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ПРОТОКОЛ № 171 
засідання постійної комісії з питань соціально – економічного розвитку, 

бюджету, фінансів, оподаткування та регуляторної політики 

 

від 05.05.2020 р.         м. Ужгород  

 

ПРИСУТНІ: Готра В.В. – голова комісії. 

Фрінт С.Л. – заст. голови комісії. 

Ковальський А.В. – секретар комісії. 

Гомонай В.В., Мандич Ю.В.,  

Химинець В.В.– члени комісії. 

ВІДСУТНІ: 

Щадей В.І. – член комісії. 

ЗАПРОШЕНІ: 

Андріїв Б.Є. – міський голова; 

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

Решетар В.В. – начальник управління охорони здоров'я. 

 

           ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

I. Про лист управління охорони здоров'я №31-24/159 від 05.05.2020р. 

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

31/1125 від 05.05.2020р.  

III. Обговорення проєктів рішень засідання позачергової ХLVII сесії 

Ужгородської міської  ради VІI скликання. 

 

I. Про лист управління охорони здоров'я №31-24/159 від 05.05.2020р. 

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

здоров'я №31-24/159 від 05.05.2020р. щодо перерозподілу кошторисних 

призначень в загальній сумі 1 547 760,00 грн., а саме: 

– зменшити видатки по КПКВК 0712030, КЕКВ 3210 в сумі 1 547 760,00 грн.; 

– збільшити видатки по КПКВК 0712152, КЕКВ 2610 в сумі 1 547 760, 00 грн. 

ВИРІШИЛИ:  Погодити перерозподіл бюджетних призначень та доручити 

департаменту фінансів винести питання на розгляд сесії міської ради. 

 За це рішення голосували: 

               "ЗА" – одноголосно 

 

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

31/1125 від 05.05.2020р.  

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

про наявність конфлікту інтересів, тому утримується від обговорення та 

голосування за дане питання. 

ВИСТУПАЛИ: Гах Л.М. ознайомила присутніх із листом департаменту праці 

та соціального захисту населення  №34.06-31/1125 від 05.05.2020р. щодо 

перерозподілу кошторисних призначень в загальній сумі 280 000, 00 грн., а 

саме: 

– зменшити видатки по КПКВК 0813242, КЕКВ 2730 в сумі 150 000,00 грн.; 
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– зменшити видатки по КПКВК 0813033, КЕКВ 2730 в сумі 130 000,00 грн.; 

– збільшити видатки по КПКВК 0813242, КЕКВ 2730 в сумі 280 000,00 грн. 

ВИРІШИЛИ:  Погодити перерозподіл бюджетних призначень та доручити 

департаменту фінансів винести питання на розгляд сесії міської ради. 

За це рішення голосували: 

                                                   "За" –  5 

                          "Не приймав участі у голосуванні"– 1 

 

I.  Обговорення проєктів рішень засідання позачергової ХLVII сесії 

Ужгородської міської  ради VІI скликання. 

1. (проєкт № 2005) Про Програму роботи медичних комісій при 

Ужгородському об'єднаному військовому комісаріаті на 2020-2023 роки. 

СЛУХАЛИ: Решетар В.В. представила проєкт рішення.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проєкт рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії з наступними критичними зауваженнями: 

Виправити технічну помилку у назві проєкту рішення та викласти її в наступній 

редакції: «Про Програму роботи медичних комісій при Ужгородському 

об'єднаному військовому комісаріаті на 2020 -2023 роки». 

За це рішення голосували: 

               "ЗА" – одноголосно 

 

2. (проєкт № 2073) Про зміни до програми додаткових гарантій соціального 

захисту громадян на 2020-2022 роки 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проєкт рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії міської ради. 

За це рішення голосували: 

                "ЗА" – одноголосно 

 

3. (проєкт № 2074) Про передачу коштів іншої субвенції з місцевого бюджету 

у 2020 році. 

СЛУХАЛИ: Гах Л.М. представила проєкт рішення.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проєкт рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії міської ради. 

За це рішення голосували: 

               "ЗА" – одноголосно 

 

4. (проєкт № 2075) Про зміни до бюджету міста Ужгород на 2020 рік. 

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

про наявність конфлікту інтересів, тому утримується від обговорення та 

голосування за дане питання. 

СЛУХАЛИ:  Гах Л.М. представила проєкт рішення.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проєкт рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії з наступними критичними зауваженнями: 

1. Доповнити зміст проєкту рішення пунктами наступного змісту: 

Затвердити зміни до фінансування бюджету міста Ужгород на 2020 рік 

згідно з додатком 7. 
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Затвердити зміни до розподілу видатків  бюджету  міста  Ужгород  по 

спеціальному фонду бюджету розвитку на 2020 рік  згідно з додатком 8. 

2. Зменшити обсяг резервного фонду міського бюджету на 2020 рік на 

суму 247 610 грн.  

3. По   управлінню охорони здоров’я для балансування джерел 

фінансування провести перерозподіл бюджетних призначень по бюджету 

розвитку, а саме: по Програмі фінансової підтримки закладів первинного, 

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

2023 роки зменшити бюджетні призначення по КПКВМБ 0712030  "Лікарсько-

акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим" у сумі 347 760 

грн., збільшити  по КПКВМБ 0712010 «Багатопрофільна стаціонарна медична 

допомога населенню» в сумі 347 760 грн.;     

4. Провести перерозподіл бюджетних призначень: 

зменшити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів у сумі 

2 075 370 грн., а саме: 

департаменту фінансів та бюджетної політики  по КПКВМБ 3718700 

«Резервний фонд» у сумі 247 610 грн.; 

управлінню охорони здоров’я по спеціальному фонду бюджету 

розвитку (кошти передані із загального фонду до спеціального фонду бюджету 

розвитку) всього в сумі 1 547 760 грн. по Програмі фінансової підтримки 

закладів первинного, вторинного рівня медичної допомоги та їх розвиток у 

місті Ужгород на 2020-2023 роки, в т. ч.: по КПКВМБ 0712030  "Лікарсько-

акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим" у сумі 1 200 

000 грн. та по КПКВМБ 0712010 «Багатопрофільна стаціонарна медична 

допомога населенню» в сумі 347 760 грн.;  

управлінню праці та соціального захисту населення  по загальному 

фонду бюджету всього у сумі 280 000 грн., у тому числі: 

по КПКВМБ 0813242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і 

соціального забезпечення» по «Програмі підтримки військовослужбовців 

військової служби за контрактом, які укладуть контракт у 2020 році, та членів 

їх сімей» у сумі 150 000 грн. 

по КПКВМБ 0813033 «Компенсаційні виплати на пільговий проїзд 

автомобільним транспортом окремим категоріям громадян» на Програму 

фінансування видатків на компенсаційні виплати за пільговий проїзд 

автомобільним транспортом на міських автобусних маршрутах загального 

користування у м. Ужгород на 2020 рік» у сумі 130 000 грн.; 

збільшити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів у 

сумі 2 075 370 грн., а саме: 

управлінню праці та соціального захисту населення  по загальному 

фонду бюджету по КПКВМБ  0813242 «Інші заходи у сфері соціального 

захисту і соціального забезпечення на «Програму додаткових гарантій 

соціального захисту громадян на 2020-2022 роки» у сумі 280 000 грн. 

управлінню охорони здоров’я по загальному фонду бюджету на 

Програму  «Забезпечення роботи медичних комісій при Ужгородському 

об’єднаному міському військовому комісаріаті на 2020-2023 роки» по КПКВМБ 

0712152 «Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я»  у сумі 1 795 370 

грн.( за умови прийняття вказаної програми).  
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5. Пункт 8 проєкту рішення вважати пунктом 10  та викласти в наступній 

редакції: «Додатки  № 1-8 до цього рішення є його невід’ємною частиною». 

 6. Пункт 9 проєкту рішення вважати пунктом 11. 

За це рішення голосували: 

                         "ЗА" –  5 

           "Не приймав участі у голосуванні" – 1 

 

 

Голова комісії                 Віталій ГОТРА 

 

Секретар комісії             Анатолій КОВАЛЬСЬКИЙ 
 


