ПРОТОКОЛ № 11
проведення засідання постійної комісії обласної ради з питань бюджету
Дата проведення: 09.04.21
Час проведення: 10:00 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.,
Гуледза Ю. Д., Лаба М. М., Матрунич І. І, Токар
Е. В., Юрик В. В.
Відсутні:

Брензович В. І., Щербей М. В. - члени комісії

Присутні:

Олексій Петров – голова обласної ради
Андрій Шекета – перший заступник голови 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 департаменту екології та природних ресурсів
облдержадміністрації на 2021 рік
3. Про затвердження переліку природоохоронних заходів (об’єктів) та
обсяг їх фінансування для реалізації у 2021 році Програми охорони
навколишнього природного середовища Закарпатської області на 2021 2023 роки
Голова комісії інформував про план проведення засідання постійної комісії
обласної ради з питань бюджету.
ВИРІШИЛИ: затвердити порядок денний
Голосували: «ЗА» – одноголосно. Рішення прийнято
СЛУХАЛИ: Про внесення змін до обласного бюджету на 2021 рік
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”, з метою приведення бюджетних призначень головним
розпорядникам коштів обласного бюджету на 2021 рік відповідно до структури,
затвердженої розпорядженнями голови облдержадміністрації 01.02.2021 №22-р
1.

„Про структуру обласної державної адміністрації”, 09.04.2021 №98-р „Про
внесення змін до розпорядження голови облдержадміністрації від 01.02.2021
№22-р „Про структуру обласної державної адміністрації”, та:
реорганізацією шляхом злиття: департаменту економічного розвитку і
торгівлі і управління зовнішньоекономічних зв'язків, інвестицій та
транскордонного співробітництва у департамент економічного та регіонального
розвитку, торгівлі, залучення інвестицій, забезпечення виконання державних
програм та контролю за їх виконанням; департаменту культури і управління
національностей та релігій у департамент культури, національностей та релігій;
департаменту освіти і науки та управління молоді та спорту у департамент
освіти і науки, молоді та спорту;
реорганізацією шляхом поділу департаменту інфраструктури, розвитку і
утримання мережі автомобільних доріг загального користування місцевого
значення
та
житлово-комунального
господарства
на
департамент
інфраструктури, розвитку і утримання мережі автомобільних доріг загального
користування місцевого значення і управління житлово-комунального
господарства та енергозбереження;
утворенням управління єврорегіональної співпраці;
перейменуванням управління з питань оборонної роботи, цивільного
захисту та взаємодії з правоохоронними органами облдержадміністрації на
управління цивільного захисту; відділу капітального будівництва на управління
капітального будівництва:
1. Департаменту фінансів облдержадміністрації (Лазар П. Д.):
1.1. Здійснити перерозподіл видатків обласного бюджету в межах
загального обсягу на 2021 рік:
бюджетних призначень головних розпорядників коштів обласного
бюджету згідно із додатком 1;
коштів бюджету розвитку на здійснення заходів із будівництва,
реконструкції, реставрації та капітального ремонту об'єктів виробничої,
комунікаційної та соціальної інфраструктури за об'єктами згідно із додатком 2;
витрат обласного бюджету на реалізацію місцевих/регіональних програм
згідно із додатком 3.
1.2. За бюджетними призначеннями обласного бюджету на 2021 рік назву
головного розпорядника коштів „Управління з питань оборонної роботи,
цивільного
захисту
та
взаємодії
з
правоохоронними
органами
облдержадміністрації” замінити на „Управління цивільного захисту
облдержадміністрації”; „Відділ капітального будівництва облдержадміністрації”
на „Управління капітального будівництва облдержадміністрації”.
ВИРІШИЛИ: внести відповідні зміни до розпису обласного бюджету на
2021 рік та подати їх на розгляд сесії обласної ради та рекомендувати головному
управлінню Державної казначейської служби України у Закарпатській області
відповідно до переданих бюджетних призначень на 2021 рік здійснити
перерахування касових та фактичних видатків за відповідними головними
розпорядниками коштів обласного бюджету.
Голосували: «ЗА» – одноголосно. Рішення прийнято

2. СЛУХАЛИ: Про перерозподіл видатків департаменту екології та
природних ресурсів облдержадміністрації на 2021 рік
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”, розпорядження голови облдержадміністрації ____№_____ «Про
затвердження переліку природоохоронних заходів (об’єктів) та обсяг їх
фінансування для реалізації у 2021 році Програми охорони навколишнього
природного середовища Закарпатської області на 2021 -2023 роки» (проект):
1.Департаменту фінансів облдержадміністрації (Лазар П.Д.):
1.1. Перерозподілити видатки спеціального фонду обласного бюджету на
2021 рік у межах загального обсягу бюджетних призначень, передбачених
головному розпоряднику коштів обласного бюджету – департаменту екології та
природних ресурсів облдержадміністрації для реалізації заходів Програми
охорони навколишнього природного середовища Закарпатської області на 20212023 роки, згідно з додатком.
Додаток
ПЕРЕРОЗПОДІЛ
видатків спеціального фонду обласного бюджету на 2021 рік у межах
загального обсягу бюджетних призначень, передбачених головному
розпоряднику коштів обласного бюджету – департаменту екології та
природних ресурсів облдержадміністрації для реалізації заходів Програми
охорони навколишнього природного середовища Закарпатської області на
2021-2023 роки
Найменування головного розпорядника коштів місцевого
бюджету / коду програмної класифікації видатків та
кредитування / бюджету – одержувача міжбюджетного
трансферту / заходу
Департамент екології та природних ресурсів
облдержадміністрації
Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів
(КПКВКМБ 2818340)
Субвенція
з
місцевого
бюджету
на
здійснення
природоохоронних заходів (КПКВКМБ 2819740), в тому числі:
Районний бюджет Берегівського району – всього, в тому
числі:
Обстеження водного об’єкту річка Боржава км 14 – км 21 для
подальшої ліквідації сміттєвих заторів
Зрізування дерев у важкодоступних місцях річки Боржава
км 14 – км 21 з метою подальшої ліквідації сміттєвих заторів
Бюджет Великоберезької сільської територіальної
громади – всього, в тому числі:

(гривень)
Всього (видатки
споживання)

- 294 000
294 000
98 000
49 000
49 000
98 000

Обстеження водного об’єкту річка Боржава км 21 – км 28 для
подальшої ліквідації сміттєвих заторів
49 000
Зрізування дерев у важкодоступних місцях річки Боржава
км 21 – км 28 з метою подальшої ліквідації сміттєвих заторів
49 000
Бюджет Кам’янської сільської територіальної громади –
98 000
всього, в тому числі:
Обстеження водного об’єкту річка Боржава км 28 – км 32 для
подальшої ліквідації сміттєвих заторів
49 000
Зрізування дерев у важкодоступних місцях річки Боржава
км 28 – км 32 з метою подальшої ліквідації сміттєвих заторів
49 000
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: Про затвердження переліку природоохоронних заходів
(об’єктів) та обсяг їх фінансування для реалізації у 2021 році Програми
охорони навколишнього природного середовища Закарпатської області на
2021 -2023 роки
Інформує:
ШПОНТАК Юрій Михайлович - директор
департаменту екології та природних ресурсів
ОДА
СЛУХАЛИ: Шпонтак Ю.М. доповів, що з метою реалізації у 2021 році Програми
охорони навколишнього природного середовища Закарпатської області на
2021 - 2023 роки, яка схвалена розпорядженням голови облдержадміністрації
14.12.2020 року №730 (зі змінами) та затверджена рішенням Закарпатської
обласної ради 17.12.2020 року №66 (зі змінами) департамент подає для
затвердження перелік природоохоронних заходів (об'єктів) та обсяги їх
фінансування:
Перелік природоохоронних заходів (об'єктів) та обсяги їх
фінансування для реалізації у 2021 році Програми охорони навколишнього
природного середовища Закарпатської області на 2021 – 2023 роки

№ з/п

Назва заходу (об'єкту)

Відповідальні
виконавці

Обсяг
фінансуванн
я, тис. грн.
4

2
3
Охорона і раціональне використання земель
Будівництво, розширення та реконструкція протиерозійних,
гідротехнічних, протикарстових, берегозакріплювальних, протизсувних,
протиобвальних, протилавинних і протиселевих споруд, а також
проведення заходів з захисту від підтоплення і затоплення, направлених
на запобігання розвитку небезпечних геологічних процесів, усуненню
або зниженню до допустимого рівня їх негативного впливу на території і
об'єкти (в тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації)
1.
Захист центральної частини с.Білки
Білківська
500,0
від підтоплення, зокрема ремонт
сільська рада
берегоукріплення
потічків,
які
(ТГ)
1

знаходяться по обидві сторони
опорного
Білківського
закладу
загальної середньої освіти вздовж
країв шкільної території (загальна
довжина близько 500 метрів)
Раціональне використання і зберігання відходів виробництва та
побутових відходів
Забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення, зберігання,
оброблення, утилізації, видалення, знешкодження і захоронення відходів
в тому числі ліквідація несанкціонованих, стихійних сміттєзвалищ (в
тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації)
1.

2

3

4

5

6

7

Ліквідація несанкціонованих стихійних
сміттєзвалищ в межах дачних масивів
сіл Кам’яниця, Оноківці, Оріховиця
Обстеження водного об'єкту річка
Боржава км 28–км 32 для подальшої
ліквідації сміттєвих заторів
Зрізування дерев у важкодоступних
місцях річки Боржава км 28–км 32 з
метою подальшої ліквідації сміттєвих
заторів
Обстеження водного об'єкту річка
Боржава км 21–км 28 для подальшої
ліквідації сміттєвих заторів
Зрізування дерев у важкодоступних
місцях річки Боржава км 21–км 28 з
метою подальшої ліквідації сміттєвих
заторів
Обстеження водного об'єкту річка
Боржава км 14–км 21 для подальшої
ліквідації сміттєвих заторів
Зрізування дерев у важкодоступних
місцях річки Боржава км 14–км 21 з
метою подальшої ліквідації сміттєвих
заторів

Оноківська
сільська рада (ТГ)

300,0

Кам'янська
сільська рада (ТГ)

49,0

Кам'янська
сільська рада (ТГ)

49,0

Великоберезька
сільська рада (ТГ)

49,0

Великоберезька
сільська рада (ТГ)

49,0

Берегівська
райдержадміністр
ація
Берегівська
райдержадміністр
ація

49,0

49,0

Наукова, освітня, екологічна інформація та пропаганда, видання
поліграфічної продукції, моніторинг навколишнього природного
середовища, підтримка громадських екологічних організацій
Проведення
науково-технічних
Департамент
конференцій і семінарів, організація
екології та
виставок, фестивалів та інших заходів
природних
щодо
пропаганди
охорони
ресурсів
навколишнього
природного облдержадміністр
середовища, видання поліграфічної
ації
продукції з екологічної тематики,
створення бібліотек, відеотек, фототек
тощо.
Функціонування системи моніторингу
Департамент
довкілля Закарпатської області
екології та

355,0

100,0

природних
ресурсів
облдержадміністр
ації

ВИРІШИЛИ: затвердити поданий перелік природоохоронних заходів (об'єктів)
та обсяги їх фінансування для реалізації у 2021 році Програми охорони
навколишнього природного середовища Закарпатської області на 2021 – 2023
роки.
Голосували: «ЗА» – одноголосно. Рішення прийнято

Голова постійної комісії
з питань бюджету

Секретар комісії

Михайло РІВІС

Мирослав БІЛЕЦЬКИЙ

