ПРОТОКОЛ № 10
проведення засідання постійної комісії обласної ради з питань бюджету
Дата проведення: 25.03.2021
Час проведення: 11 год.
Місце проведення: онлайн засідання
Рівіс М. М. – голова комісії,
Присутні:
Крулько В. І – заступник голови комісії,
Білецький М. З. - секретар комісії, Іванчо О. І.,
Лаба М. М., Токар Е. В., Юрик В. В.,
Щербей М. В.
Відсутні:

Гуледза Ю. Д., Матрунич І. І. Брензович В. І. члени комісії

Присутні:

Олексій Петров – голова обласної ради
Денис Ман – заступник голови ради
Мирослава Ливч – керуючий справами
Лазар П.Д. – директор департаменту фінансів
Закарпатської облдержадміністрації
Порядок денний

1. Про внесення змін до обласного бюджету на 2021 рік
2. Про перерозподіл видатків обласного бюджету
3. Щодо погодження напрямків спрямування коштів для фінансування
Програми Підвищення ефективності виконання повноважень органами
виконавчої влади щодо реалізації державної регіональної політики та
впровадження реформ на 2020-2022 роки (№482/01.1-28)
4. Щодо напрямів використання коштів у 2021 році Закарпатської обласної
ради
5. Щодо напрямів використання коштів у 2021 році Департаментом екології
та природніх ресурсів Закарпатської облдержадміністрації
6. Щодо напрямів використання коштів у 2021 році Департаментом охорони
здоров’я Закарпатської облдержадміністрації
7. Щодо напрямів використання коштів у 2021 році Управлінню туризму та
курортів Закарпатської облдержадміністрації
8. Щодо напрямів використання коштів у 2021 році Департаментом
соціального захисту населення Закарпатської облдержадміністрації
9. Щодо напрямів використання коштів у 2021 році Управлінням з питань
оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними
органами Закарпатської облдержадміністрації
10. Щодо напрямів використання коштів у 2021 році Апаратом Закарпатської
облдержадміністрації

11. Щодо напрямів використання коштів у 2021 році Управління молоді і
спорту Закарпатської облдержадміністрації
12. Щодо напрямів використання коштів у 2021 році відділом капітального
будівництва Закарпатської облдержадміністрації
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 2021 рік
ЛАЗАР Петро Данилович – директор
Інформує:
департаменту фінансів облдержадміністрації
СЛУХАЛИ: Лазар П. Д. доповів, що відповідно до статей 6 і 39 Закону
України „Про місцеві державні адміністрації”, статті 23 Бюджетного кодексу
України, пункту 13 рішення обласної ради 17 грудня 2020 № 40 „Про обласний
бюджет на 2021 рік”, з метою ефективного використання бюджетних коштів:
1. Департаменту фінансів облдержадміністрації (Лазар П.Д.):
1.1. Здійснити перерозподіл видатків загального фонду обласного
бюджету головному розпоряднику коштів – обласна державна адміністрація, а
саме:
збільшити видатки за КПКВК 0216090 „Інша діяльність у сфері житловокомунального господарства” (Програма фінансової підтримки комунальноексплуатаційного, автотранспортного господарства обласної ради
і
облдержадміністрації та збереження адмінбудинку (пл. Народна, 4) як пам’ятки
архітектури на 2021 рік) у сумі 400,0 тис.грн (видатки споживання) за рахунок
відповідного зменшення видатків за КПКВК 0217520 „Реалізація Національної
програми інформатизації” (Програма інформатизації області на 2019-2021 роки).
Також, відповідно до статей 6, 18 і 39 Закону України „Про місцеві
державні адміністрації”, статті 23 Бюджетного кодексу України, пункту 13
рішення обласної ради 17.12.2020 №40 „Про обласний бюджет на 2021 рік”,
розпорядження голови облдержадміністрації 03.03.2021 №148 „Про внесення
змін у перелік об’єктів будівництва, реконструкції, капітального та поточного
середнього ремонтів автомобільних доріг загального користування місцевого
значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах, що
фінансуватимуться у 2021 році за рахунок субвенції з державного бюджету
місцевим бюджетам на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції,
капітального та поточного середнього ремонтів автомобільних доріг загального
користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у
населених пунктах”, розглянувши лист департаменту інфраструктури, розвитку
і утримання мережі автомобільних доріг загального користування місцевого
значення та житлово-комунального господарства облдержадміністрації
09.03.2021 №273/01-08/02.3:
1.2. Перерозподілити видатки спеціального фонду обласного бюджету на
2021 рік у межах загального обсягу бюджетних призначень за рахунок субвенції
з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансове забезпечення

будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг
загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної
власності у населених пунктах, передбачених головному розпоряднику коштів
обласного бюджету – департаменту інфраструктури, розвитку і утримання
мережі автомобільних доріг загального користування місцевого значення та
житлово-комунального господарства облдержадміністрації згідно з додатком.
ПЕРЕРОЗПОДІЛ
видатків спеціального фонду обласного бюджету на 2021 рік у межах загального обсягу
бюджетних призначень за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам
на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання
автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг
комунальної власності у населених пунктах
(тис.гривень)
Найменування головного розпорядника коштів /коду
Всього
в тому числі:
програмної класифікації видатків та кредитування
місцевих бюджетів/адміністративно-територіальної
видатки
видатки
одиниці
споживання розвитку
1
2
3
4
Департамент інфраструктури, розвитку і
утримання мережі автомобільних доріг
0,0
0,0
0,0
загального користування місцевого значення та
житлово-комунального господарства
облдержадміністрації
Утримання та розвиток автомобільних доріг та
дорожньої інфраструктури за рахунок субвенції з
-6 600,0
0,0
-6 600,0
державного бюджету (КПКВКМБ 1917462)
Субвенція з місцевого бюджету на фінансове
забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і
утримання
автомобільних
доріг
загального
користування місцевого значення, вулиць і доріг
6 600,0
0,0
6 600,0
комунальної власності у населених пунктах за
рахунок відповідної субвенції з державного бюджету
(КПКВКМБ 1919540)
6 600,0
0,0
6 600,0
Бюджет Рахівської міської територіальної
громади
капітальний ремонт вул. Партизанська у м. Рахів
1 400,0
0,0
1 400,0
капітальний ремонт вул. Шевченка у м. Рахів
5 200,0
0,0
5 200,0

ВИРІШИЛИ: внести відповідні зміни до розпису обласного бюджету на 2021 рік та
подати їх на розгляд сесії обласної ради
Голосували: «ЗА» – одноголосно. Рішення прийнято
2. СЛУХАЛИ: Про перерозподіл видатків обласного бюджету
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”, статті 23 Бюджетного кодексу
України, пункту 13 рішення обласної ради від 17.12.2020 № 40 „Про обласний

бюджет на 2021 рік”, враховуючи пропозиції департаменту охорони здоров’я та
відділу капітального будівництва облдержадміністрації:
1. Департаменту фінансів облдержадміністрації (Лазар П. Д.):
1.1. Здійснити перерозподіл видатків обласного бюджету в межах
загального обсягу бюджетних призначень головних розпорядників коштів –
департаменту охорони здоров’я та відділу капітального будівництва
облдержадміністрації згідно з додатком.
Перерозподіл видатків обласного бюджету в межах загального обсягу
бюджетних призначень головних розпорядників коштів на 2021 рік
(грн.)
Код
програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевого
бюджету

Найменування головного
розпорядника коштів місцевого
бюджету/коду програмної
класифікації видатків та
кредитування

1

2

0700000

Департамент охорони здоров’я
облдержадміністрації

0712010
0712020
0712070
0712100
0712152
1500000

1517361

1517321

Програма
розвитку
та
підтримки
комунальних
закладів охорони здороёв’я
Закарпатської області на 20202021 роки
Багатопрофільна стаціонарна
медична допомога населенню
Спеціалізована стаціонарна
медична допомога населенню
Екстрена та швидка медична
допомога населенню
Стоматологічна допомога
населенню
Інші програми та заходи у сфері
охорони здоров’я
Відділ капітального будівництва
облдержадміністрації
Співфінансування інвестиційних
проектів, що реалізуються за
рахунок коштів державного фонду
регіонального розвитку
(Загальноосвітня школа І-ІІІ
ступенів (блоки «Б», «В», «Г»),
с.Неліпино Свалявського району будівництво. Коригування)
Будівництво освітніх установ та
закладів (Загальноосвітня школа ІІІІ ступенів (блоки «Б», «В», «Г»),
с.Неліпино Свалявського району будівництво. Коригування)

Спеціальний фонд
Усього

Загальний
фонд

Всього

у тому
числі
бюджет
розвитку

3

4

5

6

206 000,00

206 000,00

432 000,00

432 000,00

27 100,00

27 100,00

37 400,00

37 400,00

- 702 500,00

-702 500,00

-430 000,00

-430 000,00

-430 000,00

430 000,00

430 000,00

430 000,00

ВИРІШИЛИ: внести відповідні зміни до розпису обласного бюджету на 2021 рік та подати
їх на розгляд сесії обласної ради
Голосували: «ЗА» – одноголосно. Рішення прийнято
3.
СЛУХАЛИ: Лист Закарпатської ОДА щодо погодження напрямків
спрямування коштів для фінансування Програми Підвищення
ефективності виконання повноважень органами виконавчої влади щодо
реалізації державної регіональної політики та впровадження реформ на
2020-2022 роки
ЛАЗАР Петро Данилович – директор
Інформує:
департаменту фінансів облдержадміністрації
ВИСТУПИЛИ: Рівіс М.М.
ВИРІШИЛИ: погодити напрямки спрямування коштів з вищезазначеної
програми згідно поданих додатків (додається)
Голосували: «ЗА» – одноголосно. Рішення прийнято
4.
СЛУХАЛИ: Щодо напрямів використання коштів у 2021 році
Закарпатської обласної ради
Інформує: ГОЛІЦИНА-СЕНГЕТОВСЬКА Андрея
Петрівна
–
головний
бухгалетр
господарського
та
фінансового
забезпечення
ВИРІШИЛИ: погодити напрямки використання бюджетних коштів у 2021 році
згідно поданої інформації (додається)
Голосували: «ЗА» – одноголосно. Рішення прийнято
5.
СЛУХАЛИ: Щодо напрямів використання коштів у 2021 році
Департаментом
екології
та
природніх
ресурсів
Закарпатської
облдержадміністрації
Інформує:
ГАЙДУР Михайло Іванович - заступник
директора департаменту
ВИРІШИЛИ: погодити напрямки використання бюджетних коштів у 2021 році
згідно поданої інформації (додається)
6. СЛУХАЛИ: Щодо напрямів використання коштів у 2021 році
Департаментом охорони здоров’я Закарпатської облдержадміністрації
7. Інформує: ПШЕНИЧНИЙ
Анатолій
Олександрович - директор департаменту
ВИРІШИЛИ: погодити напрямки використання бюджетних коштів у 2021 році
згідно поданої інформації (додається)
Голосували: «ЗА» – одноголосно. Рішення прийнято

7. СЛУХАЛИ: Напрямки використання коштів управлінням туризму та
курортів облдержадміністрації на 2021 рік
Інформує: ГОТРА Маріанна Василівна - начальник
управління
ВИРІШИЛИ: погодити напрямки використання бюджетних коштів у 2021 році
згідно поданої інформації (додається)
Голосували: «ЗА» – одноголосно. Рішення прийнято
8. СЛУХАЛИ: Напрямки використання коштів управлінням туризму та
курортів облдержадміністрації на 2021 рік
Інформує: ГОТРА Маріанна Василівна - начальник
управління
ВИРІШИЛИ: погодити напрямки використання бюджетних коштів у 2021 році
згідно поданої інформації (додається)
Голосували: «ЗА» – одноголосно. Рішення прийнято
9. СЛУХАЛИ: Напрямки використання бюджетних коштів у 2021 році
Управління з питань оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з
правоохоронними органами Закарпатської облдержадміністрації
Інформує: БУРИШИН
Віктор
Васильович начальник управління
ВИРІШИЛИ: погодити напрямки використання бюджетних коштів у 2021 році
згідно поданої інформації (додається)
Голосували: «ЗА» – одноголосно. Рішення прийнято
10. СЛУХАЛИ: Напрямки використання бюджетних коштів у 2021
Апрарату Закарпатської ОДА
Інформує:
КЛОПОТАР Вікторія Володимирівна начальник відділу - головний бухгалтер
відділу фінансового забезпечення ОДА
ВИРІШИЛИ: погодити напрямки використання бюджетних коштів у 2021 році
згідно поданої інформації (додається)
Голосували: «ЗА» – одноголосно. Рішення прийнято
11. СЛУХАЛИ: Напрями використання коштів у 2021 році Управління
молоді і спорту Закарпатської ОДА
Інформує: ЕРФАН
Віталій
Йосипович начальник управління
ВИРІШИЛИ: погодити напрямки використання бюджетних коштів у 2021 році
згідно поданої інформації (додається)
Голосували: «ЗА» – одноголосно. Рішення прийнято

12. СЛУХАЛИ: Напрями використання коштів у 2021 році Відділом
капітального будівництва Закарпатської ОДА
Інформує: КАЙЗЕР Владислав Володимирович –
начальник відділу
ВИРІШИЛИ: погодити напрямки використання бюджетних коштів у 2021 році
згідно поданої інформації (додається)
Голосували: «ЗА» – одноголосно. Рішення прийнято

Голова постійної комісії
з питань бюджету

Секретар комісії

Михайло РІВІС

Мирослав БІЛЕЦЬКИЙ

