
ПРОТОКОЛ № 13 

проведення засідання постійної комісії обласної ради з питань бюджету 

 Дата проведення: 27.04.21 

Час проведення: 11:00 год. 

Місце проведення: малий зал  

Присутні:  

 

 

 

 

 

Відсутні: 

 

 

      Присутні: 

 

Рівіс М. М. – голова комісії,  

Крулько В. І – заступник голови комісії, 

Білецький М. З. - секретар комісії, Лаба М. М., 

Іванчо О. І., Токар Е. В., Щербей М. В.         

Матрунич І. І., Юрик В. В.         

 

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

 

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 

Гуштан І.І. – заступник директора департаменту 

охорони здоров’я 

Олексик О.Т., Штефуца Н.Б. – депутати обласної 

ради 

 

Порядок денний 

 

1. Про розподіл додаткового обсягу субвенції з державного бюджету на 

здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони 

здоров’я  

2. Про розподіл субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 

заходи, спрямовані на боротьбу з гострою респіраторною хворобою 

COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками 

під час навчального процесу у закладах загальної середньої освіти 

3. Щодо напрямів використання коштів на 2021 рік по Програмі 

розвитку транскордонного співробітництва Закарпатської області на 

2021-2027 роки 

4. Щодо погодження тарифів на платні послуги КНП «Обласному 

дитячому туберкульозному санаторію «Човен» ЗОР 

5. Щодо погодження тарифів на платні послуги КНП «Обласний будинок 

дитини» ЗОР 

6. Щодо виділення коштів для реалізації Програми «Центр культур 

національних меншин Закарпаття на 2021-2025 роки» 



7. Про відповідь облдержадміністрації щодо надання обласним 

осередкам громадських організацій ветеранів та осіб з інвалідністю у 

безоплатне користування приміщень, які перебувають у спільній 

власності територіальних громад області для проведення роботи з їх 

статутної діяльності 

8. Інформація щодо використання коштів резервного фонду обласного 

бюджету на 01.04.21  

9. Напрями використання коштів на 2021 рік (зміни згідно 

розпорядження голови державної адміністрації від 25.03.21 №216 «Про 

внесення змін до обласного бюджету на 2021 рік») 

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 розподіл додаткового обсягу субвенції з державного 

бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у 

системі охорони здоров’я  

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, постанов Кабінету Міністрів України від 31 березня 2021 р. № 333 

„Питання фінансування у 2021 році закупівлі кисневих концентраторів” та від 26 

січня 2021 р. № 47 „Деякі питання надання у 2021 році субвенції з державного 

бюджету місцевим бюджетам на здійснення підтримки окремих закладів та 

заходів у системі охорони здоров’я” (зі змінами), пункту 13 рішення обласної 

ради від 17 грудня 2020 № 40 „Про обласний бюджет на 2021 рік”:  

1. Департаменту фінансів облдержадміністрації (Лазар П. Д.): 

1.1. Збільшити обсяг доходів загального фонду обласного бюджету у сумі 

21 918,0 тис. гривень – субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на 

здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров’я 

(код 41033000).  

1.2. Збільшити обсяг видатків головному розпоряднику коштів обласного 

бюджету – департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації за КПКВК 

0712152 „Інші програми та заходи у сфері охорони здоров’я” у сумі 21 918,0 

тис.грн. на закупівлю кисневих концентраторів (видатки розвитку). 

ВИСТУПИЛИ: Крулько В.І. вніс пропозицію після того, як буде визначено 

принцип розподілу між закладами охорони здоров’я та/або фізичними особами – 

підприємцями кисневих концентраторів, подати відповідні матеріали на розгляд 

постійної комісії з питань бюджету та комісії з питань охорони здоров’я. 

ВИРІШИЛИ: підтримати пропозицію Крулька В.І. та 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 розподіл субвенції з державного бюджету місцевим 

бюджетам на заходи, спрямовані на боротьбу з гострою 

респіраторноюхворобоюCOVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-

CoV-2, та її наслідками під час навчального процесу у закладах загальної 

середньої освіти 

Інформує: ЛАЗАР Петро Данилович – директор 

департаменту фінансів облдержадміністрації 

СЛУХАЛИ: Лазар П. Д. доповів, що відповідно статей 6, 18 і 39 Закону 

України „Про місцеві державні адміністрації”, статті 23 Бюджетного кодексу 

України, постанови Кабінету Міністрів України від 21 квітня 2021 р. № 403 

„Деякі питання надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 

заходи, спрямовані на боротьбу з гострою респіраторною хворобою COVID-19, 

спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками під час навчального 

процесу у закладах загальної середньої освіти”, пункту 13 рішення обласної ради 

від 17.12.2020 № 40 „Про обласний бюджет на 2021 рік”:  

1. Департаменту фінансів облдержадміністрації (Лазар П.Д.): 

1.1. Збільшити обсяг доходів загального фонду обласного бюджету у сумі 

40 843,7 тис. гривень – субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на 

заходи, спрямовані на боротьбу з гострою респіраторною хворобою COVID-19, 

спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками під час навчального 

процесу у закладах загальної середньої освіти (код 41035900).  

1.2. Збільшити обсяг видатків головному розпоряднику коштів обласного 

бюджету – департаменту освіти і науки, молоді та спорту облдержадміністрації 

за КПКВК 0611192 „Виконання заходів, спрямованих на боротьбу з гострою 

респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, 

та її наслідками під час навчального процесу у закладах загальної середньої 

освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам” у сумі 

40 843,7 тис.грн., з них на: 

придбання засобів захисту, необхідних для організації протиепідемічних 

заходів під час проведення основної та додаткової сесій зовнішнього 

незалежного оцінювання в 2021 році, – 814,7 тис.грн. (видатки споживання); 

придбання ноутбуків для педагогічних працівників комунальних закладів 

загальної середньої освіти та їх філій для організації дистанційного навчання, 

інших форм здобуття загальної середньої освіти з використанням технологій 

дистанційного навчання – 40 029,0 тис.грн. (видатки розвитку) 

ВИСТУПИЛИ: Рівіс М.М. вніс пропозицію, після того, як буде визначено 

критерії розподілу на придбання ноутбуків для педагогічних працівників 

комунальних закладів загальної середньої освіти, подати їх на розгляд постійної 

комісії з питань бюджету та комісії з питань освіти. 

ВИРІШИЛИ: підтримати пропозицію Рівіса М. М. та 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: Щодо напрямів використання коштів на 2021 рік по 

Програмі розвитку транскордонного співробітництва Закарпатської 

області на 2021-2027 роки 

Інформує: РІВІС Михайло Михайлович – голова 

постійної комісії з питань бюджету 

ВИСТУПИЛИ: Рівіс М.М. доповів, що у зв’язку з реорганізацією та зміною 

назви Управління єврорегіонольної співпраці подає на погодження напрями 

використання коштів по зазначеній програмі. 

ВИРІШИЛИ: погодити напрями використання коштів на 2021 рік по 

Програмі розвитку транскордонного співробітництва Закарпатської області на 

2021-2027 роки 

Голосували: «ЗА» – одноголосно. Рішення прийнято 

4. СЛУХАЛИ: Щодо погодження тарифів на платні послуги КНП 

«Обласному дитячому туберкульозному санаторію «Човен» ЗОР 

Інформує: Гуштан Іван Іванович – заступник 

директора департаменту охорони здоров’я  

ВИСТУПИЛИ: Гуштан І. І. доповів зміст питання 

Голосували: «ЗА» – одноголосно. Рішення прийнято 

5. СЛУХАЛИ: Щодо погодження тарифів на платні послуги КНП 

«Обласний будинок дитини» ЗОР 

Інформує: Гуштан Іван Іванович – заступник 

директора департаменту охорони здоров’я  

ВИСТУПИЛИ: Гуштан І. І. доповів зміст питання 

Голосували: «ЗА» – одноголосно. Рішення прийнято 

6. СЛУХАЛИ: Щодо виділення коштів для реалізації Програми «Центр 

культур національних меншин Закарпаття на 2021-2025 роки»  

Інформує: РІВІС Михайло Михайлович – голова 

постійної комісії з питань бюджету 

ВИРІШИЛИ: направити лист в департамент фінансів та департамент 

культури, національностей та релігій для пропозицій. 

Голосували: «ЗА» – одноголосно. Рішення прийнято 

7. СЛУХАЛИ: Про відповідь облдержадміністрації щодо надання 

обласним осередкам громадських організацій ветеранів та осіб з 

інвалідністю у безоплатне користування приміщень, які перебувають 

у спільній власності територіальних громад області для проведення 

роботи з їх статутної діяльності  

Інформує: РІВІС Михайло Михайлович – голова 

постійної комісії з питань бюджету 

ВИРІШИЛИ: взяти інформацію до відома. 

Голосували: «ЗА» – одноголосно. Рішення прийнято 



8. СЛУХАЛИ: Інформація щодо використання коштів резервного фонду 

обласного бюджету на 01.04.21  

Інформує: РІВІС Михайло Михайлович – голова 

постійної комісії з питань бюджету 

ВИРІШИЛИ: взяти інформацію до відома. 

Голосували: «ЗА» – одноголосно. Рішення прийнято 

9. СЛУХАЛИ: Напрями використання коштів на 2021 рік (зміни згідно 

розпорядження голови державної адміністрації від 25.03.21 №216 «Про 

внесення змін до обласного бюджету на 2021 рік») 

Інформує: Гуштан Іван Іванович – заступник 

директора департаменту охорони здоров’я  

ВИСТУПИЛИ: Гуштан І. І. доповів зміст питання 

Голосували: «ЗА» – одноголосно. Рішення прийнято 

 

 

 

 

 

 

Голова постійної комісії  

з питань бюджету                                                                            Михайло РІВІС 

 

 

 

 

Секретар комісії                                                                   Мирослав БІЛЕЦЬКИЙ 

 

 


