
ПРОТОКОЛ № 36 
засідання постійної комісії з питань соціально – економічного розвитку, 

бюджету, фінансів та оподаткування 
 

від 30.08.2016          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: 

Гах Л.М. – начальник фінансового управління; 

 

ПОРЯДОК  ДЕННИЙ: 

 

Про перерозподіл субвенції з державного бюджету. 

 

СЛУХАЛИ: Гах Л.М. поінформувала присутніх про лист управління праці 

та соціального захисту населення від 30.08.2016 № 35.02.-38/2424 щодо 

збільшення видатків за рахунок «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 (утримання будинків і споруд та 

прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот» 

на загальну суму 1 114 920,00 грн. 
№ 

п/

п 

Головний 

розпорядник,    

 

Короткий зміст 

видатків 

Сума 

потреб

и 

  Пропозиції 

фінансового 

управління 

Підстава 

   Всього Загаль

ний 

фонд 

Спеціальний фонд  

1 Управління праці та соціального захисту 1 114 920 1 114 920 0   



 2 

1.

1 

Лист управління праці 

та соціального захисту 

населення №35.02-

38/2424 від 30.08.2016 

Розподіл річних 

призначень між 

кодами тимчасової 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

(КТКВК) за 

рахунок 

збільшення обсягу  

субвенції з 

державного 

бюджету місцевим 

бюджетам на 

надання пільг та 

житлових субсидій 

населенню на 

оплату житлово-

комунальних 

послуг 

1 114 

920,00  

1 114 

920,00  

0,00  Підготувати 

розпорядження 

міського голови та 

винести на розгляд 

чергової сесії 

питання розподілу 

субвенцій з 

державного 

бюджету. 

ст. 23,78 

Бюджетн

ого 

кодексу, 

ст. 26,42, 

59 Закону 

України 

"Про 

місцеве 

самовряду

вання в 

Україні", 

пункт 13 

рішення I 

сесії 

міської 

ради VIІ 

скликання 

05.01.2016 

№ 73 "Про 

бюджет 

міста на 

2016 рік", 

розпорядж

ення 

голови 

Закарпатс

ької 

обласної 

державної 

адміністр

ації 

29.08.2016 

№ 410 

"Про 

перерозпод

іл обсягів 

субвенції"  

та лист 

головного 

розпорядн

ика 

коштів 

№35.02-

38/2424від 

30.08.2016 

  КТКВК 090201 620 

937,00  

620 

937,00  

   

  КТКВК 090204 164 

556,00  

164 

556,00  

   

  КТКВК 090207 18 653,00  18 653,00     

  КТКВК 090215 22 170,00  22 170,00     

  КТКВК 090405 288 

604,00  

288 

604,00  

   

ВИРІШИЛИ: Погодити управлінню праці та соціального захисту населення 

розподіл субвенції з державного бюджету та доручити фінансовому 

управлінню підготувати відповідний проект рішення на наступну чергову 

сесію міської ради. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 5; 

«утримався» - 1.. 

 

Голова комісії        В.Гомонай 

 

Секретар комісії        А.Ковальський 


