
ПРОТОКОЛ № 51 
засідання постійної комісії з питань соціально – економічного розвитку, 

бюджету, фінансів та оподаткування 
 

від 25.11.2016         м. Ужгород  

 

ПРИСУТНІ: Гомонай В.В. – голова комісії;  

Фрінт С.Л. – заст. голови комісії; 

Ковальський А.В. – секретар комісії; 

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

ВІДСУТНІ: Мандич Ю.В. 

ЗАПРОШЕНІ: 

Гах Л.М. – начальник фінансового управління; 

 

 

ПОРЯДОК  ДЕННИЙ: 

 

Обговорення проектів рішень третього пленарного засідання чергової VІІІ 

сесії міської ради VІІ скликання. 

 

1. СЛУХАЛИ: Гах Л.М. представила проект рішення № 461 «Про зміни 

до бюджету міста на 2016 рік.» 

ВИРІШИЛИ: І. Внести зміни до додатків проекту рішення "Про зміни до 

бюджету міста на 2016 рік" №461. 

Провести по міськвиконкому наступний перерозподіл бюджетних 

призначень по комплексній Програмі розвитку та удосконалення цивільного 

захисту в м. Ужгород на 2016-2018 роки по КТКВК 250404 "Інші видатки" : 

зменшити призначення по коштах загального фонду сумі 63 000 грн; 

збільшити призначення по коштах переданих із загального фонду до 

спеціального фонду бюджету розвитку в сумі 63 000 грн. 

Зменшити бюджетні призначення міськвиконкому по загальному 

фонду бюджету по програмі розвитку земельних відносин у м. Ужгород на 

2013-2016 роки, КТКВК 250404 "Інші видатки" в сумі 30 500 грн. 

Збільшити бюджетні призначення Ужгородській міській раді по 

загальному фонду бюджету по КТКВК 010116 "Органи місцевого 

самоврядування" у сумі 30 500 грн. 

Враховуючи розпорядження голови Закарпатської обласної державної 

адміністрації 24.11.2016 № 582 "Про розподіл освітньої субвенції з 

державного бюджету". 

Збільшити обсяг доходів загального фонду бюджету м. Ужгород на 

2 289 900 грн. - освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 

(КДК 41033900). 

Збільшити видатки управлінню освіти по КТКВК 070201 

"Загальноосвiтнi школи (в т. ч. школа-дитячий садок, iнтернат при школі), 

спецiалiзованi школи, лiцеї, гiмназiї, колегiуми" за рахунок освітньої 
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субвенції з державного бюджету у сумі 2 289 000 грн., в тому числі по 

загальному фонду бюджету – на 805 100 грн., по коштах, переданих із 

загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду – на 

1 484 800 грн. для "Оснащення загальноосвітніх навчальних закладів з 

поглибленим вивченням природничих та математичних предметів (спеціа-

лізованих шкіл (шкіл-інтернатів) I – III ступенів з поглибленим вивченням 

окремих предметів та курсів, гімназій (гімназій-інтернатів), колегіумів 

(колегіумів-інтернатів), ліцеїв (ліцеїв-інтернатів) та опорних закладів) 

засобами навчання, у тому числі кабінетами фізики, хімії, біології, географії, 

математики, навчальними комп’ютерними комплексами з мультимедійними 

засобами навчання; впровадження енергозберігаючих технологій". 

Враховуючи постанову Кабінету Міністрів України 09.11.2016 № 807 

"Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 24 червня 

2016 р. № 395". 

Провести по управлінню капітального будівництва наступний 

перерозподіл бюджетних призначень по коштах переданих із загального 

фонду до бюджету розвитку спеціального фонду за рахунок субвенції з 

державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо 

соціально-економічного розвитку окремих територій: 

Зменшити бюджетні призначення по КТКВК 150101 "Капітальні 

вкладення" на об'єкт "Реконструкція каналізаційного колектора по 

вул. Тельмана, м. Ужгород" в сумі 872 228 грн. 

Збільшити бюджетні призначення по КТКВК 080101 "Лікарні" на 

об'єкт "Капітальний ремонт приміщень відділення захворювання органів 

дихання стаціонару МДКЛ по вул. Бращайків, м. Ужгород" в сумі 

872 228 грн. 

Доповнити текст проекту рішення "Про зміни до бюджету міста на 

2016 рік" наступними пунктами: 

Визнати затверджені бюджетні призначення по коштах переданих із 

загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду по управлінню 

капітального будівництва по КТКВК 080101 "Лікарні" на об'єкт "Капітальний 

ремонт приміщень відділення захворювання органів дихання стаціонару 

МДКЛ по вул. Бращайків, м. Ужгород" в сумі 27 000 грн. коштами 

співфінансування  міського бюджету відповідно до постанови Кабінету 

Міністрів України 24.06.2016 № 395 "Деякі питання надання у 2016 році 

субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів 

щодо соціально-економічного розвитку окремих територій" із змінами та п. 3 

постанови Кабінету Міністрів України 18.05.2011 № 520 "Про затвердження 

Порядку та умов надання субвенцій з державного бюджету місцевим 

бюджетам на виконання інвестиційних програм (проектів)" із змінами. 

Затвердити зміни до переліку об'єктів по бюджету розвитку, видатки по 

яких у 2016 році по м. Ужгороду фінансуються за рахунок субвенції з 

державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо 

соціально-економічного розвитку окремих територій згідно з додатком 8. 
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ІІ. Внести зміни до додатків проекту рішення «Про зміни до бюджету 

міста на 2016 рік». 

Провести по департаменту міського господарства наступний 

перерозподіл бюджетних призначень: 

зменшити призначення по коштах переданих із загального фонду до 

спеціального фонду бюджету розвитку по «Програмі благоустрою 

м. Ужгород на 2015-2017 роки» на об’єкт «Реконструкція вул. Можайського 

(8 Березня-Минайська)» КТКВК 170703 в сумі 260,0 тис. грн; 

збільшити призначення по коштах переданих із загального фонду до 

спеціального фонду бюджету розвитку для реалізації «Програми фінансової 

підтримки комунальних підприємств міста Ужгород на 2016-2017 роки» 

КТКВК 180409 в сумі 260,0 тис. грн. 

ІІІ. перерозподіл бюджетних призначень: 

зменшити призначення по коштах переданих із загального фонду до 

спеціального фонду бюджету розвитку всього в сумі 2 881 933 грн., з них: 

по КТКВК 100203 в сумі 757 682 грн.; 

по «Програмі благоустрою м. Ужгород на 2015-2017 роки» всього в 

сумі 2 124 251 грн., в т. ч.: 

  по КТКВК 170703 «Видатки на проведення робіт, пов'язаних із 

будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних 

доріг» в сумі 1 145 688 грн., по КТКВК 100203 «Благоустрій міст, сіл, селищ» 

в сумі  978 563 грн.,  

 збільшити призначення по коштах переданих із загального фонду до 

спеціального фонду бюджету розвитку всього в сумі 2 881 933 грн., з них: 

 по «Програмі фінансової підтримки комунальних підприємств міста 

Ужгород на 2016-2017 роки»  КТКВК 100103 «Дотація житлово-

комунальному господарству» в сумі 2 000 000 грн.; 

по Програма капітального ремонту житлового фонду міста Ужгород на 2015-

2017 роки в сумі 881 993 грн., з них зменшити КТКВК 100102 «Капiтальний 

ремонт житлового фонду місцевих органів влади» в сумі 128 573 грн., а 

збільшити КТКВК 100106 «Капітальний ремонт житлового фонду об’єднань 

спiввласникiв багатоквартирних будинків» в сумі  1 010 506 грн. 

Підтримати проект рішення та рекомендувати його до розгляду на сесії 

з урахуванням висловленої пропозиції. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

 

 

Голова комісії        В.Гомонай 

 

 

Секретар комісії        А.Ковальський 
 


