
ПРОТОКОЛ № 22 
засідання постійної комісії з питань соціально – економічного розвитку, 

бюджету, фінансів та оподаткування 
 
від 13.04.2016         м. Ужгород 
 
ПРИСУТНІ: Гомонай В.В. – голова комісії; 
Фрінт С.Л. – заст. голови комісії; 
Ковальський А.В. – секретар комісії. 
Готра В.В., Мандич Ю.В., 
Щадей В.І., Химинець В.В. – члени комісії. 
 
ЗАПРОШЕНІ: 
Гах Л.М. – начальник фінансового управління; 
Турховська А.І. – начальник відділу бухгалтерського обліку; 
 

 
ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 
Про лист виконавчого комітету від 13.04.2016 № 07-28/107 щодо 
перерозподілу бюджетних призначень в межах одного розпорядника. 
 
СЛУХАЛИ: Турховська А.І. просила здійснити перерозподіл призначень в 
межах одного розпорядника та збільшити призначення по КТКВК 250404 
КЕКВ 2800 – Програма виконання рішень судів та інших виконавчих 
документів на суму 18000,0 грн. Пояснила, що відповідно до  постанови 
Львівського апеляційного господарського суду від"11" червня 2014  по справі 
№ 907/222/14  вирішено стягнути з Виконавчого комітету Ужгородської 
міської ради в доход Спеціального фонду Державного бюджету України 
17951,37 грн. судового збору за розгляд справи в суді апеляційної інстанції 
Тому виникла потреба  внести зміни до проекту рішення « Про доповнення 
до Програми виконання рішень судів та інших виконавчих документів на 
2016-2017 роки» шляхом викладення пункту 1 в новій редакції.  
  «1. Доповнити рішення І сесії міської ради VІІ скликання 04.02.16 р. № 
89 «Про Програму виконання рішень судів та інших виконавчих документів 
на 2016-2017 роки» пунктами наступного змісту:  

Затвердити потребу коштів на 2016 рік по департаменту міського 
господарства Ужгородської міської ради згідно з додатком 4 (додається)  

Затвердити потребу коштів на 2016 рік по виконавчому комітеті 
Ужгородської міської ради згідно з додатком 5» (додається)» 
ВИРІШИЛИ: 1. Доповнити проект рішення № 170 «Про доповнення до 
Програми виконання рішень судів та інших виконавчих документів на 2016 – 
2020 роки» наступним зауваженням: «Викласти пункт 1 у новій редакції.  



  «1. Доповнити рішення І сесії міської ради VІІ скликання 04.02.16 р. № 
89 «Про Програму виконання рішень судів та інших виконавчих документів 
на 2016-2017 роки» пунктами наступного змісту:  

Затвердити потребу коштів на 2016 рік по департаменту міського 
господарства Ужгородської міської ради згідно з додатком 4 (додається)  

Затвердити потребу коштів на 2016 рік по виконавчому комітеті 
Ужгородської міської ради згідно з додатком 5» (додається)» 

Потреба коштів на 2016 рік  
по виконавчому комітету міської ради  

Найменування заходів 
  

№ з/п 

Видатки на організацію 
виконання судових 
рішень  
та виконавчих 
документів 

Фінансування 
(бюджет міста), 

грн  

1 Постанова Львівського 
апеляційного 
господарського суду  
від 11.06.14 
№907/222/14 

17951,37 

 
2. Внести зміни до проекту рішення № 174 «Про зміни до бюджету 

міста на 2016 рік»: на 2016 рік", а саме: 
Внести зміни в додаток 2 "Перелік  регіональних програм, по яких вносяться  

зміни у фінансування в 2016 році за рахунок коштів  бюджету м. Ужгород"  
та провести  перерозподіл видатків по головному розпоряднику коштів 
міськвиконком: 

зменшити по КТКВК 250404 "Інші видатки"  по Програмі 
інформатизації діяльності Ужгородської міської ради та її виконавчих 
органів на 2016-2018 роки на 18 000 грн. 

збільшити по КТКВК  250404 "Інші видатки" по Програмі виконання 
рішень судів та інших виконавчих документів на 2016-2017 роки на             
18 000 грн. 
За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 
  «за» - одноголосно. 
 
 
Голова комісії        В.Гомонай 
 
 
Секретар комісії        А.Ковальський 


