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ПРОТОКОЛ № 140 
засідання постійної комісії з питань соціально – економічного розвитку, 

бюджету, фінансів та оподаткування 

 

від 05.03.2019 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., – члени комісії. 

ВІДСУТНІ:  

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

ЗАПРОШЕНІ: 

Граб Г.Я. – заступник директора департаменту фінансів та бюджетної політики. 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

I. Про лист департаменту фінансів та бюджетної політики 22.04.2019р. № 

237/33/02-15.(перерозподіл). 

II. Про лист департаменту міського господарства 22.04.2019р. №32.01-

10/882 

 

I. Про лист департаменту фінансів та бюджетної політики 22.04.2019р. № 

237/33/02-15.(перерозподіл). 

СЛУХАЛИ: Готра В.В.  ознайомив присутніх із реєстром листів головних 

розпорядників коштів, щодо внесення змін до бюджету міста на 2019 рік. 

(додаються)   

1. Відділ охорони здоров’я : 

1.1. лист №277/31-19 від 01.04.2019 р.     

ВИРІШИЛИ: Погодити перерозподіл бюджетних призначень та доручити 

департаменту фінансів винести питання на розгляд чергової сесії міської ради.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

2. Управління освіти : 

2.1. лист №29.01-14/213 від 16.04.2019 р.     

ВИРІШИЛИ: Погодити перерозподіл бюджетних призначень та доручити 

департаменту фінансів винести питання на розгляд чергової сесії міської ради.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

 

2.2. лист №29.01-14/214 від 16.04.2019 р.     

ВИРІШИЛИ: Погодити перерозподіл бюджетних призначень та доручити   

департаменту фінансів винести питання на розгляд чергової сесії міської ради.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 
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II. Про лист департаменту міського господарства 22.04.2019р. №32.01-

10/882 

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

господарства, щодо гарантійних зобов’язань перед державним фондом 

регіонального розвитку України по співфінансуванню  коштів у сумі 2 250 000 

грн. на об’єкт «Капітальний ремонт вулиці Гагаріна у м. Ужгород.» 

ВИРІШИЛИ: Доручити департаменту фінансів та бюджетної політики 

зарезервувати в міському бюджеті кошти на співфінансування в сумі 2 250 000 

грн.  по об’єкту «Капітальний ремонт вулиці Гагаріна у м. Ужгород.» 

 

За це рішення голосували: 

"ЗА" – 4 

"Утримався" – 1 

 

 

 

Голова комісії                В. Готра 

 

Секретар комісії               А. Ковальський 

 

 


