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ПРОТОКОЛ № 155 
засідання постійної комісії з питань соціально – економічного розвитку, 

бюджету, фінансів, оподаткування та регуляторної політики 

 

від 24.10.2019 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: 

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

Бабидорич В.І. – директор департаменту міського господарства; 

Яцків О.І. – заступник директора департаменту міського господарства 

Мухомедянова Н.Б.– начальник управління освіти; 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

I. Про розподіл субвенції відповідно до листа департаменту фінансів та 

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

II.  Про лист управління капітального будівництва 02.10.2019 р. №28-01-

15/91 

 

I. 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 №34.06-31/4059 від 23.10.2019р. 

ВИРІШИЛИ: Погодити розподіл субвенції та доручити департаменту фінансів 

підготувати розпорядження міського голови, внести відповідні зміни до 

розпису бюджету міста на 2019 рік та  підготувати проект рішення  на розгляд 

чергової сесії міської ради. 

 За це рішення голосували: 

                                                "ЗА" – одноголосно 

 

2. Управління охорони здоров'я  

2.1. лист №31-24/362 від 23.10.2019р. 

ВИРІШИЛИ: Погодити розподіл субвенції 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 управління капітального будівництва №28-04-18/02.10.2019 р. 

СЛУХАЛИ: Готра В.В. повідомив присутніх, що  відповідно до  

розпорядження голови ЗОДА надійшли  кошти субвенції з державного бюджету 

на будівництво мультифункціонального майданчику для занять ігровими видами 

спорту в загальноосвітній школі I-III ступенів № 6 імені Гренджі-Донського по 

вул. Польовій в м. Ужгород. Також голова комісії наголосив про необхідність 

передбачити кошти з міського бюджету на співфінансування до державного 

бюджету на будівництво мультифункціонального майданчика в ЗОШ. 

ВИРІШИЛИ:  

–   Погодити розподіл субвенції.  

–   Підтримати клопотання №28-04-18/02.10.2019р. та рекомендувати виділити 

додаткові кошти на співфінансування до державного бюджету на 

будівництво мультифункціонального майданчика в ЗОШ I-III ступенів № 6 

імені Гренджі-Донського по вул. Польовій в м. Ужгород в сумі – 775 000, 00 

грн. 

–   Доручити департаменту фінансів спільно із управлінням економічного 

розвитку міста підготувати розпорядження міського голови, внести 

відповідні зміни до "Програми соціально економічного розвитку міста", 

бюджету міста на 2019 рік та  підготувати проект рішення  на розгляд 

позачергової сесії міської ради.  

–  Рекомендувати міському голові зібрати позачергове засідання сесії 

Ужгородської міської ради, для прийняття субвенції з державного бюджету 

та виділення додаткових коштів на співфінансування до державного 

бюджету на будівництво мультифункціонального майданчика в ЗОШ I-III 

ступенів № 6 імені Гренджі-Донського по вул. Польовій в м. Ужгород. 

 

            За це рішення голосували: 

                                                   "ЗА" – одноголосно 

 

 

Голова комісії           В. Готра 

 

 


