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ПРОТОКОЛ № 122 
засідання постійної комісії з питань соціально – економічного розвитку, 

бюджету, фінансів та оподаткування 

 

від 08.11.2018 р.         м. Ужгород  

 

ПРИСУТНІ: Готра В.В. – голова комісії. 

Фрінт С.Л. – заст. голови комісії.  

Ковальський А.В. – секретар комісії. 

Гомонай В.В., Щадей В.І.,  

Химинець В.В.– члени комісії. 

ВІДСУТНІ:  

Мандич Ю.В.– члени комісії. 

ЗАПРОШЕНІ: 

Андріїв Б.Є. – Ужгородський міський голова; 

Гах Л.М. – директор департаменту фінансів та бюджетної політики; 

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

Турховська Г.І. – начальник відділу бухгалтерського обліку міської ради та 

виконкому; 

Травіна О.В.– начальник управління економіки та стратегічного планування; 

Зубар М.О.–головний бухгалтер управління економіки та стратегічного 

планування; 

Пуківська М.І. – начальник управління освіти; 

Бабидорич В.І. – директор департаменту міського господарства; 

Яцків О.І. – заступник директора департаменту міського господарства; 

Карташов С.О. – директор «КП Водоканал м. Ужгорода». 

Грамотник В.І. – директор «КП КТП 072801» 
 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

I. Про перерозподіл освітньої субвенції відповідно до листа департаменту 

фінансів та бюджетної політики  06.11.2018р. № 527/26/02-15. 

II. Про лист департаменту фінансів та бюджетної політики 06.11.2018р. № 

527/26/02-15.(перерозподіл). 

III. Про лист департаменту фінансів та бюджетної політики 06.11.2018р. № 

527/26/02-15.(додаткова потреба). 

IV. Про лист ужгородської міської ради 07.11.2018 р. № 07-28/371.  

 

I. Про перерозподіл освітньої субвенції відповідно до листа департаменту 

фінансів та бюджетної політики  06.11.2018р. № 527/26/02-15. 

 

СЛУХАЛИ: Готра В.В. ознайомив присутніх зі змістом листа управління 

освіти від 26.10.2018р. №01-14/755 щодо перерозподілу освітньої субвенції в 

межах загального обсягу. 
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ВИРІШИЛИ: Погодити перерозподілу освітньої субвенції в межах загального 

обсягу наступним чином: зменшити видатки по загальному фонду по коду 

ТПКВКМБ 061160 у сумі 97 600 грн., збільшити видатки по зальному фонду 

бюджету по коду ТПКВКМБ 0611020  у сумі 97 600 грн. 

  

 За це рішення голосували: 

             "ЗА" – 4 

"Не приймали участі у голосуванні" – 2 

 

II. Про лист департаменту фінансів та бюджетної політики 06.11.2018р. 

№ 527/26/02-15. 

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

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

( перерозподіл)   

1. Відділ охорони здоров’я   

1.1. лист № 958/33-17 від 25.09.2018 р.      

ВИРІШИЛИ: Погодити перерозподіл бюджетних призначень, а саме 

зменшити видатки  по коду ТПКВВКМБ 0712010 «Багатопрофільна 

стаціонарна медична допомога» у сумі 550 000 грн, управлінню капітального 

будівництва збільшити видатки спеціального фонду бюджету розвитку у сумі 

550. 000 на проведення капітального ремонту першого поверху будівлі  та 

дитячого майданчика стаціонару МДКЛ по вул. Бращайків,6 та доручити 

департаменту фінансів винести питання на розгляд чергової сесії міської ради.  

             За це рішення голосували: 

                         "ЗА" – 4 

  Не приймали участі у голосуванні – 2 

 

 

1.2. лист №33-24/300 від 29.10.2018р.   

ВИРІШИЛИ: Погодити перерозподіл бюджетних призначень по коду 

ТПКВКМБ 0710160, в частині призначення  компенсації за невикористану 

відпустку у сумі 40 140 грн залишити без задоволення.  

Доручити департаменту фінансів винести питання на розгляд чергової сесії 

міської ради.  

За це рішення голосували: 

                    "ЗА" – 4 

                         Не приймали участі у голосуванні – 2 

 

2. Виконком: 

2.1. лист 07-28/339 від 22.10.2018 р.     

ВИРІШИЛИ: Погодити перерозподіл бюджетних призначень та доручити 

департаменту фінансів винести питання на розгляд чергової сесії міської ради.  



3 
 

 

За це рішення голосували: 

                    "ЗА" – 4 

                         Не приймали участі у голосуванні – 2 

 

 

2.2. лист № 07-28/363 від 01.11.2018 р. 

ВИРІШИЛИ: Погодити перерозподіл бюджетних призначень та доручити 

департаменту фінансів винести питання на розгляд чергової сесії міської ради.  

   За це рішення голосували: 

                    "ЗА" – 4 

                         Не приймали участі у голосуванні – 2 

 

2.3. лист № 07-28/362 від 01.11.2018 р. 

ВИРІШИЛИ: Погодити перерозподіл бюджетних призначень та доручити 

департаменту фінансів винести питання на розгляд чергової сесії міської ради.  

  За це рішення голосували: 

                    "ЗА" – 4 

                         Не приймали участі у голосуванні – 2 

 

3. Управління у справах культури, спорту, сімї та молоді:   

3.1. лист № 31.1-18/465 від  23.10.2018 р. 

ВИРІШИЛИ: Погодити перерозподіл бюджетних призначень в межах 

загального обсягу та зменшити видатки в сумі 40 260 тис.грн. Доручити 

департаменту фінансів винести питання на розгляд чергової сесії міської ради. 

  За це рішення голосували: 

                    "ЗА" – 4 

                         Не приймали участі у голосуванні – 2 

 

4. Управління освіти: 

4.1. лист №01-14/756 від 26.10.2018 р.  

ВИРІШИЛИ: Погодити перерозподіл бюджетних призначень та доручити 

департаменту фінансів винести питання на розгляд чергової сесії міської ради.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – 4 

"Не приймав участі у голосуванні" – 2 

 

4.2. лист № 01-14/754 від 26.10.2018 р.  

ВИРІШИЛИ: Погодити перерозподіл бюджетних призначень та доручити 

департаменту фінансів винести питання на розгляд чергової сесії міської ради.  
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 За це рішення голосували: 

              "ЗА" – 4 

"Не приймав участі у голосуванні" – 2 

 

5. Управління економіки та стратегічного планування: 

5.1. лист №1.04-05/291 від 31.10.2018 р. 

ВИРІШИЛИ: Погодити перерозподіл бюджетних призначень та доручити 

департаменту фінансів винести питання на розгляд чергової сесії міської ради.  

                                           За це рішення голосували: 

              "ЗА" – 4 

"Не приймав участі у голосуванні" – 2 

 

6. Департамент фінансів та бюджетної політики: 

6.1. лист №507/26/05-33 від 29.10.2018 р. 

ВИРІШИЛИ: Погодити перерозподіл бюджетних призначень та доручити 

департаменту фінансів винести питання на розгляд чергової сесії міської ради.  

   За це рішення голосували: 

"ЗА" – 4 

"Не приймав участі у голосуванні" – 2 

 

7. Департамент праці та соціального захисту населення: 

7.1. лист №35.06-37/3259 р. 

ВИРІШИЛИ: Погодити перерозподіл бюджетних призначень та доручити 

департаменту фінансів винести питання на розгляд чергової сесії міської ради.  

   За це рішення голосували: 

"ЗА" – 4 

"Не приймав участі у голосуванні" – 2 

 

III. Про лист департаменту фінансів та бюджетної політики від 06.11.2018 

№ 527/26/02-15.(додаткова потреба). 

 

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

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

(додаються)  

1. Департамент праці та соціального захисту населення:  

1.1. лист № 35.01-27/2941 від 10.10.2018 р.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати клопотання № 35.01-27/2941 від 10.10.2018 р. та 

рекомендувати виділити додаткові кошти для заміни підземного кабелю 

електропостачання та облаштування окремої лінії електропостачання по коду 
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ТПКВКМБ 0810160 у сумі 40 000 грн. за рахунок вивільнення коштів з інших 

розпорядників коштів. 

   За це рішення голосували: 

"ЗА" – 4 

 Не приймали участі у голосуванні  – 2 

 

1.2. службова записка б/н.(додаткові кошти на видатки по оскарженню 

рішення суду) 

ВИРІШИЛИ: Розглянути клопотання розпорядників коштів за результатами 

підсумків виконання бюджету і за умови наявного перевиконання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – 4 

"Не приймав участі у голосуванні" – 2 

 

    1.3. лист № 35.06-37/3242 від 01.11.2018 р.  

ВИРІШИЛИ: Задовільнити частково клопотання № 35.06-37/3242 від 

01.11.2018 р. та рекомендувати виділити додаткові кошти на: 

– Програму додаткових гарантій соціального захисту громадян на 2018 в сумі – 

38 130, 00 грн.; 

Повернутись до розгляду клопотання розпорядників коштів за результатами 

підсумків виконання бюджету і за умови наявного перевиконання в частинах: 

– Програми фінансування видатків на компенсаційні виплати за пільговий 

проїзд автомобільним транспортом на міських автобусних маршрутах 

загального користування у м. Ужгород на 2018 рік; 

– Виділення додаткових коштів на компенсаційні виплати за пільговий проїзд 

залізнодорожнім транспортом (погашення заборгованості за 2015 рік). 

– Виділення коштів на сплату судового збору на користь ПАТ «Українська 

залізниця» та ПАТ «Укртелеком». 

  За це рішення голосували: 

"ЗА" – 4 

Не приймали участі у голосуванні  – 2 

 

2. Департамент міського господарства: 

2.1. лист № 886/24.01-12 від 26.10.2018 р.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати клопотання № 886/24.01-12 від 26.10.2018 р. та 

рекомендувати виділити додаткові кошти на фінансову допомогу КП КАТП 

072801, щодо податкового боргу з екологічного податку в сумі 800. 538,44 грн.   
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За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

 

2. Управління економіки та стратегічного планування: 

3.1. лист № 01.04-05/292 від 31.10.2018 р. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати клопотання № 01.04-05/292 від 31.10.2018 р. та 

рекомендувати виділити додаткові кошти на оплату праці з нарахуваннями у 

сумі 91 270 тис.грн. 

За це рішення голосували: 

"ЗА" – 4 

"Не приймав участі у голосуванні" – 2 

 

3.2. лист № 04-05/295 від 02.11.2018 р. 

ВИРІШИЛИ: Розглянути клопотання розпорядників коштів за результатами 

підсумків виконання бюджету і за умови наявного перевиконання. 

За це рішення голосували: 

"ЗА" – 4 

"Не приймав участі у голосуванні" – 2 

 

5. Управління містобудування та архітектури: 

5.1. Службова записка №01-22/513 від 30.10.2018р. та лист  №01-22/516 від 

02.11.2018р. 

ВИРІШИЛИ: Розглянути клопотання розпорядників коштів за результатами 

підсумків виконання бюджету і за умови наявного перевиконання. 

За це рішення голосували: 

"ЗА" – 4 

"Не приймав участі у голосуванні" – 2 

 

 

IV. Про лист ужгородської міської ради 07.11.2018 р. № 07-28/371.  

СЛУХАЛИ: Готра В.В. ознайомив присутніх зі змістом листа ужгородської 

міської ради 07.11.2018 р. № 07-28/371, щодо перерозподілу коштів у межах 

двох розпорядників у зв’язку з введенням додаткової одиниці в штат апарату 

міської ради. 

ВИРІШИЛИ: Погодити перерозподіл бюджетних призначень та доручити 

департаменту фінансів винести питання на розгляд чергової сесії міської ради.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – 4 

"Не приймав участі у голосуванні" – 2 
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СЛУХАЛИ: Готра В.В.  зауважив, що не всі питання порядку денного були 

розглянуті та вніс пропозицію оголосити перерву та продовжити засідання у 

вівторок 13.11.2018 року. 

ВИРІШИЛИ: Оголосити перерву та продовжити засідання у вівторок 

13.11.2018 року. 

За це рішення голосували: 

"ЗА" – 4 

"Не приймав участі у голосуванні" – 2 

 

 

від 13.10.2018 року        м. Ужгород 

 

 

       ПРИСУТНІ:  

 

 

 

         

         ВІДСУТНІ: 

Готра В.В. – голова комісії;  

Фрінт С.Л. – заступник голови комісії; 

Гомонай В.В., Щадей В.І., 

Мандич Ю.В.– члени комісії.  

 

Ковальський А.В. – секретар комісії; 

Химинець В.М.– член комісії. 

 

    ЗАПРОШЕНІ: Андріїв Б.Є. – Ужгородський міський голова;  

Гах Л.М. – директор департаменту фінансів та бюджетної 

політики; 

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

Яцків О.І. – заступник директора департаменту міського 

господарства; 

 
 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

 

I. Про лист виконавчого комітету ужгородської міської ради 06.11.2018 р. 

№ 07-28/369 . 

II. Про лист департаменту міського господарства 12.11.2018 р. №25.01-

10/2292.  

III. Про лист управління освіти 12.11.2018 р. № 01-14/808. 

IV. Про лист управління освіти 28.09.2018 р. № 01-14/806. 

V. Про лист управління освіти 28.09.2018 р. № 01-14/807. 

VI. Про лист департаменту міського господарства 14.11.2018р.№ 25.01-

10/2302. 

VII. Про лист департаменту фінансів та бюджетної політики  09.11.2018р. 

№537/26/05-33. 
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VIII. Про лист виконавчого комітету Ужгородської міської ради   

13.11.2018р. №07-28/380. 

IX. Про лист управління капітального будівництва 13.11.2018р. №28.01-

11/221.  

X. Про лист КП «КАТП 072801» 26.10.2018 р. № 886/24.01-12. 

XI. Про лист департаменту праці та соціального захисту населення 

13.11.2018 №35.06-34/3373. 

XII. Про надання інформації. 

XIII. Про розгляд показників бюджету міста на 2019 рік. 

XIV. Про лист департаменту фінансів та бюджетної політики 24.10.2018 р. 

№501/26/02-18. 

I. Про лист виконавчого комітету ужгородської міської ради № 07-28/369 

від 06.11.2018 р.  

СЛУХАЛИ: Готра В.В. ознайомив присутніх із листом виконавчого комітету 

ужгородської міської ради № 07-28/369 від 06.11.2018 р. щодо  виділення 

додаткових коштів для придбання робочих станцій для оформлення та видачі 

документів, що підтверджують громадянство України, з комплексом 

обладнання для зняття біометричних даних.  

ВИРІШИЛИ: Розглянути клопотання розпорядників коштів за результатами 

підсумків виконання бюджету і за умови наявного перевиконання. 

За це рішення голосували: 

   "ЗА" – одноголосно 

 

II. Про лист департаменту міського господарства №25.01-10/2292 від 

12.11.2018 р.( з додатками на 2 арк.) 

СЛУХАЛИ: Готра В.В. ознайомив присутніх із листом департаменту міського 

господарства №25.01-10/2292 від 12.11.2018 р. щодо здійснення перерозподілу 

бюджетних призначень в розрізі цільових Програм згідно з додатком на 2 арк.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

ВИРІШИЛИ: Погодити перерозподіл бюджетних призначень в розрізі 

цільових Програм згідно з додатками.    

Департаменту фінансів та бюджетної політики підготувати проект рішення на 

чергову сесію міської ради та внести відповідні зміни до бюджету міста на 

2018р.  

За це рішення голосували: 

      "ЗА" – одноголосно 

 

III. Про лист управління освіти 12.11.2018 р. № 01-14/808. 

СЛУХАЛИ: Готра В.В. ознайомив присутніх із листом  управління освіти 

12.11.2018 р. № 01-14/808, щодо перерозподілу бюджетних призначень в межах 

розпорядників коштів.  
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ВИРІШИЛИ: Відмовити у перерозподілі. Вивільнені кошти направити на 

потреби департаменту міського господарства. Департаменту фінансів та 

бюджетної політики винести питання на розгляд чергової сесії міської ради.  

 

За це рішення голосували: 

      "ЗА" – одноголосно 

 

 

IV. Про лист управління освіти 28.09.2018 р. № 01-14/806. 

СЛУХАЛИ: Готра В.В. ознайомив присутніх із листом  управління освіти 

28.09.2018 р. № 01-14/806, щодо перерозподілу кошторисних призначень 

місцевого фонду бюджету на 2018 рік. 

ВИРІШИЛИ: Частково погодити перерозподіл у сумі 944 000 тис.грн. а саме: 

– КЕКВ 2120 – 14 000 тис.грн. (нарахування на заробітну плату професійно – 

технічним закладам) 

– КЕКВ 2273 – 130 000 тис. грн (оплата електроенергії професійно –технічним 

закладам) 

– КЕКВ 2210 – (загально освітнім школам міста на новорічні подарунки) –

500 000 тис. грн. 

– КЕКВ 2210 – ( дошкільним навчальним закладам на новорічні подарунки) – 

300 000 тис. грн. 

Вивільнені кошти в сумі 538 650 тис.грн. передати на потреби департаменту 

міського господарства. 

Департаменту фінансів та бюджетної політики винести питання на розгляд 

чергової сесії міської ради.  

 

За це рішення голосували: 

      "ЗА" – одноголосно 

 

V. Про лист управління освіти 28.09.2018 р. № 01-14/807. 

СЛУХАЛИ: Готра В.В. ознайомив присутніх із листом  управління освіти 

28.09.2018 р. № 01-14/807, щодо перерозподілу кошторисних призначень 

місцевого фонду бюджету на 2018 рік, а саме: 

– Зменшити по КПКВК 01611161 КЕКВ 3110 в сумі 35 000 тис. грн. 

– Збільшити по КПКВК 0611020 КЕКВ 3110 в сумі 35 000 тис. грн. 

ВИРІШИЛИ: Погодити перерозподіл бюджетних призначень та доручити 

департаменту фінансів та бюджетної політики винести питання на розгляд 

чергової сесії міської ради.  

 

За це рішення голосували: 

      "ЗА" – одноголосно 

 

VI. Про лист департаменту міського господарства 14.11.2018р. № 25.01-

10/2302  

СЛУХАЛИ: Готра В.В. ознайомив присутніх із листом  департаменту міського 

господарства № 25.01-10/2302 від 14.11.2018р. щодо виділення додаткових 

коштів в міському бюджеті  для реалізації заходів цільових бюджетних 
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Програм у 2018 році. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати клопотання № 25.01-10/2302 від 14.11.2018р.  та 

рекомендувати виділити додаткові кошти в сумі 1 199 850 грн. 

Департаменту фінансів та бюджетної політики підготувати проект рішення на 

чергову сесію міської ради та внести відповідні зміни до бюджету міста на 

2018р.  

За це рішення голосували: 

      "ЗА" – одноголосно 

 

VII. Про лист департаменту фінансів та бюджетної політики  09.11.2018р. 

№537/26/05-33 

СЛУХАЛИ: Готра В.В. ознайомив присутніх із листом  департаменту фінансів 

та бюджетної політики  09.11.2018р. №537/26/05-33, щодо перерозподілу 

бюджетних призначень для придбання багатофункціональних пристроїв по 

КВКВК МБ 3710160. 

ВИРІШИЛИ:  Погодити перерозподіл бюджетних призначень та доручити 

департаменту фінансів винести питання на розгляд чергової сесії міської ради.  

 

За це рішення голосували: 

      "ЗА" – одноголосно 

 

VIII. Про лист виконавчого комітету Ужгородської міської ради   

13.11.2018р. №07-28/380. 

СЛУХАЛИ: Готра В.В. ознайомив присутніх із листом  виконавчого комітету 

Ужгородської міської ради 13.11.2018р. №07-28/380, щодо перерозподілу 

бюджетних призначень в межах одного розпорядника для придбання бензину 

для службового автотранспорту. 

ВИРІШИЛИ:  Погодити перерозподіл бюджетних призначень та доручити 

департаменту фінансів винести питання на розгляд чергової сесії міської ради.  

 

За це рішення голосували: 

      "ЗА" – одноголосно 

 

IX. Про лист управління капітального будівництва 13.11.2018р. №28.01-

11/221. 

СЛУХАЛИ: Готра В.В. ознайомив присутніх із листом  управління 

капітального будівництва 13.11.2018р. №28.01-11/221, щодо перерозподілу 

бюджетних призначень для завершення виконання будівельних робіт. 

ВИРІШИЛИ:  Погодити перерозподіл бюджетних призначень та доручити 

департаменту фінансів винести питання на розгляд чергової сесії міської ради.  

За це рішення голосували: 

      "ЗА" – одноголосно 
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X. Про лист КП «КАТП 072801» № 886/24.01-12 від 26.10.2018 р.  

СЛУХАЛИ: Готра В.В. доповів членам комісії та присутнім, що на 

попередньому засіданні комісії був розглянутий та підтриманий лист КП 

«КАТП 072801» № 886/24.01-12 від 26.10.2018 р.  відповідно до якого було 

виділено кошти в сумі 800. 538,44 грн.  Далі голова комісії попросив 

представника департаменту  міського господарства Яцків О.І.  надати детальну 

інформацію яка склалась на КП «КАТП 072801». 

ВИСТУПАЛИ: Яцків О.І.  пояснила присутнім ситуацію, що склалась на КП 

«КАТП 072801»  та обґрунтувала необхідність фінансування підприємства по 

даному питанню в найкоротші терміни.  

ВИРІШИЛИ:  

–  Департаменту міського господарства підготувати  проект рішення про  зміни 

до рішення «Про Програму фінансової підтримки комунальних підприємств 

міста Ужгород на 2018-2020 роки» для оплати податкового боргу КП «КАТП 

072801» ;  

– Департаменту фінансів та бюджетної політики підготувати проект рішення  

«Про зміни до бюджету міста на 2018 рік» в частині виділення коштів 

департаменту міського господарства в сумі 800 539 тис. грн. на «Програму 

фінансової підтримки комунальних підприємств міста Ужгород на 2018-2020 

роки» для оплати податкового боргу КП «КАТП 072801»; 

– Рекомендувати міському голові відповідно до ст.14 п.14.3 Регламенту 

Ужгородської міської ради у зв’язку із необхідністю забезпечення 

життєдіяльності міста Ужгорода включити дане питання до порядку денного 

позачергової сесії Ужгородської міської ради VII скликання. 

За це рішення голосували: 

      "ЗА" – одноголосно 

 

XI. Про лист департаменту праці та соціального захисту населення 

13.11.2018р.  №35.06-34/3373. 

СЛУХАЛИ: Готра В.В. ознайомив присутніх із листом  департаменту праці та 

соціального захисту, щодо виділення додаткових коштів в міському бюджеті  

на ремонт приміщень адміністративної будівлі департаменту праці та 

соціального захисту населення.  

ВИСТУПИВ: Готра В.В. повідомив про наявність конфлікту інтересів та 

участі у голосуванні не приймав. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати клопотання розпорядника та виділити кошти в сумі 

70 000 тис.грн на ремонт приміщень адміністративної будівлі департаменту по 

КПКВК 0818160 КЕКВ 2240. 

Департаменту фінансів та бюджетної політики винести дане питання на розгляд 

чергової сесії міської ради. 

За це рішення голосували: 

"ЗА" – 5 

Не приймав участі у голосуванні -1 
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XII. Про надання інформації. 

СЛУХАЛИ: Готра В.В. нагадав присутнім, що на минулому засіданні для 

ефективної роботи над проектом  нового  бюджету міста на 2019 р.  комісія 

дала протокольне доручення головним розпорядникам коштів щодо надання 

інформації про хід виконання цільових програм за 10 місяців 2018 року. Також 

було надано протокольне доручення, щодо надання інформації головними 

розпорядниками коштів стосовно залишку коштів на їх рахунках. Голова 

комісії повідомив членів комісії та присутніх, що дані доручення виконані, а 

матеріали передані на розгляд комісії. 

ВИРІШИЛИ: Інформацію вказану в матеріалах відповідей розпорядників 

коштів на протокольні доручення прийняти до уваги при формуванні бюджету 

міста на 2019 рік. 

За це рішення голосували: 

      "ЗА" – одноголосно 

 

XIII. Про розгляд показників бюджету міста на 2019 рік. 

СЛУХАЛИ: Готра В.В.  ознайомив присутніх із показниками бюджету міста 

на 2019 рік. 

ВИРІШИЛИ: Погодити показники бюджету міста на 2019р. з наступними 

змінами: 

– Зменшити на 20% видатки розпорядників коштів по КЕКВ 2210, 2240. 

Інші незахищені статті видатків залишити на рівні 2018 року.  

– Видатки на медикаменти зменшити на 13 000,0 тис.грн. у тому числі 

лікарням у сумі 10 000 тис.грн., пологовому будинку у сумі 3000,0 тис.грн. 

По розподілу витрат бюджету міста Ужгород на реалізацію регіональних 

програм у 2019 році зменшити на 14 635,3 тис.грн. відповідно до пропозицій 

показників бюджету міста на 2019 р. 

– В пректі бюджета міста на 2019 р. по спеціальному фонду бюджету 

розвитку передбачити бюджетні призначення на завершення робіт управлінню 

капітального будівництва в сумі 11132900 грн. по листу 09/11/2018р. № 28.01-

11/220, департаменту міського господарства в сумі 75 255 900 по листу 

13.11.18р. №957/24.01-12. 

Департаменту фінансів та бюджетної політики підготувати відповідний 

проект рішення на чергову сесію міської ради. 

Щадей В.І. запропонував зазначити в протоколі комісії спільну заяву, 

щодо намірів забезпечувати додатковими коштами програми по мірі їх 

реалізації. 

 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА"  одноголосно 

 

XIV. Про лист департаменту фінансів та бюджетної політики 24.10.2018 р. 

№501/26/02-18. 

СЛУХАЛИ: Готра В.В. доповів членам комісії та присутнім, що на розгляд 

надійшла відповідь на протокольне доручення комісії 22.10.2018р. №01-08/1-
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107, щодо результатів аудиту ефективного та раціонального використання 

бюджетних коштів направлених на преміювання працівників департаментів, 

управлінь та відділів Ужгородської міської ради за січень – липень 2018р. 

ВИРІШИЛИ: Висновки аудиту прийняти до відома. 

 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА"  одноголосно 

 

 

Голова комісії         В. Готра 

 

Секретар комісії  А. Ковальський 

 


