
ПРОТОКОЛ № 128 
засідання постійної комісії з питань соціально – економічного розвитку, 

бюджету, фінансів та оподаткування 

 

від 18.12.2018          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., Мандич Ю.В. – члени комісії  

ЗАПРОШЕНІ: 

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

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 

I.  Про лист управління капітального будівництва 18.12.2018 р. № 28.01-

11/234.  

II. Про лист департаменту міського господарства 18.12.2018 р. № 25.01-

10/2592.  

III. Про лист департаменту праці та соціального захисту населення 

18.12.2018р. № 35.06-37/3827. 

 

I.  Про лист управління капітального будівництва 18.12.2018 р. № 28.01-

11/234.  

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

капітального будівництва 18.12.2018 р. № 28.01-11/234, щодо змін порядку 

фінансування з державного бюджету по бюджетній програмі «Будівництво 

футбольних полів зі штучним покриттям в регіонах України» та відповідно 

Порядку казначейського обслуговування державного бюджету за витратами 

затвердженого наказом Міністерства фінансів України 24.12.2012 № 1407, 

розпорядник бюджетних коштів не може бути одночасно включений до 

мережі головного розпорядника та розпорядника нижчого рівня за однією 

бюджетною програмою, як наслідок УКБ Ужгородської міської ради не може 

бути включено до мережі розпорядників та одержувачів коштів за 

бюджетною програмою КПКВК 2751320. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати клопотання та доручити управлінню економіки та 

стратегічного планування спільно з департаментом фінансів та бюджетної 

політики  внести відповідні  зміни до рішення «Про Програму економічного і 

соціального розвитку» та рішення  «Про бюджет міста на 2018 рік.», щодо 

визначення розпорядником коштів по об’єктах: 

– «Спортивний майданчик для міні футболу  зі штучним покриттям в 

класичній  гімназії по вул. 8 Березня м. Ужгород – будівництво» – 

250,0 тис.грн. (КФК 7321, КЕКВ 3122); 



– «Спортивний майданчик для міні футболу  зі штучним покриттям в 

загальноосвітній школі I-III ст. № 12   по вул. Заньковецької м. 

Ужгород – будівництво» – 515,418 тис. грн (КФК 7321, КЕКВ 3122); 

– «Спортивний майданчик для міні футболу  зі штучним покриттям в 

Ужгородській спеціалізованій ЗОШ № 2 по вул. Підгірній м. Ужгород – 

будівництво» – 0,00 тис. грн (КФК 7321, КЕКВ 3122); 

 

Управління освіти Ужгородської міської ради із подальшим затвердженням 

на сесії міської ради. 

Враховуючи вище викладене зменшити обсяг бюджетних призначень 

по управлінню капітального будівництва на суму 765.418 тис. грн., 

управлінню освіти збільшити обсяг бюджетних призначень на суму   765.418 

тис. грн. 

За це рішення голосували: 

       "ЗА" – одноголосно 

 

 

II. Про лист управління освіти 18.12.2018р. № 01-14/925 

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

18.12.2018р. № 01-14/925, щодо перерозподілу бюджетних призначень у 

зв’язку із виконанням бюджетної програми Будівництво футбольних полів зі 

штучним покриттям в регіонах України, та зміною Порядку фінансувння 

даної Програми відповідно до листа управління капітального будівництва. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати перерозподіл бюджетних призначень , а саме  

 

– «Спортивний майданчик для міні футболу  зі штучним покриттям в 

класичній  гімназії по вул. 8 Березня м. Ужгород – будівництво» – 

250,0 тис.грн. (КФК 7321, КЕКВ 3122); 

– «Спортивний майданчик для міні футболу  зі штучним покриттям в 

загальноосвітній школі I-III ст. № 12   по вул. Заньковецької м. 

Ужгород – будівництво» – 450,0 тис.грн. (КФК 7321, КЕКВ 3122); 

– «Спортивний майданчик для міні футболу  зі штучним покриттям в 

Ужгородській спеціалізованій ЗОШ № 2 по вул. Підгірній м. Ужгород – 

будівництво» – 65,418 тис.грн. (КФК 7321, КЕКВ 3122); 

 

та доручити департаменту фінансів винести питання на розгляд чергової сесії 

міської ради.  

 

За це рішення голосували: 

       "ЗА" – одноголосно 

 

III. Про лист департаменту праці та соціального захисту населення 

18.12.2018р. № 35.06-37/3827 

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

та соціального захисту населення 18.12.2018 р. № 35.06-37/3827, щодо 

виділення коштів на 2019 рік для фінансування місцевої програми КПКВК 

0813033 «Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним 



транспортом окремим категоріям громадян» КЕКВ 2730  в сумі 32 000 000, 

00 грн. 

ВИСТУПАЛИ: Готра В.В. повідомив про наявність конфлікту інтересів 

та участі у голосуванні не приймав. 

ВИРІШИЛИ: Частково підтримати клопотання та рекомендувати виділити 

кошти в сумі 2 678 303, 00 на «Компенсаційні виплати на пільговий проїзд 

автомобільним транспортом окремим категоріям громадян» КЕКВ 2730 По 

Програмі  Про Програму фінансування видатків на компенсаційні виплати за 

пільговий проїзд автомобільним транспортом на міських автобусних 

маршрутах загального користування на 2019 рік». 

  

  За це рішення голосували: 

"ЗА" – 5 

    "Утримався" – 1 

   "Не приймав участі у голосуванні" – 1 

 

IV.  Про лист департаменту міського господарства 18.12.2018 р. № 25.01-

10/2592. 

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

міського господарства 18.12.2018р. № 25.01-10/2592, щодо перерозподілу 

бюджетних асигнувань  між об’єктами в розрізі «Програма благоустрою 

міста Ужгород на 2018-2022 роки»  та «Програма фінансової підтримки 

комунальних підприємств міста на 2018 -2022 роки.» 

ВИРІШИЛИ: Погодити перерозподіл бюджетних призначень та доручити 

департаменту фінансів внести відповідні зміни в бюджет міста на 2019 рік із 

подальшим затвердженням на сесії міської ради наступним чином: 

 

№ 

Програма/Найменування 

заходів КПКВК 

К
Е

К
В

 

Передбачено 

в бюджеті 

(тис.грн.) 

Зміни(грн.) 

План з 

Врахування 

змін 

(грн) 

міський 

I 

Програма благоустрою 

міста Ужгород на 2018 

-2022 роки    7 678 303,00 7 678 303,00 

 1. 

Капітальний ремонт 

набережної 

незалежності  1217442 3132 11 369 497,00  11 369 497,00  0,00  

 2. 
Капітальний ремонт 

тротуарів  1217442   3132  691 194,00  691 194,00 

 
Наб. Незалежності від 

буд. 2 до буд. 4 1217442  3132 - 691 194,00 691 194,00 

 3. 

Капітальний ремонт 

міських шляхів    - 3 000 000  3 000 000 

  

вул. Перемоги (від 

перехрестя пр. Свободи 

до перехрестя вул. 

Легоцького) 1217442   3132 - 3 000 000 3 000 000 

II 

Програма фінансової 

підтримки 1216013 2610 - 5 000 000, 00 5 000 000, 00 



комунальних 

підприємств міста на 

2018 -2020 роки  

 

дотація на покриття 

збитку КП  «Водоканал 

м. Ужгород» 1216013 2610 - 5 000 000, 00 5 000 000, 00 

РАЗОМ по 

РОЗПОРЯДНИКУ    2 678 303,00 2 678 303, 00 

 

За це рішення голосували: 

       "ЗА" – одноголосно 

 

 

 

Голова комісії          В. ГОТРА 

 

Секретар  комісії         А. КОВАЛЬСЬКИЙ 


