
1 
 

 

ПРОТОКОЛ № 163 
засідання постійної комісії з питань соціально – економічного розвитку, 

бюджету, фінансів, оподаткування та регуляторної політики 

 

від 24.12.2019 р.         м. Ужгород  

 

ПРИСУТНІ: Готра В.В. – голова комісії. 

Фрінт С.Л. – заст. голови комісії. 

Ковальський А.В. – секретар комісії. 

Щадей В.І., Мандич Ю.В.,  

Химинець В.В.,– члени комісії. 

ВІДСУТНІ:  

Гомонай В.В.,– член комісії. 

ЗАПРОШЕНІ: 

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

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

I. Про листа департаменту фінансів та бюджетної політики 21.12.2019р. № 

952/33/04-10. (субвенція) 

II. Про лист департаменту фінансів та бюджетної політики 24.12.2019р. № 

962/33/04-10.  

 

I. Про листа департаменту фінансів та бюджетної політики 21.12.2019р. № 

952/33/04-10. (субвенція) 

 

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

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

(додаються). 

 

Департамент праці та соціального захисту населення 

1.1. лист 21.12.2019р. № 952/33/04-10.  

ВИРІШИЛИ: Погодити зменшення бюджетних призначень по субвенції з 

державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та 

доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" в сумі – 64 

100,00 грн. та рекомендувати департаменту фінансів та бюджетної політики 

підготувати розпорядження міського голови, внести відповідні зміни до 

бюджету міста на 2019 р. із подальшим затвердженням на сесії міської ради. 

 

За це рішення голосували: 

      "ЗА" – одноголосно 
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II. Про лист департаменту фінансів та бюджетної політики 24.12.2019р. № 

962/33/04-10.  

СЛУХАЛИ: Граб Г.Я.  повідомила присутніх членів комісії про те, що з метою 

своєчасного формування та затвердження розпису міського бюджету на 2020 

рік та приведення типової програмної класифікації видатків та кредитування 

місцевих бюджетів у відповідність із законодавством, виникла необхідність 

підготувати розпорядження міського голови, щодо внесення змін до бюджету 

міста. 

 В зв'язку з вищенаведеним, департамент фінансів та бюджетної політики 

надсилає для розгляду та надання пропозиції проект розпорядження міського 

голови "Про зміни до бюджету міста на 2020рік". (додається) 

ВИРІШИЛИ: Підтримати клопотання департаменту фінансів та бюджетної 

політики, та рекомендувати підготувати відповідне розпорядження міського 

голови. 

    За це рішення голосували: 

      "ЗА" – одноголосно 

 

 

Голова комісії          Віталій ГОТРА 

 

Секретар комісії       Анатолій КОВАЛЬСЬКИЙ 

 

 

 


