
 
 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 
 

МІСЬКОГО ГОЛОВИ 
 
22.07.2015                               Ужгород                                            № 288 
 

Про спільну робочу групу  
з питань розподілу коштів  
від перевиконання дохідної  
частини загального фонду  
міського бюджету 
 
 
 Відповідно до статей 42, 59 Закону України "Про місцеве самоврядування в 
Україні", статті 78 Бюджетного кодексу України, з метою раціонального розподілу 
коштів від перевиконання дохідної частини загального фонду міського бюджету за 
перше півріччя 2015 року: 
  
 1. Утворити спільну робочу групу з питань розподілу коштів від 
перевиконання дохідної частини загального фонду міського бюджету в складі 
згідно з додатком. 

 
2. Головним розпорядникам коштів міського бюджету та виконавцям 

міських цільових програм до 23 липня 2015 року подати спільній робочій групі 
пропозиції про необхідність збільшення бюджетних призначень у 2015 році за 
рахунок додаткових джерел фінансування міського бюджету. 

Робочій групі подати фінансовому управлінню міської ради узгодженні 
пропозиції. 

 
3. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою. 

 
 
Міський голова         В. Погорелов 
 



Додаток 
до розпорядження міського голови 
22.07.2015  № 288 

 
СКЛАД 

спільної робочої групи з питань розподілу коштів від перевиконання дохідної 
частини загального фонду міського бюджету за перше півріччя 2015 року: 

 
Андріїв Богдан Євстафійович секретар ради, голова робочої групи 
 
Лукач Петро Михайлович заступник начальника відділу 

фінансування місцевого господарства 
фінансового управління, секретар 
робочої групи 

 
Члени спільної робочої групи: 

 
Бабунич Оксана Юріївна начальник управління освіти 

 
Бобров Євгеній Володимирович начальник управління у справах культури, 

спорту, сім'ї та молоді 
 

Гах Леся Мирославівна начальник фінансового управління 
 

Гетманенко Олексій Олександрович член постійної комісії з питань бюджету, 
фінансів, оподаткування 
 

Король Світлана Ігнатівна член постійної комісії з питань бюджету, 
фінансів, оподаткування 
 

Костенчук Олександр Анатолійович директор департаменту міського 
господарства 
 

Машіка Еріка Йосипівна заступник начальника бюджетного відділу 
фінансового управління 
 

Погорєлов Андрій Вікторович голова постійної комісії з питань житлово-
комунального господарства, 
містобудування, архітектури та екології 
 

Решетар Василь Васильович начальник відділу охорони здоров’я 



 
Станкович Михайло Михайлович начальник управління економіки та 

підприємництва 
 

Сушко Андріана Антонівна начальник управління праці та соціального 
захисту населення 
 

Юрко Адам Адамович начальник управління капітального 
будівництва 
 

Яцків Олена Іванівна начальник економічно-договірного відділу 
департаменту міського господарства 

 
 
 
 
Керуючий справами виконкому      Д. Геворкян 


