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ПРОТОКОЛ № 168 
засідання постійної комісії з питань соціально – економічного розвитку, 

бюджету, фінансів, оподаткування та регуляторної політики 

 

від 16.03.2020 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; 

Ключиниць І.К. – начальник фінансово-економічного відділу управління охорони 

здоров’я. 

     ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

I. Про лист управління освіти 17.02.2020р. №29.01-14/98 (субвенція). 

II. Про лист управління охорони здоров’я 16.03.2020р. №276/31-17 

III. Про зміни до рішення XLІ сесії міської ради VIІ скликання 14.11.2019 

року №1733. 

 

I. Про лист управління освіти 17.02.2020р. №29.01-14/98 (субвенція). 

СЛУХАЛИ: Готра В.В. ознайомив присутніх із листом управління освіти щодо 

розподілу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам  відповідно до 

розпорядження КМУ 12.02.2020р. №116-р «Про перерозподіл деяких видатків 

державного бюджету, передбачених Міністерству освіти і науки на 2020 рік, 

розподіл та перерозподіл освітньої субвенції з державного бюджету місцевим 

бюджетам»,  а саме:  

ТПКВК 0611020  

КЕКВ 2111  – 6 223 370, 00 грн. 

КЕКВ 2102  – 1 363 130, 00 грн. 

ВИРІШИЛИ:  Погодити розподіл субвенції та доручити департаменту фінансів 

винести питання на розгляд сесії міської ради. 

 

За це рішення голосували: 

      "ЗА" – одноголосно 

 

II. Про лист управління охорони здоров’я 16.03.2020р. №276/31-17 

СЛУХАЛИ: Готра В.В. ознайомив присутніх із листом управління охорони 

здоров’я 16.03.2020р. № 276/31-17, щодо виділення додаткових коштів для 

забезпечення індивідуального захисту працівників медичних закладів міста, 

придбання дезінфікуючих засобів, миючих засобів, спиртовмісних антисептиків, 
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тестів та ШВЛ апаратів з моніторами  під час короно вірусу по «Програмі 

фінансової підтримки закладів первинного, вторинного рівня медичної допомоги 

та їх розвиток у місті Ужгород на 2020-2023 роки». 

ВИРІШИЛИ: Підтримати клопотання розпорядника коштів та передбачити 

додаткові кошти по «Програмі фінансової підтримки закладів первинного, 

вторинного рівня медичної допомоги та їх розвиток у місті Ужгород на 2020-

2023 роки» в сумі 11 402 200, 00 грн. Департаменту фінансів та бюджетної 

політики внести відповідні зміни до бюджету міста із подальшим затвердженням 

на сесії міської ради.  

 

За це рішення голосували: 

      "ЗА" – одноголосно 

 

III. Про зміни до рішення XLІ сесії міської ради VIІ скликання 14.11.2019 

року №1733. 

СЛУХАЛИ: Ключинець І.К. відповідно до розпорядження Ужгородського 

міського голови 16.03.2020 №151 «Про скликання позачергової ХLV сесії міської 

ради VІІ скликання» представила проект рішення «Про зміни до рішення XLІ 

сесії міської ради VIІ скликання 14.11.2019 року №1733.» 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його 

дорозгляду на сесії з наступними критичними зауваженнями: 

Збільшити суму коштів зазначених у додатках 2,3 до Програми на 211 500, 0 

тис. грн. за рахунок збільшення вартості Програми.   

      

          За це рішення голосували: 

      "ЗА" – одноголосно 

 

 

 

Голова комісії          Віталій ГОТРА 

 

 

 

 


