ПРОТОКОЛ № 7
проведення засідання постійної комісії обласної ради з питань бюджету
Дата проведення: 22.02.2021
Час проведення: 10.30 год.
Місце проведення: малий засідання
Крулько В. І – заступник голови комісії,
Присутні:
Білецький М. З. - секретар комісії,
Гуледза Ю. Д., Іванчо О. І., Лаба М. М.,
Токар Е. В., Юрик В. В.,
Щербей М. В.
Відсутні:
Присутні:

Рівіс М. М. – голова комісії,
Матрунич І. І., Брензович В. І. - члени комісії
Петров О. Г. - голова обласної ради
Андрій Шекета - перший заступник,
Денис Ман - заступник голови,
Мирослава Ливч - керуюча справами
Іван
Синетар,
Петро
Добромільський,
Володимир Чубірко - депутати обласної ради,
керівники окремих структурних підрозділів
обласної державної адміністрації
Порядок денний

І. Попередній розгляд проектів рішень, які виносяться на розгляд
пленарного засідання другої сесії обласної ради (додається)
ІІ. Розгляд листів та матеріалів, що надійшли до постійної комісії:
1. Лист ДЮСШ «СПАРТАК» з проханням збільшити фінансування на
придбання мікроавтобусу
2. Лист КУ «Управління спільною власністю територіальних громад» щодо
можливості фінансування у 2021 році зазначених в листі будівельних робіт
(№50/01-12)
3. До відома комісії відповідь ОДА на лист Драгівської сільради щодо
виділення з коштів на завершення будівництва дільничної лікарні в с.
Драгово Хустського р-ну (до №1801/01-28)
4. До відома комісії відповідь ОДА на лист Тячівської міськради щодо
фінансування з 2021 року бюджетних установ (до 1787/01-28)
5. Лист ОДА щодо розподілу невикористаних у 2020 році коштів для
зазначених в листі закладів проф-тех освіти у 2021 році (№1824/01-28)
6. Лист КУ «Управління спільною власністю територіальних громад» щодо
виділення коштів по об’єкту «Капітальний ремонт гуртожитку (літера Б)
Ужгородського інституту культури і мистецтв по вул. Минайська 38/80 в
м.Ужгороді. Коригування» (№282/01-28)

7. До відома комісії інформація департаменту економ.розвитку і торгівлі
«Про затвердження порядку обговорення і внесення на розгляд обласної
ради обласних (бюджетних) цільових програм, моніторингу та звітності
щодо їх виконання» (№161/01.1-16)
8. Інформація щодо використання коштів резервного фонду на 01.02.2021
9. До відома комісії відповідь ОДА на звернення депутатів Кам’янської
об’єднаної територіальної громади з приводу завершення ремонту
автомобільної дороги (до №117/01.1-13)
10. До відома комісії відповідь ОДА на лист Львівського науково-дослідного
інституту судових експертиз Міністерства юстиції України з проханням
виділити кошти на придбання обладнання для проведення судових
експертиз (до№92/01.1-28)
11. Висновок про обсяг залишку коштів обласного бюджету на початок 2021
року (лист деп.фінансів №304/01-28)
12. Депутатський запит Костюха А.В. щодо Регіональної програми розвитку
фізичної культури і спорту на 2021-2024 роки (№303/01-09)
Заступник голови 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 Програму підвищення спроможності та поліпшення
умов несення служби у відділах прикордонної служби на українськоугорському та українсько-румунському державних кордонах (на ділянці
відповідальності Мукачівського прикордонного загону), розташованих на
території Закарпатської області, на 2021 рік (Проєкт рішення № 1822
оприлюднений 22.01.2021) К.: на постійну комісію обласної ради з питань
бюджету
Інформує: РИМАРЧУК Ігор Іванович – начальник
Мукачівського прикордонного загону
БУРИШИН Віктор Васильович – начальник
управління з питань оборонної роботи,
цивільного
захисту
та
взаємодії
з
правоохоронними органами

ВИРІШИЛИ: рекомендувати погодити зазначене питання, включити до
порядку денного сесії обласної ради
Голосували: «ЗА» – одноголосно. Рішення прийнято
2.
СЛУХАЛИ: Про Програму підвищення спроможності та поліпшення
умов несення служби у відділеннях інспекторів прикордонної служби на
українсько-угорському та українсько-словацькому державних кордонах (на
ділянці відповідальності Чопського прикордонного загону), розташованих на

території Закарпатської області, на 2021 – 2023 роки (Проєкт рішення № 1792
оприлюднений 22.01.2021) К.: на постійну комісію обласної ради з питань
бюджету
Інформує: ЦАПЮК Руслан Валерійович – начальник
Чопського прикордонного загону
БУРИШИН Віктор Васильович – начальник
управління з питань оборонної роботи,
цивільного
захисту
та
взаємодії
з
правоохоронними органами

ВИРІШИЛИ: рекомендувати погодити зазначене питання, включити до
порядку денного сесії обласної ради
Голосували: «ЗА» – одноголосно. Рішення прийнято
3.
СЛУХАЛИ: Про Програму надання шефської допомоги військовим
частинам, які розташовані на території області на 2021 – 2025 роки (Проєкт
рішення № 1793 оприлюднений 22.01.2021) К.: на постійну комісію обласної ради
з питань бюджету
Інформує: БУРИШИН Віктор Васильович – начальник
управління з питань оборонної роботи,
цивільного
захисту
та
взаємодії
з
правоохоронними органами

ВИРІШИЛИ: рекомендувати погодити зазначене питання, включити до
порядку денного сесії обласної ради
Голосували: «ЗА» – одноголосно. Рішення прийнято
4. СЛУХАЛИ: Про Регіональну програму із підтримки законності та
правопорядку в Закарпатській області на 2021 рік (Проєкт рішення № 138
оприлюднений 01.02.2021) К.: та постійні комісії обласної ради з питань:
бюджету; законності, правопорядку та регламенту
Інформує: БУРИШИН Віктор Васильович – начальник
управління з питань оборонної роботи,
цивільного
захисту
та
взаємодії
з
правоохоронними органами

ВИРІШИЛИ: рекомендувати погодити зазначене питання, включити до
порядку денного сесії обласної ради
Голосували: «ЗА» – одноголосно. Рішення прийнято
5. СЛУХАЛИ: Про Програму сприяння діяльності Управління
патрульної поліції в Закарпатській області Департаменту патрульної
поліції на 2021 рік (Проєкт рішення № 1812 оприлюднений 28.01.2021) К.: на
постійну комісію обласної ради з питань законності, правопорядку та
регламенту.
Інформує: БУРИШИН Віктор Васильович – начальник
управління з питань оборонної роботи,
цивільного
захисту
та
взаємодії
з
правоохоронними органами

ВИСТУПИЛИ: Крулько В. І. запропонував покласти контроль за виконанням
цього рішення також і на постійну комісію обласної ради з питань бюджету
ВИРІШИЛИ: підтримати пропозицію, рекомендувати погодити зазначене
питання, включити до порядку денного сесії обласної ради
Голосували: «ЗА» – одноголосно. Рішення прийнято
6.СЛУХАЛИ: Про Програму підтримки державної установи «Закарпатська
установа виконання покарань (№9)» Західного міжрегіонального управління
з питань виконання кримінальних покарань Міністерства юстиції на 2021
рік (Проєкт рішення № 311 оприлюднений 12.02.2021) К.: на постійну комісію
обласної ради з питань бюджету
Віктор
Васильович
–
Інформує КОЩИНЕЦЬ
начальник
Західного
міжрегіонального
управління з питань виконання кримінальних
покарань Міністерства юстиції

ВИРІШИЛИ: рекомендувати погодити зазначене питання, включити до
порядку денного сесії обласної ради
Голосували: «ЗА» – одноголосно. Рішення прийнято
7. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до Програми охорони навколишнього
природного середовища Закарпатської області на 2021 – 2023 роки (Проєкт
рішення № 289 оприлюднений 12.02.2021) К.: на постійні комісії обласної ради з
питань: бюджету; екології та використання природних ресурсів
ШПОНТАК Юрій Михайлович –
Інформує:
директор департаменту екології та
природних ресурсів облдержадміністрації

ВИСТУПИЛИ: Крулько В. І., Лаба М.М.
ВИРІШИЛИ: рекомендувати погодити зазначене питання, включити до
порядку денного сесії обласної ради
Голосували: «ЗА» – одноголосно. Рішення прийнято
8. СЛУХАЛИ: Про затвердження звіту про виконання обласного бюджету за
2020 рік (Проєкт рішення № 253 оприлюднений 09.02.2021) К.: на постійну
комісію обласної ради з питань бюджету
Інформує: ЛАЗАР Петро Данилович – директор
департаменту
фінансів
облдержадміністрації
ВИРІШИЛИ: рекомендувати погодити зазначене питання, включити до
порядку денного сесії обласної ради
Голосували: «ЗА» – одноголосно. Рішення прийнято
9. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення обласної ради від 17 грудня 2020
№ 40 «Про обласний бюджет на 2021 рік» 07100000000 (код бюджету). (Проєкт
рішення № 252 оприлюднений 09.02.2021) К.: на постійну комісію обласної ради з
питань бюджету

Інформує:

ЛАЗАР Петро Данилович – директор
департаменту
фінансів
облдержадміністрації

ВИСТУПИЛИ: Крулько В, І. запропонував розглянути ряд пропозицій та
зауважень, а саме:
Пропрозиції
№ п/п

І
1
2
3
4

5

6

7

8

9

Назва головного розпорядника коштів
(короткий зміст потреби)

Фінансовий ресурс для розподілу всього, у тому числі:
Вільний залишок коштів загального
фонду
Бюджет розвитку
Обласна рада
КУ "Управління спільною власністю
територіальних громад"
Закарпатської обласної ради
- будівництво-капітальний ремонт
гуртожитку (Корпус Б) Ужгородського
коледжу культури і мистецтв по
вул.Минайська,38/80 в м.Ужгород
Коригування ( ПКД - 33786,663 тис.грн.,
КОРИГУВАННЯ ПКД)
З метою забезпечення належного
функціонування облради, недопущення
виникнення кредит.заборгованості
- заробітна плата з нарахуваннями на
оплату праці (вихідна допомога при
звільненні, в т.ч. компенсація
випускних; забезп. виплати з/п голові
ради попереднього скликання)
- придбання предметів, матеріалів,
обладнання, в т.ч. меблів для
працівників викон.комітету та
компюторної техніки
З метою забезпечення належного
виконання рішень облради

подані
бюджетній
комісії

зміни
комісії

Для врахування
до проекту
рішення

65 923,0

65 923,0

58 475,9

58 475,9

7 447,1
13 564,7

7 447,1
17 547,9

3 983,2

155,0

155,0

155,0

155,0

1 268,0

1 268,0

1 073,0

1 073,0

195,0

195,0

8 775,8

3 983,2

12 759,0

10

11

12

13

14

15

16

17

- капітальний ремонт покрівлі
адмінбудинку (6-й поверх,
пл.Народна,4) в м.Ужгород Набережна
Незалежності, 8
- програма фінансового забезпечення
розвитку транскордонної та
міжрегіональної співпраці органів
місцевого самоврядування
Закарпатської області на 2021 рік
- придбання інвентарю, миючих
засобів, дезінфікуючих засобів згідно
- оплата послуг з техобслуговування
котелень, послуг з утримання партеру
пл.Народна,4, дезинфекція та
дератизація, послуги з супроводження
програмного забезпечення, ремонт с-ми
освітлення фонтану партеру,
проведення грошових оцінок
нерухомого майна, оформлення
техпаспортів на об'єкти нерухомого
майна
- завершення робіт по об'єкту
"Реконструкція корпусу №1 санаторію
"Малятко" під лікувально-діагностичне
відділення по вул.Головна,1 в
с.Оноківці Ужгородського району"
- для забезпечення співфінансування
проектів регіонального розвитку, які
можуть реалізуватися за рахунок коштів
держбюджету, отриманих від ЄС на
проект "Відкритий простір Закарпаття"
- програма фінансового забезпечення
проєктів міжнародної технічної
допомоги Закарпатської області на 2021
рік (для забечення співфінансування
ГРАНТОВИХ проектів)
Програма підвищення ефективності
виконання повноважень органами
виконавчої влади щодо реалізації
державної регіональної політики та
впровадження реформ на 2020-2022
роки (Оплата за надані послуги
структурним підрозділам
облдержадміністрації)

1 603,5

1 603,5

300,0

300,0

297,3

297,3

300,0

300,0

2 475,0

2 475,0

3 800,0

3 800,0

3 983,2

2 365,9

3 983,2

2 365,9

18

19

20

21

22

Різне
Обласна програма "Турбота"
(доф.програми з метою виконання плану
щодо квоти депутатів облради за
програмою Турбота (головн.
розп.коштів -Департамент соціального
захисту населення
облдержадміністрації)
Облдержадміністрація
Програма фінансової підтримки
комунально-експлуатаційного,
автотранспортного господарства
обласної ради і облдержадміністрації та
збереження адмінбудинку (пл. Народна,
4) як пам'ятки архітектури на 2021 рік
(ремонт машин)
Департамент освіти і науки
облдержадміністрації

1 000,0

1 000,0

1 000,0

1 000,0

500,0

500,0

500,0

500,0

5 461,9

5 461,9

23

Вище професійне училище №3
м.Мукачево. Капремонт вводів
водопроводу до будівлі навчального
корпусу, майстерні та гуртожитку ВПУ
№3 м.Мукачево

1 000,0

1 000,0

24

ДПТНЗ "Мукачівський професійний
аграрний ліцей ім.Данканича"
Капремонт дахів лабораторної
майстерні, побутового корпусу, їдальні.
Ремонт тепломережі

1 070,6

1 070,6

1 391,3

1 391,3

2 000,0

2 000,0

25

26

Завершення робіт об'єкту
"Реконструкція з розширенням
навчального корпусу Ужгородської
загальноосвітньої спеціалізованої
школи-інтернату з поглибленим
вивченням окремих предметів по
вул.Загорській,28 в м.Ужгороді"
Соціальна стипендія для учнів закладів
профтехосвіти із числа дітей-сиріт та
дітей, позбавлених батьківського
піклування, осіб з їх числа, а також
учнів та студентів, які в період навчання
у віці від 18 до 23 років залишилися без
батьків (зміни щодо розміру стипендії
внесено постановою КМУ від 27.01.21

27

28

29

30

31
32

33

34

35

36

Департамент охорони здоров'я
облдержадміністрації
КНП "Обласний клінічний центр
нейрохірургії та неврології
Закарпатської облради" - облаштування
системи централізованого постачання
кисню
Санаторій "Човен" поточні видатки
(оплата праці)
КНП „Обласний медичний клінічний
шкірно-венерологічний центр” для
закупівлі двох приладів
електрокардіографа багатоканального та
портативного дефібрилятора з функцією
синхронізації для контрактування з
НЦЗУ(ПРОПОЗИЦІЇ постійної комісії
облради з питань охорони здоров'я)
Обласна цільова соціальна програма
протидії захворювання на туберкульоз
на 2017-2021 роки
Департамент соціального захисту
населення облдержадміністрації
Обласний соціальний центр матері та
дитини - придбання м'якого та твердрго
іyвентарю та придбання кухонних
меблів
Обласний центр соціально
психологічної реабілітації дітей та
молоді з функціональними
обмеженнями - оплата послуг по
обробці дерев’яних конструкцій горища
вогнезахисною сумішшю
КУ "Мукачівський психоневрологічний
інтернат" Закарпатської обласної радиппридбання мягкого та твердого
інвентарю для підопічних
КУ «Тур`я-Реметівський
психоневрологічний інтернат»
Закарпатської обласної ради завершення капітального ремонту по
об’єкту "Капремонт їдальні та
кухонного блоку Тур`я-Реметівського
психоневрологічного інтернату
Закарпатської обласної ради по вул.
Малій, буд.16 в с. Тур`ї Ремети,
Перечинського району"

5 405,0

5 405,0

2 500,0

2 500,0

795,0

795,0

110,0

110,0

2 000,0

2 000,0

693,5

693,5

36,0

36,0

28,0

28,0

50,0

50,0

249,5

249,5

37

38
39
40
41
42
43

44

45

46
47

48

49

50

51

Виноградівський геріатричний
пансіонат - капремонт електромережі в
приміщеннях господарського корпусу
пральні, заміна кабелю і всієї
електричної системи
КУ "Виноградівський дитячий
будинок-інтернат" (ремонт покрівлі)
Інформаційно обчислювальний центр
(оплата праці з нарахуваннями)
Департамент культури
облдержадміністрації
Ужгородський інститут культури і
мистецтв-всього, у тому числі
- Оплата праці з нарахуваннями
- Виготовлення проектно-кошторисної
документації-190,0 тис.грн, заходи з
протипожежної безпеки та придбання
вогнегасників -40,0 тис.грн.
Відділ капітального будівництва
облдержадміністрації
Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів
(блоки "Б", "В", "Г"), с.Неліпино
Свалявського району - будівництво
(коригування ПКД)
Управління туризму та курортів
облдержадміністрації
Програма розвитку туризму і курортів у
Закарпатській області на 2021-2023 роки
Управління зовнішньоекономічних
зв'язків, інвестицій та
транскордонного співробітництва
облдержадміністрації
Програма розвитку транскордонного
співробітництва Закарпатської області
на 2021-2027 роки
Програма формування позитивного
міжнародного інвестиційного іміджу та
залучення іноземних інвестицій у
Закарпатську область на 2021-2025 роки
Управління з питань оборонної
роботи, цивільного захисту та
взаємодії з правоохоронними
органами облдержадміністрації

110,0

110,0

120,0

120,0

100,0

100,0

1 230,0

1 230,0

1 230,0

1 230,0

1 000,0

1 000,0

230,0

230,0

2 900,0

2 900,0

2 900,0

2 900,0

1 000,0

1 000,0

1 000,0

1 000,0

400,0

400,0

200,0

200,0

200,0

200,0

700,0

700,0

52
53

54

55
56
57
58

59

60

61

62
63

64

65
66

Комплексна програма розвитку
цивільного захисту Закарпатської
області на 2020-2024 роки
Підрозділи облдержадміністрації
Програма підвищення ефективності
виконання повноважень органами
виконавчої влади щодо реалізації
державної регіональної політики та
впровадження реформ на 2020-2022
роки
- оплата праці з нарахуваннями
- катриджі, придбання обладнання,
оплата послуг (крім комунальних)
Прокуратура Закарпатської області
Програма із підтримки законності та
правопорядку в Закарпатській області на
2021 рік
Погашення заборгованості, яка
рахується за обласним бюджетом перед
прокуратурою з 1999 року. Кошти з
прокуратури були перераховані
обласному бюджету під гарантійні
листи ОДА для виплати заробітної
плати працівникам бюджетних установ
(484626,73)
Управління Служби Безпеки України
у Закарпатській області
Регіональна програма боротьби з
тероризмом, контрабандою,
організованою злочинністю та
корупцією на 2021-2023 роки
(капітальні видатки)
Головне управління національної
поліції в Закарпатській області
Програма профілактики злочинності на
території Закарпатської області на 20212025 роки
Управління Державної Служби
України з Надзвичайних ситуацій у
Закарпатській області
Програма забезпечення пожежної та
техногенної безпеки на території
Закарпатської області
- придбання снігоходу

700,0

700,0

12 670,0

-500,0

12 170,0

12 670,0

-500,0

12 170,0

11 880,0

-500,0

11 380,0

790,0

790,0

1 484,7

1 484,7

1 000,0

1 000,0

484,7

484,7

2 000,0

2 000,0

2 000,0

2 000,0

1 500,0

1 500,0

1 500,0

1 500,0

750,0

750,0

500,0

500,0

500,0

500,0

- поточні видатки
Військова частина А1778
Про Програму надання шефської
допомоги військовим частинам, які
розташовані на території області
на 2021– 2025 роки (придбання
спецтехнічного обладнання)
Пилипецька сільська територіальна
громада
Розробка ПКД по влаштуванню
централізованого господарського
питного водопостачання та
централізованого каналізування з
влаштуванням каналізаційних очисних
споруд
Всього

67
68

69

70

71

72

ІІ
1
2
3
4
5
6
7

8

Надходження коштів від
відшкодування втрат
сільськогосподарського і
лісогосподарського
виробництва (залишок на 01.01.2021 694,3 тис.грн.)
Оноківська сільська територіальна
громада
Проведення інвентаризації земель
Оноківської сільської ради
Керецьківська сільська
територіальна громада
Проведення нормативно-грошової
оцінки земель Керецьківської сільської
ради у межах населеного пункту
Батівська селищна територіальна
громада
Проведення нормативно-грошової
оцінки земель Батівської сільської ради
у межах населеного пункту
Верхньокоропецька сільська
територіальна громада
Проведення нормативно-грошової
оцінки земель населених пунктів, які
розташовані на території
Верхньокоропецької сільської ради

250,0
180,0

250,0
180,0

180,0

180,0

15 983,2

-3 983,2

12 000,0

15 983,2

-3 983,2

12 000,0

65 923,0

65 923,0

694,3

694,3

200,0

200,0

200,0

200,0

244,3

244,3

244,3

244,3

150,0

150,0

150,0

150,0

100,0

100,0

100,0

100,0

ІІІ

1

2

3
4

ІV

1
2

3
4

5

6

Екологічні кошти - 5562,1 тис.грн.
(надходження 2021 року - 4774,0
тис.грн. та залишок на 01.01.2021 788,1 тис.грн.) Програма охорони
навколишнього природного
середовища Закарпатської області на
2021-2023 роки
Оноківська сільська територіальна
громада
Заходи з ліквідації несанкціонованих
стихійних сміттєзвалищ на території
Оноківської сільської ради, відновлення
природного стану порушених територій
(пропонують врахувати до обласної
програми охорони навколишнього
природнього середовища)
Білківська сільська територіальна
громада
Бегегоукріплення

800,0

800,0

300,0

300,0

300,0

300,0

500,0

500,0

500,0

500,0

ПЕРЕРОЗПОДІЛ ЗАТВЕРДЖЕНИХ ПРИЗНАЧЕНЬ У МЕЖАХ
ЗАГАЛЬНОГО ОБСЯГУ для спідфінансування до коштів ДФРР
Відділ капітального будівництва
облдержадміністрації
Загальноосвітня школа І-ІІІ ст. на 500
учнів, с.Кваси, Рахівського районубудівництво
Будівництво ЗОШ на 320 учнів в
с.Теково, Виноградівського району
Районна лікарня м.Берегово будівництво
Замок-фортеця Х-ХVІ ст.- пам'ятка
архітектури національного значення
(охор.№153. Постанова РМ УРСР від
24.08.1963р. №970) за адресою:
м.Ужгород, вул. Капітульна,33.
Реставрація: протиаварійні роботи
Синагога - пам'ятка архітектури
місцевого значення (охор.№15-Зк,
рішення Закарпатського облвиконкому
від 18.06.1985 №156) за адресою

-9 533,0

-9 533,0

-4 500,0

-4 500,0

-1 700,0

-1 700,0

-1 233,0

-1 233,0

-1 050,0

-1 050,0

-1 050,0

-1 050,0

м.Ужгород, Театральна площа,10 ремонтно-реставраційні роботи

7

Департамент
інфраструктури,
розвитку
і
утримання
мережі
автомобільних
доріг
загального
користування місцевого значення та
житлово-комунального господарства

-3 400,0

-3 400,0

8

Поточний середній ремонт
автомобільної дороги місцевого
значення О 070502 Довге – Іршава, км 0
+ 000 – 21 + 700

-3 400,0

-3 400,0

11 000,0

11 000,0

11 000,0

11 000,0

9

10

головний розпорядник коштів департамент
охорони
здоров'я
отримувач
коштів
КНП
"Закарпатський
протипухлинний
центр" Закарпатської обласної ради
Закупівля лінійного прискорювача
медичного та проведення ремонту в
приміщеннях Комунального
Некомерційного Підприємства
"Закарпатський протипухлинний центр"
Закарпатської обласної ради м.Ужгород,
вул.Бродлаковича,2 (Програма розвитку
та підтримки комунальних закладів
охорони здоров’я Закарпатської області
на 2020-2021 роки)

11

Ужгородська міська територіальна
громада

800,0

800,0

12

Нове будівництво споруд флагштоку на
перетені вул.Л.Толстого,
вул.Д.Донского та пр.Свободи у
м.Ужгород Закарпатської області

800,0

800,0

13

Департамент культури
облдержадміністрації

1 133,0

1 133,0

Співфінансування до коштів проекту
міжнародної технічної допомоги в
рамках програми прикордонного
співробітництва Румунія-Україна
Європейського інструменту суспільства
на 2014-2020 рр. "Розвиток
транскордонної культури:
відреставровані театри міст Сату-Маре
та Ужгород" (рішення сесії облради
від16.07.2020 №1746)(Капремонт та
відновлювальні роботи Закарпатського
академічного обласного
укрмуздрамтеатру)
Разом збільшення
Разом зменшення

14

15
16

1 133,0

1 133,0

12 933,0
-12 933,0

12 933,0
-12 933,0

ПЕРЕРОЗПОДІЛ ЗАТВЕРДЖЕНИХ ПРИЗНАЧЕНЬ

V

1
2
3
4

5
6

УПРАВЛІННЯ
МОЛОДІ
ТА
СПОРТУ
ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
(Регіональна
програма
розвитку
фізичної культури і спорту на 20212024 роки)
Придбання спортивних майданчиків
Оплата праці з нарахування на оплату
праці
ШВСМ (оплата енерносіїв)
Біатлон, Карпати-гандбол, Минайфутбол
Фінансова підтримка регіональних
осередків всеукраїнських організацій
фізкультурно-спортивної спрямованості
для проведення масових фізкультурнооздоровчих і спортивних заходів
Департамент охорони здоров'я
облдержадміністрації

-4 800,0

-2 700,0

-4 800,0

-7 500,0

160,0

160,0

140,0

140,0

2 000,0

2 000,0

400,0

400,0

Програма розвитку та підтримки комунальних
закладів охорони здоров’я Закарпатської
7 області на 2020-2021 роки

4 800,0

4 800,0

4 800,0

4 800,0

8 Разом

VІ
1

Спрямування залишків субвенцій: освітньої та на дороги
Департамент освіти і науки
облдержадміністрації

21 569 000,00

21 569 000,00

Придбання шкільних автобусів (за
рахунок залишку освітньої субвенції)

2

21 569 000,00

Департамент інфраструктури,
розвитку і утримання мережі
автомобільних доріг загального
39 554 111,17
користування місцевого значення та
житлово-комунального господарства
облдержадміністрації
Залишок субвенції з державного
бюджету місцевим бюджетам на
фінансове забезпечення будівництва,
реконструкції, ремонту і утримання
автомобільних доріг загального
39 554 111,17
користування місцевого значення,
вулиць і доріг комунальної власності у
населених пунктах (поточні видатки - 32
554 111,17 грн., капвидатки - 7 000 000
грн.

3

4

VІІ

39 554 111,17

39 554 111,17

Спрямування цільових залишків коштів фонду молодіжного будівництва та
фонду інвестування (спеціальний фонд обласного бюджету)

Управління містобудування та
архітектури облдержадміністрації
Комплексна соціально-економічна
програма забезпечення молоді,
2 учасників АТО та внутрішньо
переміщених осіб житлом у
Закарпатській області на 2018-2022 роки
Департамент агропромислового
3
розвитку облдержадміністрації
1

4

21 569 000,00

Обласна цільова програма "Власний
дім" на 2021-2025 роки

507 500,0

507 500,0

507 500,0

507 500,0

344 500,0

344 500,0

344 500,0

344 500,0

Крім того Рішенням Нересницької сільської ради від 12.02.2021 №154 передбачено
обласному бюджету субвенцію на співфінансування об’єкту „Добудова лікарської
амбулаторії з перепрофілюванням під навчальний заклад Тернівської ЗОШ І-ІІІ ст..
VІІІ в с.Терново по вул.Садовій,63 Тячівського району.Коригуванняу сумі 779 041
гривень. Розподілити кошти головному розпоряднику коштів обласного бюджету
– відділу капітального будівництва облдержадміністрації
ВИСТУПИЛИ: всі члени комісії вислови свої зауваження та пропозиції, які були
враховані

ВИРІШИЛИ: рекомендувати департаменту фінансів облдержадміністрації
врахувати відповідні зміни в обласному бюджеті на 2021 рік та подати в новій
редакції на розгляд сесії обласної ради.
Голосували: "ЗА"– одноголосно. Рішення прийнято.
10. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до Програми поліпшення надання
медичної допомоги дітям, які страждають на хворобу Крона, на 2020-2022
роки) (Проєкт рішення № 100 оприлюднений 29.01.2021) К.: на постійну комісію
обласної ради з питань охорони здоров’я
Інформує:

ЧЕМЕТ Ольга Антонівна - директор
департаменту
охорони
здоровʼя
облдержадміністрації

ВИСТУПИЛИ: Крулько В. І. запропонував покласти контроль за виконанням
цього рішення також і на постійну комісію обласної ради з питань бюджету
ВИРІШИЛИ: підтримати пропозицію, рекомендувати погодити зазначене
питання, включити до порядку денного сесії обласної ради
Голосували: «ЗА» – одноголосно. Рішення прийнято
11. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до Програми підвищення ефективності
функціонування Закарпатського обласного комунального підприємства
«Міжнародний аеропорт «Ужгород» на 2021 – 2024 роки (зі змінами) (Проєкт
рішення № 308 оприлюднений 12.02.2021) К.:
Інформує: МАН Денис Миколайович – заступник
голови обласної ради

Сингетовська-Голіцина Андрея Петрівна -

ВИСТУПИЛИ: Ман Д.М. озвучив зміст питання та зауважив, що до проекту
рішення варто подати деталізований опис об’єктів на які виготовляється ПКД
Крулько В. І. запропонував покласти контроль за виконанням цього рішення
також і на постійну комісію обласної ради з питань бюджету
ВИРІШИЛИ: підтримати пропозиції депутатів і подати проект рішення в новій
редакції, рекомендувати погодити зазначене питання та включити до порядку
денного сесії обласної ради
Голосували: «ЗА» – одноголосно. Рішення прийнято
13. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до Програми проведення обласного
конкурсу проєктів місцевого розвитку Закарпатської області на 2020 - 2022
роки» (рішення обласної ради від 20 грудня 2019 року № 1632) (Проєкт рішення
№ 154 оприлюднений 29.01.2021) К.: на постійну комісію обласної ради з питань
регіонального
розвитку,
адміністративно-територіального
устрою,
комунального майна та приватизації
Інформує: МАН Денис Миколайович – заступник
голови обласної ради
ВИСТУПИЛИ:

Крулько В. І. запропонував покласти контроль за виконанням цього рішення
також і на постійну комісію обласної ради з питань бюджету
ВИРІШИЛИ: рекомендувати погодити зазначене питання, включити до
порядку денного сесії обласної ради
Голосували: «ЗА» – одноголосно. Рішення прийнято
14. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до Програми фінансового забезпечення
проєктів міжнародної технічної допомоги Закарпатської області на 2021-2023
роки (Проєкт рішення № 269 оприлюднений 10.02.2021) К.: на постійні комісії
обласної ради з питань: транскордонного співробітництва, розвитку туризму
та рекреації; регіонального розвитку, адміністративно-територіального
устрою і комунального майна
Інформує: ДАНКАНИЧ Михайло Васильович –
директор КП «Агентство регіонального
розвитку
та
транскордонного
співробітництва
«Закарпаття»
Закарпатської обласної ради»
ВИРІШИЛИ: рекомендувати погодити зазначене питання, включити до
порядку денного сесії обласної ради
Голосували: «ЗА» – одноголосно. Рішення прийнято
15. СЛУХАЛИ: Про надання згоди комунальному некомерційному
підприємству «Закарпатська обласна станція переливання крові»
Закарпатської обласної ради на реалізацію замороженої плазми (Проєкт
рішення № 187 оприлюднений 04.02.2021) К.: на постійні комісії обласної ради з
питань: законності, правопорядку та регламенту; регіонального розвитку,
адміністративно-територіального устрою, комунального майна та
приватизації; бюджету; охорони здоров’я
Інформує:
ЧЕМЕТ Ольга Антонівна - заступник
директора департаменту охорони
здоровʼя облдержадміністрації
ВИРІШИЛИ: рекомендувати погодити зазначене питання, включити до
порядку денного сесії обласної ради
Голосували: «ЗА» – одноголосно. Рішення прийнято
16. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення обласної ради від 26.09.2019
№1560 «Про оформлення права власності на об'єкти нерухомого майна» (зі
змінами від 16.07.2020) (Проєкт рішення № 1768 оприлюднений 01.02.2021) К.:
на постійні комісії обласної ради з питань: регіонального розвитку,
адміністративно-територіального
устрою,
комунального
майна
та
приватизації; бюджету
Інформує: МАЛИК Юлія Леонідівна – начальник
Комунальної
установи
«Управління
спільною
власністю
територіальних
громад» Закарпатської обласної ради

ВИРІШИЛИ: рекомендувати погодити зазначене питання, включити до
порядку денного сесії обласної ради
Голосували: «ЗА» – одноголосно. Рішення прийнято
17. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішенням обласної ради від 26.09.2019
№ 1557 «Про затвердження Переліку об'єктів спільної власності
територіальних громад сіл, селищ, міст Закарпатської області, що
підлягають приватизації» (Проєкт рішення № 1770 оприлюднений 29.01.2021)
К.: на постійні комісії обласної ради з питань: регіонального розвитку,
адміністративно-територіального
устрою,
комунального
майна
та
приватизації; бюджету
Інформує: МАЛИК Юлія Леонідівна – начальник
Комунальної
установи
«Управління
спільною
власністю
територіальних
громад» Закарпатської обласної ради
ВИСТУПИЛИ: Петров О. Г., Лаба М. М., Юрик В.В., Шекета А.А.
Головуючий зауважив, що доцільно всі питання, які стосуються майна,
реалізовувати шляхом аукціону, а не шляхом викупу. В ході розмови була внесена
пропозиція відкласти питання на довивчення.
ВИРІШИЛИ: рекомендувати відкласти розгляд питання на наступне засідання
сесії обласної ради
Голосували: «ЗА» – одноголосно. Рішення прийнято
18. СЛУХАЛИ: Про вилучення нерухомого майна спільної власності
територіальних громад сіл, селищ, міст області (комунальної власності
області) з господарського відання та оперативного управління окремих
бюджетних установ та його передачу уповноваженому органу (Проєкт
рішення № 1762 оприлюднений 29.01.2021) К.: на постійні комісії обласної ради з
питань: регіонального розвитку, адміністративно-територіального устрою,
комунального майна та приватизації; бюджету
Інформує: МАЛИК Юлія Леонідівна – начальник
Комунальної установи «Управління спільною
власністю
територіальних
громад»
Закарпатської обласної ради
ВИРІШИЛИ: рекомендувати погодити зазначене питання, включити до
порядку денного сесії обласної ради
Голосували: «ЗА» – одноголосно. Рішення прийнято
19. СЛУХАЛИ: Про включення будівлі аптеки №16 (літ. «А»), загальною
площею 137,48 кв.м., з господарськими (допоміжними) будівлями та
спорудами, що знаходяться за адресою: Рахівський район, смт.Великий
Бичків, вул. Крушник, 6, до Переліку об'єктів спільної власності
територіальних громад сіл, селищ, міст Закарпатської області, що
підлягають приватизації, затвердженого рішенням обласної ради від
26.09.2019 № 1557 (Проєкт рішення № 1771 оприлюднений 29.01.2021) К.: на
постійні комісії обласної ради з питань: регіонального розвитку,

адміністративно-територіального
устрою,
комунального
майна
та
приватизації; бюджету
Інформує: МАЛИК Юлія Леонідівна – начальник
Комунальної
установи
«Управління
спільною
власністю
територіальних
громад» Закарпатської обласної ради
ВИРІШИЛИ: рекомендувати відкласти розгляд питання на наступне засідання
сесії обласної ради
Голосували: «ЗА» – одноголосно. Рішення прийнято
20. СЛУХАЛИ: Про включення аптеки №34, загальною площею 169,5 кв.м.,
що знаходиться за адресою: Міжгірський район, с. Ізки, будинок 55, до
Переліку об'єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст
Закарпатської області, що підлягають приватизації,
затвердженого
рішенням обласної ради від 26.09.2019 № 1557 (Проєкт рішення № 1772
оприлюднений 29.01.2021) К.: на постійні комісії обласної ради з питань:
регіонального
розвитку,
адміністративно-територіального
устрою,
комунального майна та приватизації; бюджету
Інформує: МАЛИК Юлія Леонідівна – начальник
Комунальної
установи
«Управління
спільною
власністю
територіальних
громад» Закарпатської обласної ради
ВИРІШИЛИ: рекомендувати відкласти розгляд питання на наступне засідання
сесії обласної ради
Голосували: «ЗА» – одноголосно. Рішення прийнято
21. СЛУХАЛИ: Про включення будівлі аптеки №43 (літ. «А»), загальною
площею 94,4 кв.м. з господарськими (допоміжними) будівлями та спорудами,
що знаходиться за адресою: Виноградівський район, смт. Королево, вул.
Червоноармійська, 90, до Переліку об'єктів спільної власності
територіальних громад сіл, селищ, міст Закарпатської області, що
підлягають приватизації, затвердженого рішенням обласної ради від
26.09.2019 № 1557 (Проєкт рішення № 1773 оприлюднений 29.01.2021) К.: на
постійні комісії обласної ради з питань: регіонального розвитку,
адміністративно-територіального
устрою,
комунального
майна
та
приватизації; бюджету
Інформує: МАЛИК Юлія Леонідівна – начальник
Комунальної
установи
«Управління
спільною
власністю
територіальних
громад» Закарпатської обласної ради
ВИРІШИЛИ: рекомендувати відкласти розгляд питання на наступне засідання
сесії обласної ради
Голосували: «ЗА» – одноголосно. Рішення прийнято
22. СЛУХАЛИ: Про включення будівлі аптеки №10, загальною площею 568,1
кв.м., що знаходиться за адресою: Берегівський район, с. Косонь, вул.

Кошута, 27, до Переліку об'єктів спільної власності територіальних громад
сіл, селищ, міст Закарпатської області, що підлягають приватизації,
затвердженого рішенням обласної ради від 26.09.2019 № 1557 (Проєкт
рішення № 1774 оприлюднений 29.01.2021) К.: на постійні комісії обласної ради
з питань: регіонального розвитку, адміністративно-територіального устрою,
комунального майна та приватизації; бюджету
Інформує: МАЛИК Юлія Леонідівна – начальник
Комунальної
установи
«Управління
спільною
власністю
територіальних
громад» Закарпатської обласної ради
ВИРІШИЛИ: рекомендувати відкласти розгляд питання на наступне засідання
сесії обласної ради
Голосували: «ЗА» – одноголосно. Рішення прийнято
23. СЛУХАЛИ: Про включення аптеки № 86, загальною площею 37,2 кв.м.,
що знаходиться за адресою: Мукачівський район, с. Лохово,
вул.Центральна,57, до Переліку об’єктів спільної власності територіальних
громад сіл, селищ, міст Закарпатської області, що підлягають приватизації,
затвердженого рішенням обласної ради від 26.09.2019 № 1557 (Проєкт рішення
№ 1775 оприлюднений 29.01.2021) К.: на постійні комісії обласної ради з питань:
регіонального
розвитку,
адміністративно-територіального
устрою,
комунального майна та приватизації; бюджету
Інформує: МАЛИК Юлія Леонідівна – начальник
Комунальної
установи
«Управління
спільною
власністю
територіальних
громад» Закарпатської обласної ради
ВИРІШИЛИ: рекомендувати відкласти розгляд питання на наступне засідання
сесії обласної ради
Голосували: «ЗА» – одноголосно. Рішення прийнято
24. СЛУХАЛИ: Про включення будівлі аптеки №55 (літ. «А») загальною
площею 81,7 кв.м. з господарськими (допоміжними) будівлями та спорудами,
що знаходяться за адресою: Великоберезнянський район, с. Люта, будинок
649, до Переліку об'єктів спільної власності територіальних громад сіл,
селищ, міст Закарпатської області, що підлягають приватизації,
затвердженого рішенням обласної ради від 26.09.2019 № 1557 (Проєкт рішення
№ 1776 оприлюднений 29.01.2021) К.: на постійні комісії обласної ради з питань:
регіонального
розвитку,
адміністративно-територіального
устрою,
комунального майна та приватизації; бюджету
Інформує: МАЛИК Юлія Леонідівна – начальник
Комунальної
установи
«Управління
спільною
власністю
територіальних
громад» Закарпатської обласної ради
ВИРІШИЛИ: рекомендувати відкласти розгляд питання на наступне засідання
сесії обласної ради
Голосували: «ЗА» – одноголосно. Рішення прийнято

25. СЛУХАЛИ: Про включення будівлі аптеки загальною площею 142,8
кв.м., що знаходиться за адресою: Тячівський район, смт Дубове, вул. Миру,
129, до Переліку об'єктів спільної власності територіальних громад сіл,
селищ, міст Закарпатської області, що підлягають приватизації,
затвердженого рішенням обласної ради від 26.09.2019 № 1557 (Проєкт рішення
№ 1777 оприлюднений 29.01.2021) К.: на постійні комісії обласної ради з питань:
регіонального
розвитку,
адміністративно-територіального
устрою,
комунального майна та приватизації; бюджету
Інформує: МАЛИК Юлія Леонідівна – начальник
Комунальної
установи
«Управління
спільною
власністю
територіальних
громад» Закарпатської обласної ради
ВИРІШИЛИ: рекомендувати відкласти розгляд питання на наступне засідання
сесії обласної ради
Голосували: «ЗА» – одноголосно. Рішення прийнято
26. СЛУХАЛИ: Про включення вбудованих нежитлових приміщень
загальною площею 141,4 кв.м. в частині будівлі літ.Б', за адресою: м.
Ужгород, вул. Собранецька, 154 в, до Переліку об'єктів спільної власності
територіальних громад сіл, селищ, міст Закарпатської області, що
підлягають приватизації, затвердженого рішенням обласної ради від
26.09.2019 № 1557 (Проєкт рішення № 1778 оприлюднений 29.01.2021) К.: на
постійні комісії обласної ради з питань: регіонального розвитку,
адміністративно-територіального
устрою,
комунального
майна
та
приватизації; бюджету
Інформує: МАЛИК Юлія Леонідівна – начальник
Комунальної
установи
«Управління
спільною
власністю
територіальних
громад» Закарпатської обласної ради
ВИРІШИЛИ: рекомендувати відкласти розгляд питання на наступне засідання
сесії обласної ради
Голосували: «ЗА» – одноголосно. Рішення прийнято
27. СЛУХАЛИ: Про включення вбудованих нежитлових приміщень
загальною площею 471,3 кв.м. в будівлі, що знаходиться за адресою: м.
Мукачево, пл. Кирила і Мефодія, 35, до переліку об'єктів спільної власності
територіальних громад сіл, селищ, міст Закарпатської області, що
підлягають приватизації, затвердженого рішенням обласної ради від
26.09.2019 № 1557 (Проєкт рішення № 1779 оприлюднений 29.01.2021) К.: на
постійні комісії обласної ради з питань: регіонального розвитку,
адміністративно-територіального
устрою,
комунального
майна
та
приватизації; бюджету
Інформує: МАЛИК Юлія Леонідівна – начальник
Комунальної
установи
«Управління

спільною
власністю
територіальних
громад» Закарпатської обласної ради
ВИРІШИЛИ: рекомендувати відкласти розгляд питання на наступне засідання
сесії обласної ради
Голосували: «ЗА» – одноголосно. Рішення прийнято
28. СЛУХАЛИ: Про включення будівлі аптеки (літ. «А») загальною площею
100,1 кв.м. з господарськими (допоміжними) будівлями та спорудами, що
знаходяться за адресою: Берегівський район, с. Вари, вул. Варошдерек, 2, до
Переліку об'єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст
Закарпатської області, що підлягають приватизації,
затвердженого
рішенням обласної ради від 26.09.2019 № 1557 (Проєкт рішення № 1780
оприлюднений 29.01.2021) К.: на постійні комісії обласної ради з питань:
регіонального
розвитку,
адміністративно-територіального
устрою,
комунального майна та приватизації; бюджету
Інформує: МАЛИК Юлія Леонідівна – начальник
Комунальної
установи
«Управління
спільною
власністю
територіальних
громад» Закарпатської обласної ради
ВИРІШИЛИ: рекомендувати відкласти розгляд питання на наступне засідання
сесії обласної ради
Голосували: «ЗА» – одноголосно. Рішення прийнято
29. СЛУХАЛИ: Про хід виконання у 2020 році Програми підвищення
ефективності виконання повноважень органами виконавчої влади щодо
реалізації державної регіональної політики та впровадження реформ на 2020
- 2022 роки (Проєкт рішення № 224 оприлюднений 10.02.2021) К.: на постійні
профільні комісії обласної ради з питань: бюджету; з питань регіонального
розвитку, адміністративно-територіального устрою, комунального майна та
приватизації
Інформує: РУСНАК Галина Степанівна – заступник
директора
департаменту
економічного
розвитку та торгівлі облдержадміністрації
ВИРІШИЛИ: затвердити звіт про хід виконання цієї Програми без включення
питання до порядку денного
Голосували: «ЗА» – одноголосно. Рішення прийнято
30. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до деяких регіональних програм
Інформує: Ливч
Мирослава
Михайлівна
–
керуючий справами обласної ради
СЛУХАЛИ: Ливч М.М. поінформувала про зміст питання та наголосила на
важливості його включення на розгляд пленарного засідання сесії
ВИРІШИЛИ: включити до порядку денного 2 сесії облради зазначене питання
та прийняти проект рішення на її пленарному засіданні
Голосували: «ЗА» – одноголосно. Рішення прийнято

31. СЛУХАЛИ: Про клопотання щодо нагородження Грамотою Верховної
Ради України (заст. голови Хустської РДА, депутат райради Іванчо Ю. О.)
Інформує: Юрик Василь Васильович – депутат
обласної ради
СЛУХАЛИ: Юрик В.В. запропонував підтримати клопотання про нагородження
Іванчо Ю. О. у зв’язку з 60-ти річчям Грамотою Верховної Ради України
ВИРІШИЛИ: підтримати пропозицію, включити до порядку денного 2 сесії
облради зазначене питання
Голосували: «ЗА» – одноголосно. Рішення прийнято
СЛУХАЛИ: ІІ. Розгляд листів та матеріалів, що надійшли до постійної
комісії
Інформує: КРУЛЬКО Василь Іванович – заступник
голови постійної комісії обласної ради з
питань бюджету
ВИСТУПИЛИ: заступник голови комісії поінформував про листи, що надійшли
на розгляд комісії та запропонував прийняти інформацію до відома.
ВИРІШИЛИ: підтримати пропозицію голови комісії
Голосували: "ЗА"– одноголосно. Рішення прийнято.

Заступник голови постійної
комісії з питань бюджету

Секретар комісії

Василь КРУЛЬКО

Мирослав БІЛЕЦЬКИЙ

