
ПРОТОКОЛ № 127 
засідання постійної комісії з питань соціально – економічного розвитку, 

бюджету, фінансів та оподаткування 

 

від 11.12.2018          м. Ужгород  

 

ПРИСУТНІ:  

Фрінт С.Л. – заст. голови комісії;   

Ковальський А.В. – секретар комісії;  

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

ВІДСУТНІ:  

Готра В.В. – голова комісії; 

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

ЗАПРОШЕНІ: 

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

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

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 

I.  Про лист департаменту фінансів та бюджетної політики 11.12.2018 р. 

№ 603/26/02-18. (службова записка) 

II. Про лист департаменту фінансів та бюджетної політики 11.12.2018 р. 

№ 602/26/02-18. (службова записка) 

III. Про лист департаменту міського господарства 11.12.2018р. № 25.01-

10/2544. (службова записка)  

 

I.  Про лист департаменту фінансів та бюджетної політики 11.12.2018 р. 

№ 603/26/02-18 (службова записка) 

СЛУХАЛИ: Фрінт С.Л. ознайомив присутніх із листом департаменту 

фінансів та бюджетної політики 11.12.2018 р. № 603/26/02-18, щодо 

перерозподілу обсягу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам у 

2018 р. 

ВИРІШИЛИ:  Підтримати клопотання та доручити департаменту фінансів 

внести відповідні  зміни до рішення «Про бюджет міста на 2018 рік.» із 

подальшим затвердженням на сесії міської ради. 

 

За це рішення голосували: 

       "ЗА" – одноголосно 

 

II. Про лист департаменту фінансів та бюджетної політики 11.12.2018 р. 

№ 602/26/02-18 (службова записка) 

СЛУХАЛИ: Фрінт С.Л. ознайомив присутніх із листом департаменту 

фінансів та бюджетної політики 11.12.2018 р. № 602/26/02-18, щодо 

збільшення видатків департаменту праці та соціального захисту населення в 

сумі 338 000 грн. по коду ТПКВКМБ 0813033 за рахунок   зменшення обсягу 

резервного фонду міського бюджету на 2018 рік в сумі 338  000 грн. у зв’язку 

із завершенням бюджетного року, враховуючи незабезпеченість у повному 



обсязі бюджетними асигнуваннями «Програми фінансування видатків на 

компенсаційні виплати за пільговий проїзд автомобільним транспортом на 

міських автобусних маршрутах загального користування у м. Ужгород на 

2018 рік» 

ВИРІШИЛИ: Підтримати клопотання та доручити департаменту фінансів 

внести відповідні  зміни до рішення «Про бюджет міста на 2018 рік.» із 

подальшим затвердженням на сесії міської ради. 

 

За це рішення голосували: 

       "ЗА" – одноголосно 

 

III. Про лист департаменту міського господарства 11.12.2018р. № 25.01-

10/2544 (службова записка)  

СЛУХАЛИ: Фрінт С.Л. ознайомив присутніх із листом департаменту 

міського господарства 11.12.2018р. № 25.01-10/2544, щодо перерозподілу 

обсягів фінансування між об’єктами «Програми благоустрою міста Ужгород 

на 2018-2022 роки» . 

ВИРІШИЛИ: Погодити перерозподіл бюджетних призначень та доручити 

департаменту фінансів винести питання на розгляд чергової сесії міської 

ради.  

 

№ 

Програма/Найменування 

заходів КПКВК 

К
Е

К
В

 

Передбачено 

в бюджеті 

(тис.грн.) 

Зміни 

(тис.грн.) 

Фінансування 

зі змінами 

(тис.грн.) 

міський 

 

Програма благоустрою 

міста Ужгород на 2018 -

2022 роки    0,000 6 047, 649 

  

Реконструкція міських 

шляхів 1217442 3142   170,000  5 127,395  

  Реконструкція пл. Кирпи     4 957,395  170,000  5127,395 

  

Капітальний ремонт 

міських шляхів 1217442 3132   -170,000  920,254  

  вул. Стефаника     1 090,254  -170,000  920,254  

 

За це рішення голосували: 

       "ЗА" – одноголосно 

 

ВИСТУПАЛИ:  

Гах Л.М. та  Яцків О.І. у зв’язку із позитивним розглядом листів:  

1. Про лист департаменту фінансів та бюджетної політики 11.12.2018 р. № 

603/26/02-18 (службова записка);   

2. Про лист департаменту фінансів та бюджетної політики 11.12.2018 р. № 

602/26/02-18 (службова записка); 

3. Про лист департаменту міського господарства 11.12.2018р. № 25.01-

10/2544 (службова записка). 



запропонували внести наступні критичні зауваження  до проекту 

рішення  № 1367 «Про зміни до бюджету міста на 2018 рік»: 

1. Преамбулу проекту рішення доповнити словами наступного змісту: 

«враховуючи рішення Ужгородської районної ради від 07 грудня 2018 року 

№488 «Про внесення змін до рішення районної ради від 22 грудня 2017 р. 

№355 «Про районний бюджет на 2018 рік» (зі змінами від 07.03.2018 р., 

27.04.2018 р., 12.07.2018 р., 07.09.2018 р., 12.10.2018 р., 16.11.208 р.)», проект 

рішення тринадцятої сесії Закарпатської обласної ради VII скликання «Про 

внесення змін до рішення обласної ради від 21 грудня 2017 року № 1029 

«Про обласний бюджет на 2018 рік» (зі змінами від 22.02.2018, 29.03.2018, 

07.06.2018, 26.07.2018, 27.09.2018), розпорядження голови Закарпатської 

обласної державної адміністрації 06.12.2018 № 802 «Про внесення змін до 

розпорядження голови облдержадміністрації 27.03.2018 № 188», 

розпорядження голови Закарпатської обласної державної адміністрації 

10.12.2018 № 811 «Про перерозподіл обсягів субвенції». 

2. Проект рішення доповнити пунктами наступного змісту: 

Затвердити зміни до розподілу видатків бюджету м. Ужгород на 2018 рік 

по іншій субвенції з місцевого бюджету за головними розпорядниками 

коштів міського бюджету у розрізі відповідальних виконавців за 

бюджетними програмами згідно з додатком 9. 

Зменшити обсяг резервного фонду міського бюджету на 2018 рік на суму 

338 000 грн. 

 3. Збільшити на 1 639 920,71 грн. обсяг трансфертів бюджету 

м. Ужгород на 2018 рік, з них: 

- обсяг трансфертів загального фонду бюджету міста  збільшити на 

955 920,71 грн. (КОД 41053900 „Інші субвенції з місцевого бюджету” 

збільшити на 1 000 000 грн., КОД 41050200  „ Субвенція з місцевого 

бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання 

твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу за рахунок 

відповідної субвенції з державного бюджету” зменшити на 44 136,34 грн., 

КОД 41050500 „Субвенція з місцевого бюджету на виплату грошової 

компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей загиблих 

учасників бойових дій на території інших держав, визначених у абзаці 

першому пункту 1 статті 10 Закону України "Про статус ветеранів війни, 

гарантії їх соціального захисту", для осіб з інвалідністю I - II групи з числа 

учасників бойових дій на території інших держав, які стали інвалідами 

внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, пов'язаних з 

перебуванням у цих державах, визначених пунктом 7 частини другої статті 7 

Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", 

та які потребують поліпшення житлових умов за рахунок відповідної 

субвенції з державного бюджету ”  збільшити на 57,05 грн.); 

- обсяг трансфертів спеціального фонду бюджету міста збільшити на 

684 000 грн. (КОД 41052600 „Субвенція з місцевого бюджету на фінансове 

забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання 

автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і 

доріг комунальної власності у населених пунктах за рахунок відповідної 

субвенції з державного бюджету”).   



4. Збільшити бюджетні призначення відділу охорони здоров’я на 

1 000 000 грн., в тому числі по ТПКВКМБ 0712030 "Лікарсько – акушерська 

допомога вагітним, породіллям та новонародженим" - на   600 000 грн., по 

ТПКВКМБ 0712010 "Багатопрофільна стаціонарна медична допомога 

населенню"- на 400 000 грн. 

5. Збільшити бюджетні призначення департаменту праці та 

соціального захисту населення по спеціальному фонду бюджету розвитку, 

як кошти передані із загального фонду до бюджету розвитку, в сумі 57,05 

грн. по коду ТПКВКМБ 0813223 «Грошова компенсація за належні для 

отримання жилі приміщення для сімей загиблих учасників бойових дій на 

території інших держав, визначених у абзаці першому пункту 1 статті 10 

Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", 

для осіб з інвалідністю I - II групи з числа учасників бойових дій на території 

інших держав, які стали інвалідами внаслідок поранення, контузії, каліцтва 

або захворювання, пов'язаних з перебуванням у цих державах, визначених 

пунктом 7 частини другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів 

війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення 

житлових умов». 

6. Зменшити бюджетні призначення департаменту праці та 

соціального захисту населення по коду ТПКВКМБ 0813020 «Надання пільг 

та субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового 

палива і скрапленого газу» в сумі 44 136,34 грн., по коду ТПКВКМБ 0813021 

«Надання пільг на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива 

і скрапленого газу окремим категоріям громадян відповідно до 

законодавства» в сумі 3 236,57 грн. та по коду ТПКВКМБ 0813022 «Надання 

субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та 

рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу» в сумі 40 899,77 грн. 

7.  Збільшити бюджетні призначення департаменту міського 

господарства по спеціальному фонду в сумі 684 000 грн., коду ТПКВКМБ 

1217460 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої 

інфраструктури» та по коду ТПКВКМБ 1217462 «Утримання та розвиток 

автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок субвенції з 

державного бюджету» за рахунок субвенції з місцевого бюджету на 

фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання 

автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і 

доріг комунальної власності у населених пунктах за рахунок відповідної 

субвенції з державного бюджету на капітальний ремонт  вул. Виноградна м. 

Ужгород по «Програмі благоустрою міста Ужгород на 2018-2022 роки». 

 8. По департаменту міського господарства по спеціальному фонду 

бюджету розвитку провести перерозподіл бюджетних призначень по коду 

ТПКВКМБ 1217442 «Утримання та розвиток інших об'єктів транспортної 

інфраструктури», а саме: зменшити на 170 000 грн. капітальні видатки та 

збільшити капітальні видатки по «Реконструкції пл. Кирпи» в сумі 

170 000  грн. 

9. Провести наступний перерозподіл бюджетних призначень: 

зменшити обсяг резервного фонду міського бюджету на 2018 рік на 

338 000 грн. 



збільшити видатки загального фонду бюджету в сумі 338 000 грн. 

департаменту праці та соціального захисту населення по коду ТПКВКМБ 

0813033 «Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним 

транспортом окремим категоріям громадян» на «Програму фінансування 

видатків на компенсаційні виплати за пільговий проїзд автомобільним 

транспортом на міських автобусних маршрутах загального користування у 

м.Ужгород на 2018 рік» . 

ВИРІШИЛИ: Підтримати критичні зауваження запропоновані 

розпорядниками коштів. 

 

За це рішення голосували: 

       "ЗА" – одноголосно 

 

Заступник 

голови комісії         С. ФРІНТ 

 

Секретар  комісії         А. КОВАЛЬСЬКИЙ 


