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ПРОТОКОЛ № 145 
засідання постійної комісії з питань соціально – економічного розвитку, 

бюджету, фінансів, оподаткування та регуляторної політики 

 

від 19.06.2019          м. Ужгород  

 

ПРИСУТНІ:  

Готра В.В. – голова комісії;  

Фрінт С.Л. – заст. голови комісії; 

Гомонай В.В., Щадей В.І., Мандич Ю.В. – члени  комісії. 

 

ВІДСУТНІ:  Ковальський А.В. – секретар комісії;  

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 18.06.2019 р. 

№33/04-10/369 щодо перерозподілу бюджетних призначень між кодами 

програмної класифікації видатків за рахунок коштів субвенції з 

державного бюджету (Лист департаменту праці та соціального захисту 

населення 14.06.2019 р. № 34.06-34/2311).  

СЛУХАЛИ: Готра В.В., Гах Л.М. ознайомили присутніх зі змістом листа 

департаменту фінансів та бюджетної політики.  

ВИРІШИЛИ: Погодити внесення змін за рахунок коштів з державного 

бюджету. Доручити департаменту фінансів та бюджетної політики 

підготувати відповідне розпорядження міського голови та проект рішення на 

розгляд чергової сесії міської ради.  

  За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

 

II. Про лист департаменту фінансів та бюджетної політики 19.05.2019 р. 

№371 /33/06-21 щодо додаткової потреби коштів та внесення змін до 

рішення "Про бюджет міста Ужгород на 2019 рік" шляхом здійснення 

місцевого запозичення до бюджету м. Ужгорода (Лист департаменту 

міського господарства 13.06.19 №32.01-10/1526).  

СЛУХАЛИ: Гах Л.М. ознайомила присутніх зі змістом листа щодо додаткової 

потреби коштів на капітальний ремонт вул. Собранецької (від вул. Митної до 

МПП Ужгород) в сумі 10 000 000 грн. та на капітальний ремонт вул. 

Капушанська (від перехрестя пр. Свободи до перехрестя вул. Легоцького) в 
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умі 5 000 000 грн. шляхом укладення кредитного договору з банківською 

установою – переможцем конкурсу, відповідно до рішення виконкому від 

29.05.19 р. №180.  

СЛУХАЛИ: Готра В. поставив на голосування пропозицію задовольнити 

клопотання та погодити укладення кредитного договору.  

За цю пропозицію голосували: 

"ЗА" – 3 

"УТРИМАВСЯ" – 2 (Щадей В., Фрінт С.) 

РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТО 

СЛУХАЛИ: Готра В. запропонував повернутися до розгляду питання за 

підсумками перевиконання бюджету міста.  

За цю пропозицію голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

 

 

Голова комісії       В. ГОТРА 

 


