголосно 

 

1.6. Лист КП "Водоканал" від 01.04.2020 №452 

 ВИРІШИЛИ: Рекомендувати департаменту міського господарства як 

головному розпоряднику  вивчити дане питання та надати відповідні пропозиції 

на розгляд комісії з питань соціально – економічного розвитку, бюджету, 

фінансів, оподаткування та регуляторної політики 

                          За це рішення голосували:  

                            "За" –  одноголосно 

 

2. Управління міжнародного співробітництва та інновацій 

2.1. Лист від 20.02.2020 №25-10/03-22  

ВИРІШИЛИ: Повернутись до розгляду питання щодо додаткової потреби в 

коштах в наступних звітних періодах за наявності перевиконання дохідної 

частини бюджету міста. 

2.2. Лист 03.04.2020 №25-10/03-37 

ВИРІШИЛИ: Повернутись до розгляду питання щодо додаткової потреби в 

коштах в наступних звітних періодах за наявності перевиконання дохідної 

частини бюджету міста. 
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                          За це рішення голосували:  

                            "За" –  одноголосно 

 

3. Департамент праці та соціального захисту населення 

3.1. Лист 2020 №34.06-31/829 від 03.03., №34.06-31/887 від 02.04.2020  

ВИРІШИЛИ: Повернутись до розгляду питання щодо додаткової потреби в 

коштах в наступних звітних періодах за наявності перевиконання дохідної 

частини бюджету міста. 

                         За це рішення голосували:  

                           "За" –  одноголосно 

 

3.2. Лист №34.06-31/914 від 10.03.2020  

ВИРІШИЛИ: Розглянути питання щодо додаткової потреби в коштах після 

внесення змін до  “Програму зайнятості населення на період до 2020 року” та 

наявності перевиконання дохідної частини бюджету міста в наступних звітних 

періодах. 

                           За це рішення голосували:  

                               "За" –  одноголосно 

 

3.3.  Лист №34.06-31/913 від 10.03.2020  

ВИРІШИЛИ: Розглянути питання щодо додаткової потреби в коштах після 

внесення змін до  “Програму підтримки діяльності інститутів громадянського 

суспільства міста соціального спрямування на 2020 рік” та наявності 

перевиконання дохідної частини бюджету міста в наступних звітних періодах. 

                          За це рішення голосували:  

                               "За" –  одноголосно 

 

3.4. Лист від 10.03.2020 №34.06-31/912 

ВИРІШИЛИ: Повернутись до розгляду питання щодо додаткової потреби в 

коштах в наступних звітних періодах за наявності перевиконання дохідної 

частини бюджету міста. 

                          За це рішення голосували:  

                            "За" –  одноголосно 

 

3.5. Лист від 10.03.2020 №34.06-31/915 

ВИРІШИЛИ: Повернутись до розгляду питання щодо додаткової потреби в 

коштах в наступних звітних періодах за наявності перевиконання дохідної 

частини бюджету міста. 

                          За це рішення голосували:  

                              "За" –  одноголосно 

 

4. Управління капітального будівництва 

4.1. Звернення депутатів МР В.Готра та В.Білонка 24.02.2020 №01-11/3392 

ВИРІШИЛИ: Повернутись до розгляду питання щодо додаткової потреби в 

коштах в наступних звітних періодах за наявності перевиконання дохідної 

частини бюджету міста. 
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                          За це рішення голосували:  

                             "За" –  одноголосно 

 

4.2. Лист КП "Водоканал" від 05.03.2020 №358 

ВИРІШИЛИ: Повернутись до розгляду питання щодо додаткової потреби в 

коштах в наступних звітних періодах за наявності перевиконання дохідної 

частини бюджету міста. 

                          За це рішення голосували:  

                          "За" –  одноголосно 

 

4.3. Лист КП "Водоканал" від 05.03.2020 №365 

ВИРІШИЛИ: Повернутись до розгляду питання щодо додаткової потреби в 

коштах в наступних звітних періодах за наявності перевиконання дохідної 

частини бюджету міста. 

                          За це рішення голосували:  

                          "За" –  одноголосно 

 

4.4. Лист УКБ від 26.03.2020 №28.01-15/36 

ВИРІШИЛИ: Повернутись до розгляду питання щодо додаткової потреби в 

коштах в наступних звітних періодах за наявності перевиконання дохідної 

частини бюджету міста. 

                          За це рішення голосували:  

                          "За" –  одноголосно 

 

4.5. Лист УКБ від 26.03.2020 №28.01-15/37 

ВИРІШИЛИ: Повернутись до розгляду питання щодо додаткової потреби в 

коштах в наступних звітних періодах за наявності перевиконання дохідної 

частини бюджету міста. 

                          За це рішення голосували:  

                          "За" –  одноголосно 

 

4.6. Лист КП "Водоканал" від 01.04.2020 №451 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати управлінню капітального будівництва вивчити 

дане питання та надати відповідні пропозиції на розгляд комісії з питань 

соціально – економічного розвитку, бюджету, фінансів, оподаткування та 

регуляторної політики. 

        За це рішення голосували:  

                            "За" –  одноголосно 

 

5. Управління охорони здоров'я  

5.1. лист № 31-24/64 від 04.03.2020 

ВИРІШИЛИ: Частково підтримати клопотання № 31-24/64 від 04.03.2020 та 

рекомендувати виділити додаткові кошти на поточні видатки для 

КНП"Центральна міська клінічна лікарня" в сумі - 300 000, 00 грн. за рахунок 

економії бюджетних коштів управління освіти. 
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Рекомендувати департаменту фінансів та бюджетної політики винести питання 

на розгляд позачергової сесії міської ради та внести відповідні зміни до 

бюджету міста на 2020р.  

                          За це рішення голосували:  

                              "За" –  одноголосно 

 

5.2.  лист № 144/31-15  від 04.03.2020 

ВИРІШИЛИ: Частково підтримати клопотання № 144/31-15  від 04.03.2020р.  

та рекомендувати виділити додаткові кошти на поточні видатки для 

КНП"Ужгородська міська дитяча клінічна лікарня" в сумі – 328 700, 00 грн. за 

рахунок економії бюджетних коштів управління освіти. 

Рекомендувати департаменту фінансів та бюджетної політики винести питання 

на розгляд позачергової сесії міської ради та внести відповідні зміни до 

бюджету міста на 2020р.  

                          За це рішення голосували:  

                            "За" –  6 

    “Не приймав участі у голосуванні” - 1 

 

5.3. лист №258/31-18 від 17.03.2020 

ВИРІШИЛИ: Розглянути питання щодо додаткової потреби в коштах після 

внесення змін до  “Програми фінансової підтримки закладів первинного, 

вторинного рівня медичної допомоги та їх розвиток у місті Ужгород на 2020-

2023 роки ” та за наявності перевиконання дохідної частини бюджету міста. 

                          За це рішення голосували:  

                           "За" –  одноголосно 

 

5.4.  лист №243/31-19 від 16.03.2020 

ВИРІШИЛИ: Повернутись до розгляду питання щодо додаткової потреби в 

коштах в наступних звітних періодах за наявності перевиконання дохідної 

частини бюджету міста. 

                          За це рішення голосували:  

                              "За" –  одноголосно 

 

5.5.  лист №31-24/75 від 17.03.2020 

ВИРІШИЛИ: Розглянути питання щодо додаткової потреби в коштах після 

внесення змін до  “Програми фінансової підтримки закладів первинного, 

вторинного рівня медичної допомоги та їх розвиток у місті Ужгород на 2020-

2023 роки ” та за наявності перевиконання дохідної частини бюджету міста. 

 

                                За це рішення голосували:  

                                 "За" –  одноголосно 

 

5.6.  лист №214/31-17 від 17.03.2020 

ВИРІШИЛИ: Розглянути питання щодо додаткової потреби в коштах після 

внесення змін до  “Програми фінансової підтримки закладів первинного, 

вторинного рівня медичної допомоги та їх розвиток у місті Ужгород на 2020-

2023 роки ”, та за наявності перевиконання дохідної частини бюджету міста. 
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                          За це рішення голосували:  

                           "За" –  одноголосно 

 

5.7. лист № 361/31-18 від 01.04.2020 

ВИРІШИЛИ: Підтримати клопотання  № 361/31-20 від 01.04.2020 та 

рекомендувати виділити додаткові кошти  на перевезення медичних 

працівників міського центру первинної медико-санітарної допомоги в сумі – 75 

000, 00 грн. за рахунок економії бюджетних коштів управління освіти. 

Рекомендувати департаменту фінансів та бюджетної політики винести питання 

на розгляд позачергової сесії міської ради та внести відповідні зміни до 

бюджету міста на 2020р.  

                          За це рішення голосували:  

                                         "За" –  6 

                “Не приймав участі у голосуванні” - 1 

 

5.8.  лист № 364/31-16 від 01.04.2020р. 

ВИРІШИЛИ: Частково підтримати клопотання № 364/31-16 від 01.04.2020 та 

рекомендувати виділити додаткові кошти для КНП "Центральна міська клінічна 

лікарня" в сумі – 628 800, 00 грн. за рахунок економії бюджетних коштів 

управління освіти.  

Рекомендувати департаменту фінансів та бюджетної політики винести питання 

на розгляд позачергової сесії міської ради та внести відповідні зміни до 

бюджету міста на 2020р.  

                            За це рішення голосували:  

                                    "За" –  6 

                “Не приймав участі у голосуванні” - 1 

 

5.9. лист № 359/31-18 від 01.04.2020р. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати клопотання № 359/31-18 від 01.04.2020 та 

рекомендувати виділити додаткові кошти для  КНП “ Ужгородський пологовий 

будинок” в сумі – 230 000, 00 грн, а саме: 

- 130 000, 00  грн. - облаштування обсерваційного відділення;  

- 100 000  грн. на оплату транспортних послуг, за рахунок економії 

бюджетних коштів управління освіти. 

Рекомендувати департаменту фінансів та бюджетної політики винести питання 

на розгляд позачергової сесії міської ради та внести відповідні зміни до 

бюджету міста на 2020р.  

                          За це рішення голосували:  

                                    "За" –  6 

                “Не приймав участі у голосуванні” - 1 

 

5.10 лист № 363/31-16 від 01.04.2020р. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати клопотання № 363/31-16 від 01.04.2020р. та 

рекомендувати виділити додаткові кошти  КНП “ЦМКЛ”  для співфінансування 

капітального ремонту приймального відділення в сумі – 304 000, 00 грн., за 

рахунок економії бюджетних коштів управління освіти. 
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Рекомендувати департаменту фінансів та бюджетної політики винести питання 

на розгляд позачергової сесії міської ради та внести відповідні зміни до 

бюджету міста на 2020р.  

                           За це рішення голосували:  

                                    "За" –  6 

                “Не приймав участі у голосуванні” - 1 

 

5.11 лист №377/31-19  від  02.04.2020р.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати клопотання №377/31-19  від  02.04.2020р. та 

рекомендувати виділити додаткові кошти для доплати до заробітної плати 

медичним працівникам мобільної групи, які безпосередньо залучені до 

ліквідації захворювання серед людей на коронавірусну хворобу КНП 

"Ужгородська міська поліклініка" в сумі – 164 500, 00 грн., за рахунок економії 

бюджетних коштів управління освіти. 

Рекомендувати департаменту фінансів та бюджетної політики винести питання 

на розгляд позачергової сесії міської ради та внести відповідні зміни до 

бюджету міста на 2020р.  

                          За це рішення голосували:  

                              "За" –  одноголосно 

 

5.12 лист 03.04.2020 №31-24/103 

ВИРІШИЛИ: Розглянути питання щодо додаткової потреби в коштах після 

внесення змін до  “Програми фінансової підтримки закладів первинного, 

вторинного рівня медичної допомоги та їх розвиток у місті Ужгород на 2020-

2023 роки ”, та за наявності перевиконання дохідної частини бюджету міста. 

                          За це рішення голосували:  

                              "За" –  одноголосно 

5.13 лист №367/31-17 від 02.04.2020р.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати клопотання №367/31-17 від 02.04.2020р.  та 

рекомендувати виділити додаткові кошти на регулярні перевезення медичних 

працівників КНП "Ужгородська міська дитяча клінічна лікарня" Ужгородської 

міської ради в сумі – 192 232, 00 грн., за рахунок економії бюджетних коштів 

управління освіти. 

Рекомендувати департаменту фінансів та бюджетної політики винести питання 

на розгляд позачергової сесії міської ради та внести відповідні зміни до 

бюджету міста на 2020р.  

                      За це рішення голосували:  

                                    "За" –  6 

                “Не приймав участі у голосуванні” - 1 

 

5.14 лист №31-24/104 від 03.04.2020р.  

СЛУХАЛИ: Ключинець І.К. доповіла присутнім членам комісії інформацію 

про недостатність коштів в міському бюджеті для забезпечення відшкодування 

вартості препаратів інсуліну на міську  “Програму "Цукровий та нецукровий 

діабет на 2018-2022 роки", а також зазначила що очікується відповідна 

субвенція з державного бюджету на дану програму. 
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ВИРІШИЛИ: Розглянути питання щодо додаткової потреби в коштах для 

забезпечення відшкодування вартості препаратів інсуліну на міську  “Програму 

"Цукровий та нецукровий діабет на 2018-2022 роки" та прийняли рішення 

повернутись до розгляду даного питання після надходження відповідної 

субвенції.                                  
       За це рішення голосували:  

                              "За" –  одноголосно 

 

5.15 лист від №31-24/111 від 07.04.2020р.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати клопотання №31-24/111 від 07.04.2020р. та 

рекомендувати виділити додаткові кошти по “Програмі фінансової підтримки 

закладів первинного, вторинного рівня медичної допомоги та їх розвиток у 

м.Ужгороді на 2020-2023 роки” медичних закладах міста для придбання 

респіраторних медичних масок, протичумних костюмів, придбання 

дезінфікуючих засобів, спиртовмісних антисептиків  в сумі – 1 070 000, 00 грн., 

за рахунок економії бюджетних коштів управління освіти. 

Рекомендувати департаменту фінансів та бюджетної політики винести питання 

на розгляд позачергової сесії міської ради та внести відповідні зміни до 

бюджету міста на 2020р.  

                          За це рішення голосували:  

                            "За" –  одноголосно 

 

Управління освіти 

6.1.  лист від 10.03.2020 №29.01-14/132 

ВИРІШИЛИ: Повернутись до розгляду питання щодо додаткової потреби в 

коштах в наступних звітних періодах за наявності перевиконання дохідної 

частини бюджету міста. 

                          За це рішення голосували:  

                              "За" –  одноголосно 

 

6.2.  лист від 13.03.2020 №29.01-14/149 

ВИРІШИЛИ: Повернутись до розгляду питання щодо додаткової потреби в 

коштах в наступних звітних періодах за наявності перевиконання дохідної 

частини бюджету міста. 

                          За це рішення голосували:  

                              "За" –  одноголосно 

 

6.3.  лист від 13.03.2020 №29.01-14/151 

ВИРІШИЛИ: Повернутись до розгляду питання щодо додаткової потреби в 

коштах в наступних звітних періодах за наявності перевиконання дохідної 

частини бюджету міста. 

                          За це рішення голосували:  

                            "За" –  одноголосно 

 

6.4.  лист від 13.03.2020 №29.01-14/150 
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ВИРІШИЛИ: Повернутись до розгляду питання щодо додаткової потреби в 

коштах в наступних звітних періодах за наявності перевиконання дохідної 

частини бюджету міста. 

 

                          За це рішення голосували:  

                              "За" –  одноголосно 

 

6.5.  лист № 29.01.-14/106 від 21.02.2020 

ВИРІШИЛИ: Повернутись до розгляду питання щодо додаткової потреби в 

коштах в наступних звітних періодах за наявності перевиконання дохідної 

частини бюджету міста. 

                          За це рішення голосували:  

                                "За" –  одноголосно 

 

 

6.6. лист Ужгородської спеціалізованої школи №3 № 91 від 12.03.2020 

ВИРІШИЛИ: Повернутись до розгляду питання щодо додаткової потреби в 

коштах в наступних звітних періодах за наявності перевиконання дохідної 

частини бюджету міста. 

                          За це рішення голосували:  

                              "За" –  одноголосно 

 

7. Управління економічного розвитку міста 

7.1.  лист № 1.05-16/159 від 16.03.2020 

ВИРІШИЛИ: Повернутись до розгляду питання щодо додаткової потреби в 

коштах в наступних звітних періодах за наявності перевиконання дохідної 

частини бюджету міста. 

                           За це рішення голосували:  

                              "За" –  одноголосно 

 

8. Управління у справах культури,молоді та спорту 

8.1. лист № 30.1-18/432 від 01.04.2020 

ВИРІШИЛИ: Повернутись до розгляду питання щодо додаткової потреби в 

коштах в наступних звітних періодах за наявності перевиконання дохідної 

частини бюджету міста. 

                          За це рішення голосували:  

                               "За" –  одноголосно 

 

III. Про лист управління освіти № 29.01-14/161 25.03.2020р. (субвенція) 

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

щодо розподілу субвенції на надання державної підтримки особам з 

особливими освітніми потребами відповідно до рішення Закарпатської обласної 

ради, позачергова сесія VII скликання 18.03.2020 № 1702 " Про внесення змін 

до рішення обласної  ради від 20 грудня 2019 року №1629 «Про обласний 

бюджет на 2020 рік». 

ВИРІШИЛИ:  Погодити розподіл субвенції та доручити департаменту фінансів 

винести питання на розгляд позачергової сесії міської ради. 
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          За це рішення голосували: 

      "ЗА" – одноголосно 

 

IV. Про зміни до рішення XLІ сесії міської ради VIІ скликання 14.11.2019 

року №1733.  

СЛУХАЛИ: Ключинець І.К. представила проєкт рішення. Інформувала членів 

постійної комісії про необхідність внесення змін до рішення XLІ сесії міської 

ради VIІ скликання 14.11.2019 року №1733. “Про Програму фінансової 

підтримки закладів первинного, вторинного рівня медичної допомоги та їх 

розвиток у місті Ужгород на 2020- 2023 роки”.  

ВИРІШИЛИ: 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 

сесії Ужгородської міської ради VII скликання, зв'язку із нагальністю даного 

питання. 

      За це рішення голосували: 

           "ЗА" – одноголосно 

 

V. Про зміни до рішення XVІІ сесії міської ради VIІ скликання 09.11.2017 

року №794 

СЛУХАЛИ: Ключинець І.К. представила проєкт рішення. Інформувала членів 

постійної комісії про необхідність внесення змін до рішення XVІІ сесії міської 

ради VIІ скликання 09.11.2017 року №794  “Про міську Програму «Цукровий та 

нецукровий діабет на 2018-2022 роки” у зв'язку із надходженням відповідної 

субвенції з державного бюджету. 

ВИРІШИЛИ: 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 

позачергової сесії Ужгородської міської ради VII скликання у зв'язку із 

нагальністю даного питання. 

      За це рішення голосували: 

           "ЗА" – одноголосно 

 

VI. Про лист департаменту фінансів та бюджетної політики 07.04.2020р. 

№286/33/03-19 

СЛУХАЛИ: Готра В.В. повідомив присутнім членам комісії, що на розгляд 

комісії надійшов лист департаменту фінансів та бюджетної політики щодо 

підготовки проєкту рішення міської ради "Про зміни до рішення міської ради 

10.07.2018 №1151 " Про місцеві податки та збори" та службова записка 

департаменту фінансів та бюджетної політики 06.04.2020р. №283/33/03-20.  

ВИСТУПАЛИ: Гах Л.М. доповіла присутнім членам комісії про те, що даний 

проєкт рішення підготовлено відповідно до звернення депутата міської ради 

Сушко А.А. від 06.04.2020р. №01-11/3443.  Так за оперативними даними у разі 

надання міською радою пільги по сплаті єдиного податку на період з 

01.04.2020р. по 30.04.2020р. обсяг втрат бюджету міста складе близько 3,0 

млн.грн. Також Гах Л.М. зауважила, що станом на кінець першого кварталу не 

виконаний план по сплаті єдиного податку та до міського бюджету не надійшло 
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110 тис. грн.  Відповідно до пункту 16 рішення XLII сесії міської ради VII 

скликання від 12.12.2019р № 1800 "Про бюджет міста Ужгород на 2020рік" 

встановлено, що при подані пропозицій виконавчих органів міської ради, 

депутатів та постійних депутатських комісій міської ради, щодо виділення 

додаткових бюджетних призначень з міського бюджету або надання пільг з 

оподаткування, в обов'язковому порядку подаються пропозиції, спрямовані на 

відповідне поповнення доходів або скорочення видатків бюджету міста. Від так 

додаткових джерел фінансування на даний момент не знайдено.  

Згідно п.295.5 Податкового Кодексу платники єдиного податку, віднесені до 

групи 1 і 2, звільняються від сплати єдиного податку протягом одного 

календарного місяця на рік на час відпустки. Про те за умови, якщо вони не 

використовують працю найманих осіб та подали заяву до контролюючого 

органу стосовно обрання періоду щорічної відпустки. 

Таким чином департамент фінансів та бюджетної політики рекомендує 

відкласти розгляд даного питання до підсумків виконання бюджету міста за 

результатами чотирьох місяців у травні 2020р. , а платникам єдиного податку 

віднесених до 1 і 2 групи скористатись нормою податкового кодексу щодо 

відпустки терміном на один місяць. 

СЛУХАЛИ: Готра В.В.  повідомив, що у зв'язку із відсутністю кворуму 

засідання комісії не повноважне та голосування за дане рішення не відбулося. 

Дане питання буде винесено на розгляд на наступному засіданні комісії. 

 

Голова комісії          Віталій ГОТРА 

 

Секретар комісії                                                     Анатолій КОВАЛЬСЬКИЙ 

 

 


