
ПРОТОКОЛ № 32 
засідання постійної комісії з питань соціально – економічного розвитку, 

бюджету, фінансів та оподаткування 
 

від 27.07.2016          м. Ужгород  

 

ПРИСУТНІ: Гомонай В.В. – голова комісії;  

Фрінт С.Л. – заст. голови комісії; 

Ковальський А.В. – секретар комісії; 

Готра В.В., Щадей В.І., 

Химинець В.В. – члени комісії.  

 

ВІДСУТНІ:  

Мандич Ю.В.  

 

ЗАПРОШЕНІ: 

Граб Г.Я. – заст. начальника фінансового управління; 

 

ПОРЯДОК  ДЕННИЙ: 

 

Про перерозподіл субвенції з державного бюджету. 

 

СЛУХАЛИ: Граб Г.Я. поінформувала присутніх про лист управління праці 

та соціального захисту населення від 26.07.2016 № 35.02.-37/2065 щодо 

перерозподілу бюджетних призначень між КТКВК та КЕКВ по «Субвенції з 

державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових 

субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-

, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового 

сміття та рідких нечистот» для недопущення кредиторської заборгованості за 

надані пільги населенню за спожитий газ. 

ВИРІШИЛИ: Погодити перерозподіл субвенції з державного бюджету між 

КТКВК та КЕКВ по «Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 

на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, 

природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної 

плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот», а саме: 

 -  зменшити по КТКВК 090405  «Субсидії населенню для 

відшкодування витрат на оплату житлово – комунальних послуг» КЕКВ 2730 

«Інші виплати населенню» в сумі 2 000 000 грн. 

- збільшити по КТКВК 090201 «Пільги ветеранам війни, особам, на 

яких поширюється чинність Закону України «Про статус ветеранів 

війни, гарантії їх соціального захисту», особам, які мають особливі 

заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам 

померлих  (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед 

Батьківщиною, дітям війни, особам, які мають особливі трудові 

заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам 



померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед 

Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань та 

реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок 

репресій або є пенсіонерами, на житлово – комунальні послуги» 

КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню» в сумі 1 200 000 грн. 

- збільшити по КТКВК 090204 «Пільги ветеранам військової служби , 

ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам податкової 

міліції…»  КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню» в сумі 400 000 

грн. 

- збільшити по КТКВК 090207 «Пільги громадянам, які постраждали 

внаслідок ЧАЕС на ЖКП» КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню» в 

сумі 150 000 грн. 

- збільшити по КТКВК 090215 «Пільги на ЖКП багатодітним 

сім’ям»  КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню» в сумі 250 000 грн. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

 

 

Голова комісії        В.Гомонай 

 

 

 

Секретар комісії        А.Ковальський 


