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ПРОТОКОЛ № 154 
засідання постійної комісії з питань соціально – економічного розвитку, 

бюджету, фінансів, оподаткування та регуляторної політики 

 

від 15.10.2019 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.,  

Мандич Ю.В – члени комісії. 

Химинець В.В.,– член комісії. 

ЗАПРОШЕНІ: 

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

Бабидорич В.І. – директор департаменту міського господарства; 

Яцків О.І. – заступник директора департаменту міського господарства 

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

Мухомедянова Н.Б.– начальник управління освіти; 

Шевчу Г.В. – депутат міської ради 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

I. Про усне звернення депутата Шевчука Г.В. 

II. Про лист департаменту фінансів та бюджетної політики 15.10.2019р. № 

740/33/02-15. ( додаткова потреба) 

III. Про лист департаменту фінансів та бюджетної політики 15.10.2019р. № 

740/33/02-15. ( перерозподіл) 

IV. Про розподіл субвенції відповідно до листа департаменту фінансів та 

бюджетної політики  10.10.2019р. № 734/33/04-10  

V. Про лист управління муніципальної інспекції з благоустрою 15.10.2019р. 

№421/24-08. 

VI. Про лист департаменту праці та соціального захисту населення 

15.10.2019р. №34.06-31/3946. 

VII.Про лист управління освіти 15.10.2019р. №376/01-14. (відповідь на 

доручення) 

VII. Про лист управління освіти 10.10.2019р. №377/01-14. ( відповідь на 

доручення) 

VIII. Про лист управління охорони здоров’я 10.10.2019р. №946/31-15 ( 

відповідь на доручення). 

 

I. Про усне звернення депутата Шевчука Г.В. 

ВИСТУПАЛИ: Шевчук Г.В.  звернувся до присутніх членів комісії з проханням 

провести перерозподіл бюджетних призначень між об’єктами по вул. Маресьєва. 

ВИРІШИЛИ: Погодити перерозподіл бюджетних призначень та зменшити суму 

бюджетних призначень  по об’єкту капітальний ремонт вул. Маресьєва №1,3,5  

по «Програмі благоустрою м. Ужгорода на 2018-2022р.р.» по КПКВК –1216030, 
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КЕКВ -3132 в сумі – 255 205, 00 грн., збільшити суму по об’єкту капітальний 

ремонт покрівлі вул. Маресьєва, 7 по «Програмі капітальний ремонт житлового 

фонду м. Ужгород на 2018-2020р.р.» КПКВК – 1216017, КЕКВ – 3131 в сумі – 

255 205, 00 грн. 

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

 

I. Про лист департаменту фінансів та бюджетної політики 15.10.2019р. № 

740/33/02-15. ( 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 у справах культури, молоді та спорту 

1.1. лист № 30.1-18/414 від 03.10.2019 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 № 29.01-14/522 від 02.10.2019 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 

 

3.Управління капітального будівництва 

3.1. лист № 28.01-15/91 від 02.10.2019 р. 

ВИРІШИЛИ: Розглянути питання щодо додаткової потреби в коштах в 

наступних звітніх періодах та за умови наявності розпорядження голови ЗОДА 

про виділення коштів субвенції з державного бюджету в сумі 745 700, 00 грн. 

     За це рішення голосували: 

       "ЗА" – одноголосно 

 

3.2. лист № 28.01-15/92 від 02.10.2019 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 
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II. 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)   

 

1. Управління у справах культури, молоді та спорту 

1.1.лист № 30.1-18/423 від 08.10.2019р.     

ВИРІШИЛИ: Погодити перерозподіл бюджетних призначень та доручити 

департаменту фінансів винести питання на розгляд чергової сесії міської ради.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

 

2. Управління капітального будівництва 

2.1.лист № 28.1-15/94 від 04.10.2019р.     

ВИРІШИЛИ: Погодити перерозподіл бюджетних призначень та доручити 

департаменту фінансів винести питання на розгляд чергової сесії міської ради.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

 

2.2.лист № 28.1-15/95 від 04.10.2019р.     

ВИРІШИЛИ: Погодити перерозподіл бюджетних призначень та доручити 

департаменту фінансів винести питання на розгляд чергової сесії міської ради.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

 

III. Про розподіл субвенції відповідно до листа департаменту фінансів та 

бюджетної політики  10.10.2019р. № 734/33/04-10. 

 

1. Департамент праці та соціального захисту населення 

1.1. лист №34.06-31/3826 від 07.10.2019р. 

ВИРІШИЛИ: Погодити розподіл субвенції та доручити департаменту фінансів 

винести питання на розгляд чергової сесії міської ради 

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

 

II. Про лист управління муніципальної інспекції з благоустрою 15.10.2019р.  

№421/24-08. 

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 
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III. Про лист департаменту праці та соціального захисту населення 

15.10.2019р. №34.06-31/3946. 

ВИРІШИЛИ: Погодити перерозподіл бюджетних призначень та доручити 

департаменту фінансів винести питання на розгляд чергової сесії міської ради.  

   За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

 

СЛУХАЛИ: Готра В.В. нагадав присутнім, що на минулому засіданні для 

ефективної роботи над проектом  нового  бюджету міста на 2020 р.  комісія дала 

протокольне доручення головним розпорядникам коштів щодо надання 

інформації про хід виконання цільових програм за 9 місяців 2019 року.  

Голова комісії повідомив членів комісії та присутніх, що дані доручення 

виконані, а матеріали передані на розгляд комісії. 

 

VII.Про лист управління освіти 15.10.2019р. №376/01-14. (відповідь на 

доручення). 

ВИСТУПАЛИ: Мухамедянова Н.Б.  доповіла присутнім членам комісії, що 

управління освіти провело облік учнів закладів професійно-технічної освіти, які 

не є мешканцями м. Ужгород.  Разом з тим начальник управління 

проінформувала присутніх, що відповідно до листа Міністерства освіти і науки 

України №1/9-640 від 11.10.2019р. запроваджено пілотний проект щодо 

фінансування закладів професійної освіти Закарпатської області з обласного 

бюджету. При цьому з бюджету міста обласного значення - обласного центру має 

передаватись міжбюджетний  трансферт до обласного бюджету на підготовку 

здобувачів професійної освіти, які зареєстровані на території міста обласного 

значення-обласного центру. 

ВИРІШИЛИ: Інформацію  вказану в матеріалах відповідей прийняти до уваги 

при формуванні бюджету міста на 2020 рік.  

 

   За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

 

IV. Про лист управління освіти 10.10.2019р. №377/01-14. ( відповідь на 

доручення). 

ВИСТУПАЛИ: Мухамедянова Н.Б.  на протокольне доручення комісії  надала 

присутнім інформацію, щодо виконання цільових програм за дев’ять місяців 

поточного року.  

ВИРІШИЛИ: Інформацію вказану в матеріалах відповідей розпорядника коштів 

на протокольні доручення прийняти до уваги при формуванні бюджету міста на 

2020 рік. 

   За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

 

V. Про лист управління охорони здоров’я 10.10.2019р. №946/31-15 ( 

відповідь на доручення). 
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ВИСТУПАЛИ: Решетар В.В.  на протокольне доручення комісії  надав 

присутнім інформацію, щодо виконання цільових програм за дев’ять місяців 

поточного року.  

СЛУХАЛИ: Готра В.В. зауважив, що для ефективної роботи над проектом    

бюджету міста на 2020р. в розрізі фінансування галузі охорони здоров’я    

необхідно ознайомитись з інформацією про хід реалізації  медичної реформи 

закладами охорони здоров’я міста. 

ВИРІШИЛИ:  

1) Інформацію вказану в матеріалах відповідей розпорядника коштів на 

протокольні доручення прийняти до уваги при формуванні бюджету міста 

на 2020 рік. 

2) Доручити управлінню охорони здоров’я до наступного засідання комісії 

надати інформацію щодо прогнозованого залишку не використаних коштів 

до кінця  поточного року. 

3) Доручити керівникам медичних закладів міста до наступного засідання 

комісії  надати інформацію, про хід реалізації  медичної реформи із 

відповідним  планування видатків на новий бюджетний рік.   

 

   За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

 

 

Голова комісії         В. Готра 

 

Секретар комісії                 А.Ковальський 

 


