
ПРОТОКОЛ № 34 
засідання постійної комісії з питань соціально – економічного розвитку, 

бюджету, фінансів та оподаткування 
 

від 18.08.2016          м. Ужгород  

 

ПРИСУТНІ:  
Фрінт С.Л. – заст. голови комісії; 

Ковальський А.В. – секретар комісії; 

Готра В.В.,  

Химинець В.В. – члени комісії.  

 

ВІДСУТНІ:  

Гомонай В.В. – голова комісії; 

Щадей В.І., Мандич Ю.В.  

 

ЗАПРОШЕНІ: 

Андріїв Б.Є. – міський голова; 

Гах Л.М. – начальник фінансового управління; 

Карташов С. – директор КП «Водоканал м. Ужгород»; 

Богуславський Р.Я. – депутат міської ради; 

Прозор Є.І, - депутат міської ради; 

 

ПОРЯДОК  ДЕННИЙ: 

 

1. Про пропозиції головних розпорядників коштів до розподілу видатків 

за рахунок перевиконання дохідної частини бюджету міста за 7 місяців 

2016 року. 

2. Про лист заступника міського голови Білака О. С. від 18.08.2016 № 03-

10/371 щодо додаткового фінансування «Програми енергоефективності 

міста Ужгород на 2016 – 2017 роки». 

3. Про лист заступника міського голови Габора О.М. від 18.08.2016 № 03-

10/370щодо додаткового фінансування «Програми матеріально – 

технічного забезпечення Управління патрульної поліції у містах 

Ужгороді та Мукачеві Департаменту патрульної поліції». 

4. Про депутатське звернення Риби А.Ю. від 15.08.2016 № 01-11/822 

щодо перегляду відсотку дольової участі у ремонті пасажирських 

ліфтів ОСББ «Достоєвського, 20». 

5. Про клопотання КП «Водоканал м. Ужгорода» щодо виділення коштів 

в сумі 475,0 тис. грн. в якості внеску в статутний капітал по «Програмі 

фінансової підтримки комунальних підприємств міста Ужгород на 2016 

– 2017 роки». 

6. Про клопотання КП «Водоканал м. Ужгорода» щодо виділення коштів 

в сумі 8149,9 тис. грн. по «Програмі фінансової підтримки 

комунальних підприємств міста Ужгород на 2016 – 2017 роки» для 
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придбання спеціалізованої техніки та необхідністю дотації на покриття 

збитків. 

 

1. СЛУХАЛИ: Гах Л.М. ознайомила присутніх із пропозиціями головних 

розпорядників коштів до розподілу видатків за рахунок перевиконання 

дохідної частини бюджету міста за 7 місяців 2016 року. 

ВИРІШИЛИ: 1. Рекомендувати збільшити видатки загального фонду 

бюджету міста на 2016 рік за рахунок перевиконання дохідної частини 

загального фонду бюджету у сумі 2240755 грн., в т.ч.: 

- міськвиконкому на 78000 грн. по КТКВК 250404 «Інші видатки», з 

них на Програму матеріально – технічного забезпечення Управління 

патрульної поліції – 23000 грн. (лист міськвиконкому від 01.08.2016 

№ 03-10/350), на Програму матеріально – технічного забезпечення 

військових частин 55000 грн. ( лист міськвиконкому від 01.08.2016 

№ 03-10/348); 

- фінансовому управлінню по КТКВК 010116 «Органи місцевого 

самоврядування» 120000 грн. (лист фінансового управління від 

05.08.2016 № 463/30/05-33); 

- управлінню освіти по КТКВК 070501 «Професійно – технічні 

заклади освіти» - 2042755 грн. на утримання закладів на жовтень 

2016 року (лист управління освіти від 05.07.2016 № 362). 

2. Враховуючи клопотання управління капітального будівництва (лист від 

11.08.2016 № 32/01-171), рекомендувати здійснити перерозподіл бюджетних 

призначень між кодами функціональної класифікації та об’єктах 

спеціального фонду по коштах, переданих із загального фонду до бюджету 

розвитку, а саме: 

 - зменшити призначення в сумі 300000 грн. по КТКВК 150101 

«Капітальні вкладення», в т.ч. збільшити на 950,0 тис. грн. капітальні 

видатки бюджету розвитку, а зменшити капітальні видатки на 1250000 грн. 

по реконструкції ПНС з РЧБ 2+1000,0 м.куб. у мікрорайоні «Сторожниця». 

 - збільшити призначення всього в сумі 300000 грн., в т.ч.: 200000 грн. 

капітальні видатки по КТКВК 070101 «Дошкільні заклади освіти» та на 

100000 грн. капітальні видатки бюджету розвитку по КТКВК 110205 «Школи 

естетичного виховання дітей». 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2. СЛУХАЛИ: Гах Л.М. ознайомила присутніх із листом заступника 

міського голови Білака О. С. від 18.08.2016 № 03-10/371 щодо додаткового 

фінансування «Програми енергоефективності міста Ужгород на 2016 – 2017 

роки». 

ВИРІШИЛИ: Підтримати клопотання та рекомендувати внести відповідні 

зміни до Програми соціально – економічного розвитку міста та бюджету 

міста на 2016 рік. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 
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3. СЛУХАЛИ: Гах Л.М. ознайомила присутніх із листом заступника 

міського голови Габора О.М. від 18.08.2016 № 03-10/370щодо додаткового 

фінансування «Програми матеріально – технічного забезпечення Управління 

патрульної поліції у містах Ужгороді та Мукачеві Департаменту патрульної 

поліції». 

ВИРІШИЛИ: Підтримати клопотання та рекомендувати внести відповідні 

зміни до Програми соціально – економічного розвитку міста та бюджету 

міста на 2016 рік. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

4. СЛУХАЛИ: Фрінт С.Л. поінформував присутніх про депутатське 

звернення Риби А.Ю. від 15.08.2016 № 01-11/822 щодо перегляду відсотку 

дольової участі у ремонті пасажирських ліфтів ОСББ «Достоєвського, 20». 

ВИРІШИЛИ: Направити депутатське звернення до департаменту міського 

господарства для розгляду по суті і надання пропозицій. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

5. СЛУХАЛИ: Карташов С. ознайомив присутніх із клопотанням КП 

«Водоканал м. Ужгорода» щодо виділення коштів в сумі 475,0 тис. грн. в 

якості внеску в статутний капітал по «Програмі фінансової підтримки 

комунальних підприємств міста Ужгород на 2016 – 2017 роки». 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати фінансовому управління спільно з 

департаментом міського господарства надати пропозиції щодо задоволення 

зазначеного вище клопотання. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

6. СЛУХАЛИ: Карташов С. ознайомив присутніх із клопотанням КП 

«Водоканал м. Ужгорода» щодо виділення коштів в сумі 8149,9 тис. грн. по 

«Програмі фінансової підтримки комунальних підприємств міста Ужгород на 

2016 – 2017 роки» для придбання спеціалізованої техніки та необхідністю 

дотації на покриття збитків. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати фінансовому управління спільно з 

департаментом міського господарства надати пропозиції щодо задоволення 

зазначеного вище клопотання. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

 

 

Заст. голови комісії       С.Фрінт 

 

 

Секретар комісії        А.Ковальський 

 


