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ПРОТОКОЛ № 165 
засідання постійної комісії з питань соціально – економічного розвитку, 

бюджету, фінансів, оподаткування та регуляторної політики 

 

від 23.01.2020 р.         м. Ужгород  

 

ПРИСУТНІ: Готра В.В. – голова комісії. 

Фрінт С.Л. – заст. голови комісії. 

Гомонай В.В., Щадей В.І.,  

Химинець В.В.,– члени комісії.  

ВІДСУТНІ:  

Ковальський А.В. – секретар комісії. 

Мандич Ю.В. – член комісії. 

ЗАПРОШЕНІ: 

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

Мухомедянова Н.Б.– начальник управління освіти; 

Логвінов П.В. – начальник управління економічного розвитку міста; 

Бабидорич В.І. – директор департаменту міського господарства; 

Яцків О.І. – заступник директора міського господарства; 

Турховська Г.І. – начальник відділу бухгалтерського обліку; 

Юрко А.А. – начальник управління капітального будівництва; 

Макара О.М. – керуюча справами виконкому.  

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

I. Про лист департаменту фінансів та бюджетної політики № 57/33/02-21 

від 22.01.2020р. та лист №49/33/06-21 від 20.01.2020р. 

II. Про лист департаменту фінансів та бюджетної політики №63/33/06-21від 

22.01.2020р. 

III.  Про лист головного управління державної міграційної служби 

України в Закарпатській області № 182/03-12 від 22.01.2020р. 

IV. Про лист департаменту фінансів та бюджетної політики  23.01.2020р. 

№ 65/33/02-09. (перерозподіл)  

V. Про лист департаменту фінансів та бюджетної політики  23.01.2020р. № 

65/33/02-09. (додаткова потреба)  

VI. Про лист департаменту фінансів та бюджетної політики  23.01.2020р. 

№ 65/33/02-09. (кредитні кошти)  

VII. IV. Про відповідь на протокольне доручення  09.01.2020р. №01-08/133.  

 

 

I. Про лист департаменту фінансів та бюджетної політики № 57/33/02-21 

від 22.01.2020р. та лист №49/33/06-21 від 20.01.2020р. 

ВИСТУПАЛИ: Граб Г.Я.  доповіла членам комісії, про висновок річного звіту 

та озвучила обсяги залишків коштів міського бюджету.  

ВИРІШИЛИ: Інформацію прийняти до уваги. 
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           За це рішення голосували:  

                 "За" –  одноголосно 

 

II. Про лист департаменту фінансів та бюджетної політики №63/33/06-21 

від 22.01.2020р. 

ВИСТУПАЛИ: Граб Г.Я. доповіла присутнім членам комісії, що  протягом 

2020  року очікується надходження кредитних коштів  від  НЕФКО у сумі 8 400 

000,00грн. погашення тіла кредиту очікується у сумі 2 107 700,00 грн., 

граничний обсяг місцевого боргу міського бюджету на 31 грудня 2020 року 

буде складати 9 667 300, 00грн. 

  Враховуючи вищевикладене необхідно, пункт 8 рішення сесії 12.12.2019р 

№1800 "Про бюджет міста Ужгород на 2020рік" викласти у новійдакції, а саме: 

 – "Визначити на 31 грудня 2020року граничний обсяг місцевого боргу у сумі 

9 667 300, 00 грн. що включає непогашений кредит Північної Екологічної 

Фінансової Корпорації ("НЕФКО")." 

ВИРІШИЛИ: Підтримати клопотання та рекомендувати департаменту 

фінансів та бюджетної політики внести відповідні зміни в пункт 8 рішення сесії 

12.12.2019р №1800 "Про бюджет міста Ужгород на 2020рік" із подальшим 

затвердженням на сесії міської ради. 

          За це рішення голосували:  

       "За" –  одноголосно 

 

III. Про лист головного управління державної міграційної служби України 

в Закарпатській області № 182/03-12 від 22.01.2020р. 

ВИСТУПАЛИ: Граб Г.Я. повідомила присутніх членів комісії, що до міської 

ради звернулось управління ДМС в Закарпатській області, щодо надання їм 

дозволу на розроблення та запровадження "Програми розвитку матеріально-

технічного забезпечення ГУ ДМС України в Закарпатській області на 2020 рік." 

із загальною сумою – 400 000, тис. грн. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати клопотання та визначити доцільним розробку 

"Програми розвитку матеріально-технічного забезпечення ГУДМС України в 

Закарпатській області на 2020 рік." із подальшим затвердженням на сесії 

міської ради.  

            За це рішення голосували:  

       "За" –  одноголосно 

 

IV. Про лист департаменту фінансів та бюджетної політики  23.01.2020р. 

№   65/33/02-09. (перерозподіл)  

1. Управління капітального будівництва 

1.1. лист № 28.03-33/21 від 16.01.2020р. 

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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1.2. лист 28.01-15/11 від 13.01.2020р. 

ВИРІШИЛИ: Погодити перерозподіл бюджетних призначень та доручити 

департаменту фінансів винести питання на розгляд чергової сесії міської ра 

         За це рішення голосували:  

       "За" –  одноголосно 

 

2. Управління муніципальної варти  

2.1. лист №44/24-08 від 20.01.2020 р. 

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 міжнародного співробітництва та інновацій 

3.1. лист №25.10/03-11 від 20.01.2020р. 

ВИРІШИЛИ: Погодити перерозподіл бюджетних призначень та доручити 

департаменту фінансів винести питання на розгляд чергової сесії міської ради. 

        За це рішення голосували:  

       "За" –  одноголосно 

 

4.Виконком 

4.1. лист №07-12/26 від 20.01.2020р. 

ВИРІШИЛИ: Погодити перерозподіл бюджетних призначень та доручити 

департаменту фінансів винести питання на розгляд чергової сесії міської ради. 

          За це рішення голосували:  

       "За" –  одноголосно 

 

4.2. лист №34.06-31/225 від 22.01.2020р. 

ВИРІШИЛИ: Погодити перерозподіл бюджетних призначень та доручити 

департаменту фінансів винести питання на розгляд чергової сесії міської ради. 

За це рішення голосували: 

"За" –  одноголосно 

 

5. Управління у справах культури, молоді та спорту 

5.1. лист №30.1-18/33 від 20.01.2020р. 

ВИРІШИЛИ: Погодити перерозподіл бюджетних призначень та доручити 

департаменту фінансів винести питання на розгляд чергової сесії міської ради.      

          За це рішення голосували:  

       "За" –  одноголосно 

 

6. Департамент праці та соціального захисту  

6.1. лист №34.06-31/199 від 21.01.2020р. 

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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6.2. лист №34.06-31/255 від 22.01.2020р. 

ВИРІШИЛИ: Погодити перерозподіл бюджетних призначень та доручити 

департаменту фінансів винести питання на розгляд чергової сесії міської ради. 

         За це рішення голосували:  

       "За" –  одноголосно 

 

7. департамент міського господарства 

7.1. лист №32.01-10/74 від 21.01. 2020р. 

ВИРІШИЛИ: Погодити перерозподіл бюджетних призначень та доручити 

департаменту фінансів винести питання на розгляд чергової сесії міської ради. 

        За це рішення голосували:  

       "За" –  одноголосно 

 

7.2. лист №32.01-10/86 від 21.01. 2020р. 

ВИРІШИЛИ: Погодити перерозподіл бюджетних призначень та доручити 

департаменту фінансів винести питання на розгляд чергової сесії міської ради. 

        За це рішення голосували:  

       "За" –  одноголосно 

 

7.3. №32.01-10/83 від 21.01. 2020р. 

ВИРІШИЛИ: Погодити перерозподіл бюджетних призначень та доручити 

департаменту фінансів винести питання на розгляд чергової сесії міської ради 

та передбачити департаменту міського господарства кредитні кошти в сумі 3 

600 000, 00грн. на реконструкцію системи вуличного освітлення м.Ужгород II 

черга. 

        За це рішення голосували:  

       "За" –  одноголосно 

 

8. Управління містобудування та архітектури 

8.1. лист 01-22/23від 17.01.2020 р.  

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 лист департаменту фінансів та бюджетної політики  23.01.2020р. № 

65/33/02-09. (додаткова потреба)  

1. Виконком 

1.1. лист №07-12/7 від 08.01.2020р. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати клопотання №07-12/7 від 08.01.2020р. та 

рекомендувати виділити додаткові кошти на "Програму інформатизації 

діяльності Ужгородської міської ради та її виконавчих органів на 2020-2022 

р.р". в сумі – 910 000, 00 грн. 

    За це рішення голосували:  

         "За" –  одноголосно 

 

 



5 
 

1.2. лист № 07-12/27 від 20.01.2020р. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати клопотання №07-12/27 від 20.01.2020р. та 

рекомендувати виділити додаткові кошти на "Програму Безпечне місто 

Ужгород на 2019-2020 р.р." в сумі – 780 000, 00грн. 

 

            За це рішення голосували:  

         "За" –  одноголосно 

 

1.3. лист № 07-12/31 від 21.01.2020р. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати клопотання № 07-12/31 від 21.01.2020р. та 

рекомендувати виділити додаткові кошти на підвищення мінімальної заробітної 

плати та поточний ремонт кабінетів в сумі – 700 200, 00 грн. 

          За це рішення голосували:  

        "За" –  одноголосно 

 

2. Ужгородська міська рада 

2.1. лист №07-12/28 від 20.01.2020р.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати клопотання № 07-12/31 від 21.01.2020р. та 

рекомендувати виділити додаткові кошти на "Програму інформатизації 

діяльності Ужгородської міської ради та її виконавчих органів на 2020-2022 

р.р". в сумі – 65 000, 00грн. 

          За це рішення голосували:  

       "За" –  одноголосно 

 

2.2. лист №07-12/34 від 22.01.2020р. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати клопотання №07-12/32 від 22.01.2020р. та 

рекомендувати виділити додаткові кошти на заробітну плату з нарахуваннями 

для виплати Погорелову В.В. за вимушені прогули  в сумі – 419 016, 00грн. 

           За це рішення голосували:  

       "За" –  одноголосно 

 

ВИСТУПАЛИ: Щадей В.І. підняв перед присутніми членами комісії питання, 

щодо виплати компенсації за пільговий проїзд на міському пасажирському 

транспорті. Щадей В.І. зазначив, що міською радою були закуплені нові 

автобуси – великої пасажиромісткості, однак КП «Муніципальний транспорт», 

що є оператором даних автобусів не отримує пропорційної компенсації за 

перевезення пільгових категорій громадян, що в свою чергу призводить до 

фінансових збитків комунального підприємства та міського бюджету.  

Щадей В.І. запропонував членам комісії звернутись із рекомендацією до 

міського голови, призупинити фінансування видатків на компенсаційні виплати 

за пільговий проїзд автомобільним транспортом на міських автобусних 

маршрутах загального користування у м. Ужгород до завершення проведення 

моніторингу по кількості перевезених пасажирів всіма перевізниками. 

СЛУХАЛИ: Готра В.В. повідомив, відповідно до норм чинного законодавства, 

про наявність конфлікту інтересів, тому утримується від обговорення та 

голосування за дане питання. 

СЛУХАЛИ: Фрінт С.Л. поклав пропозицію Щадея В.І. на голосування. 
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ВИРІШИЛИ: Рекомендувати Ужгородському міському голові призупинити 

фінансування видатків на компенсаційні виплати за пільговий проїзд 

автомобільним транспортом на міських автобусних маршрутах загального 

користування у м. Ужгород до завершення проведення моніторингу. 

           

     За це рішення голосували:  

       "За" –  4 

  "Не приймали участі у голосуванні " –1 

 

3. Управління капітального будівництва  

3.1. лист №28.01-15/8 від 13.01.2020р. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати клопотання лист №28.01-15/8 від 13.01.2020р. та 

рекомендувати виділити додаткові кошти на виконання робіт в сумі – 3 407 800, 

00 грн.  

      За це рішення голосували:  

       "За" –  одноголосно 

 

3.2. лист №28.01-15/16 від 22.01.2020р.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати клопотання №28.01-15/16 від 22.01.2020р. та 

рекомендувати виділити додаткові кошти на будівництво велосипедної доріжки 

пл. Б.Хмельницького – вул. Драгоманова в м. Ужгород в сумі – 1 480 000, 00 

грн. 

   За це рішення голосували:  

          "За" –  одноголосно 

 

3.3. лист № 28.01-15/15 від 22.01.2020 р. 

ВИРІШИЛИ: Частково підтримати клопотання № 28.01-15/15 від 22.01.2020 р. 

та рекомендувати виділити додаткові кошти на завершення робіт в сумі – 2 070 

000, 00 грн. 

   За це рішення голосували:  

          "За" –  одноголосно 

 

4. Управління міжнародного співробітництва та інновацій  

4.1. лист № 25-10/03-09 від 22.01.2020 р. 

ВИРІШИЛИ: Повернутись до розгляду клопотання за результатами 

перевиконання першого півріччя. 

 

        За це рішення голосували:  

      "За" –  одноголосно 

 

4.2. лист № 25-10/03-13 від 22.01.2020 р. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати клопотання № 25-10/03-13 від 22.01.2020 р. та 

рекомендувати виділити додаткові кошти на заробітну плату з нарахуванням в 

сумі – 71 000, 00 грн. та поточний ремонт кабінету управління в сумі – 50 000, 

00 грн. 

         За це рішення голосували:  

       "За" –  одноголосно 
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5. Департамент фінансів та бюджетної політики 

5.1. лист №46/26/05-30 від 21.01.2020р. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати клопотання №46/26/05-30 від 21.01.2020р. та 

рекомендувати виділити додаткові кошти на "Програму інформатизації 

діяльності Ужгородської міської ради та її виконавчих органів на 2020-2022 

р.р". в сумі – 163 000, 00 грн. 

         За це рішення голосували:  

       "За" –  одноголосно 

 

5.2. лист №61/26/05-30 від 21.01.2020р. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати клопотання №61/26/05-30 від 22.01.2020р. та 

рекомендувати виділити додаткові кошти на заробітну плату з нарахуванням у 

зв'язку із неповним забезпеченням кошторисних призначень  в сумі – 154 940, 

00 грн. 

          За це рішення голосували:  

       "За" –  одноголосно 

 

6. Управління освіти  

6.1. лист №29.01-14/34 від 16.01.2020р. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати клопотання №29.01-14/34 від 16.01.2020р. та 

рекомендувати виділити додаткові кошти для завершення будівництва об'єкта 

Спортивний майданчик для міні-футболу зі штучним покриттям в 

Ужгородській ЗОШ №2 по вул. Підгірній, 43, м. Ужгород в сумі – 328 681, 00 

грн.  

          За це рішення голосували:  

       "За" –  одноголосно 

 

6.2. лист № 29.01-14/54 від 22.01.2020р.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати клопотання 29.01-14/54 від 22.01.2020р. та 

рекомендувати виділити додаткові кошти на заробітну плату з нарахуванням в 

сумі – 81 100, 00 грн. 

                   За це рішення голосували:  

        "За" –  одноголосно 

 

7. Управління містобудування та архітектури 

7.1. лист б/н від 20.01.2020р. 

ВИРІШИЛИ: Департаменту фінансів та бюджетної політики направити 

доповідну записку, щодо обсягу необхідних додаткових коштів на розгляд 

департаменту міського господарства, після вивчення питання надати пропозиції 

міському голові. 

                           За це рішення голосували:  

        "За" –  одноголосно 

 

8.Управління охорони здоров'я  

лист №31-24/26 від 22.01.2020р. 
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ВИРІШИЛИ: Підтримати клопотання №31-24/26 від 22.01.2020р. та 

рекомендувати виділити додаткові кошти на "Програму інформатизації 

діяльності Ужгородської міської ради та її виконавчих органів на 2020-2022 

р.р". в сумі – 115 000, 00 грн. 

         За це рішення голосували:  

       "За" –  одноголосно 

 

9. Департамент праці та соціального захисту населення  

лист №34.06-31/216 від 22.01.2020р. 

ВИРІШИЛИ: Повернутись до розгляду питання  щодо додаткової потреби в 

коштах за наявності перевиконання дохідної частини бюджету міста за 

результатами першого кварталу. 

          За це рішення голосували:  

          "За" –  одноголосно 

 

10. Департамент міського господарства 

10.1. лист №32.01-10/85 від 22.01.2020р. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати клопотання 29.01-14/54 від 22.01.2020р. та 

рекомендувати виділити додаткові кошти на заробітну плату з нарахуванням в 

сумі – 87 000, 00 грн. 

                   За це рішення голосували:  

        "За" –  одноголосно 

 

10.2. лист №32.01-10/90 від 22.01.2020р. 

ВИСТУПАЛИ: Готра В.В. повідомив, відповідно до норм чинного 

законодавства, про наявність конфлікту інтересів, тому утримується від 

обговорення та голосування за дане питання. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати клопотання №32.01-10/90 від 22.01.2020р. та 

рекомендувати виділити додаткові кошти на реалізацію цільових програм а 

саме: 

– Програма благоустрою міста Ужгород на 2018 -2022 р.р.  в сумі 21 376 848, 

00 грн. 

– Програма капітального ремонту житлового фонду у м. Ужгород на 2018 -

2022р.р. в сумі – 3686360,00 грн. 

– Програма фінансової підтримки комунальних підприємств міста Ужгород на 

2018 -2020 р.р.  в сумі – 22 037 000, 00 грн. 

 

             За це рішення голосували:  

        "За" –  4 

  "Не приймав участі у голосуванні" – 1 

 

11. Управління економічного розвитку міста  

лист №25-10/03-13 від 22.01.2020 р. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати клопотання №25-10/03-13 від 22.01.2020 р. та 

рекомендувати виділити додаткові кошти на заробітну плату з нарахуванням в 

сумі – 71 300, 00 грн. 

 



9 
 

                   За це рішення голосували:  

         "За" –  одноголосно 

 

12. Управління муніципальної варти  

12.1. лист №45/24-08 від 21.01.2020р. 

ВИРІШИЛИ: Повернутись до розгляду питання  щодо додаткової потреби в 

коштах за наявності перевиконання дохідної частини бюджету міста за 

результатами першого кварталу. 

   За це рішення голосували:  

          "За" –  одноголосно 

 

12.2. лист №48/24-08 від 22.01.2020р. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати клопотання №25-10/03-13 від 22.01.2020 р. та 

рекомендувати виділити додаткові кошти на заробітну плату з нарахуванням в 

сумі – 112 400, 00 грн. 

   За це рішення голосували:  

          "За" –  одноголосно 

 

13. Управління у справах культури, молоді та спорту 

  лист №30.1-18/37 від 22.01.2020р. 

  ВИРІШИЛИ: Підтримати клопотання №30.1-18/37 від 22.01.2020р. та 

рекомендувати виділити додаткові кошти на заробітну плату з нарахуванням в 

сумі – 51 650, 00грн. 

   За це рішення голосували:  

          "За" –  одноголосно 

 

VIII. IV. Про відповідь на протокольне доручення  №01-08/133 від 09.01.2020р.  

IX. СЛУХАЛИ: Готра В.В. також нагадав присутнім членам комісії, що на минулому 

засіданні було дане протокольне доручення управлінню економічного розвитку 

міста, подати пропозиції щодо створення мережі велопрокату у м. Ужгород із  

зазначенням профільної бюджетної програми та потреби в коштах, для 

розвитку туристичної галузі міста та належного проведення велофоруму у м. 

Ужгород. 

 

ВИСТУПАЛИ: Логвінов П.В. доповів присутнім членам комісії, що розпочата 

робота по проведенню велофоруму та впровадженню системи громадського 

велопрокату в місті Ужгород. Було оголошено про пошук інвестора для 

створення мережі міського велопрокату. ТОВ "Некстбайк Україна" надіслала 

проєкт впровадження системи громадського велопрокату.  Згідно пропозиції 

інвестора частина співфінансування для реалізації мережі велопрокату 

становить 3,5 млн.грн. Реалізація першого етапу цього проєкту можлива через 

внесення змін до "Програми фінансової підтримкм комунальних підприємств 

міста Ужгород на 2018-2022р.р." на суму 2 500,00 тис.грн., шляхом наповнення 

статутного капіталу КП "Ужгородський муніципальний транспорт" на 

придбання основних засобів і прийняття їх на баланс та внесення відповідних 

змін до Бюджету міста на 2020рік.  
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СЛУХАЛИ: Готра В.В. повідомив, відповідно до норм чинного законодавства, 

про наявність конфлікту інтересів, тому утримується від обговорення та 

голосування за дане питання. 

СЛУХАЛИ: Фрінт С.Л. поклав пропозицію начальника управління 

економічного розвитку міста, щодо внесення змін до "Програми фінансової 

підтримки комунальних підприємств міста Ужгород на 2018-2022р.р." на суму 

2500,00 тис.грн., шляхом наповнення статутного капіталу КП "Ужгородський 

муніципальний транспорт" на придбання основних засобів та внесення 

відповідних змін до Бюджету міста на 2020рік. на голосування. 

ВИРІШИЛИ: Частково підтримати пропозицію управління економічного 

розвитку міста та рекомендувати: 

– департаменту міського господарства внести відповідні зміни до "Програми 

фінансової підтримки комунальних підприємств міста Ужгород на 2018-

2022р.р." на суму 2 500,00 тис.грн., шляхом наповнення статутного капіталу КП 

"Ужгородський муніципальний транспорт" на придбання основних засобів.  

– департаменту фінансів та бюджетної політики для реалізації першого етапу 

впровадження системи громадського велопрокату передбачити бюджетні 

призначення в сумі 1 250, 00 тис.грн. та  внести відповіді зміни до Бюджету 

міста на 2020рік. із подальшим затвердженням на сесії міської ради. 

   За це рішення голосували:  

                  "За" –  4 

         "Не  приймав участі в голосуванні" –1 

 

ВИСТУПАЛИ: Готра В.В. запропонував оголосити перерву та продовжити 

засідання комісії у вівторок 28.01.2020р. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати пропозицію голови комісії та продовжити засідання 

комісії у вівторок 28.01.2020р. 

     За це рішення голосували:  

           "За" –  одноголосно 

 

від 28.01.2020 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; 

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

Яцків О.І. – заступник директора міського господарства; 

Біксей А.Б. – директор департаменту праці та соціального захисту населення. 
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ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

I. Про лист департаменту праці та соціального захисту населення  №34.06-

31/317 від  28.01.2020р. 

II.  Про лист департаменту міського господарства № 182/03-12 від 

22.01.2020р. 

III. Про лист управління економічного розвитку міста №1.05-16/27 від 

27.01.2020р. 

 

I. Про лист департаменту праці та соціального захисту населення  №34.06-

31/317 від  28.01.2020р. 

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

праці та соціального захисту населення, щодо необхідності проведення 

поточного ремонту кабінетів в приміщеннях департаменту, та збільшення 

потужності електропостачання по двом лічільникам в сумі – 200 000,00 грн. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати клопотання розпорядника коштів та  збільшити 

видатки по КПКВК 0818160 на суму 200 000,00 грн. по загальному фонду по 

КЕКВ 2240. 

       За це рішення голосували:  

           "За" –  одноголосно 

 

II. Про лист департаменту міського господарства № 32.01-10/110 від 

27.01.2020р. 

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

міського господарства, щодо перерозподілу бюджетних призначень в розрізі   

обєктів та внесенная відповідних змін в бюджет міста на 2020рік. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати клопотання розпорядника коштів та доручити 

департаменту фінансів винести питання на розгляд чергової сесії міської ради. 

      

     За це рішення голосували:  

            "За" –  одноголосно 

 

III. Про лист управління економічного розвитку міста № 1.05-16/27 від 

27.01.2020р. 

СЛУХАЛИ: Готра В.В. ознайомив присутніх із змістом листа управління 

економічного розвитку міста, щодо проведенння перерозподілу бюджетних 

призначень, а саме зменшити бюджетні призначення по КПКВ 2710160, КЕКВ 

2240 в сумі – 30 000, 00грн. збільшити по КПКВ 2717520, КЕКВ 2240 в сумі – 

30 000, 00грн. 

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          Віталій ГОТРА 


