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ПРОТОКОЛ № 150 
засідання постійної комісії з питань соціально – економічного розвитку, 

бюджету, фінансів та оподаткування 

 

від 06.08.2019 р., від 20.08.2019 р.      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: 

Граб Г.Я. – заступник директор департаменту фінансів та бюджетної політики; 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

I. Про перерозподіл субвенції відповідно до листа департаменту фінансів та 

бюджетної політики 02.08.2019р. № 476/33/02-15.(управління праці та 

соціального захисту населення) 

II. Про лист департаменту фінансів та бюджетної політики 05.08.2019р. № 

482/33/02-15. (додаткова потреба).  

III. Про лист департаменту фінансів та бюджетної політики 05.08.2019р. № 

482/33/02-15.(перерозподіл). 

IV. Про розподіл субвенції відповідно до листа департаменту фінансів та 

бюджетної політики  05.08.2019р. № 482/33/02-15. (департамент міського 

господарства). 

 

I. Про перерозподіл субвенції відповідно до листа департаменту фінансів та 

бюджетної політики 02.08.2019р. № 476/33/02-15.(управління праці та 

соціального захисту населення) 

СЛУХАЛИ: Готра В.В. ознайомив присутніх зі змістом листа департаменту 

праці та соціального захисту населення від 02.08.2019р. № 476/33/02-15 щодо 

перерозподілу бюджетних призначень між кодами програмної класифікації 

видатків та кредитування місцевих бюджетів (КПКВК МБ) за рахунок коштів 

субвенції з державного бюджету у сумі – 3 213 000,00 грн., а саме: 

– КПКВК МБ 0813047 «Державна соціальна допомога малозабезпеченим 

сім’ям» зменшити на 3 213 000,00 грн. 

– КПКВК МБ 0813087 «Надання допомоги на дітей, які виховуються у 

багатодітних сім’ях» збільшити на 3 213 000,00 грн.  
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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.  

 

II. Про лист департаменту фінансів та бюджетної політики 05.08.2019р. № 

482/33/02-15. (додаткова потреба).  

 

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

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

(додаються)  

1. Управління охорони здоров’я :  

1.1. лист № 663/31-20 від 05.07.2019 р.  

ВИРІШИЛИ: Розглянути питання щодо додаткової потреби в коштах в 

наступних звітніх періодах за наявності перевиконання дохідної частини 

бюджету міста. 

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

 

2.Управління освіти 

2.1. лист №29.01-14/388 від 23.07.2019 р.  

ВИРІШИЛИ: Повернутися до розгляду листа за результатами 

перевиконання бюджету м. Ужгорода.  

                           За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

 

3.Департамент міського господарства 

3.1. лист №32.01-10/1775 від 01.08.2019 р. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати клопотання №32.01-10/1775 від 01.08.2019 р. та 

рекомендувати виділити додаткові кошти на співфінансування до субвенції з 

державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-

економічного розвитку окремих територій, ас саме: реконструкція спортривного 

майданчику по вул. Можайського, 16 у м. Ужгород  в сумі –9 000,00 грн.  

                              За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

 

III. Про лист департаменту фінансів та бюджетної політики 05.08.2019р. № 

482/33/02-15. (перерозподіл) 

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

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

(додаються)   
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1.Управління освіти 

1.1.лист №29.01-14/389 від 23.07.2019р.     

ВИРІШИЛИ: Погодити перерозподіл бюджетних призначень та доручити 

департаменту фінансів винести питання на розгляд чергової сесії міської ради.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

2. Виконком 

2.1.лист № 29.01-14/389 від 23.07.2019р.     

ВИРІШИЛИ: Погодити перерозподіл бюджетних призначень та доручити 

департаменту фінансів винести питання на розгляд чергової сесії міської ради.  

За це рішення голосували: 

  "ЗА" – одноголосно 

3. Управління охорони здоров’я  

3.1.лист № 664/31-20 від 05.07.2019р.     

ВИРІШИЛИ: Погодити перерозподіл бюджетних призначень та доручити 

департаменту фінансів винести питання на розгляд чергової сесії міської ради.  

За це рішення голосували: 

   "ЗА" – одноголосно 

IV. Про розподіл субвенції відповідно до листа департаменту фінансів та 

бюджетної політики  05.08.2019р. № 482/33/02-15. (департамент міського 

господарства) 

СЛУХАЛИ: Готра В.В. ознайомив присутніх зі змістом листа департаменту 

міського господарства  від 01.08.2019р. №32.01-10/775  щодо розподілу коштів  

субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо 

соціально-економічного розвитку окремих територій на «Реконструкцію 

спортивного майданчику по вул Можайського, 16, м.Ужгород.» в сумі 300 000, 

00 грн. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати внести відповідні зміни до «Програми 

будівництва, реконструкції та капітального ремонту дитячих та спортивних 

майданчиків у м.Ужгород на 2017-2021 роки» та бюджету міста.  

За це рішення голосували: 

 "ЗА" – одноголосно 

СЛУХАЛИ: Готра В.В. доповів присутнім членам комісії, що не всі питання 

були розглянуті та запропонував оголосити перерву в засіданні. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати пропозицію голови комісії та продовжити засідання 

20.08.2019р. 

За це рішення голосували: 

 "ЗА" – одноголосно 

(оголошено перерву в засіданні) 

 

від 20.08.2019 р.          м. Ужгород  

 

ПРИСУТНІ: Готра В.В. – голова комісії. 
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Фрінт С.Л. – заст. голови комісії. 

Ковальський А.В. – секретар комісії. 

Химинець В.В., Щадей В.І., – член комісії. 

ВІДСУТНІ:  

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

ЗАПРОШЕНІ: 

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

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

I. Про лист департаменту міського господарства 19.08.2019р. № 32.01-

10/1882 .(перерозподіл). 

 

СЛУХАЛИ: Готра В.В.  ознайомив присутніх із листом  розпорядника коштів, 

щодо внесення змін до бюджету міста на 2019 рік. (додаються)  

 

1.1.лист 19.08.2019р. № 32.01-10/1882 

ВИРІШИЛИ: Погодити перерозподіл бюджетних призначень та доручити 

департаменту фінансів винести питання на розгляд чергової сесії міської ради.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

 

Голова комісії         В. Готра 

 

Секретар комісії        А. Ковальський 

 

 


