ПРОТОКОЛ № 3
проведення засідання постійної комісії обласної ради з питань бюджету
Дата проведення: 22.12.2020
Час проведення: 14.00 год.
Місце проведення: онлайн засідання
Присутні:

Рівіс М. М. – голова комісії,
Крулько В. І – заступник голови комісії,
Білецький М. З. – секретар комісії,
Лаба М. М., Матрунич І. І., Іванчо О. І.,
Щербей М. В., Юрик В. В.

Відсутні:

Токар Е. В., Гуледза Ю. Д., Брензович В. І., члени комісії

Присутні:

Петров О. Г. – голова обласної ради,
Ман Д. М. – заступник голови обласної ради,
Лазар П. Д. – директор департаменту
фінансів облдержадміністрації.
Порядок денний

1. Про внесення змін до обласного бюджету на 2020 рік
2. Про субвенцію з державного бюджету для забезпечення опорних
закладів охорони здоров’я у госпітальних округах медичним
обладнанням
Голова комісії інформував про план проведення засідання постійної
комісії обласної ради з питань бюджету.
ВИРІШИЛИ: затвердити порядок денний
Голосували: «ЗА» – одноголосно. Рішення прийнято
1. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до обласного бюджету на 2020 рік
Інформує:

ЛАЗАР Петро Данилович – директор
департаменту фінансів облдержадміністрації
ВИСТУПИЛИ: Лазар П. Д. доповів, що відповідно до статей 6, 18 і 39 Закону
України „Про місцеві державні адміністрації”, статті 23 Бюджетного кодексу
України, розпорядження Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2020 року №
1570-р „Про розподіл резерву коштів освітньої субвенції з державного бюджету
місцевим бюджетам у 2020 році та перерозподіл деяких видатків державного
бюджету, передбачених Міністерству освіти і науки на 2020 рік”, пункту 13
рішення обласної ради 20.12.2019 № 1629 „Про обласний бюджет на 2020 рік”:
1. Департаменту фінансів облдержадміністрації:

1.1. Внести зміни до обсягу доходів загального фонду обласного бюджету
згідно з додатком 1.
1.2. Зменшити обсяг видатків обласного бюджету головному розпоряднику
коштів обласного бюджету – департаменту освіти і науки облдержадміністрації
згідно з додатком 2.
1.3. Розподілити освітню субвенцію з державного бюджету головному
розпоряднику коштів обласного бюджету – департаменту освіти і науки
облдержадміністрації за КПКВК 0611162 „Інші програми та заходи у сфері
освіти” на придбання шкільних автобусів, у тому числі обладнаних місцями для
дітей з особливими освітніми потребами в сумі 21 569,0 тис. гривень, видатки
розвитку.
Додаток 1
Зміни до обсягу доходів загального фонду обласного бюджету на 2020 рік
(грн)

Код

41032700

41037200

41033900

Найменування згідно з класифікацією
доходів бюджету
Субвенція з державного бюджету
місцевим бюджетам на реалізацію
програми „Спроможна школа для
кращих результатів”
Субвенція з державного бюджету
місцевим бюджетам на забезпечення
якісної, сучасної та доступної
загальної середньої освіти „Нова
українська школа”
Освітня субвенція з державного
бюджету місцевим бюджетам
Всього

Зменшення
обсягу

Збільшення
обсягу

2 134 500

268 800

21 569 000
2 403 300

21 569 000

Додаток 2
Зменшення обсягу видатків обласного бюджету головному розпоряднику
коштів обласного бюджету – департаменту освіти і науки
облдержадміністрації

№
з/п

Назва головного розпорядника/
адміністративно-територіальної одиниці

Субвенція з місцевого
бюджету на забезпечення
якісної, сучасної та
доступної загальної
середньої освіти „Нова
українська школа” за
рахунок відповідної
субвенції з державного
бюджету (КПКВК

(грн.)
Субвенція з місцевого
бюджету на реалізацію
програми "Спроможна
школа для кращих
результатів”
(КПКВК 0619360)
(видатки розвитку)зменшення обсягу

1

2

0619350) (видатки
розвитку) - зменшення
обсягу
3

4

Департамент освіти і науки
облдержадміністрації - всього,у
268 800
2 134 500
тому числі:
м. Берегово
4 740
м. Хуст
119 400
122 600
Великоберезнянський район
9 800
Іршавський район
1 344 100
Міжгірський район
177 660
Перечинський район
3 700
Рахівський район
41 050
Свалявський район
257 190
Ужгородський район
85 270
229 250
Хустський район
300
Перечинська ОТГ
490
Баранинська ОТГ
7 750
ВИРІШИЛИ: рекомендувати департаменту фінансів внести відповідні зміни до
розпису обласного бюджету на 2020 рік.
Голосували: «ЗА» – одноголосно. Рішення прийнято
2. СЛУХАЛИ: Про субвенцію з державного бюджету для забезпечення
опорних закладів охорони здоров’я у госпітальних округах медичним
обладнанням
Інформує:
ЛАЗАР Петро Данилович – директор
департаменту фінансів облдержадміністрації
СЛУХАЛИ: Лазар П. Д. доповів, що відповідно до статей 6, 18 і 39 Закону
України „Про місцеві державні адміністрації”, постанови Кабінету Міністрів
України від 16 грудня 2020 року №1251 „Про виділення коштів для забезпечення
опорних закладів охорони здоров’я у госпітальних округах медичним
обладнанням, а саме системами рентгенівськими стаціонарними загального
призначення (цифровими) та апаратами ультразвукової діагностики”, пункту 13
рішення обласної ради 20.12.2019 № 1629 „Про обласний бюджет на 2020 рік”
обласному бюджету передбачено 54000,0 тис. грн. додаткового фінансового
ресурсу у вигляді субвенції з державного бюджету, який необхідно врахувати в
обсязі обласного бюджету на 2020 рік:
ВИСТУПИЛИ: Лаба М.М. зауважив, що наказ МОЗу №2964 від
22.12.2020 р. містить технічні вимоги, які мають рекомендаційний характер,
тому варто врахувати це під час складання відповідної документації та укладання
договорів. Потрібно врахувати потреби опорних закладів охорони здоров’я.
ВИРІШИЛИ: рекомендувати
1. Департаменту фінансів облдержадміністрації:
1.1. Збільшити обсяг доходів загального фонду обласного бюджету у сумі
54 000,0 тис. гривень – субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам для
забезпечення опорних закладів охорони здоров’я у госпітальних округах

медичним обладнанням, а саме системами рентгенівськими стаціонарними
загального призначення (цифровими) та апаратами ультразвукової діагностики
за рахунок коштів, виділених з фонду боротьби з гострою респіраторною
хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2 та її наслідками
(код 41037800).
1.2. Розподілити обсяг субвенції головному розпоряднику коштів
обласного бюджету – департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації за
КПКВК 0712152 „Інші програми та заходи у сфері охорони здоров’я” у сумі
54 000,0 тис. грн. для забезпечення опорних закладів охорони здоров’я у
госпітальних округах медичним обладнанням, а саме системами
рентгенівськими стаціонарними загального призначення (цифровими) та
апаратами ультразвукової діагностики за рахунок коштів, виділених з фонду
боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою
коронавірусом SARS-CoV-2 та її наслідками (видатки розвитку).
1.3. Внести відповідні зміни до розпису обласного бюджету.
2.
Департаменту
охорони
здоров’я
облдержадміністрації
(Пшеничний А. О.):
2.1. Враховуючи пункт 3 постанови Кабінету Міністрів України від 16
грудня 2020 року №1251 для забезпечення здійснення деяких заходів,
спрямованих на запобігання виникненню та поширенню, локалізацію та
ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій гострої респіраторної хвороби COVID19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, здійснити закупівлю медичного
обладнання відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 20
березня 2020 року № 225 „Деякі питання закупівлі товарів, робіт і послуг,
необхідних для здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню та
поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій гострої
респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, на
території України”.
2.2. Передбачити у договорах про закупівлю медичного обладнання
попередню оплату у розмірі 100 відсотків відповідно до вимог постанов Кабінету
Міністрів України від 04 грудня 2019 року № 1070 „Деякі питання здійснення
розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів попередньої оплати товарів,
робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти” та від 22 липня 2020 року
№ 641 „Про встановлення карантину та запровадження посилених
протиепідемічних заходів на території із значним поширенням гострої
респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2”.
Голосували: «ЗА» – одноголосно. Рішення прийнято

Голова постійної комісії
з питань бюджету

Секретар комісії

М. Рівіс

М. Білецький

