
ПРОТОКОЛ № 41 
засідання постійної комісії з питань соціально – економічного розвитку, 

бюджету, фінансів та оподаткування 
 

від 04.10.2016          м. Ужгород  

 

ПРИСУТНІ: Гомонай В.В. – голова комісії;  

Фрінт С.Л. – заст. голови комісії; 

Готра В.В., Мандич Ю.В., 

Щадей В.І. – члени комісії.  

ВІДСУТНІ:  

Ковальський А.В. – секретар комісії; 

Химинець В.В.  

ЗАПРОШЕНІ: 

Гах Л.М. – начальник фінансового управління; 

 

ПОРЯДОК  ДЕННИЙ: 

 

Про розгляд пропозицій щодо внесення змін до бюджету міста на 2016 

рік. 

 

ВИСТУПИЛИ: Гах Л.М. поінформувала присутніх про лист управління 

праці та соціального захисту населення від 03.10.2016 № 35.02-37/2743 щодо 

перерозподілу призначень між кодами тимчасової класифікації видатків та 

кредитування в межах річного обсягу «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. 

ВИРІШИЛИ: Погодити перерозподіл призначень між кодами тимчасової 

класифікації видатків та кредитування в межах річного обсягу «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: 

- збільшити по КТКВК 090204 «Пільги ветеранам військової служби, 

ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам податкової міліції, 

ветеранам державної пожежної охорони, ветеранам Державної 

кримінально - виконавчої служби, ветеранам служби цивільного 

захисту, ветеранам Державної служби спеціального зв’язку та 

захисту інформації України, вдовам (вдівцям) померлих (загиблих) 

ветеранів військової служби, ветеранів органів внтурішніх справ, 

ветеранів податкової міліції, ветеранів державної пожежної 

охорони, ветеранів Державної кримінально – виконавчої служби, 

ветеранів служби цивільного захисту та ветеранів Державної служби 



спеціального зв’язку та захисту інформації, звільненим зі служби за 

віком , через хворобу або за вислугою років військовослужбовцям 

Служби безпеки України, працівникам міліції, особам 

начальницького складу податкової міліції, рядового і 

начальницького складу кримінально – виконавчої системи; особам, 

звільненим із служби цивільного захисту за віком, через хворобу або 

за вислугою років, та які стали інвалідами під час виконання 

службових обов’язків; пенсіонерам з числа слідчих прокуратури; 

дітям (до досягнення повноліття) працівників міліції, осіб 

начальницького складу податкової міліції, рядового і 

начальницького складу кримінально-виконавчої системи, загиблих 

або померлих у зв’язку з виконанням службових обов’язків, 

непрацездатним членам сімей, які перебували на їх утриманні, 

звільненим з військової служби особам, які стали інвалідами під час 

проходження військової служби; батькам та членам сімей 

військовослужбовців Державної служби спеціального зв’язку та 

захисту інформації України, які загинули (померли) або пропоали 

безвісті під час проходження військової служби; батькам та членам 

сімей осіб рядового і начальницького складу служби цивільного 

захисту, які загинули (померли) або зникли безвісті під час 

виконання службових обов’язків, на житлово – комунальні послуги» 

КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню» на 62 200,00 грн.; 

- збільшити по КТКВК 090207 «Пільги громадянам, які постраждали 

внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та 

опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких 

пов’язана з Чорнобильською катастрофою, на житлово – комунальні 

послуги» КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню» на 10 500,00 грн.; 

- зменшити по КТКВК 090405 «Субсидії населенню для 

відшкодування витрат на оплату житлово – комунальних послуг» 

КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню» на 72 700,00 грн. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

 

 

Голова комісії         В.Гомонай 

 


