
ПРОТОКОЛ №26 

 
засідання постійної комісії з питань соціально – економічного розвитку, 

бюджету, фінансів, оподаткування, інвестиційної та регуляторної  

політики 

 

від 03.08.2021 р.          м. Ужгород 

 

ПРИСУТНІ: Риба А.Ю. – голова комісії. 

Готра В.В. – заст. голови комісії. 

Чорній І.І. – секретар комісії. 

Білонка В.І., Гомонай В.В.,  

Горват Е.І., Мухомедянова Н.Б., – члени комісії. 

ВІДСУТНІ: Бадида М.П., Волосянський О.П.,  

Мандич Ю.В., Роман М.В.– члени комісії. 

ЗАПРОШЕНІ: 

Граб Г.Я. – заступник директора департаменту фінансів та бюджетної політики 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

1. Про лист управління охорони здоров’я  №74/31-19 від 13.07.2021р. 

(додаткова потреба) 

 

1. Про лист управління охорони здоров’я  №74/31-19 від 13.07.2021р. 

(додаткова потреба) 

СЛУХАЛИ:  Риба А.Ю. ознайомив присутніх із листом управління охорони 

здоров’я  №74/31-19 від 13.07.2021р. щодо додаткової потреби у коштах на 

Програму фінансової підтримки закладів первинного, вторинного рівня 

медичної допомоги та їх розвиток у місті Ужгород на 2020-2023 роки на 

оплату послуг охорони екстреної медичної допомоги, амбулаторій та інших 

приміщень в медичних комунальних некомерційних підприємствах в сумі 

200 000, 00 тис.грн. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати  клопотання управління охорони здоров’я та 

цивільного захисту населення  №74/31-19 від 13.07.2021р. та внести наступні 

критичні зауваження до проєкту рішення № 366 (з доповненням) «Про зміни 

до бюджету Ужгородської міської територіальної громади на 2021 рік.»: 

 

 1. Провести наступний перерозподіл бюджетних призначень по 

загальному фонду бюджету: 

 департаменту фінансів та бюджетної політики зменшити видатки 

загального фонду по коду 3718710 «Резервний фонд місцевого бюджету», 

«усього» - у сумі 200 000 грн.; 

управлінню охорони здоров’я та цивільного захисту населення збільшити  

видатки по Програмі фінансової підтримки закладів первинного, вторинного 



рівня медичної допомоги та їх розвиток у місті Ужгород на 2020-2023 роки 

«усього» - у сумі 200 000 грн., з них «видатки споживання» - у сумі 200 000 

грн., у тому числі:  

по коду 0712010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога 

населенню» - у сумі 90 000 грн.; 

по коду 0712080 « Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім 

первинної медичної допомоги» - у сумі 40 000 грн.; 

по коду 0712111 «Первинна медична допомога населенню, що надається 

центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги» - у сумі 70 000 

грн. 

2. Зменшити обсяг резервного фонду бюджету Ужгородської міської 

територіальної громади на 2021 рік у сумі 200 000 грн. 

3. Внести відповідні зміни до тексту та додатків до проєкту рішення 

«Про зміни до бюджету Ужгородської міської територіальної громади на 

2021 рік». 

         За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

         "ЗА" – одноголосно 

 

    Голова комісії          Андрій РИБА 

 

 

    Секретар комісії                                                         Ігор ЧОРНІЙ 


