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ПРОТОКОЛ № 1 
  засідання постійної комісії з питань соціально – економічного розвитку, 

бюджету, фінансів, оподаткування інвестиційної та регуляторної політики 

 

від 10.12.2020 р.         м. Ужгород  

 

ПРИСУТНІ: Готра В.В. – голова комісії. 

Гомонай В.В. – заст. голови комісії. 

Чорній І.І. – секретар комісії. 

Бадида М.П., Білонка В.І., Волосянський О.П.,  

Горват Е.І., Мандич Ю.В., Мухомедянова Н.Б., 

Роман М.В.– член комісії. 

ЗАПРОШЕНІ: 

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

 

     ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

I. Про лист департаменту фінансів та бюджетної політики 10.12.2020 

№ 862/33/03-20. 

II. Про лист управління освіти 25.11.09.2020р. №29.01-14/650. ( субвенція) 

III. Про розпорядження Закарпатської ОДА 07.12.2020р. №721 «Про 

розподіл субвенції з державного бюджету». ( субвенція) 

IV. Про лист департаменту фінансів та бюджетної політики 07.12.2020 

№ 854/33/03-09. (субвенція) 

 

I. Про лист департаменту фінансів та бюджетної політики 10.12.2020 

№ 862/33/03-20. 

ВИСТУПАЛИ: Гах. Л.М. ознайомила присутніх членів комісії із інформацією 

про виконання планових показників загального фонду бюджету м. Ужгород на 

2020рік.   

ВИРІШИЛИ:  Інформацію прийняти до відома. 

        За це рішення голосували:  

                       "За" –  одноголосно 

 

II. Про лист управління освіти 25.11.09.2020р. №29.01-14/650 ( субвенція) 

СЛУХАЛИ: Готра В.В. ознайомив присутніх зі змістом листа управління 

освіти  щодо перерозподілу бюджетних призначень між загальним фондом по 

субвенції з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, 

що утворився на початок бюджетного періоду в сумі – 15 000. 00 грн. 

ВИРІШИЛИ: Погодити перерозподіл державної субвенції та доручити 

департаменту фінансів та бюджетної політики підготувати відповідне 

розпорядження міського голови з подальшим затвердженням його на сесії 

міської ради.  

                          За це рішення голосували:  

               "За" –  одноголосно 
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III. Про розпорядження Закарпатської ОДА 07.12.2020р. №721 «Про 

розподіл субвенції з державного бюджету». ( субвенція) 

СЛУХАЛИ: Готра В.В. ознайомив присутніх із розпорядженням 

Закарпатської ОДА 07.12.2020р. №721 «Про розподіл субвенції з державного 

бюджету», щодо розподілу субвенції з місцевого бюджету на виплату грошової 

компенсації за належні для утримання жилих приміщень для 

внутрішньопереміщених осіб в сумі – 29 671. 00 грн. 

ВИРІШИЛИ: Погодити розподіл державної субвенції та доручити 

департаменту фінансів та бюджетної політики підготувати відповідне 

розпорядження міського голови з подальшим затвердженням його на сесії 

міської ради.  

За це рішення голосували: 

        "За" –  одноголосно 

 

IV. Про лист департаменту праці та соціального захисту населення 

07.12.2020 № 34.06-31/4030 (субвенція) 

СЛУХАЛИ: Готра В.В. ознайомив присутніх із листом департаменту праці та 

соціального захисту населення 07.12.2020 № 34.06-31 щодо зменшення  

бюджетних призначень на капітальні видатки, як кошти передані із загального 

фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) по КПКВК 0816083 

«Проектні будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для 

розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та 

забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування, 

осіб з їх числа», КЕКВ 3240 «Капітальні трансферти населенню» в сумі 523 125, 

00 грн. 

ВИРІШИЛИ: Погодити перерозподіл державної субвенції та доручити 

департаменту фінансів та бюджетної політики підготувати відповідне 

розпорядження міського голови з подальшим затвердженням його на сесії 

міської ради.  

  За це рішення голосували: 

            "За" –  одноголосно 

 

ВИСТУПАЛИ :Бадида М.П. запропонувала присутнім членам комісії для 

належної організації виконання рішення 17 листопада 2020р. «Про зміни до 

рішення міської ради 10.07.2018 №1151 «Про місцеві податки та збори» 

вилучити з тексту рішення слова наступного змісту – за заявою платника із 

зазначенням місця здійснення та видів діяльності. 

СЛУХАЛИ: Готра В.В. запропонував дати протокольне доручення комісії 

Департаменту фінансів та бюджетної політики підготувати відповідні зміни 

запропоновані Бадидою М.П. до рішення Ужгородської міської ради  17 

листопада 2020р. «Про зміни до рішення міської ради 10.07.2018 №1151 «Про 

місцеві податки та збори».   

ВИРІШИЛИ: З метою забезпечення належної організації виконання рішення 

Ужгородської міської ради  17 листопада 2020р. «Про зміни до рішення міської 

ради 10.07.2018 №1151 «Про місцеві податки та збори» рекомендувати 

департаменту фінансів та бюджетної політики підготувати відповідні зміни до 
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рішення, а саме: вилучити слова наступного змісту – «за заявою платника із 

зазначенням місця здійснення та видів діяльності». 

 

      За це рішення голосували:  

                              "За" –  одноголосно 

 

Голова комісії             Віталій ГОТРА 

 

 

Секретар комісії                                                               Ігор ЧОРНІЙ 

 

 


