
ПРОТОКОЛ № 76 
комісії з питань соціально – економічного розвитку, бюджету, фінансів 

та оподаткування 

 

від 28.08.2017          м. Ужгород  

 

ПРИСУТНІ: Гомонай В.В. – голова комісії;  

Ковальський А.В. – секретар комісії; 

Фрінт С.Л. – заст. голови комісії; 

Мандич Ю.В., Щадей В.І., Готра В.В. – члени комісії.  

ВІДСУТНІ: Химинець В.В. 

ЗАПРОШЕНІ: 

Славич В.Ю.– начальник відділу  фінансування місцевого господарства  та 

соціального захисту населення.  

Решетар В.В. – начальник відділу охорони здоров’я.  

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 

1. Про розподіл коштів медичної субвенції з державного бюджету.  

(Лист відділу охорони здоров’я  від 28.08.2017 № 29-24/224). 

 

СЛУХАЛИ: Решетар В.В. ознайомив присутніх із листом щодо розподілу 

коштів медичної субвенції на лікування жителів м. Чоп в сумі 450,0 тис. грн. 

відповідно до рішення сесії Чопської міської ради від 23.08.17 №4 «Про 

затвердження додаткової угоди №1 до договору від 09 грудня 2016 року про 

передачу коштів медичної субвенції з державного бюджету місцевим 

бюджетам на надання послуг з охорони здоров’я населенню міста Чоп. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати розподіл медичної субвенції з державного 

бюджету та рекомендувати департаменту фінансів та бюджетної політики 

внести відповідні зміни до бюджету міста на 2017 рік. 

 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

«за» - одноголосно. 

 

2. Про реєстр змін до рішення «Про бюджет міста на 2017 рік».   

(Лист департаменту міського господарства   21.08.2017 № 24.01-12/1776а). 

 

СЛУХАЛИ: Славич В.Ю. ознайомила присутніх із листом департаменту 

міського господарства щодо перерозподілу призначень між цільовими 

програмами в сумі 50 035,0 тис. грн. на ремонт покрівлі житлового будинку 

по вул. Шухевича, 14А.  

ВИРІШИЛИ: Погодити перерозподіл та рекомендувати департаменту 

фінансів та бюджетної політики внести відповідні зміни до бюджету міста на 

2017 рік. 
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За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

«за» - одноголосно. 

 

3. Про лист управління капітального будівництва   

від 23.08.2017 р.  №32-08/122 

.  

СЛУХАЛИ: Славич В.Ю. ознайомила присутніх із листом УКБ щодо змін до 

Бюджету міста по перерозподілу бюджетних призначень, а саме збільшення  

ТПКВ 4712120 КЕКВ «Капітальний ремонт огорожі території ЦМКЛ по вул.. 

Грибоєдова» на 400,0 тис. грн. за рахунок зменшення ТПКВ 4716360 КЕКВ 

3142 «Реконструкція підпірних стін головного корпусу Ужгородської ЦМКЛ 

по вул. Грибоєдова».  

ВИРІШИЛИ: Погодити та рекомендувати департаменту фінансів та 

бюджетної політики внести відповідні зміни до бюджету міста на 2017 рік. 

.  

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

«за» - одноголосно. 

 

 

Голова комісії        В.Гомонай 

 

 

Секретар комісії                                                                  А. Ковальський  


