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У ході 11-ї сесії облради депутати затверджуватимуть зміни
до обсягу доходів обласного бюджету на 2018 рік
Так, на розгляд депутатів Закарпатської облради підготовлено проект рішення «Про внесення змін
до рішення обласної ради від 21 грудня 2017 року № 1029 «Про обласний бюджет на 2018 рік» (зі

змінами від 22 лютого, 29 березня 2018 року).
Як зазначає автор документу - департамент фінансів ОДА, збільшено обсяг доходів на суму 99 543,3
тис.грн., у тому числі за рахунок:
субвенцій з державного бюджету 75 046,3 тис.грн. –
14 383,4 тис.грн. - на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами, яка
розподілена бюджетам районів, міст обласного значення та об’єднаним територіальним громадам на
підтримку осіб з особливими освітніми потребами (видатки споживання) - 9 849,4 тис.грн. та на
оснащення кабінетів інклюзивно-ресурсних центрів (видатки розвитку) - 4 534,0 тис.грн. Розподіл
між адміністративно територіальними одиницями визначено у додатку 10 до проекту рішення;
60 662,9 тис.грн. - на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти „Нова
українська школа”, яка розподілена між бюджетами адміністративно-територіальних одиниць у
сумі 44 376,2 тис.грн. (додаток 9 до проекту рішення) та головному розпоряднику коштів обласного
бюджету департаменту освіти і науки облдержадміністрації - 16 286,7 тис.грн. Розподіл субвенції
здійснено відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 4 квітня 2018 р. № 237 „Деякі
питання надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної,
сучасної та доступної загальної середньої освіти „Нова українська школа”;
перевиконання доходів загального фонду обласного бюджету - 24 497,0 тис.грн., які
розподілені головним розпорядникам коштів обласного бюджету:
обласній раді – 4500,0 тис.грн. (заробітна плата з нарахуваннями на заробітну плату – 2950,0
тис.грн., енергоносії – 1550,0 тис.грн.) утримання комунальної установи „Управління спільною
власністю територіальних громад” Закарпатської обласної ради;
управлінню капітального будівництва облдержадміністрації – 1629,5 тис.грн. на завершення робіт
по будівництву об’єкта „Дитячий садок в с.Фанчиково Виноградівського району”
департаменту інфраструктури, розвитку і утримання мережі автомобільних доріг загального
користування місцевого значення та житлово-комунального господарства облдержадміністрації 18 367,5 тис.грн., у тому числі: на експлуатаційні витрати на утримання доріг (Регіональна програма
з ремонту та утримання автомобільних доріг загального користування на 2015-2018 роки) – 4600,0
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тис.грн. та на проведення поточного середнього ремонту автомобільних доріг - 13 767,5 тис.грн.,
перелік доріг визначено додатком 6 до проекту рішення.
Проектом передбачено спрямування залишків коштів субвенцій освітньої та частини медичної, що
уторилися на 01.01.2018 року у сумі 11 219,829 тис.грн., у тому числі освітня - 11 167,829 тис.грн на
оновлення матеріально-технічної бази закладів професійно-технічної освіти та медична 52,0
тис.грн. для придбання запчастин та паливно-мастильних матеріалів (Центру з профілактики та
боротьби із СНІДом).
Крім того, до проекту рішення враховано перерозподіл призначень у межах загального обсягу по
головних розпорядників коштів – обласній раді, департаменту охорони здоров’я та департаменту
інфраструктури, розвитку і утримання мережі автомобільних доріг загального користування
місцевого значення та житлово-комунального господарства облдержадміністрації. Перерозподілено
обсяг субвенції 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 у сумі
115 240,0 тис.грн., розподіл між адміністративно територіальними одиницями зазначено у додатку 9
до проекту рішення.
Тож депутати розглянуть даний проект у ході 11-ї сесії облради та затверджуватимуть зміни до
обсягу доходів обласного бюджету на 2018 рік з відповідними додатками. Контроль за
виконанням документу покладено на профільнупостійну комісію обласної ради з питань бюджету.
Прес-служба Закарпатської облради
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