
ПРОТОКОЛ № 109 
засідання комісії з питань соціально – економічного розвитку, бюджету, 

фінансів та оподаткування 

 

від 05.06.2018 р.           м. Ужгород  

 

ПРИСУТНІ: 

 

 

 

         ВІДСУТНІ: 

 

Готра В.В. – голова комісії; 

Фрінт С.Л. – заст. голови комісії; 

Ковальський А.В. – секретар комісії; 

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

Мандич Ю.В. , Гомонай В.В. – члени комісії.  

 

    ЗАПРОШЕНІ: Андріїв Б.Є. – міський голова; 

Гах Л.М. – директор департаменту фінансів та бюджетної 

політики; 

Кенс О.Ю. – заступник директора департаменту фінансів 

та бюджетної політики, начальник відділу планування та 

аналізу доходів бюджету; 

Біксей А.Б. – начальник департаменту праці та 

соціального захисту населення; 

Бабидорич В.І. – директор департаменту міського 

господарства; 

Яцків О.І. – заступник директора департаменту, 

начальник відділу закупівель та регулювання 

економічної діяльності департаменту міського 

господарства; 

Пономарьов С.Б., Чурило М.М., Губкович В.М. – депутати 

міської ради. 
  

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
 

  І. Про службову записку департаменту фінансів та бюджетної політики 

16.05.2018 р. № 209/26/03-20 щодо  розгляду  пропозицій та зауважень  ГО 

"Організація роботодавців міста Ужгорода"  та обґрунтування розміру ставок 

податку на майно. 

ІІ. Про службову записку департаменту фінансів та бюджетної політики від 

04.06.2018 р. №236/26/02-18 (додаткова потреба на виплату заробітної плати 

органам місцевого самоврядування). 

ІІІ. Про лист департаменту фінансів та бюджетної політики 04.06.2018 р. 

№237/26/04-10. 

IV. Про лист департаменту праці та соціального захисту населення 

16.04.2018 № 35.02-34/1100 ( про перерозподіл призначень). 

V. Про усне звернення депутата Чурило М.М.  
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  I.    Про службову записку департаменту фінансів та 

бюджетної політики 16.05.2018 р. № 209/26/03-20 про  розгляд  пропозицій 

та зауважень  ГО "Організація роботодавців міста Ужгорода". 

СЛУХАЛИ: Кенс О.Ю. ознайомила присутніх з листом ГО "Організація 

роботодавців міста Ужгорода", надала обґрунтування розміру ставок на 

майно до проекту рішення "Про місцеві податки та збори" та інформацію по 

найбільших суб'єктах господарювання – землекористувачах, яким міською 

радою надавались пільги по сплаті земельного податку. 

ВИРІШИЛИ: Взяти інформацію до відома. Підтримати зауваження 

департаменту фінансів та рекомендувати відхилити пропозицію ГО 

"Організація роботодавців міста Ужгорода". 

         

  За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

 

ІІ. Про службову записку  від 04.06.2018 р. №236/26/02-18 департаменту 

фінансів та бюджетної політики (додаткова потреба на виплату 

заробітної плати органам місцевого самоврядування). 

СЛУХАЛИ: Гах. Л.М. доповіла присутнім про необхідність додаткової 

потреби на утримання апарату управління  на 2018 рік із врахуванням 

постанови Кабінетів Міністрів України 10.05.2018 №363. 

ВИРІШИЛИ: Взяти інформацію до відома. Розглянути клопотання за 

результатами підсумків виконання бюджету і за умови наявного 

перевиконання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

 

ІІІ. Про лист департаменту фінансів та бюджетної політики 04.06.2018 р. 

№237/26/04-10. 

СЛУХАЛИ: Гах Л.М. ознайомила присутніх із реєстром листів головних 

розпорядників коштів, щодо внесення змін до бюджету міста на 2018 рік.  

(додаються)  

ВИСТУПИЛИ: Біксей А.Б., Бабидорич В.І. доповіли про потребу у коштах 

відповідно до листів.   

1. Ужгородська міська рада: 

1.1.  лист № 07-28/128 від 30.05.2018 року. 

ВИРІШИЛИ: Розглянути клопотання розпорядників коштів за результатами 

підсумків виконання бюджету і за умови наявного перевиконання.  

 

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

2. Управління освіти: 

2.1.  лист № 01-14/413 від 23.05.2018 року.  

2.2.  лист № 01-14/282  від 17.04.2018 року. 
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2.3.  лист 01-14/285 від 17.04.2018 року. 

ВИРІШИЛИ: Розглянути клопотання розпорядників коштів за результатами 

підсумків виконання бюджету і за умови наявного перевиконання.  

 

За це рішення голосували: 

"ЗА" - одноголосно 

 

3. Управління містобудування та архітектури: 

3.1.  лист № 01-22/197 від 16.04.2018 року. 

ВИРІШИЛИ: Розглянути клопотання розпорядників коштів за результатами 

підсумків виконання бюджету і за умови наявного перевиконання.  

 

За це рішення голосували: 

"ЗА" - одноголосно 

 

3.2. лист № 01-22/268 від 30.05.2018 року. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати департаменту фінансів та бюджетної політики  

передбачити кошти з міського бюджету в сумі 200.000 грн. на "Програму 

комплексного забезпечення містобудівною документацією міста Ужгород на 

2018 рік"  за рахунок зменшення обсягу резервного фонду міста. 

 

За це рішення голосували: 

                  "ЗА" - одноголосно 

 

4. Департамент праці та соціального захисту населення: 

4.1.  лист № 35.02-34/1440 від 22.05.2018 року. 

4.2.  лист № 35.02-34/1441 від 22.05.2018 року. 

4.3.  лист № 35.10-04/1477 від 22.05.2018 року. 

ВИРІШИЛИ: Розглянути клопотання розпорядників коштів за результатами 

підсумків виконання бюджету і за умови наявного перевиконання. 

 

За це рішення голосували: 

"ЗА" – 4 

Не приймали участь у голосуванні - 1 

 

5. Департамент фінансів та бюджетної політики: 

5.1. лист № 183/26/05-33 від 17.04.2018 року. 

ВИРІШИЛИ: Розглянути клопотання розпорядників коштів за результатами 

підсумків виконання бюджету і за умови наявного перевиконання. 

 

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 
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6. Департамент міського господарства: 

6.1 . лист від 27.04.2018 р. № 25.01–10/723  

6.2. лист від 30.05.2018 р. № 25.01 – 10/873  

ВИРІШИЛИ: Розглянути клопотання розпорядників коштів за результатами 

підсумків виконання бюджету і за умови наявного перевиконання. 

 

За це рішення голосували: 

      "ЗА" – одноголосно 

 

7. Управління у справах культури, спорту, сім’ї та молоді: 

7.1.  лист № 31.1-18/185 від 24.04.2018 року. 

7.2. лист № 31.1-18/184 від 24.04.2018 року. 

7.3. лист № 31.1 – 18/182 від 24.04.2018 року. 

ВИРІШИЛИ: Розглянути клопотання розпорядників коштів за результатами 

підсумків виконання бюджету і за умови наявного перевиконання. 

 

За це рішення голосували: 

      "ЗА" – одноголосно 

 

8. Управління економіки та стратегічного планування:  

8.1. лист № 1.02-05/112 від 02.05.2018 року. 

ВИРІШИЛИ: Розглянути клопотання розпорядників коштів за результатами 

підсумків виконання бюджету і за умови наявного перевиконання. 

 

За це рішення голосували: 

      "ЗА" – одноголосно 

 

IV. Про лист департаменту праці та соціального захисту населення 

16.04.2018 р. № 35.02-34/1100 щодо перерозподілу бюджетних призначень.   

СЛУХАЛИ: Біксей А.Б. проінформував присутніх про необхідність 

перерозподілу призначень по апарату управління у зв'язку з переходом 

управління на електричне опалення та економією видатків на оплату 

природного газу зменшити по коду 2274 "Оплата природного газу" на 85 000 

грн., збільшити на поточний ремонт приміщень 40 000 грн., та придбання 

сканерів для створення електронного архіву в сумі 45 000грн.) 

ВИРІШИЛИ: Погодити перерозподіл призначень, рекомендувати  

департаменту фінансів та бюджетної політики підготувати питання до 

розгляду на сесії міської ради. 

 

За це рішення голосували: 

"ЗА" – 4 

Не приймали участь у голосувані -1 
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     V. Про усне звернення депутата Чурило М.М.  

СЛУХАЛИ: Чурило М.М. який просив у зв'язку із численним зверненнями 

виборців, відшукати в 2018 році кошти для проведення ремонту покрівлі за 

адресою Данила Галицького № 6.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати звернення депутата Чурило М.М та доручити 

департаменту фінансів та бюджетної політики виділити необхідні кошти за 

результатами залишку коштів бюджету міста. Передбачити фінансування в 

розмірі 223.00 тис. 

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

 

 

Голова комісії       В. Готра    

 

 

Секретар комісії  А. Ковальський 

     

 


