ПРОТОКОЛ № 14
проведення засідання постійної комісії обласної ради з питань бюджету
Дата проведення: 17.05.21
Час проведення: 11:00 год.
Місце проведення: малий зал
Рівіс М. М. – голова комісії,
Присутні:
Крулько В. І – заступник голови комісії,
Білецький М. З. - секретар комісії, Гуледза Ю. Д.,
Лаба М. М., Іванчо О. І., Токар Е. В., Щербей М.
В., Матрунич І. І., Юрик В. В.
Відсутні:

Присутні:

Брензович В. І. - члени комісії
Олексій Петров – голова обласної ради
Андрій Шекета – перший заступник голови ради
Керівники
структурних
підрозділів
Закарпатської облдержадміністрації, депутати
обласної ради
Порядок денний

І. Попередній розгляд проектів рішень, які виносяться на розгляд пленарного
засідання другої сесії обласної ради (додається)
ІІ. Листи та інформація, що надійшли на розгляд та погодження профільної
комісії з питань бюджету:
1. Про погодження тарифів на платні медичні послуги:
- КНП «Закарпатський обласний клінічний кардіології та кардіохірургії»
- КНП «Закарпатська обласна клінічна лікарня імені Андрія Новака» ЗОР
2. 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
- Управлінню ЖКГ та енергозбереження облдержадміністрації
- Департаменту інфраструктури, розвитку і утримання мережі автомобільних
доріг загального користування місцевого значення ОДА
- Управління єврорегіональної співпраці Закарпатської ОДА
- Департамент економічного та регіонального розвитку, торгівлі, залучення
інвестицій, забезпечення виконання державних програм та контролю за їх
виконанням ОДА
3. Інформація департаменту фінансів щодо стану виконання доходів
загального фонду місцевих бюджетів області за січень-березень 2021 року
4. Різне

Голова комісії інформував про план проведення засідання постійної комісії обласної ради з питань бюджету.
ВИРІШИЛИ: затвердити порядок денний
Голосували: «ЗА» – одноголосно. Рішення прийнято
І. Попередній розгляд проектів рішень, які виносяться на розгляд пленарного засідання другої сесії обласної ради
(додається)
1. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення обласної ради 17.12.2020 №40 обласної ради 17.12.2020 №40 «Про
обласний бюджет на 2021 рік» (зі змінами від 25.02.2021 року) 07100000000 (код бюджету)
Інформує:
ЛАЗАР Петро Данилович – директор департаменту фінансів ОДА
ВИСТУПИЛИ: Лазар П. Д. озвучив ряд критичних зауважень до Проекту рішення:
Критичне зауваження №1
до проекту рішення "Про внесення змін до рішення обласної ради 17.12.2020 №40 "Про обласний бюджет на 2021 рік" (зі змінами від 25.02.2021 року)"
Низовими бюджетами передано до обласного бюджету субвенцію з державного бюджету на реалізацію заходів, спрямованих на розвиток системи охорони
здоров'я у сільській місцевості за рахунок невикористаних залишків коштів відповідної субвенції минулих років, з метою використання у поточному році, врахувати
наступні зміни до проекту зазначеного рішення:
1. Зміни до додатків проекту рішення - обсяги отриманої субвенції з відповідним кодом доходів та до тексту підставу документа - рішення:
грн.
Обсяги субвенції отриманих обласним бюджетом з низовиз бюджетів ККД - 41054000
Найменування бюджету у т.ч.
№ дата рішення та його назва
Код
надавача міжбюджетного
бюджету
Всього
загальний спеціальний
трансферту
фонд
фонд
від 16 квітня 2021 року №122 "Про внесення змін до рішення районної ради
Районний бюджет
07312200000
441 547,74
206 255,01
235 292,73 від 22 грудня 2020 року № 32 "Про районний бюджет на 2021 рік" (зі
Ужгородського району
змінами від 05.03.2021 р.)
від 13 квітня 2021 року №154 "Про внесення змін до рішення районної ради
Районний бюджет
07313200000
91 466,23
75 966,23
15 500,00 від 24 грудня 2020 року № 74 "Про районний бюджет на 2021 рік" (зі
Хустського району
змінами від 04.03.2021)
Бюджет Вільховецької
від 11 травня 2021 року №107 "Про внесення змін до рішення сільської ради
07501000000 сільської територіальної
23 057,91
1 687,12
21 370,79 від 18 грудня 2020 року №26 "Про бюджет Вільховецької сільської
громади
територіальної громади на 2021 рік" (зі змінами від 04.02.2021)

Бюджет Іршавської міської
07504000000
територіальної громади

від 22 квітня 2021 року №525 "Про внесення змін до рішення міської ради
від 24 грудня 2020 року №51 "Про бюджет Іршавської міської ради
2 000,00
територіальної громади на 2021 рік" (зі змінами від 29 січня, 18 березня 2021
року)

2 000,00

Бюджет Перечинської
07505000000 міської територіальної
громади

840 005,89

837 505,89

Бюджет Баранинської
07506000000 сільської територіальної
громади

233 841,80

2 232,38

від 08 квітня 2021 року №162 "Про внесення змін до рішення міської ради
2 500,00 від 24 грудня 2020 року №74 "Про бюджет міської територіальної громади
на 2021 рік" (зі змінами від 11 лютого 2021 року)
231 609,42

від 14 травня 2021 року №18 "Про внесення змін до рішення сесії сільської
ради від 24.12.2020 №15 "Про сільський бюджет на 2021 рік" (зі змінами)

Бюджет Зарічанської
07511000000 сільської територіальної
громади

2 092,00

від 15 квітня 2021 року №216 "Про внесення змін до рішення сільської ради
від 24 грудня 2020 року №47 "Про бюджет Зарічанської сільської ради
2 092,00
територіальної громади на 2021 рік" (зі змінами від 04.02.2021р.,16.03.2021
р.)

Бюджет Кам’янської
07512000000 сільської територіальної
громади

2 385,24

від 29 квітня 2021 року №316 "Про внесення змін до рішення сільської ради
2 385,24 від 17 грудня 2020 року №45 "Про бюджет Кам'янської сільської
територіальної громади на 2021 рік" (зі змінами від 11 березня 2021 року)

Бюджет Вишківської
07531000000 селищної територіальної
громади

16 371,20

15 371,20

від 23 квітня 2021 року № 162 "Про внесення змін до рішення Вишківської
1 000,00 селищної ради від 23 грудня 2020 року № 30 "Про бюджет Вишківської
селищної ради на 2021 рік" (із внесеними змінами 09.02., 23.03.2021)

15 049,10

15 049,10

від 15 квітня 2021 року № 173 сесії VIII скликання "Про внесення змін до
рішення міської ради від 25 грудня 2020 року № 52 "Про бюджет Рахівської
міської територіальної громади на 2021 рік" (зі змінами від 27 січня 2021 №
86, 03 березня 2021 № 112, 18 березня 2021 року № 123)

Бюджет Середнянської
07551000000 селищної територіальної
громади

5 882,00

5 882,00

від 23 квітня 2021 року 2 сесії VIII скликання "Про внесення змін до рішення
селищної ради від 24.12.2020 року "Про бюджет Середнянської селищної
територіальної громади на 2021 рік"

Бюджет Сюртівської
07555000000 сільської територіальної
громади

136 853,00

07549000000

Бюджет Рахівської міської
територіальної громади

від 09 квітня 2021 року № 153-02/2021 "Про внесення змін до рішення
136 853,00 сільської ради від 22.12.2020 року № 27-1/2020 "Про бюджет Сюртівської
сільської територіальної громади на 2021 рік" (зі змінами від 01.03.2021р.)

Бюджет Тересвянської
07556000000 селищної територіальної
громади
Усього

588,00

588,00

1 811 140,11

1 160 536,93

від 23 квітня 2021 року №301 "Про внесення змін до рішення сільської ради
від 24.12.2020 року №69 "Про бюджет Тересвянської селищної
територіальної громади на 2021 рік" (із змінами рішення сесії № 207 від
22.02.2021р.,№ 254 від 29.03.2021 р., № 271 від 09.04.2021 р.)
650 603,18

Критичне зауваження №2: З метою співфінансування інвестиційних проектів співробітництва Закарпатської області
України та краю Височіна Чеської Республіки врахувати, наступні зміни до проекту зазначеного рішення:
зменшити бюджетні призначення по загальному фонду головному розпоряднику коштів обласного бюджету – обласній
раді у сумі 1000,0 тис.грн. (Програма фінансового забезпечення проектів міжнародної технічної допомоги Закарпатської
області на 2021-2023 роки);
розподілити 1 000,0 тис.грн. для співфінансування інвестиційних проектів співробітництва Закарпатської області
України та краю Височіна Чеської Республіки, у тому числі: департаменту охорони здоров’я – 750,0 тис.грн. на „Капітальний
ремонт по заміні ліфта головного корпусу (літера „А”) Комунального некомерційного підприємства „Обласний клінічний
лікувально-діагностичний центр” Закарпатської обласної ради по вул..Нахімова,4 в м.Ужгород Закарпатської області та Іншу
субвенцію для бюджету Мукачівської міської територіальної громади – 250,0 тис.грн.
ВИСТУПИЛИ: Рівіс М.М., Крулько В. І., Токар Е.В. Рівіс М,М вніс пропозицію зменшити бюджетні призначення по
загальному фонду головному розпоряднику коштів обласного бюджету – обласній раді у сумі 750,0 тис.грн. (Програма
фінансового забезпечення проектів міжнародної технічної допомоги Закарпатської області на 2021-2023 роки) перенаправивши
департаменту охорони здоров’я – 750,0 тис.грн. на „Капітальний ремонт по заміні ліфта головного корпусу (літера „А”)
Комунального некомерційного підприємства „Обласний клінічний лікувально-діагностичний центр” Закарпатської обласної
ради по вул..Нахімова,4 в м.Ужгород Закарпатської області
Критичне зауваження №3: з метою виконання заходів програми охорони навколишнього природного середовища
Закарпатської області на 2021-2023 роки врахувати, наступні зміни до проекту зазначеного рішення:
перерозподілити бюджетні призначення у сумі 1000,0 тис.грн. з видатків розвитку на видатки споживання по
спеціальному фонду головному розпоряднику коштів обласного бюджету – департаменту екології та природних ресурсів.
Критичне зауваження №4:Текстову частину проекту рішення доповнити наступним текстом: „У додатку 7 до рішення
обласної ради від 25.02.2021 №138 ”Про внесення змін до рішення обласної ради 17.12.2020 №40 „Про обласний бюджет на
2021 рік” слова „Прокуратура Закарпатської області” замінити на „Закарпатська обласна прокуратура”.

Критичне зауваження №5: Враховуючи проект Програми надання
фінансової підтримки Комунальному підприємству Закарпатської обласної ради
«Будкомплекторг» на 2021 рік, доповнити наступними змінами додаток 6
проекту зазначеного рішення за головним розпорядником коштів – обласна рада:
за КПКВК 0117670 «Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання»
(Програми надання фінансової підтримки Комунальному підприємству
Закарпатської обласної ради «Будкомплекторг» на 2021 рік 200,0 тис.грн.)
Критичне зауваження №6: Враховуючи уточнену назву ПКД по об’єкту
Капітальний ремонт системи протипожежного захисту та локальної інтернет
мережі будівлі №38, вул. Минайська, м. Ужгород, доповнити наступними
змінами зазначений проект рішення за головним розпорядником коштів –
Департамент культури, національностей та релігій облдержадміністрації:
Текст «Капітальний ремонт системи протипожежного захисту та
локальної інтернет мережі будівлі №38, вул. Минайська,
м. Ужгород
комунального закладу вищої освіти «Ужгородський інститут культури і
мистецтв» Закарпатської обласної ради» викласти у редакції «Капітальний
ремонт холу і коридору першого поверху, системи протипожежного захисту,
влаштування заходів інклюзії та локальної інтернет мережі приміщень
комунального закладу вищої освіти «Ужгородський інститут культури і
мистецтв» Закарпатської обласної ради» в м. Ужгород, вул. Минайська, буд.
№38/80».
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.
2.3 СЛУХАЛИ: Про Програму організації та забезпечення територіальної
оборони, призову на строкову військову службу та військовопатріотичного виховання населення Закарпатської області на 2021 – 2025
роки
Інформують:
НАУМОВ Ігор Володимирович – завідувач сектору
оборонної роботи управління організаційної роботи та
забезпечення діяльності керівництва апарату ОДА
МУЗИЧЕНКО Олександр Григорович – військовий
комісар Закарпатського обласного територіального
центру комплектування та соціальної підтримки
ВИСТУПИЛИ: Рівіс М.М., Щербей М. В., Білецький М.З.
ВИРІШИЛИ: рекомендувати погодити зазначене питання, включити до
порядку денного сесії обласної ради
Голосували: «ЗА» – одноголосно. Рішення прийнято
СЛУХАЛИ: Про передачу об’єкта зі спільної власності територіальних громад
сіл, селищ, міст Закарпатської області у комунальну власність територіальної
громади села Ставне Ужгородського району
Інформує:
ШУКАЛЬ Ярослав Юрійович – депутат ЗОР
ВИСТУПИЛИ: Крулько В.І вніс пропозицію зазначити, що передати об’єкт в
оперативне управління громади.

ВИРІШИЛИ: рекомендувати погодити зазначене питання, включити до
порядку денного сесії обласної ради
Голосували: «ЗА» – одноголосно. Рішення прийнято
СЛУХАЛИ:
1.4 Про включення будівлі аптеки загальною площею 142,8 кв. м, що
знаходиться за адресою: Тячівський район, смт Дубове, вул. Миру, 129, до
Переліку обʼєктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст
Закарпатської області, що підлягають приватизації
1.5 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 обʼєктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст
Закарпатської області, що підлягають приватизації, затвердженого рішенням
обласної ради від 26.09.2019 № 1557
1.6 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 обʼєктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ,
міст Закарпатської області, що підлягають приватизації, затвердженого
рішенням обласної ради від 26.09.2019 № 1557
1.7 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 обʼєктів
спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Закарпатської
області, що підлягають приватизації, затвердженого рішенням обласної ради від
26.09.2019 № 1557.
Інформує:

Мишко Євгеній – в.о. нач. КУ «Управління спільною
власністю територіальних громад» ЗОР
ВИРІШИЛИ: Виключити питання із порядку денного 2-ї сесії обласної ради
Голосували: «ЗА» – одноголосно. Рішення прийнято
СЛУХАЛИ:
2.4 Про Програму створення страхового фонду документації Закарпатської
області на 2021 – 2025 роки
Інформує:
МІСЮК Михайло Дмитрович – директор Державного архіву
Закарпатської області
ВИРІШИЛИ: рекомендувати погодити зазначене питання, включити до
порядку денного сесії обласної ради
Голосували: «ЗА» – одноголосно. Рішення прийнято
СЛУХАЛИ: 2.5 Про Програму надання фінансової підтримки Комунальному
підприємству Закарпатської обласної ради «Будкомплектторг» на 2021 рік
Інформує:
БІРАК
Іван
Іванович
–
директор
КП
ЗОР
«Будкомплектторг»
ВИРІШИЛИ: рекомендувати погодити зазначене питання, включити до
порядку денного сесії обласної ради
Голосували: «ЗА» – одноголосно. Рішення прийнято

СЛУХАЛИ: 2.6 Про Регіональний план заходів із реформування системи
інституційного догляду та виховання дітей у Закарпатській області на 2021 –2026
роки
Інформує:
ЯКІМЕЛІНА Світлана Степанівна – начальник Служби у
справах дітей облдержадміністрації

ВИРІШИЛИ: рекомендувати погодити зазначене питання, включити до
порядку денного сесії обласної ради
Голосували: «ЗА» – одноголосно. Рішення прийнято
СЛУХАЛИ: 2.7 Про Тимчасові контрольні комісії обласної ради VІІІ скликання.
Інформує:
РУСИН Віктор Павлович – депутат обласної ради
ВИРІШИЛИ: рекомендувати погодити зазначене питання, включити до порядку
денного сесії обласної ради
Голосували: «ЗА» – одноголосно. Рішення прийнято
СЛУХАЛИ:
2.8 Про Порядок складання, затвердження та контролю виконання
фінансових планів закладів охорони здоровʼя, які діють в організаційноправовій формі комунальних некомерційних підприємств
2.9 Про Концепцію розвитку комунальних некомерційних підприємств у сфері
охорони здоров’я Закарпатської області
2.10 Про внесення змін до деяких регіональних програм
Інформує:
МАН Денис Миколайович – заступник голови ОР
ВИРІШИЛИ: рекомендувати погодити зазначене питання, включити до порядку
денного сесії обласної ради
Голосували: «ЗА» – одноголосно. Рішення прийнято
СЛУХАЛИ:
2.11 Про затвердження Положення про проведення конкурсу на посаду керівника
комунального закладу фахової передвищої освіти Закарпатської обласної ради
2.12 Про внесення змін до рішення обласної ради від 20.12.2019 № 1656 «Про
затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посад керівників
закладів охорони здоров’я, що перебувають у спільній власності територіальних
громад сіл, селищ, міст області»
Інформує:
СИГИДІН Олег Ігорович – начальник управління правового
забезпечення та роботи зі зверненнями громадян виконавчого
апарату обласної ради
ВИРІШИЛИ: рекомендувати погодити зазначені питання, включити до порядку
денного сесії обласної ради
Голосували: «ЗА» – одноголосно. Рішення прийнято
СЛУХАЛИ:
2.14 Про внесення змін до Програми розвитку прикордонної інфраструктури в
Закарпатській області на 2018 – 2022 роки
Інформує:
МАЛЯР Едуард Миколайович – директор деп.
інфраструктури, розвитку і утримання мережі авто. доріг
загального корист. місц. значення ОДА

ВИРІШИЛИ: рекомендувати погодити зазначене питання, включити до порядку
денного сесії обласної ради
Голосували: «ЗА» – одноголосно. Рішення прийнято
СЛУХАЛИ:
2.15 Про внесення змін до Програми розвитку освіти Закарпаття на 2013 – 2022
роки (зі змінами від 31 травня, 12 вересня 2013 року, З лютого 2014 року, 16
жовтня 2015 року, 30 листопада 2017 року, 4 квітня 2019 року)
Інформує:
МАЮРНИК Вероніка Карлівна – в. о.
директора
департаменту освіти і науки, молоді та спорту
облдержадміністрації
ВИРІШИЛИ: рекомендувати погодити зазначене питання, включити до порядку
денного сесії обласної ради
Голосували: «ЗА» – одноголосно. Рішення прийнято
2.16 Про
припинення
процедури
ліквідації
Великоберезнянської
загальноосвітньої санаторної школи-інтернату І–ІІІ ступенів Закарпатської
обласної ради
Інформують:
ДУРАН Іван Петрович – депутат обласної ради
МАЮРНИК Вероніка Карлівна – в. о.
директора
департаменту освіти і науки, молоді та спорту
облдержадміністрації
ВИРІШИЛИ: Зняти зазначене питання на довивчення
Голосували: «ЗА» – одноголосно. Рішення прийнято
СЛУХАЛИ: 2.17 Про внесення змін та доповнень до Регіональної програми
«Турбота» щодо посилення соціального захисту громадян на 2019 – 2021 роки (зі
змінами та доповненнями від 26 вересня 2019 року, 16 липня та 17 грудня 2020 року)
Інформує:

ОМЕЛЯНЮК Наталія Володимирівна – заступник
директор департаменту соціального захисту населення
ОДА
ВИРІШИЛИ: рекомендувати погодити зазначене питання, включити до порядку
денного сесії обласної ради
Голосували: «ЗА» – одноголосно. Рішення прийнято
СЛУХАЛИ:
2.18 Про внесення змін і доповнень до Регіональної програми оздоровлення
та відпочинку дітей і розвитку мережі дитячих закладів оздоровлення та
відпочинку на 2018 – 2021 роки (зі змінами від 29 березня, 7 червня 2018 року,
4 квітня, 16 травня та 26 вересня 2019 року
Інформує:
ОМЕЛЯНЮК Наталія Володимирівна – заступник
директор департаменту соціального захисту населення
ОДА
ВИСТУПИЛИ: Рівіс М.М., Лаба М.М., Петров О. Г., Добромільський П.П.
Рівіс М.М. вніс пропозицію рекомендувати департаменту соц. захисту ОДА
провести аналіз-порівняння по двох закладах «Човен» і «Малятко».

ВИРІШИЛИ: рекомендувати погодити зазначене питання, включити до порядку
денного сесії обласної ради
Голосували: «ЗА» – одноголосно. Рішення прийнято
СЛУХАЛИ: Про результати виконання Регіональної програми сімейної,
демографічної, гендерної політики, попередження насильства в сім’ї та протидії
торгівлі людьми на 2016 ‒ 2020 роки
Інформує:

ОМЕЛЯНЮК Наталія Володимирівна – заступник
директор департаменту соціального захисту населення
ОДА
ВИРІШИЛИ: рекомендувати погодити зазначене питання, включити до порядку
денного сесії обласної ради
Голосували: «ЗА» – одноголосно. Рішення прийнято
СЛУХАЛИ:
2.19 Про результати виконання у 2020 році Плану заходів із реалізації у 2018 –
2020 роках Регіональної стратегії розвитку Закарпатської області на період до
2020 року
Інформує:
ДАВИДОВ Андрій Володимирович – дир. деп. економ. та
регіон.
розвитку,
торгівлі,
залучення
інвестицій,
забезпечення виконання державних програм та контролю за
їх виконанням ОДА
ВИРІШИЛИ: рекомендувати погодити зазначене питання, включити до порядку
денного сесії обласної ради
Голосували: «ЗА» – одноголосно. Рішення прийнято
СЛУХАЛИ:
2.20 Про результати виконання Програми розвитку транскордонного
співробітництва Закарпатської області на 2016 – 2020 роки
2.21 Про результати виконання Програми формування позитивного
міжнародного інвестиційного іміджу та залучення іноземних інвестицій у
Закарпатську область на 2016 – 2020 року
Інформує:

БІЛАК Олександр Павлович – начальник управління
єврорегіональної співпраці ОДА

ВИРІШИЛИ: рекомендувати погодити зазначені питання, включити до порядку
денного сесії обласної ради
Голосували: «ЗА» – одноголосно. Рішення прийнято
СЛУХАЛИ:
2.22 Про результати виконання Програми розвитку туризму і курортів у
Закарпатській області на 2016 – 2020 роки
Інформує:

ГОТРА Маріанна Василівна – начальник управління
туризму та курортів ОДА

ВИРІШИЛИ: рекомендувати погодити зазначене питання, включити до порядку
денного сесії обласної ради
Голосували: «ЗА» – одноголосно. Рішення прийнято

СЛУХАЛИ:
2.23 Про результати виконання Програми «Центр культур національних
меншин Закарпаття» на 2016 – 2020 роки
2.24 Про результати виконання Програми забезпечення розвитку освіти,
культури, традицій національних меншин області на 2016 – 2020 роки та співпраці
із закордонними українцями на період до 2020 року
2.25 Про результати виконання Програми «Ромське населення Закарпаття» на
2016 – 2020 роки
Інформує:

ШУТАНИЧ Наталія Іванівна – заст. Нач. управління –
начальник
відділу
у
справах
національностей
департаменту культури, національностей та релігій ОДА
ВИРІШИЛИ: рекомендувати погодити зазначені питання, включити до порядку
денного сесії обласної ради
Голосували: «ЗА» – одноголосно. Рішення прийнято
СЛУХАЛИ:
2.26 Про результати виконання Програми діяльності редакційно-видавничої
групи обласної книги «Реабілітовані історією» і редколегії з підготовки та випуску
«Зводу пам’яток історії та культури Закарпатської області» на 2020 рік
Інформує:
КЛОПОТАР Вікторія Володимирівна – начальник відділу
фінансового забезпечення апарату ОДА
ВИРІШИЛИ: рекомендувати погодити зазначене питання, включити до порядку
денного сесії обласної ради
Голосували: «ЗА» – одноголосно. Рішення прийнято
СЛУХАЛИ:
2.27 Про результати виконання Програми розвитку та підтримки галузі
рослинництва в області на 2016 – 2020 роки
2.28 Про результати виконання Програми розвитку та підтримки тваринництва,
птахівництва і бджільництва в області на 2016 – 2020 роки
Інформує:
ЛЕСЬО Юрій Юрійович – директор департаменту
агропромислового комплексу ОДА
ВИРІШИЛИ: рекомендувати погодити зазначені питання, включити до порядку
денного сесії обласної ради
Голосували: «ЗА» – одноголосно. Рішення прийнято
СЛУХАЛИ:
2.29 Про результати виконання Програми охорони навколишнього природного
середовища Закарпатської області на 2019 – 2020 роки
Інформує:
ШПОНТАК Юрій Михайлович – директор департаменту
екології та природних ресурсів ОДА
ВИРІШИЛИ: рекомендувати погодити зазначене питання, включити до порядку
денного сесії обласної ради
Голосували: «ЗА» – одноголосно. Рішення прийнято
СЛУХАЛИ:
2.30
Про оголошення об’єктів природно-заповідного фонду місцевого
значення (5 пралісів пам’яток природи: ДП «Перечинське лісове господарство»; 7 –

ДП «Міжгірське лісове господарство»; 1 пралісова пам’ятка природи - ДП «Воловецьке лісове
господарство»; 7 – ДП «Мокрянське лісомисливське господарство»)

2.31
Про затвердження проекту зон санітарної охорони ділянки «Маргіт-1»
Голубинського родовища мінеральних вод, де розташована свердловина № 7ГП(д) в с.Солочин Свалявського району
2.32
Про затвердження проекту зон санітарної охорони Косонського родовища
підземних вод, де розташована свердловина № 27-Т в Берегівському районі Про затвердження проекту зон санітарної охорони Косонського родовища
підземних вод, де розташована свердловина № 29-Т в Берегівському районі –
Інформує:
ШПОНТАК Юрій Михайлович – директор департаменту
екології та природних ресурсів ОДА
ВИРІШИЛИ: подати зазначені питання на розгляд пленарного засідання 2-ї сесії
Голосували: «ЗА» – одноголосно. Рішення прийнято
СЛУХАЛИ:
2.33
Про розмір кошторисної заробітної плати у галузі будівництва
Інформує:
КАЙЗЕР Владислав Володимирович – начальник відділу
капітального будівництва ОДА
ВИРІШИЛИ: рекомендувати погодити зазначене питання, включити до
порядку денного сесії обласної ради
Голосували: «ЗА» – одноголосно. Рішення прийнято
СЛУХАЛИ: 3.1 Про Комунальну установу «Закарпатський обласний молодіжний
центр» Закарпатської обласної ради
Інформує:
ЛАБА Михайло Михайлович – депутат обласної ради
ВИСТУПИЛИ: Рівіс М.М., Лаба М.М., Щербей М.З, Шекета А.А.
Лаба М.М. підняв питання фінансування Центру.
Рівіс М.М. вніс пропозицію розглянути питання фінансування при розподілі
залишків від перевиконання бюджету.
ВИРІШИЛИ: рекомендувати погодити зазначене питання, включити до
порядку денного сесії обласної ради
Голосували: «ЗА» – одноголосно. Рішення прийнято
СЛУХАЛИ: 3.2 Про Комунальний заклад «Школа вищої спортивної майстерності»
Закарпатської обласної ради (перейменування, статут)
Інформують: СИГИДІН Олег Ігорович – начальник управління правового
забезпечення та роботи зі зверненнями громадян виконавчого
апарату обласної ради
МУРТАЗІН Олег Анатолійович – начальник управління
молоді та спорту департаменту освіти і науки, молоді та
спорту ОДА
ВИСТУПИЛИ: Лаба М.М., Рівіс М.М.
ВИРІШИЛИ: рекомендувати погодити зазначене питання, включити до
порядку денного сесії обласної ради
Голосували: «ЗА» – одноголосно. Рішення прийнято
СЛУХАЛИ: 3.6 Про визначення замовника (КП «Агентство регіонального
розвитку та транскордонного співробітництва «Закарпаття» замовником

робіт із виготовлення ПКД для проведення протиаварійних та невідкладних
консерваційних робіт по 4 замках (с. Середнє, Усочанський, Королево, Квасово)
Інформує: ДАНКАНИЧ Михайло Васильович – директор КП «Агентство
регіонального розвитку та транскордонного співробітництва
«Закарпаття»
ВИРІШИЛИ: рекомендувати погодити зазначене питання, включити до порядку
денного сесії обласної ради
Голосували: «ЗА» – одноголосно. Рішення прийнято
СЛУХАЛИ: 3.13 Про передачу об’єкта незавершеного будівництва «Будівництво
Міжгірської ЗОШ- №2 І-ІІI ступенів Блок №4 – ІІ черга Закарпатська область,
Міжгірський район, смт. Міжгір’я» на баланс відділу освіти, сім’ї, молоді, спорту
та культури виконавчого комітету Міжгірської селищної ради
3.14 Про передачу об’єкта незавершеного будівництва «Загальноосвітня школа в
с.Нересниця Тячівського району – будівництво» на баланс Нересницької сільської
ради Тячівського району Закарпатської області
3.15 Про передачу об’єкта незавершеного будівництва «Районна лікарня
(акушерсько-гінекологічний корпус), м. Рахів- будівництво» на баланс Рахівської
міської ради Закарпатської області
Інформує: КАЙЗЕР Владислав Володимирович – начальник відділу
капітального будівництва ОДА
ВИСТУПИЛИ: Юрик В.В. вніс пропозицію зазначити в рішеннях, щоб
передати право замовника ПКД відділу освіти, сімї, молоді, спорту та культури
відповідної ради.
ВИРІШИЛИ: рекомендувати погодити зазначене питання, включити до
порядку денного сесії обласної ради та подати проект рішення в новій редакції.
Голосували: «ЗА» – одноголосно. Рішення прийнято
СЛУХАЛИ: 3.22 Про внесення змін до рішенням обласної ради від 26.09.2019
№ 1557 «Про затвердження Переліку обʼєктів спільної власності
територіальних громад сіл, селищ, міст Закарпатської області, що
підлягають приватизації»
3.23 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 обʼєктів спільної власності територіальних громад
сіл, селищ, міст Закарпатської області, що підлягають приватизації,
затвердженого рішенням обласної ради від 26.09.2019 № 1557
3.24 Про включення аптеки №34, загальною площею 169,5 кв.м., що
знаходиться за адресою: Міжгірський район, с. Ізки, будинок 55, до Переліку
обʼєктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст
Закарпатської області, що підлягають приватизації,
затвердженого
рішенням обласної ради від 26.09.2019 № 1557
3.25 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 обʼєктів спільної власності

територіальних громад сіл, селищ, міст Закарпатської області, що
підлягають приватизації, затвердженого рішенням обласної ради від
26.09.2019 № 1557
3.26 Про включення будівлі аптеки №10, загальною площею 568,1 кв.м., що
знаходиться за адресою: Берегівський район, с. Косонь, вул. Кошута, 27, до
Переліку обʼєктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст
Закарпатської області, що підлягають приватизації, затвердженого
рішенням обласної ради від 26.09.2019 № 1557
3.27 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
3.28 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 обʼєктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ,
міст Закарпатської області, що підлягають приватизації, затвердженого
рішенням обласної ради від 26.09.2019 № 1557
Інформує:

Мишко Євгеній – в.о. нач. КУ «Управління спільною
власністю територіальних громад» ЗОР
ВИРІШИЛИ: рекомендувати не розглядати зазначені питання
Голосували: «ЗА» – одноголосно. Рішення прийнято
СЛУХАЛИ:
4.1 Про Звернення Закарпатської обласної ради щодо комплексного вирішення
проблемних питань органів місцевого самоврядування субрегіонального рівня
(до Президента України, ВРУ, КМУ)
Інформує:
ЛИВЧ Мирослава Михайлівна – керуюча справами обласної
ради
ВИРІШИЛИ: рекомендувати погодити зазначене питання, включити до
порядку денного сесії обласної ради
Голосували: «ЗА» – одноголосно. Рішення прийнято
СЛУХАЛИ:
5.1 Про виконання у 2020 році Комплексної програми розвитку цивільного
захисту Закарпатської області на 2020 – 2024 роки (зі змінами від 18 березня
2020 року)
Інформує:
БУРИШИН Віктор Васильович – начальник управління
цивільного захисту облдержадміністрації
ВИРІШИЛИ: затвердити звіт про хід виконання цієї Програми без включення
питання до порядку денного
Голосували: «ЗА» – одноголосно. Рішення прийнято
СЛУХАЛИ:
5.2 Про хід виконання у 2020 році Регіональної програми оздоровлення та
відпочинку дітей і розвитку мережі дитячих закладів оздоровлення та
відпочинку на 2018 – 2021 роки

Інформує:

ПЕТРІШКА Михайло Михайлович – директор
департаменту соціального захисту населення ОДА
ВИРІШИЛИ: затвердити звіт про хід виконання цієї Програми без включення
питання до порядку денного
Голосували: «ЗА» – одноголосно. Рішення прийнято
СЛУХАЛИ:
5.6 Про хід виконання у 2020 році Програми інформатизації області на 20192021 роки
Інформує:
МАЛЕШ Володимир Ілліч – начальник управління
ресурсного забезпечення апарату ОДА
ВИРІШИЛИ: затвердити звіт про хід виконання цієї Програми без включення
питання до порядку денного
Голосували: «ЗА» – одноголосно. Рішення прийнято

ІІ. Листи та інформація, що надійшли на розгляд та погодження
профільної комісії з питань бюджету:
СЛУХАЛИ: 1. Про погодження тарифів на платні медичні послуги:
- КНП «Закарпатський обласний клінічний кардіології та кардіохірургії»
- КНП «Закарпатська обласна клінічна лікарня імені Андрія Новака» ЗОР
Інформує:
РІВІС Михайло Михайлович – голова постійної комісії з
питань бюджету
ВИСТУПИЛИ: Рівіс М.М. доповів зміст питання та запропонував погодити
тарифи зазначеним лікарням
ВИРІШИЛИ: погодити тарифи зазначеним лікарням
Голосували: «ЗА» – одноголосно. Рішення прийнято

-

СЛУХАЛИ: 2. 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
Управлінню ЖКГ та енергозбереження облдержадміністрації
Департаменту інфраструктури, розвитку і утримання мережі автомобільних
доріг загального користування місцевого значення ОДА
Управління єврорегіональної співпраці Закарпатської ОДА
Департамент економічного та регіонального розвитку, торгівлі, залучення
інвестицій, забезпечення виконання державних програм та контролю за їх
виконанням ОДА

Інформує:

РІВІС Михайло Михайлович – голова постійної комісії з
питань бюджету
ВИСТУПИЛИ: Рівіс М.М. доповів зміст питання та запропонував погодити
напрямки спрямування коштів для фінансування Програми Підвищення
ефективності виконання повноважень органами виконавчої влади щодо
реалізації державної регіональної політики та впровадження реформ на 20202022 роки вищезазначеним департаментам.
ВИРІШИЛИ: погодити тарифи зазначеним лікарням
Голосували: «ЗА» – одноголосно. Рішення прийнято
СЛУХАЛИ 3. Інформація департаменту фінансів щодо стану виконання
доходів загального фонду місцевих бюджетів області за січень-березень 2021
року
Інформує: РІВІС Михайло Михайлович – голова постійної комісії з
питань бюджету
ВИРІШИЛИ: взяти інформацію до відома
Голосували: «ЗА» – одноголосно. Рішення прийнято
СЛУХАЛИ 4. Різне
Лаба М. М. порушив питання щодо фінансування гандболу і футболу. Було дано
доручення начальнику управління молоді та спорту департаменту освіти і науки,
молоді та спорту ОДА Муртазіну О.А. внести відповідні зміни в програму для
можливості фінансування відповідних заходів.

Голова постійної комісії
з питань бюджету

Секретар комісії

Михайло РІВІС

Мирослав БІЛЕЦЬКИЙ

