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ПРОТОКОЛ № 170 
засідання постійної комісії з питань соціально – економічного розвитку, 

бюджету, фінансів, оподаткування та регуляторної політики 

 

від 16.04.2020 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; 

 

     ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

I. Про лист департаменту фінансів та бюджетної політики  15.04.2020р. 

№310/33/02-09 (субвенція). 

II. Про лист ужгородської районної державної адміністрації Закарпатської 

області №324/02-31 від 15.04.2020р. 

 

I.Про лист департаменту фінансів та бюджетної політики  15.04.2020р. 

№310/33/02-09 (субвенція). 

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

здоров'я №31 -24/128 від 15.04.2020р. щодо розподілу субвенції на здійснення 

підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я за рахунок 

відповідної субвенції з державного бюджету для забезпечення відшкодування 

вартості препаратів інсуліну на загальну суму 2150,3 тис.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 ужгородської районної державної адміністрації Закарпатської 

області №324/02-31 від 15.04.2020р. 

СЛУХАЛИ: ГахЛ.М. доповіла присутнім членам комісії, що надійшов лист 

УРДА в Закарпатській області, щодо розробки детального плану території для 

розміщення об'єкту з переробки твердих побутових відходів, за межами 

населеного пункту на території Ірлявської сільської ради в сумі – 395,0 тис.грн. 

Гах Л.М. рекомендувала членам комісії дати згоду на передачу з бюджету міста 

Ужгород коштів іншої субвенції бюджету Ужгородського району Закарпатської 
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області для реалізації "Програми поводження з твердими побутовими 

відходами в Ужгородському районі на 2020-2025 роки в сумі 395 0 тис. грн. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати рекомендацію Гах Л.М. та рекомендувати  

департаменту фінансів та бюджетної політики підготувати відповідний проект 

рішення із подальшим затвердженням на сесії міської ради. 

 

 За це рішення голосували: 

      "ЗА" – одноголосно 

 

ВИСТУПАЛИ: Гах Л.М. доповіла присутнім членам комісії про очікуване 

виконання бюджету м. Ужгород за перший квартал  2020р.  

СЛУХАЛИ:  Готра В.В. рекомендував  департаменту фінансів та бюджетної 

політики підготувати відповідну службову записку про очікуване виконання 

бюджету м. Ужгород за січень – квітень 2020р. та надати інформацію щодо 

незабезпеченої потреби по міських цільових програмах та винести її на розгляд 

чергового засідання комісії з питань соціально – економічного розвитку, 

бюджету, фінансів, оподаткування та регуляторної політики. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати рекомендацію Готра В.В. та рекомендувати 

департаменту фінансів та бюджетної політики підготувати відповідну службову 

записку про очікуване виконання бюджету м. Ужгород за січень – квітень 

2020р. та надати інформацію щодо незабезпеченої потреби по міських цільових 

програмах.  

За це рішення голосували: 

      "ЗА" – одноголосно 

 

Голова комісії             Віталій ГОТРА 

 

 

 

 


