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ПРОТОКОЛ № 156 
засідання постійної комісії з питань соціально – економічного розвитку, 

бюджету, фінансів, оподаткування та регуляторної політики 

 

від 31.10.2019 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: 

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

Машіка Е.Й. – заступник начальника бюджетного відділу, департаменту 

фінансів та бюджетної політики; 

Чумак Л.Л. – начальник відділу зведеного бюджету, міжбюджетних відносин та 

місцевих запозичень, департаменту фінансів та бюджетної політики; 

Столярова І.М. – заступник начальника управління охорони здоров'я, 

начальник організаційно-аналітичного відділу; 

Бабидорич В.І. – директор департаменту міського господарства; 

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

Мухомедянова Н.Б.– начальник управління освіти; 

Грабарчук М.М.– головний бухгалтер комунального комерційного 

підприємства "ЦМКЛ"; 

Глущенко Н.М. – головний бухгалтер комунального комерційного 

підприємства "МДКЛ"; 

Лендел Н.М. – бухгалтер комунального комерційного підприємства "Пологовий 

будинок м. Ужгород"; 

Акімова Ю.О. – бухгалтер комунального комерційного підприємства 

"Ужгородська міська поліклініка";  

Білонка В.І. – депутат міської ради; 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

I. Про віповідь представників медичних установ міста. 

II. Про листа департаменту фінансів та бюджетної політики  31.10.2019р. № 

792/33/06-15. 

III. Про листа департаменту фінансів та бюджетної політики  31.10.2019р. 

№ 793/33/04-10.(субвенція) 

IV. Про листа департаменту фінансів та бюджетної політики  31.10.2019р. 

№ 781/33/02-15.( перерозподіл) 

V. Про листа департаменту фінансів та бюджетної політики  31.10.2019р. № 

781/33/02-15. ( додаткова потреба) 
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I. Про відповідь  представників медичних установ міста.  

СЛУХАЛИ:  Готра В.В. доповів присутнім членам комісії, що на минулому 

засіданні комісії було дане доручення керівникам медичних закладів міста до 

наступного засідання комісії надати інформацію, про хід реалізації медичної 

реформи із відповідним планування видатків на новий бюджетний рік. 

ВИРІШИЛИ: Інформацію вказану в матеріалах відповідей медичних установ 

міста на протокольні доручення прийняти до уваги при формуванні бюджету 

міста на 2020 рік. 

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

 

II. Про листа департаменту фінансів та бюджетної політики  31.10.2019р. 

№ 792/33/06-15. 

ВИСТУПАЛИ: Чумак Л.Л.  доповіла членам комісії, що з метою 

раціонального та ефективного освоєння кредитних коштів які надійдуть до 

бюджету міста у 2019році які мають бути використані згідно до проекту 

рішення "Про внесення змін до бюджету міста Ужгород на 2019р." необхідно 

даний  проект рішення доповнити пунктом - "Рішення набуває чинності після 

погодження обсягу та умов здійснення запозичення Міністерством фінансів 

України". 

При наявності такого пункту та у разі погодження від Міністерства Фінансів 

України дане рішення набуде чинності та кошти будуть освоєні у 2019р.                            

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати міському голові включити проект рішення "Про 

внесення змін до бюджету міста Ужгород на 2019 рік" з доповненням   

наступного змісту – "Рішення набуває чинності після погодження обсягу та 

умов здійснення запозичення Міністерством фінансів України" в порядок 

денний чергової  XLI сесії  Ужгородської міської ради. 

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

 

III. Про листа департаменту фінансів та бюджетної політики  31.10.2019р. 

№ 793/33/04-10.  

розпорядження голови ОДА 29.10.2019р. №590 

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 

 

 

IV. Про листа департаменту фінансів та бюджетної політики  31.10.2019р. 

№ 781/33/02-15. ( 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 
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1.1.лист № 30.1-18/449 від 23.10.2019р. 

ВИРІШИЛИ: Частково погодити  перерозподіл бюджетних призначень на 

поточні видатки в сумі –  70 000, 00 грн. та доручити департаменту фінансів 

винести питання на розгляд чергової сесії міської ради. 

За це рішення голосували: 

          "ЗА" – 4 

    "Утримався " – 1 

2. Виконком 

2.1.лист № 07-12/477 від 24.10.2019р. 

ВИРІШИЛИ: Погодити перерозподіл бюджетних призначень та доручити 

департаменту фінансів винести питання на розгляд чергової сесії міської ради. 

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

 

3. Управління охорони здоров'я  

3.1.лист № 1051/31-17 від 25.10.2019р. 

ВИРІШИЛИ: Погодити перерозподіл бюджетних призначень та доручити 

департаменту фінансів винести питання на розгляд чергової сесії міської ради. 

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

4. Управління освіти 

4.1.лист № 29.01-14/557 від 28.10.2019р. 

ВИРІШИЛИ: Частково погодити  перерозподіл бюджетних призначень в сумі 

–  4155 400, 00 грн. та доручити департаменту фінансів винести питання на 

розгляд чергової сесії міської ради. 

За це рішення голосували: 

          "ЗА" – 4 

    "Утримався " – 1 

 

4.2.лист № 29.01-14/559 від 28.10.2019р. 

ВИРІШИЛИ: Погодити перерозподіл бюджетних призначень та доручити 

департаменту фінансів винести питання на розгляд чергової сесії міської ради. 

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

 

4.3.лист № 29.01-14/524 від 02.10.2019р. 

ВИРІШИЛИ: Погодити перерозподіл бюджетних призначень та доручити 

департаменту фінансів винести питання на розгляд чергової сесії міської ради. 

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

 

4.4.лист № 29.01-14/525 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 
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4.5.лист № 29.01-14/531 від 02.10.2019р. 

ВИРІШИЛИ: Погодити перерозподіл бюджетних призначень та доручити 

департаменту фінансів винести питання на розгляд чергової сесії міської ради. 

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

 

4.6.лист № 29.01- 14/558 від 28.10.2019р. 

ВИРІШИЛИ: Частково погодити  перерозподіл бюджетних призначень в сумі 

–  1 850  000, 00 грн. та доручити департаменту фінансів винести питання на 

розгляд чергової сесії міської ради. 

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

 

5. Управління капітального будівництва 

5.1.лист № 28.01- 15/103 від 30.10.2019р. 

ВИРІШИЛИ: Задовольнити потребу в сумі – 529 568, 00 грн. за рахунок 

перерозподілу бюджетних призначень інших розпорядників коштів. 

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

6. Виконком 

1.1.лист № 07-12/484 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 

 

7. Управління міжнародного співробітництва та інновацій 

7.1.лист № 25-10/03-102 від 30.10.2019р. 

ВИРІШИЛИ: Погодити перерозподіл бюджетних призначень та доручити 

департаменту фінансів винести питання на розгляд чергової сесії міської ради. 

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

 

8. Департамент міського господарства 

8.1.лист № 32.01-10/2216 від 30.10.2019р. 

ВИРІШИЛИ: Погодити перерозподіл бюджетних призначень та доручити 

департаменту фінансів винести питання на розгляд чергової сесії міської ради. 

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

 

V. Про листа департаменту фінансів та бюджетної політики  31.10.2019р. № 

781/33/02-15. ( додаткова потреба) 

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

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

(додаються). 

Управління муніципальної варти 

1.1.лист № 430/24-08 від 28.10.2019р. 
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ВИРІШИЛИ: Задовольнити клопотання № 430/24-08 від 28.10.2019р. та 

рекомендувати виділити додаткові кошти на придбання зимового форменого 

одягу та взуття працівників управління в сумі  – 176 900, 00 грн. за рахунок 

перерозподілу бюджетних призначень інших розпорядників коштів. 

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

 

Департамент фінансів та бюджетної політики  

1.2. №795/33/06-23 від 31.10.2019р.  

ВИРІШИЛИ: Задовольнити клопотання №795/33/06-23 від 31.10.2019р.  та 

рекомендувати виділити додаткові кошти на обслуговування боргу  в сумі  – 

271 632, 00 грн. за рахунок перерозподілу бюджетних призначень інших 

розпорядників коштів. 

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

 

 

Голова комісії           В. Готра 

 

 


