
ПРОТОКОЛ № 15 

проведення засідання постійної комісії обласної ради з питань бюджету 

 Дата проведення: 01.06.21 

Час проведення: 11:00 год. 

Місце проведення: малий зал  

Присутні:  

 

 

 

Відсутні: 

 

      Присутні: 

 

Рівіс М. М. – голова 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.             

Крулько В. І – заступник голови комісії, 

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 

1. Про внесення змін до обласного бюджету на 2021 рік  

2. Щодо погодження напрямків спрямування коштів департаменту 

охорони здоров'я  

3. Щодо погодження напрямків спрямування коштів Управлінню 

цивільного захисту  

4. Щодо погодження напрямків спрямування коштів Департаменту 

екології та природніх ресурсів  

5. Про погодження тарифів на платні медичні послуги: 

- КНП «Обласний медичний клінічно-венерологічний центр»  

- КНП «Закарпатський тереторіальний центр екстренної медичної допомоги»  

- КНП «Обласний дитячий туберкульозний санаторій «Човен»  

6. Лист-відповідь Департаменту культури, національностей та релігій на запит 

бюджетної комісії щодо пропозиції по виділенню коштів на «Центр культур 

національних меншин» - прохання виділити 400 тис.грн (до №414/01-13) 

7. Лист облдержадміністрації з проханням виділити 14,2 млн.грн на Регіональну 

програму оздоровлення та відпочинку дітей і розвитку мережі дитячих 

закладів оздоровлення та відпочинку на 2018-2021 роки (№788/01-28) 

Голова комісії інформував про план проведення засідання постійної комісії  

обласної ради з питань бюджету.  
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ВИРІШИЛИ: затвердити порядок денний  

Голосували: «ЗА» – одноголосно. Рішення прийнято  

1. 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 грудня 2020 № 40 „Про обласний 

бюджет на 2021 рік” та враховуючи:  

постанову Кабінету Міністрів України від 6 грудня 2017 р. №983 «Деякі 

питання надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 

здійснення заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров’я у 

сільській місцевості» (зі змінами); 

розпорядження Кабінету Міністрів України від 14 квітня 2021 р. №356-р 

„Деякі питання розподілу у 2021 році субвенції з державного бюджету місцевим 

бюджетам на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і 

утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, 

вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах”; 

розпорядження Кабінету Міністрів України від 19 травня 2021 р.№468-р 

„Деякі питання розподілу у 2021 році субвенції з державного бюджету місцевим 

бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих 

територій”; 

розпорядження голови облдержадміністрації 11.05.2021 №396 „Про 

внесення змін у перелік об’єктів будівництва, реконструкції, капітального та 

поточного середнього ремонтів автомобільних доріг загального користування 

місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах, що 

фінансуватимуться у 2021 році за рахунок субвенції з державного бюджету 

місцевим бюджетам на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, 

капітального та поточного середнього ремонтів автомобільних доріг загального 

користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у 

населених пунктах”; 

рішення Керецьківської сільської ради від 13 квітня 2021 року №267 „Про 

внесення змін до бюджету Керецьківської сільської територіальної громади на 

2021 рік”; 

рішення Дубриницької сільської ради від 20 квітня 2021 року №358 „Про 

внесення змін до рішення сесії Дубриницької сільської ради від 22 грудня 2020 

року №27 „Про бюджет Дубриницько-Малоберезнянської сільської 

територіальної громади на 2021 рік” (зі змінами від 16 березня 2021 №252); 

рішення Довжанської сільської ради від 22.04.2021 року №217 „Про 

внесення змін до рішення сільської ради від 24.12.2020 року №61 „Про бюджет 

Довжанської сільської територіальної громади на 2021 рік”; 
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рішення Свалявської міської ради від 29 квітня 2021 року №192 „Про 

внесення змін до рішення сесії „Про бюджет Свалявської міської територіальної 

громади  на 2021 рік" (із змінами від 29.01.2021 №113, 26.02.2021 №124)”; 

рішення Нересницької сільської ради від 07 травня 2021 №448 „Про 

внесення змін до рішення сільської ради від 24.12.2020 року №44 „Про бюджет 

Нересницької сільської територіальної громади на 2021 рік”; 

рішення Углянської сільської ради від 18 травня 2021 року №145 „Про 

внесення змін до рішення сільської ради від 24 грудня 2020 року №44 „Про 

бюджет Углянської сільської територіальної громади  на 2021 рік" (зі змінами від 

19.01.2021 року №69; від 12.02.2021 року №84; від 19.03.2021 року №102; від 

16.04.2021 року №120)”; 

рішення  Горінчівської сільської ради від 18 травня 2021 року №307 „Про 

внесення змін до рішення Горінчівської сільської ради від 23.12.2020 року №77 

„Про бюджет Горінчівської сільської територіальної громади на 2021 рік" (зі 

змінами від 26.03.2021 року)”;   

рішення Солотвинської селищної ради від 20 травня 2021 року №600 „Про 

внесення змін у Рішення третьої сесії VIII скликання Солотвинської селищної 

ради №53 від 22 грудня 2020 року „Про бюджет Солотвинської селищної ради 

територіальної громади на 2021 рік” з внесеними змінами від 21.01.2021 року, 

23.02.2021 року, 08.04.2021 року”: 

 

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

1.1. Збільшити обсяг доходів обласного бюджету на 2021 рік згідно з 

додатком 1. 

1.2. Розподілити кошти субвенції між головними розпорядниками коштів 

обласного на 2021 рік згідно з додатком 2. 

          1.3. Перерозподілити у межах загального обсягу видатки спеціального 

фонду обласного бюджету на 2021 рік згідно з додатком 3. 

           1.4. Збільшити обсяги міжбюджетних трансфертів для обласного бюджету 

на 2021 рік згідно з додатком 4. 
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                                                                                                                                             Додаток 1 

 

Збільшення обсягу доходів обласного бюджету на 2021 рік 

07100000000 

(код бюджету) 

                                                                                                                                                                                                                  

(гривень) 
Код Найменування згідно з Класифікацією доходів бюджету Усього Загальний 

фонд 

Спеціальний фонд 

усього в т.ч. 

бюджет 

розвитку 

40000000 Офіційні трансферти   64 657 346,77 2 333 567,15 62 323 779,62  

41000000 Від органів державного управління   64 657 346,77 2 333 567,15 62 323 779,62  

41030000 Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 62 596 300,00 2 000 000,00 60 596 300,00  

41034500 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення 

заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій 

2 000 000,00 2 000 000,00   

41037300 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансове 

забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання 

автомобільних доріг загального користування місцевого значення, 

вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах 

60 596 300,00  60 596 300,00  

41050000 Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам 2 061 046,77 333 567,15 1 727 479,62  

41054000 Субвенція з місцевого бюджету на реалізацію заходів, спрямованих 

на розвиток системи охорони здоров'я у сільській місцевості, за 

рахунок залишку коштів відповідної субвенції з державного 

бюджету, що утворився на початок бюджетного періоду 

2 061 046,77 333 567,15 1 727 479,62  

 Разом доходів 64 657 346,77 2 333 567,15 62 323 779,62  

 

 

 

          



 

 5 

                                                                                                                                                                                             Додаток 2 

Розподіл коштів субвенції між головними розпорядниками коштів обласного на 2021 рік 

07100000000 

(код бюджету)                                                                                                                                                                                        

(гривень) 
Код ПКВК 

місцевих 

бюджетів 

Найменування головного розпорядника 

коштів місцевого бюджету / 

відповідального виконавця, найменування 

бюджетної програми згідно з Типовою 

програмною класифікацією видатків та 

кредитування місцевих бюджетів 

Загальний 

фонд 

усього - 

видатки 

розвитку 

Спеціальний фонд Разом 

усього у тому числі з них 

бюджет 

розвитку 

 
видатки 

споживання 

видатки 

розвитку 

0100000 Обласна рада (головний розпорядник)  2 000 000,00  2 000 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00 

0120000 Комунальна установа „Управління 

спільною власністю територіальних 

громад” Закарпатської обласної ради 

(відповідальний виконавець) 

 2 000 000,00  2 000 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00 

0127363 Виконання інвестиційних проектів в 

рамках здійснення заходів щодо соціально-

економічного розвитку окремих територій 

 2 000 000,00  2 000 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00 

 у тому числі за рахунок субвенції з 

державного бюджету місцевим 

бюджетам на здійснення заходів щодо 

соціально-економічного розвитку окремих 

територій (Капітальний ремонт 

гуртожитку (літера Б) Ужгородського 

інституту культури і мистецтв по 

вул. Минайська 38/80 в м. Ужгороді. 

Коригування) 

 2 000 000,00  2 000 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00 
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Код ПКВК 

місцевих 

бюджетів 

Найменування головного розпорядника 

коштів місцевого бюджету / 

відповідального виконавця, найменування 

бюджетної програми згідно з Типовою 

програмною класифікацією видатків та 

кредитування місцевих бюджетів 

Загальний 

фонд 

усього - 

видатки 

розвитку 

Спеціальний фонд Разом 

усього у тому числі з них 

бюджет 

розвитку 

 
видатки 

споживання 

видатки 

розвитку 

0700000 Департамент охорони здоров'я 

облдержадміністрації (головний 

розпорядник) 

333 567,15 1 727 479,62  1 727 479,62  2 061 046,77 

0719490 Субвенція з місцевого бюджету на 

реалізацію заходів, спрямованих на 

розвиток системи охорони здоров'я у 

сільській місцевості, за рахунок залишку 

коштів відповідної субвенції з державного 

бюджету, що утворився на початок 

бюджетного періоду 

333 567,15 1 727 479,62  1 727 479,62  2 061 046,77 

1900000 

 
Департамент інфраструктури, розвитку 

і утримання мережі автомобільних доріг 

загального користування місцевого 

значення облдержадміністрації  
(головний розпорядник) 

 60 596 300,00 12 119 300,00 48 477 000,00  60 596 300,00 

1917462 Утримання та розвиток автомобільних 

доріг та дорожньої інфраструктури за 

рахунок субвенції з державного бюджету 

 60 596 300,00 12 119 300,00 48 477 000,00  60 596 300,00 

 Усього 333 567,15 64 323 779,62 12 119 300,00 52 204 479,62 2 000 000,00 64 657 346,77 
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    Додаток 3 

Перерозподіл у межах загального обсягу видатків спеціального фонду обласного бюджету на 2021 рік 

07100000000 

(код бюджету)                                                                                                                                                                                        

(гривень) 
Код ПКВК 

місцевих 

бюджетів 

Найменування головного розпорядника коштів 

місцевого бюджету / відповідального виконавця, 

найменування бюджетної програми згідно з Типовою 

програмною класифікацією видатків та кредитування 

місцевих бюджетів 

Спеціальний фонд усього - 

видатки розвитку 
у тому числі бюджет розвитку 

0100000 Обласна рада (головний розпорядник)   

0120000 Комунальна установа „Управління спільною 

власністю територіальних громад” Закарпатської 

обласної ради (відповідальний виконавець) 

  

 Капітальний ремонт гуртожитку (корпус Б) 

Ужгородського коледжу культури і мистецтв по 

вул.Минайська 38/80 в м.Ужгороді.Коригування, у 

тому числі проектні роботи 

  

 у тому числі:   

0120180 Інша діяльність у сфері державного управління -155 000,00 -155 000,00 

0127321 Будівництво освітніх установ та закладів 155 000,00 155 000,00 

1900000 Департамент інфраструктури, розвитку і 

утримання мережі автомобільних доріг загального 

користування місцевого значення 

облдержадміністрації (головний розпорядник) 

  

1917462 Утримання та розвиток автомобільних доріг та 

дорожньої інфраструктури за рахунок субвенції з 

державного бюджету 

-7 000 000,00  

1919540 Субвенція з місцевого бюджету на фінансове 

забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і 

утримання автомобільних доріг загального 

7 000 000,00  
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Код ПКВК 

місцевих 

бюджетів 

Найменування головного розпорядника коштів 

місцевого бюджету / відповідального виконавця, 

найменування бюджетної програми згідно з Типовою 

програмною класифікацією видатків та кредитування 

місцевих бюджетів 

Спеціальний фонд усього - 

видатки розвитку 
у тому числі бюджет розвитку 

користування місцевого значення, вулиць і доріг 

комунальної власності у населених пунктах за рахунок 

відповідної субвенції з державного бюджету 

07559000000 Бюджет Ужгородської міської територіальної громади 

– всього у тому числі: 

7 000 000,00  

 Капітальний ремонт вул.Болгарська в м.Ужгород 2 000 000,00  

 Капітальний ремонт вул.Собранецької (від вул.Митної 

до міжнародного пункту пропуску „Ужгород”) в 

м.Ужгород.Коригування 

5 000 000,00  

Додаток 4                                                                                                                                                                                     

Збільшення обсягу міжбюджетних трансфертів для обласного бюджету на 2021 рік  
07100000000 

(код бюджету)                                                                                                                                                                                        (гривень) 

Код Класифікації 

доходу бюджету/Код 

бюджету 

Найменування тансферту/Найменування бюджету-надавача 

міжбюджетного трансферту 

Усього у тому числі 

загальний 

фонд 

спеціальний 

фонд 

41034500 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення 

заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій 

2 000 000,00 2 000 000,00  

41037300 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансове 

забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання 

автомобільних доріг загального користування місцевого значення, 

вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах 

60 596 300,00  60 596 300,00 

99000000000 Державний бюджет 62 596 300,00 2 000 000,00 60 596 300,00 

41054000 Субвенція з місцевого бюджету на реалізацію заходів, спрямованих 

на розвиток системи охорони здоров'я у сільській місцевості, за 

рахунок залишку коштів відповідної субвенції з державного 

бюджету, що утворився на початок бюджетного періоду 

2 061 046,77 333 567,15 1 727 479,62 
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07510000000 Бюджет Довжанської сільської територіальної громади 7 185,60 7 185,60  

07513000000 Бюджет Керецьківської сільської територіальної громади 788 063,66  788 063,66 

07533000000 Бюджет Горінчівської сільської територіальної громади 850 789,60 14 371,20 836 418,40 

07536000000 Бюджет Дубриницько-Малоберезнянської сільської територіальної 

громади 

26 891,40  26 891,40 

07545000000 Бюджет Нересницької сільської територіальної громади 306 881,83 306 881,83  

07550000000 Бюджет Свалявської міської територіальної громади 75 106,16  75 106,16 

07553000000 Бюджет Солотвинської селищної територіальної громади 4 480,12 3 480,12 1 000,00 

07558000000 Бюджет Углянської сільської територіальної громади 1 648,40 1 648,40  

 Усього 64 657 346,77 2 333 567,15 62 323 779,62 

ВИРІШИЛИ: внести відповідні зміни до розпису обласного бюджету на 2021 рік та подати їх на розгляд сесії обласної ради 

Голосували: «ЗА» – одноголосно. Рішення прийнято 

2. СЛУХАЛИ: Щодо погодження напрямків спрямування коштів департаменту охорони здоров’я  

Інформує: Гуштан Іван Іванович – заступник директора 

департаменту охорони здоров’я  

ВИРІШИЛИ: погодити напрямки спрямування коштів департаменту охорони здоров’я (додається) 

Голосували: «ЗА» – одноголосно. Рішення прийнято
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3. СЛУХАЛИ: Щодо погодження напрямків спрямування коштів 

Управлінню цивільного захисту  

Інформує: Буришин Віктор Васильович – начальник управління 

цивільного захисту 

ВИРІШИЛИ: : погодити напрямки спрямування коштів Управлінню 

цивільного захисту 

Голосували: «ЗА» – одноголосно. Рішення прийнято 

4. СЛУХАЛИ: Щодо погодження напрямків спрямування коштів 

Департаменту екології та природніх ресурсів  

Інформує: РІВІС Михайло Михайлович – голова постійної 

комісії з питань бюджету 

ВИРІШИЛИ: взяти інформацію до відома 

Голосували: «ЗА» – одноголосно. Рішення прийнято 

 

5. СЛУХАЛИ: Про погодження тарифів на платні медичні послуги: 

- КНП «Обласний медичний клінічно-венерологічний центр»  

Інформує: головний бугалтер Анжеліка Василівна 

ВИРІШИЛИ: погодити Обласному медичному клінічно-венерологічному 

центру подані тарифи на платні медичні послуги 

Голосували: «ЗА» – одноголосно. Рішення прийнято 

- КНП «Закарпатський тереторіальний центр екстренної медичної 

допомоги»  

Інформує: Білинець Фома Васильович  

  ВИРІШИЛИ: погодити Закарпатському тереторіальному центру екстренної 

медичної допомоги подані тарифи на платні медичні послуги 

Голосували: «ЗА» – одноголосно. Рішення прийнято 

- КНП «Обласний дитячий туберкульозний санаторій «Човен»  

Інформує: Сможаниця Михайло Михайлович 

ВИРІШИЛИ: погодити Обласному дитячому туберкульозному санаторію 

«Човен»  подані тарифи на платні медичні послуги 

Голосували: «ЗА» – одноголосно. Рішення прийнято 

6. СЛУХАЛИ: Лист-відповідь Департаменту культури, національностей та 

релігій на запит бюджетної комісії щодо пропозиції по виділенню коштів 

на «Центр культур національних меншин» - прохання виділити 400 тис.грн  

Інформує: РІВІС Михайло Михайлович – голова постійної 

комісії з питань бюджету 

ВИРІШИЛИ: взяти інформацію до відома 
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Голосували: «ЗА» – одноголосно. Рішення прийнято 

7. СЛУХАЛИ: Лист облдержадміністрації з проханням виділити 14,2 млн 

грн на Регіональну програму оздоровлення та відпочинку дітей і розвитку 

мережі дитячих закладів оздоровлення та відпочинку на 2018-2021 роки  

Інформує: РІВІС Михайло Михайлович – голова постійної 

комісії з питань бюджету 

ВИРІШИЛИ: взяти інформацію до відома 

Голосували: «ЗА» – одноголосно. Рішення прийнято 

 

 

 

 

Голова постійної комісії  

з питань бюджету                                                                            Михайло РІВІС 

 

 

 

Секретар комісії                                                                   Мирослав БІЛЕЦЬКИЙ 

 


