
ПРОТОКОЛ № 33 
засідання постійної комісії з питань соціально – економічного розвитку, 

бюджету, фінансів та оподаткування 
 

від 02.08.2016          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: 

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

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

 

ПОРЯДОК  ДЕННИЙ: 

 

1. Про розгляд листів головних розпорядників коштів  для розподілу 

коштів по перевиконанню бюджету міста за 7 місяців поточного року. 

2. Про лист департаменту міського господарства від 01.08.2016 № 24.01-

10/2061 щодо перерозподілу та збільшення бюджетних призначень на 

реалізацію цільових програм. 

3. Про лист департаменту міського господарства від  29.07.2016 № 24.01-

10/2042 щодо додаткового виділення коштів для Програми розвитку 

земельних відносин. 

4. Про звернення депутата Ковальського А.В. щодо виділення коштів з 

бюджету міста для фінансової підтримки ужгородських спортсменів, 

які беруть участь у чемпіонаті світу з гирьового спорту. 

 

 

1. СЛУХАЛИ: Гомонай В.В. ознайомив присутніх із листом фінансового 

управління від 27.07.2016 № 30/02-18/439 щодо листів головних 

розпорядників коштів  для розподілу коштів по перевиконанню бюджету 

міста за 7 місяців поточного року. 
№ 

п/п 

Головний 

розпорядн

ик,             

№ листа 

Короткий зміст 

видатків 

Сума 

потреб

и 

  Пропозиції 

фінансового 

управління 

Підстава Примі

тка 

   Всього Загаль

ний 

фонд 

Спеціальний фонд   



 2 

1. Фінансове 

управлінн

я 

 0 0 0    

   0      

2. Міськвик

онком 

 2 493 

174 

2 493 

174 

0    

2.1

. 

Лист 

міськвикон

кому від 

27.07.2016 

№03-

10/342 

Капітальний 

ремонт будівлі по 

пл.Поштовій,3 

800 

000 
 500 

000 

Надати 

головному 

розпоряднику 

обгрунтування 

та кошториси. 

Виділення 

коштів за 

результатами 

перевиконання 

міського 

бюджетуза 7 

місяців 2016 

року  

Лист головного 

розпорядника, ст. 

78 Бюджетного 

кодексу 

2.2 лист № 03-

10/322 від 

11.07.2016 

Збільшення 

виджатків на 

утримання 

апарату 

управління, з них 

на оплату праці 

2057774 грн., на 

придбання 

предметів та 

матеріалів 323400 

грн. 

2 381 

174 

2 381 

174 

 Виділення 

коштів за 

результатами 

перевиконання 

міського 

бюджетуза 7 

місяців 2016 

року  

Лист головного 

розпорядника, ст. 

78 Бюджетного 

кодексу 

2.3

. 

лист № 02-

10/325 від 

11.07.16 

Збільшення 

видатків на 

Програму 

розвитку архівної 

справи 

112 

000 

112 

000 

 Виділення 

коштів за 

результатами 

перевиконання 

міського 

бюджетуза 7 

місяців 2016 

року  

Лист головного 

розпорядника, ст. 

78 Бюджетного 

кодексу 

3 Управлінн

я освіти 

 7 216 

597 

2 968 

725 

4 247 

872 

   

3.1 Лист 

управління 

освіти від 

29.06.2016 

№01-6/841 

Програма 

розвитку та 

удосконалення 

цивільного 

захисту в м. 

Ужгород на 2016-

2018 роки 

3 817 

000 

 3 817 

000 

Надати 

головному 

розпоряднику 

обгрунтування 

та кошториси. 

Виділення 

коштів за 

результатами 

перевиконання 

міського 

бюджету за 7 

Затверджена 

Програма 

рішенням №53 

23.12.2015,  
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місяців 2016 

року  

3.2 Лист № 

362 від 5 

липня 2016 

року 

Збільшення 

видатків на 

утримання 

професійно-

технічних 

закладів міста 

2 014 

125 

2 014 

125 

 За результатами 

перевиконання 

міського 

бюджету за І 

півріччя 2016 

року  

Лист 

головного 

розпорядни

ка, ст. 78 

Бюджетног

о кодексу 

виділи

ти 

кошти 

в 

серпні 

для 

фінанс

ування  

на 

вересе

нь 

місяць 

201412

5 грн. 

3.3 лист № 01-

7/902 від 

13.07.2016 

р. 

Збільшення 

видатків на 

заробітну плату в 

зв'язку з 

введенням посад 

лікарів 

564 

400 

564 

400 

 Виділення 

коштів за 

результатами 

перевиконання 

міського 

бюджетуза 7 

місяців 2016 

року  

Лист головного 

розпорядника, ст. 

78 Бюджетного 

кодексу 

3.4

. 

лист № 

271/01-6 

від 

18.07.2016 

Збільшення 

видатків на 

заробітну плату в 

зв'язку з 

збільшенням 

мережі закладів 

380 

200 

380 

200 

 Виділення 

коштів за 

результатами 

перевиконання 

міського 

бюджетуза 7 

місяців 2016 

року  

Лист головного 

розпорядника, ст. 

78 Бюджетного 

кодексу 

3.5

. 

лист № 01-

7/907 від 

18.07.2016 

Збільшення 

видатків на 

заробітну плату 

апарату 

управління 

10 000 10 000  Виділення 

коштів за 

результатами 

перевиконання 

міського 

бюджетуза 7 

місяців 2016 

року  

Лист головного 

розпорядника, ст. 

78 Бюджетного 

кодексу 

3.1 Лист 

управління 

освіти від 

19.07.2016 

№278/01-6 

Капітальний 

ремонт 

благоустрою 

території УЗОШ 

І-ІІ ст. №20 - 

ліцею "Лідер" 

430 

872 

 430 

872 

Надати 

головному 

розпоряднику 

обгрунтування 

та кошториси. 

Виділення 

коштів за 

результатами 

Лист головного 

розпорядника, ст. 

78 Бюджетного 

кодексу 
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перевиконання 

міського 

бюджету за 7 

місяців 2016 

року  

4. Відділ 

охорони 

здоров'я 

 10 308 

123 

10 308 

123 

0    

4.1

. 

лист № 

698/29-18 

від 

08.07.2016 

Збільшення 

видатків на 

Програму 

зайнятості 

населення м. 

Ужгорода на 

період до 2017 

року" для 

організації 

громадських 

робіт в ЦМКЛ 

23 400 23 400  Виділення 

коштів за 

результатами 

перевиконання 

міського 

бюджетуза 7 

місяців 2016 

року  

Лист головного 

розпорядника, ст. 

78 Бюджетного 

кодексу 

4.2

. 

лист №03-

11/315 від 

05.07.2016 

Збільшення 

видатків на 

утримання 

медичних 

установ міста 

10 024 

723 

10 024 

723 

 Виділення 

коштів за 

результатами 

перевиконання 

міського 

бюджетуза 7 

місяців 2016 

року  

Лист головного 

розпорядника, ст. 

78 Бюджетного 

кодексу 

4.3

. 

лист № 

791/29-13 

від 

26.07.2016 

Збільшення 

видатків на 

проведення 

поточного 

ремонту в 

гастроентерологі

чному відділенні 

палат для 

учасників 

бойових дій та 

потерпілих на 

ЧАЕС 

60 000 60 000  Виділення коштів за результатами 

перевиконання міського бюджетуза 

7 місяців 2016 року  

4.4 лист 

№720/29-

11 від 

07.07.2016 

Збільшення 

видатків на 

програму 

профілактики, 

діагностики та 

лікування 

цукрового 

діабету у 

населення м. 

Ужгород на 2015-

2017 роки" 

200 

000 

200 

000 

 Виділення 

коштів за 

результатами 

перевиконання 

міського 

бюджетуза 7 

місяців 2016 

року  

Лист головного 

розпорядника, ст. 

78 Бюджетного 

кодексу 

5 Управління капітального 

будівництва 

17 568 17 568 0    
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5.1 лист № 32/01 

від 22.07.2016 

Виділення коштів на 

заробітну плату 

17 568  Виділення 

коштів за 

результатами 

перевиконання 

міського 

бюджетуза 7 

місяців 2016 

року  

Лист головного 

розпорядника, ст. 

78 Бюджетного 

кодексу 

6.  Ужгородська 

міська рада 

 0      

7. Управління у справах 

культури,спорту,сім'ї та 

молоді 

175 

000 

175 

000 

0    

7.1 лист № 471 

від 08.07.2016 

Збільшення 

видатків на 

Програму 

розвитку 

фізичної 

культури та 

спорту 

100 

000 

100 

000 

 Виділення 

коштів за 

результатами 

перевиконання 

міського 

бюджетуза 7 

місяців 2016 

року  

Лист головного 

розпорядника, ст. 

78 Бюджетного 

кодексу 

7.2

. 

лист № 457 

від 04.07.16 

Збільшення 

видатків на 

програму 

сімейної, 

молодіжної,де

мографічної,ге

ндерної 

політики на 

2016-2020 

роки 

75 000 75 000  Виділення 

коштів за 

результатами 

перевиконання 

міського 

бюджетуза 7 

місяців 2016 

року  

Лист головного 

розпорядника, ст. 

78 Бюджетного 

кодексу 

8. Управління праці та 

соціального захисту 

290 

840 

290 

840 

0    

8.1

. 

лист № 35.02-

36/1536 від 

06.06.2016 

Збільшення 

видатків на 

Програму 

фінансування 

видатків на 

житлово-

комунальні 

послуги 

Почесним 

громадянам м. 

Ужгорода 

130 

000 

130 

000 

 Виділення 

коштів за 

результатами 

перевиконання 

міського 

бюджетуза 7 

місяців 2016 

року  

Лист головного 

розпорядника, ст. 

78 Бюджетного 

кодексу 

8.2

. 

лист № 35.02-

38/1884 від 

08.07.2016 

збільшення 

видатків на 

Програму 

підтримки 

громадських 

організацій у 

сумі 100000 

100 

000 

100 

000 

 Виділення 

коштів за 

результатами 

перевиконання 

міського 

бюджетуза 7 

місяців 2016 

Лист головного 

розпорядника, ст. 

78 Бюджетного 

кодексу 
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року  

8.3 лист № 35.02-

38/1884 від 

08.07.2016 

Збідьшення 

видатків  на 

программу 

зайнятості 

населення м. 

Ужгорода на 

період до 2017 

року 

60 840 60 840  Виділення 

коштів за 

результатами 

перевиконання 

міського 

бюджетуза 7 

місяців 2016 

року  

Лист головного 

розпорядника, ст. 

78 Бюджетного 

кодексу 

         

 ВСЬОГО  20 501 

302 

16 253 

430 

4 247 

872 

   

ВИРІШИЛИ: 1. У зв’язку із недоцільністю та з метою економії бюджетних 

коштів рекомендувати відмовити у задоволенні наступних клопотань: 

лист міськвиконкому від 27.07.2016 №03-10/342  

лист  № 01-6/841 від 29.06.2016; 

лист № 02-10/325 від 11.07.16; 

лист № 698/29-18 від 08.07.2016; 

лист № 35.02-38/1884 від 08.07.2016; 

лист № 35.02-38/1884 від 08.07.2016. 

2. Рекомендувати видатки на утримання медичних установ (лист №03-11/315 

від 05.07.2016) задовольнити частково в розмірі 3 млн. 050 тис. грн.. на 

серпень, вересень поточного року. 

3. Інші клопотання, зазначені у вищевказаній таблиці, підтримати та 

рекомендувати фінансовому управлінню підготувати відповідні зміни до 

бюджету на 2016 рік.  

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

 

2. СЛУХАЛИ: Пайда О.В. ознайомила присутніх із листом лист 

департаменту міського господарства від 01.08.2016 № 24.01-10/2061 щодо 

перерозподілу та збільшення бюджетних призначень на реалізацію цільових 

програм. 

ВИСТУПИЛИ: Химинець В.В. просив передбачити кошти в сумі 80,0 тис. 

грн. для проведення реконструкції вуличного освітлення  по пров. 

Університетському. 

 Фрінт С.Л. просив передбачити кошти для осітдення вулиць 

Айвазовського – Панькевича. 

 Щадей В.І. запропонував вилучити фінансування з об’єктів вул. 

Минайська, 3 та Минайська, 8 і вивільнені кошти направити на ремонт 

покрівлі по вул. Минайській,10, передбачивши для ремонту 120,0 тис. грн.. 

ВИРІШИЛИ: 1. Підтримати висловлені депутатами пропозиції та 

рекомендувати департаменту міського господарства внести відповідні зміни 

до цільових програм. 
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2. Підтримати лист департаменту міського господарства із висловленими 

зауваженнями та рекомендувати направити на потреби цільових програм 1 

млн. грн.. за результатами перевиконання бюджету міста, інші необхідні 

кошти за рахунок Програми відновлення історичного центру міста. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

 

3. СЛУХАЛИ: Гомонай В.В. ознайомив присутніх із листом департаменту 

міського господарства від  29.07.2016 № 24.01-10/2042 щодо додаткового 

виділення коштів для Програми розвитку земельних відносин. 

ВИРІШИЛИ: Розглянути лист у наступному місяці за наслідками 

перевиконання бюджету міста. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

 

4. СЛУХАЛИ: Гомонай В.В. ознайомив присутніх із депутатським 

зверненням депутата Ковальського А.В. щодо виділення коштів з бюджету 

міста для фінансової підтримки ужгородських спортсменів, які беруть участь 

у чемпіонаті світу з гирьового спорту. 

ВИРІШИЛИ: Доручити управлінню у справах культури, спорту, сімї та 

молоді надати пропозиції щодо часткового фінансування участі спортсменів 

у чемпіонаті світу в межах цільової програми. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

 

 

Голова комісії         В.Гомонай 


