
ПРОТОКОЛ № 24 
засідання постійної комісії з питань соціально – економічного розвитку, 

бюджету, фінансів та оподаткування 

 

від 10.05.2016         м. Ужгород 

 

ПРИСУТНІ: Гомонай В.В. – голова комісії; 

Фрінт С.Л. – заст. голови комісії; 

Готра В.В., Щадей В.І., 

Химинець В.В. – члени комісії. 

 

ВІДСУТНІ: 

Ковальський А.В. – секретар комісії. 

Мандич Ю.В.,  

 

ЗАПРОШЕНІ: 

Габор О.М. – заступник міського голови; 

Гах Л.М. – начальник фінансового управління; 

Біксей А.Б. – начальник управління праці та соціального захисту населення; 

Решетар В.В. – начальник відділу охорони здоров’я; 

Бобров Є.В. – начальник управління культури, спорту, сім’ї та молоді; 

Бабунич О.Ю. – начальник управління освіти; 

Пайда О.В. – в.о. директора департаменту міського господарства; 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 

1. Про хід виконання затверджених радою цільових програм за І квартал 

2016 року. 

2. Про лист відділу охорони здоров’я від 04.05.2016 № М-28/29-20 щодо 

внесення змін до бюджету міста на 2016 рік для забезпечення 

медичного препарату «Імуран». 

3. Про лист управління праці та соціального захисту населення від 

26.04.2016 № 35.02-37/965 щодо змін до розподілу субвенції з 

державного бюджету. 

4. Про лист управління охорони освіти від 04.05.2016 № 229 щодо 

додаткового виділення кошторисних призначень з міського бюджету 

по КФК 070501 для забезпечення фінансування ПТУ. 

5. Про лист управління капітального будівництва від 26.04.2016 № 32/01-

81 щодо внесення змін до Програми соціально – економічного розвитку 

та бюджету міста на 2016 рік. 

6. Про лист департаменту міського господарства від 06.05.2016 № 24.01-

10/1179 щодо перерозподілу бюджетних призначень в розрізі цільових 

бюджетних призначень. 
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7. Про лист департаменту міського господарства від 06.05.2016 № 24.01-

10/1178 щодо забезпечення бюджетних призначень на реалізацію 

цільових бюджетних програм. 

8. Про лист департаменту міського господарства від 06.05.2016 № 24.01-

10/1179 щодо перерозподілу бюджетних призначень по Комплексній 

програмі відновлення історичного центру м. Ужгорода. 

9. Про орієнтовний план роботи постійної комісії на травень – червень 

2016 року. 

 

1.СЛУХАЛИ: Біксей А.Б. поінформував присутніх про хід виконання 

цільових програм управління праці та соціального захисту населення за І 

квартал 2016 року. Наголосив, що у зв’язку із підняттям тарифів на житлово 

– комунальні послуги в кінці року виникне необхідність збільшувати 

фінансування деяких програм. Запропонував депутатам у майбутньому в 

Програму підтримки громадських організацій включати організації за 

конкурсом. Поінформував присутніх про фінансову допомогу МСРЦ 

«Оптиміст». Відповів на запитання присутніх щодо фінансування пільгового 

проїзду громадян в автомобільному транспорті загального користування. 

ВИСТУПИЛИ: Щадей В.І. зауважив, що досить гостро стоїть в місті 

проблема з безпритульними тваринами. На даний момент питанням 

опікується ГО «Барбос». Запропонував управлінню праці та соціального 

захисту населення надати пропозиції щодо розроблення окремої цільової 

програми, яка б дала можливість фінансово допомогти вказаній організації та 

сприяти вирішенню проблем із безпритульними тваринами в місті. 

 Фрінт С.Л., Химинець В.В. наголосили на необхідності відпрацювання 

механізму жорсткого обліку та контролю за коштами, які виділяються з 

бюджету міста на забезпечення пільгового проїзду громадян в міському 

автотранспорті. 

 Гомонай В.В. запропонував в орієнтовному плані роботи комісії 

передбачити виїзне засідання до МСРЦ «Оптиміст». 

ВИРІШИЛИ: 1. Інформацію начальника управління праці та соціального 

захисту населення взяти до відома. 

2. Управлінню праці та соціального захисту населення: 

 - підготувати описовий звіт про хід виконання цільової програми 

фінансової підтримки МСРЦ «Оптиміст» за 2015 рік та І квартал 2016 року; 

 - надати пропозиції щодо цільової програми фінансової підтримки ГО 

«Барбос»; 

 - надати пропозиції щодо організації обліку та здійснення контролю за 

коштами, які виділяються з бюджету міста для забезпечення пільгового 

проїзду громадян в міському автотранспорті». 

3. Провести розширене засідання постійної комісії для вирішення питання 

фінансування пільгового проїду громадян в міському автотранспорті, 

запросити всіх причетних до питання керівників структурних підрозділів і 

представника місцевої прокуратури. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 
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  «за» - одноголосно. 

СЛУХАЛИ: Решетар В.В. поінформував присутніх про хід виконання 

міських цільових програм відділу охорони здоров’я за І квартал 2016 року. 

Повідомив про цільові програми, які потребують збільшення обсягів 

фінансування. Відповів на запитання присутніх. 

ВИСТУПИЛИ: Фрінт С.Л. зауважив на необхідності в подальшому 

надавати описовий звіт та конкретизувати доцільність та ефективність 

кожної цільової програми. 

ВИРІШИЛИ: Інформацію начальника відділу охорони здоров’я взяти до 

відома. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

СЛУХАЛИ: Бобров Є.В. поінформував присутніх про хід виконання 

цільових програм управління у справах культури, спорту, сім’ї та молоді за І 

квартал 2016 року. Відповів на запитання присутніх. 

ВИСТУПИЛИ: Фрінт С.Л. зауважив на необхідності в подальшому 

надавати описовий звіт та конкретизувати доцільність та ефективність 

кожної цільової програми.  

 Щадей В.І., Фрінт С.Л. запропонували заслухати в.о. головного 

редактора газети «Ужгород» про хід виконання цільової програми щодо 

підтримки газети. 

ВИРІШИЛИ: 1. Інформацію начальника управління у справах культури, 

спорту, сім’ї та молоді взяти до відома. 

2. Заслухати звіт в.о. головного редактора газети «Ужгород» про хід 

виконання цільової програми щодо підтримки газети. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

 

2. СЛУХАЛИ: Решетар В.В. ознайомив присутніх із листом відділу охорони 

здоров’я від 04.05.2016 № М-28/29-20 щодо внесення змін до бюджету міста 

на 2016 рік для забезпечення медичного препарату «Імуран». 

ВИРІШИЛИ: Підтримати клопотання та рекомендувати внести відповідні 

зміни до бюджету міста на 2016 рік. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

 

3. СЛУХАЛИ: Біксей А.Б. ознайомив присутніх із листом управління праці 

та соціального захисту населення від 26.04.2016 № 35.02-37/965 щодо змін до 

розподілу субвенції з державного бюджету. 

ВИРІШИЛИ: Погодити розподіл субвенції з державного бюджету та 

рекомендувати внести відповідні зміни до бюджету міста на 2016 рік. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 
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4. СЛУХАЛИ: Бабунич О.Ю. ознайомила присутніх із листом управління 

освіти від 04.05.2016 № 229 щодо додаткового виділення кошторисних 

призначень з міського бюджету по КФК 070501 для забезпечення 

фінансування ПТУ. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати клопотання та рекомендувати внести відповідні 

зміни до бюджету міста на 2016 рік. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

 

5. СЛУХАЛИ: Юрко А.А. ознайомив присутніх із листом управління 

капітального будівництва від 26.04.2016 № 32/01-81 щодо внесення змін до 

Програми соціально – економічного розвитку та бюджету міста на 2016 рік. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати клопотання та рекомендувати внести відповідні 

зміни до Програми соціально – економічного розвитку та бюджету міста на 

2016 рік. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

 

6. СЛУХАЛИ: Пайда О.В. ознайомила присутніх із листом департаменту 

міського господарства від 06.05.2016 № 24.01-10/1179 щодо перерозподілу 

бюджетних призначень в розрізі цільових бюджетних призначень. 

ВИСТУПИЛИ: Габор О.М. доповнив інформацію в.о. директора 

департаменту міського господарства. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати клопотання та рекомендувати внести відповідні 

зміни до Програми соціально – економічного розвитку та бюджету міста на 

2016 рік. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

 

7. СЛУХАЛИ: Пайда О.В. ознайомила присутніх із листом департаменту 

міського господарства від 06.05.2016 № 24.01-10/1178 щодо забезпечення 

бюджетних призначень на реалізацію цільових бюджетних програм. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати клопотання та рекомендувати внести відповідні 

зміни до Програми соціально – економічного розвитку та бюджету міста на 

2016 рік. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

 

8. СЛУХАЛИ: Пайда О.В. ознайомила присутніх із листом департаменту 

міського господарства від 06.05.2016 № 24.01-10/1179 щодо перерозподілу 

бюджетних призначень по Комплексній програмі відновлення історичного 

центру м. Ужгорода. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати клопотання та рекомендувати внести відповідні 

зміни до Програми соціально – економічного розвитку та бюджету міста на 

2016 рік. 
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За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

 

9. СЛУХАЛИ: Гомонай В.В. запропонував членам комісії затвердити 

орієнтовний план роботи постійної комісії на травень – червень 2016 року. 

ВИРІШИЛИ: Затвердити орієнтовний план роботи постійної комісії на 

травень – червень 2016 року. (додається) 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

 

 

Голова комісії         В.Гомонай 

 


