
1 
 

 

       ПРОТОКОЛ № 175 
засідання постійної комісії з питань соціально – економічного розвитку, 

бюджету, фінансів, оподаткування та регуляторної політики 

 

від 18.06.2020 р.          м. Ужгород  

 

ПРИСУТНІ: Готра В.В. – голова комісії. 

Фрінт С.Л. – заст. голови комісії. 

Гомонай В.В., Мандич Ю.В. – член комісії. 

   ВІДСУТНІ: Ковальський А.В. – секретар комісії. 

   Щадей В.І., Химинець В.В.,– члени комісії.  

   ЗАПРОШЕНІ: 

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

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

  I.Про лист департаменту фінансів та бюджетної політики  17.06.2020р. №  

  450/33/02-09. (відповідь на протокольне доручення)  

 II.Про лист департаменту фінансів та бюджетної політики  17.06.2020р. № 

 449/33/02-09. (субвенція)  

 III.Про лист департаменту фінансів та бюджетної політики  17.06.2020р. № 

 449/33/02-09. (перерозподіл)  

 

I.Про лист департаменту фінансів та бюджетної політики  17.06.2020р. №    

 450/33/02-09. (відповідь на протокольне доручення)  

СЛУХАЛИ: Гах.Л.М. ознайомила присутніх членів комісії  з результатами       

виконання протокольного доручення комісії від 02.06.2020р. щодо економії            

бюджетних призначень головними розпорядниками коштів за період карантину 

та  аналіз фінансування установ станом на 17.06.2020р. 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти інформацію до відома. 

 

           За це рішення голосували:  

         "За" –  одноголосно 

 

 II.Про лист департаменту фінансів та бюджетної політики  17.06.2020р. № 

 449/33/02-09. (субвенція)  

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

19.05.2020р. №29.01-14/231 щодо розподілу бюджетних призначень по    

залишкам  субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду. 

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. 

 

 



2 
 

 III.Про лист департаменту фінансів та бюджетної політики  17.06.2020р. № 

 449/33/02-09. (перерозподіл)  

 

 1.Управління освіти 

1.1. лист 29.01-14/231 від 29.01.2020р. 

  ВИРІШИЛИ: Погодити перерозподіл бюджетних призначень  та доручити 

 департаменту фінансів винести питання на розгляд чергової сесії міської ради. 

         

                   За це рішення голосували:  

           "За" –  одноголосно 

 

 2. Управління економічного розвитку міста  

 2.1. лист №1.05-16/189 від 15.06.2020р. 

 ВИРІШИЛИ: Погодити виділення додаткових коштів на “Програму підтримки 

підприємництва м. Ужгород на 2020-2022 роки” та Реалізацію національної  

Програми інформатизації  в сумі 90 000, 00 грн.  за рахунок перерозподілу 

бюджетних призначень з Управління освіти та доручити департаменту фінансів 

винести питання на розгляд чергової сесії міської ради. 

 

               За це рішення голосували:  

                     "За" –  одноголосно 

 

 3. Департамент міського господарства 

 3.1. лист №32.01-10/666 від 17.06.2020р. 

  ВИРІШИЛИ: Погодити перерозподіл бюджетних призначень та доручити      

 департаменту фінансів винести питання на розгляд чергової сесії міської ради. 

 

                 За це рішення голосували:  

            "За" –  одноголосно 

 

 3.2. лист №32.01-10/667 від 17.06.2020р. 

 ВИРІШИЛИ: Погодити перерозподіл бюджетних призначень та доручити 

 департаменту фінансів винести питання на розгляд чергової сесії міської ради. 

 

             За це рішення голосували:  

                 "За" –  одноголосно 

 

 3.3. лист 01-11/3507 від 17.06.2020р. 

  ВИРІШИЛИ: Погодити перерозподіл бюджетних призначень та доручити  

 департаменту фінансів винести питання на розгляд чергової сесії міської ради. 

 

           

Голова комісії          Віталій ГОТРА 


