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ПРОТОКОЛ № 172 
засідання постійної комісії з питань соціально – економічного розвитку, 

бюджету, фінансів, оподаткування та регуляторної політики 

 

від 22.05.2020 р.         м. Ужгород  

 

ПРИСУТНІ: Готра В.В. – голова комісії. 

Гомонай В.В., Щадей В.І.,  

Химинець В.В.,– члени комісії.  

ВІДСУТНІ:  

Ковальський А.В. – секретар комісії. 

Фрінт С.Л. – заст. голови комісії. 

Мандич Ю.В. – член комісії. 

 

ЗАПРОШЕНІ: 

Гах Л.М.  –  директора департаменту фінансів та бюджетної політики; 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

I. Про лист департаменту фінансів та бюджетної політики  18.05.2020р. № 

384/33/02-09. (субвенція)  

II. Про лист департаменту фінансів та бюджетної політики  18.05.2020р. № 

384/33/02-09. (перерозподіл)  

III. Про лист департаменту фінансів та бюджетної політики  18.05.2020р. № 

384/33/02-09. (цільові кошти)  

 

I. Про лист департаменту фінансів та бюджетної політики  18.05.2020р. № 

384/33/02-09. (субвенція)  

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

14.05.2020р. №2-01-14/215/128 щодо розподілу бюджетних призначень по 

субвенції з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної 

загальної середньої освіти “Нова українська школа” за рахунок відповідної 

субвенції з державного бюджету в сумі 3226300,00 грн.  

ВИРІШИЛИ: Погодити розподіл коштів субвенції та доручити департаменту 

фінансів підготувати розпорядження міського голови, внести відповідні зміни до 

розпису бюджету міста на 2020 рік із подальшим затвердженням на сесії міської 

ради. 

             За це рішення голосували:  

       "За" –  одноголосно 

 

II. Про лист департаменту фінансів та бюджетної політики  18.05.2020р. № 

384/33/02-09. (перерозподіл)  

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

розпорядників коштів, щодо внесення змін до бюджету міста на 2020 рік. 

(додаються) 
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1.Департамент міського господарства 

 1.1. лист №32.01-10/561 від 13.05. 2020р. 

 ВИРІШИЛИ: Погодити перерозподіл бюджетних призначень та доручити 

департаменту фінансів винести питання на розгляд чергової сесії міської ради, а 

саме:  

   Зменшити призначення по об'єкту капітальний ремонт 

внутрішньоквартальних території по вулиці Канальна, 29 - 31 в сумі - 300 000, 00 

грн. 

   Збільшити призначення по об'єкту капітальний ремонт покрівлі по вулиці 

Канальна 27  ОСББ Канальна, 27 в сумі  - 300 000, 00 грн. 

 

  Зменшити призначення реконструкція інженерних мереж по об'єкту пл.  

Шандора Петефі в сумі - 500 00, 00 грн.   

  Збільшити призначення на  виготовлення проектно-кошторисної 

документації та проведення експертизи на реконструкцію об'єктів благоустрою 

в сумі - 500 000, 00 грн. 

 

   Зменшити призначення на предмети матеріали обладнання та інвентар по 

“Програмі розвитку житлового фонду соціального призначення та житлових 

об'єктів які використовуються для забезпечення діяльності дитячих будинків 

сімейного типу у місті Ужгород на 2019-2022 роки” в сумі -100 000, 00 грн. 

  Збільшити призначення по об'єкту капітальний ремонт металевої огорожі 

навколо дитячого будинку сімейного типу вулиця Михайла Салтикова-Щедріна,  

129 в сумі - 100 000, 00 грн. 

 

   Зменшити призначення по об'єкту капітальний ремонт мереж зовнішнього 

освітлення провулок  Криничний  в сумі - 150 000, 00 грн. 

  Збільшити призначення по об'єкту капітальний ремонт мереж зовнішнього 

освітлення   вулиця Дворжака в сумі -150 000, 00 грн. 

  

        За це рішення голосували:  

     "За" –  одноголосно 

 

2. Управління у справах культури, молоді та спорту 

 2.1. лист №30.1-18/460 від 12.05.2020р. 

 ВИРІШИЛИ: Погодити перерозподіл бюджетних призначень та доручити 

 департаменту фінансів винести питання на розгляд чергової сесії міської ради, а 

саме:  

  Зменшити призначення на оплату природного газу по дитячій музичній 

школі № 1 на 70 000, 00 грн., дитячій школі мистецтв на 30 000, 00 грн. 

бібліотекам на 30 000, 00 грн.,  міському центру дозвілля на 50 000, 00 грн. 

 

  Збільшити призначення  на “Програму розвитку фізичної культури та 

спорту фінансової підтримки кращих спортсменів та команд покращення 

матеріально-технічної спортивної бази в місті Ужгород на 2019-2021 роки” для 

виплати стипендій провідним спортсменам міста в сумі - 180 000, 00 грн 
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          За це рішення голосували:  

     "За" –  одноголосно 

  

3. Управління освіти 

 3.1. лист №29.171/01-14 від 08.05.2020р. 

 ВИРІШИЛИ: Погодити перерозподіл бюджетних призначень та доручити 

департаменту фінансів винести питання на розгляд чергової сесії міської ради, а 

саме: 

 Зменшення бюджетних призначень у зв'язку з економією  на придбання 

продуктів харчування в сумі 1 230 000, 00 грн. в тому числі дошкільні заклади 

730 000, 00  грн.  загальноосвітні школи 500 000, 00 грн., також додатково зняти 

кошти з управління освіти з продуктів харчування  в сумі 152 700, 00 для 

забезпечення у повному обсязі співфінансування субвенції на забезпечення 

якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти  “ Нова українська 

школа” 

         За це рішення голосували:  

                         "За" - одноголосно 

 

III. Про лист департаменту фінансів та бюджетної політики  18.05.2020р. № 

384/33/02-09. (цільові кошти)  

СЛУХАЛИ: Готра В.В. ознайомив присутніх із листом виконавчого комітету, 

щодо розгляду питання, а саме виділення коштів, внесення змін в Програму 

економічного та соціального розвитку м. Ужгород на 2020 рік та бюджету міста 

на 2020 рік. по спеціальному фонду: Програма розвитку земельних відносин та 

охорони земель у м. Ужгород на 2020-2022 роки КПКВК 0217130 КЕКВ 2281 -  

1 35076,00 грн. 

 ВИРІШИЛИ: Рекомендувати винести дане питання на розгляд сесії міської 

ради. 

            За це рішення голосували:  

       "За" –  одноголосно 

 

 

 

Голова комісії          Віталій ГОТРА 

 
 


