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ПРОТОКОЛ № 129 
засідання постійної комісії з питань соціально – економічного розвитку, 

бюджету, фінансів та оподаткування 

 

від 19.12.2018 р.         м. Ужгород  

 

ПРИСУТНІ: Готра В.В. – голова комісії. 

Фрінт С.Л. – заст. голови комісії.  

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

ВІДСУТНІ: Ковальський А.В. – секретар комісії. 

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

ЗАПРОШЕНІ: 

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

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

I. Про лист департаменту міського господарства 19.12.2018р.  № 25.01-

10/2594. 

II. Про лист відділу бухгалтерського обліку міської ради та виконкому 

18.12.2018р. № 07-28/440.  

 

I. Про лист департаменту міського господарства 19.12.2018р.  № 25.01-

10/2594/ 

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

господарства, щодо виділення додаткових коштів  в бюджеті міста на 2018 рік. 

для виконання Програми підготовки до продажу земельних ділянок на 2018-

2019 роки. 

ВИРІШИЛИ: Задовільнити  клопотання розпорядника коштів та передбачити 

кошти в сумі 199 000, 00 грн. по КПКВКМБ 1217650 КЕКВ 2281. 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 відділу бухгалтерського обліку міської ради та виконкому 

18.12.2018р. № 07-28/440.  

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

бухгалтерського обліку міської ради та виконкому 18.12.2018р. № 07-28/440, 

щодо перерозподілу коштів у межах розпорядника, а також внесення змін в 

Програму економічного та соціального розвитку м . Ужгород на 2018 рік  та 

бюджета міста на 2018 рік по – КПКВК 0110150.  

ВИРІШИЛИ: Погодити перерозподіл бюджетних призначень наступним 

чином: 
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- Збільшити призначення на суму 31970,0 грн. 

КЕКВ 2111 «Заробітна плата» – 26270,0 грн. 

КЕКВ 2120 «Нарахування на заробітну плату» – 5700,0 грн. 

- Зменшити призначення на суму 31970,0 грн. 

КЕКВ 2240 «Оплата послуг» (крім комунальних) – 4979,0 грн. 

КЕКВ 2800 «Інші поточні видатки» – 27000, 0 грн. 

Доручити департаменту фінансів винести питання на розгляд чергової 

сесії міської ради.  

  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 міського господарства 19.12.2018р.  № 25.01-10/2594. 

2. Про лист відділу бухгалтерського обліку міської ради та виконкому 

18.12.2018р. № 07-28/440.  

запропонували внести наступні критичні зауваження  до проекту рішення  

№ 1348 «Про зміни до бюджету міста на 2018 рік»: 

 

1.Доповнити преамбулу проекту рішення словами наступного змісту: 

«висновок про перевиконання бюджету розвитку міста за січень-листопад 2018 

року 19.12.2018 № 620/26/03-20». 

2. Доповнити з міст проекту рішення пунктами наступного змісту: 

Затвердити зміни розподілу видатків від перевиконання дохідної частини 

спеціального фонду бюджету розвитку  міста  за головними розпорядниками 

коштів міського бюджету у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними 

програмами згідно з додатком 3. 

  Затвердити перелік місцевих (регіональних) програм, по яких вносяться 

зміни у фінансування в 2018 році за рахунок коштів бюджету м. Ужгород та 

субвенцій з державного та обласного бюджетів згідно з                додатком 4. 

  Затвердити зміни до обсягу доходів бюджету м. Ужгород на 2018 рік 

згідно з додатком 5. 

3.  За рахунок перевиконання збільшити доходи бюджету розвитку 

спеціального фонду на 199 000 грн. по КОД 33010100 «Кошти від продажу 

земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у 

державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на 

території Автономної Республіки Крим».  

4. Департаменту міського господарства збільшити бюджетні 

призначення спеціального фонду бюджету розвитку в сумі 199 000 грн. по коду 

ТПКВКМБ 1217650 «Проведення експертної  грошової  оцінки  земельної 

ділянки чи права на неї» по Програмі підготовки до продажу земельних ділянок 

на 2018-2020 роки для проведення експертної грошової оцінки земельної 

ділянки, що підлягає продажу, за рахунок авансу  внесеного покупцем 

земельної ділянки. 
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5. Ужгородській міській раді здійснити перерозподіл бюджетних 

призначень в межах загального обсягу видатків по коду ТПКВКМБ 0110150 

«Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення 

діяльності обласної  ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її 

створення), міської, селищної, сільської рад», у тому числі збільшити видатки 

на оплату праці у сумі 26 270 грн.  

 

 

Голова комісії           В. Готра 

 

 


