
ПРОТОКОЛ № 47 
засідання постійної комісії з питань соціально – економічного розвитку, 

бюджету, фінансів та оподаткування 
 

від 03.11.2016         м. Ужгород  

 

ПРИСУТНІ: Гомонай В.В. – голова комісії;  

Фрінт С.Л. – заст. голови комісії; 

Готра В.В., Мандич Ю.В.,  

Химинець В.В., Щадей В.І. – члени комісії.  

ВІДСУТНІ: 

Ковальський А.В. – секретар комісії; 

ЗАПРОШЕНІ: 

Гах Л.М. – начальник фінансового управління; 

 

ПОРЯДОК  ДЕННИЙ: 

 

1. Про розподіл субвенції з державного бюджету (відповідно до листа 

управління праці та соціального захисту населення від 02.11.2016 № 35.2-

37/3089). 

2. Про розподіл субвенції з державного бюджету (відповідно до листа 

управління праці та соціального захисту населення від 02.11.2016 № 35.2-

37/3090). 

 

1. СЛУХАЛИ: Гах Л.М. ознайомила присутніх із листом управління праці та 

соціального захисту населення від 02.11.2016 № 35.2-37/3089 щодо розподілу 

субвенції з державного бюджету відповідно до розпорядження голови 

Закарпатської обласної державної адміністрації від 28.10.2016 № 522. 

ВИРІШИЛИ: Погодити розподіл видатків між КТКВК та КЕКВ на загальну 

суму 1377000,00 грн., а саме: 

 1. 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 (утримання будинків і споруд та прибудинкових 

територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот» збільшити 

видатки на загальну суму 1 377 000,00 грн., в т.ч.: 

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

поширюється чинність Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії 

її 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 реабілітованих 

громадян, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами, на 

житлово – комунальні послуги» КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню» 

збільшити на 187249,16 грн. 
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 - 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 

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 України, звільнених зі служби за віком, хворобою або вислугою 

років військовослужбовців Служби безпеки України, працівникам міліції, 

особам начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького 

складу кримінально – виконавчої системи, державної пожежної охорони, 

пенсіонерам з числа слідчих прокуратури, дітям (до досягнення повноліття) 

працівників міліції, осіб начальницького складу податкової міліції, рядового і 

начальницького складу кримінально – виконавчої системи, державної 

пожежної охорони, 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, які загинули (померли) або пропали безвісти під час 

проходження військової служби, батькам та членам сімей осіб рядового і 

начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту, Державної 

служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, які загинули 

(померли), пропали безвісти або стали інвалідами при проходженні служби, 

суддям у відставці, на житлово – комунальні послуги» КЕКВ 2730 «Інші 

виплати населенню» збільшити на 56 178, 14 грн.; 

 - 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» збільшити на 15 337,19 грн.; 

  - по КТКВК 090215 «Пільги багатодітним сім’ям на житлово – 

комунальні послуги» КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню» збільшити на 

26338,46 грн.; 

 - по КТКВК 090405 «Субсидії населенню для відшкодування витрат на 

оплату житлово – комунальних послуг» КЕКВ 2730 «Інші виплати 

населенню» збільшити на 1091897,05 грн. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

 

2. СЛУХАЛИ: Гах Л.М. ознайомила присутніх із листом управління праці та 

соціального захисту населення від 02.11.2016 № 35.2-37/3090 щодо 

перерозподілу видатків між КТКВК та КЕКВ по «Субвенції на надання пільг 

та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного 

побутового палива і скрапленого газу» на загальну суму 4859,00 грн.. 
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ВИРІШИЛИ:Погодити перерозподіл видатків між КТКВК та КЕКВ по 

«Субвенції на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання 

твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу» на 

загальну суму 4859,00 грн., а саме: 

- по КТКВК 090202 «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, 

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 на придбання твердого палива та скрапленого газу» 

КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню» зменшити на 3850,00 грн.; 

- по КТКВК 090205 «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 внутрішніх 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 України, звільненим зі 

служби за віком, хворобою або вислугою років працівникам міліції, 

особам начальницького складу податкової міліції, рядового і 

начальницького складу кримінально – виконавчої системи, 

державної пожежної охорони, дітям (до досягнення повноліття) 

працівників міліції, осіб начальницького складу, податкової міліції, 

рядового і начальницького складу кримінально – виконавчої 

системи, державної пожежної охорони, загиблих або померлих у 

зв’язку із виконанням службових обов’язків, непрацездатним 

членам сімей, які перебували на їх утриманні, на придбання 

твердого палива» КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню» зменшити 

на 1000,00 грн.; 

- по КТКВК 090406 «Субсидії населенню для відшкодування витрат 

на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і 

скрапленого газу» КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню» збільшити 

на 4850,00 грн. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

 

 

Голова комісії        В.Гомонай 

 


