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Токар Е. В., Щербей М. В.,  Юрик В. В.  

               

Крулько В. І – заступник голови комісії, 

Брензович В. І., Іванчо О. І., Гуледза Ю. Д., 

Матрунич І. І., - члени комісії 

Ливч М.М. – керуюча справами обласної ради 

Ман Д. М. – 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: 

2.1 Про розподіл субвенції з державного бюджету на  забезпечення якісної, 

сучасної та доступної загальної середньої освіти “Нова українська школа” 

у 2021 році 

2.2 Про розподіл субвенції з державного бюджету на виплату грошової 

компенсації за належні для отримання жилі приміщення для деяких 

категорій осіб, які брали участь у бойових діях на території інших держав, 

а також членів їх сімей на 2021 рік 

2.3 Про перерозподіл видатків департаменту екології та природних ресурсів 

облдержадміністрації на 2021 рік  

2.4 Про розподіл у 2021 році субвенції з державного бюджету місцевим 

бюджетам на реалізацію інфраструктурних проектів та розвиток об'єктів 

соціально-культурної сфери 

2.5 Про перелік природоохоронних заходів (об'єктів) та обсяги їх 

фінансування для реалізації у 2021 році Програми охорони навколишнього 

природного середовища Закарпатської області на 2021 – 2023 роки  



2.6 Щодо погодження плану заходів Департаменту культури, національностей 

та релігій ОДА 

2.7 Щодо погодження тарифів на платні послуги КНП «Обласний госпіталь 

ветеранів війни»  

2.8 Щодо напрямків використання коштів по Програмі формування 

позитивного міжнародного інвестиційного іміджу та залучення іноземних 

інвестицій у Закарпатську область на 2021 – 2025 роки 

2.9  Щодо погодження тарифів та переліку платних послуг КНП 

«Закарпатський обласний дитячий санаторій «Малятко» 

 

Голова комісії інформував про план проведення засідання постійної комісії  

обласної ради з питань бюджету та вніс пропозицію розглянути по суті 

питання, які стосуються профілю даної комісії. 

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 результати виконання Програми фінансової підтримки 

комунально-експлуатаційного, автотранспортного господарств обласної 

ради  і облдержадміністрації та збереження адмінбудинку (пл. Народна, 4) 

як пам’ятки архітектури на 2020 рік) 

Інформує: МИШАНИЧ Андрій Федорович – 

заступник начальника управління ресурсного 

забезпечення апарату облдержадміністрації 

ВИРІШИЛИ: рекомендувати погодити зазначене питання, включити до порядку 

денного сесії обласної ради 

Голосували: «ЗА» – одноголосно. Рішення прийнято  

 ІІ. Листи та інформація, що надійшли на розгляд та погодження       

профільної комісії з питань бюджету: 

2.1 СЛУХАЛИ: Про розподіл субвенції з державного бюджету 

на  забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої 

освіти “Нова українська школа” у 2021 році 
Інформує: Боркулеш Наталія Юріївна - заступник 

директора  департаменту фінансів  

СЛУХАЛИ: Боркулеш Н. Ю. доповіла, що відповідно до статей 6, 18 і 39 

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

кодексу України, постанови Кабінету Міністрів України від 4 квітня 2018 р. № 

237 „Деякі питання надання субвенції з державного бюджету місцевим 

бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої 

освіти “Нова українська школа” зі змінами, внесеними постановою Кабінету 

Міністрів України від 17 травня 2021 р. № 476 „Деякі питання надання субвенції 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/237-2018-%D0%BF
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/237-2018-%D0%BF


з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та 

доступної загальної середньої освіти “Нова українська школа” у 2021 році”, 

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 

60 410,6 тис. гривень – субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на 

забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти “Нова 

українська школа” у 2021 році (код 41037200).  

1.2. Збільшити обсяг видатків обласного бюджету головному 

розпоряднику коштів – департаменту освіти і науки, молоді та спорту 

облдержадміністрації у сумі 60 410,6 тис.грн. та розподілити: 

між бюджетами територіальних громад та обласним бюджетом субвенцію 

з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної 

середньої освіти „Нова українська школа” за рахунок відповідної субвенції з 

державного бюджету (КПКВК 0619350)   –  54 192,3   тис.гривень (додаток 1);  

за бюджетними програмами обласного бюджету – 6 218,3 тис.гривень 

(додаток 2).



Додаток 1 
РОЗПОДІЛ 

між бюджетами територіальних громад та обласним бюджетом субвенції з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної 

загальної середньої освіти „Нова українська школа” за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 

 (КПКВК 0619350)    

                              тис.грн. 

                  

№ з/п 

Назва 

головного 

розпорядника/б

юджету 

адміністративн

о-

територіальної 

одиниці 

Загальни

й фонд - 

всього 

 

у тому числі: 

Закупівля засобів навчання та 

обладнання для навчальних кабінетів 

початкової школи (видатки розвитку) 

Закупівля комп’ютерного та 

мультимедійного обладнання, 

пристосувань для навчальних 

кабінетів,  засобів навчання, у 

тому числі навчально-

методичної та навчальної 

літератури, зошитів з 

друкованою основою, у тому 

числі їх електронних версій та 

з аудіосупроводом, для 

закладів загальної середньої 

освіти, що є учасниками 

всеукраїнського 

інноваційного освітнього 

проекту за темою 

“Розроблення і впровадження 

навчально-методичного 

забезпечення для закладів 

загальної середньої освіти в 

умовах реалізації Державного 

стандарту базової середньої 

освіти” (видатки розвитку) 

Підвищення кваліфікації педагогічних 

працівників та проведення супервізії 

(видатки споживання) 

 засоби 

навчання та 

обладнання 

(крім 

комп'ютерно

го) для учнів 

початкових 

класів, що 

навчаються 

за новими 

методиками 

відповідно 

до 

Концепції 

"Нова 

українська 

школа" 

сучасні 

меблі для 

початкови

х класів 

нової 

українсько

ї школи 

комп'ютерне 

обладнання 

для 

початкових 

класів 

проведення 

супервізії 

підвищення 

кваліфікації 

вчителів, 

асистентів 

вчителів у 

закладах 

післядипломної 

педагогічної 

освіти 

комунальної 

форми власності 

підвище

ння 

кваліфік

ації 

вчителів

, які 

забезпеч

ують 

здобуття 

учнями 

5-11(12) 

класів 

загально

ї 

середньо

ї освіти 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Департамент 

освіти і 

науки, 

молоді та 

спорту 

54 192,3 10 493,4 14 721,4 16 767,4 1 356,6 1 138,2 675,8 9 039,5 



облдержадмі

ністрації 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 

 

Бюджет 

Вільховецької 

сільської 

територіальної 

громади 

466,9 
121,8 173,7 160,5 

 

10,9 

  

2 

Бюджет 

Тячівської 

міської 

територіальної 

громади 

698,5 
204,8 293,8 187,2 

 

12,7 

  

3 

Бюджет 

Полянської 

сільської 

територіальної 

громади 

530,5 
116,3 128,6 267,4 

 

18,2 

  

4 

Бюджет 

Іршавської 

міської 

територіальної 

громади 

1 452,2 
334,9 460,4 615,1 

 

41,8 

  

5 

Бюджет 

Перечинської 

міської 

територіальної 

громади 

387,2 
96,9 147,5 133,7 

 

9,1 

  

6 

Бюджет 

Баранинської 

сільської 

територіальної 

громади 

517,4 
121,8 81,4 294,2 

 

20,0 

  

7 

Бюджет 

Мукачівської 

міської 
2 722,2 647,7 1 189,3 829,0 

 
56,2 

  



територіальної 

громади 

8 

Бюджет 

Великоберезня

нської 

селищної 

територіальної 

громади 

432,0 91,3 112,3 213,9  14,5 

  

9 

Бюджет 

Горондівської 

сільської 

територіальної 

громади 

292,1 
66,4 111,4 107,0 

 

7,3 

  

10 

Бюджет 

Довжанської 

сільської 

територіальної 

громади 

410,6 
105,2 162,6 133,7 

 

9,1 

  

11 

Бюджет 

Зарічанської 

сільської 

територіальної 

громади 

306,9 
74,7 117,9 107,0 

 

7,3 

  

12 

Бюджет 

Кам’янської 

сільської 

територіальної 

громади 

473,1 
96,9 119,2 240,7 

 

16,3 

  

13 

Бюджет 

Керецьківської 

сільської 

територіальної 

громади 

402,9 

96,9 163,2 133,7 

 

9,1 

  

14 

Бюджет 

Косоньської 

сільської 
343,0 74,7 68,4 187,2 

 
12,7 

  



територіальної 

громади 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

15 

Бюджет 

Оноківської 

сільської 

територіальної 

громади 

232,7 
47,1 42,8 133,7 

 

9,1 

  

16 

Бюджет 

Холмківської 

сільської 

територіальної 

громади 

468,4 
113,5 126,5 213,9 

 

14,5 

  

17 

Бюджет 

Берегівської 

міської 

територіальної 

громади 

1 551,4 
379,2 515,3 615,1 

 

41,8 

  

18 

Бюджет 

Батівської 

селищної 

територіальної 

громади 

599,5 
157,8 156,1 267,4 

 

18,2 

  

19 

Бюджет 

Бедевлянської 

сільської 

територіальної 

громади 

219,3 
55,4 78,3 80,2 

 

5,4 

  

20 

Бюджет 

Білківської 

сільської 

територіальної 

громади 

842,8 191,0 252,0 374,4  25,4 

  

21 

Бюджет 

Богданської 

сільської 
441,2 143,9 183,0 107,0 

 
7,3 

  



територіальної 

громади 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

22 

Бюджет 

Буштинської 

селищної 

територіальної 

громади 

688,8 
171,6 260,2 240,7 

 

16,3 

  

23 

Бюджет 

Великоберезьк

ої сільської 

територіальної 

громади 

263,6 
66,4 82,9 107,0 

 

7,3 

  

24 

Бюджет 

Великобийганс

ької сільської 

територіальної 

громади 

297,3 
69,2 56,7 160,5 

 

10,9 

  

25 

Бюджет 

Великобичківс

ької селищної 

територіальної 

громади 

1 032,7 
260,2 372,7 374,4 

 

25,4 

  

26 

Бюджет 

Великодобронс

ької сільської 

територіальної 

громади 

384,3 
102,4 139,1 133,7 

 

9,1 

  

27 

Бюджет 

Великолучківс

ької сільської 

територіальної 

громади 

773,9 
188,2 243,0 320,9 

 

21,8 

  

28 

Бюджет 

Верхньокоропе

цької сільської 
438,5 83,0 69,9 267,4 

 
18,2 

  



територіальної 

громади 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

29 

Бюджет 

Вилоцької 

селищної 

територіальної 

громади 

524,8 
132,9 163,5 213,9 

 

14,5 

  

30 

Бюджет 

Виноградівсько

ї міської 

територіальної 

громади 

1 902,6 
495,5 807,4 561,6 

 

38,1 

  

31 

Бюджет 

Вишківської 

селищної 

територіальної 

громади 

531,3 
138,4 193,0 187,2 

 

12,7 

  

32 

Бюджет 

Воловецької 

селищної 

територіальної 

громади 

288,7 74,7 99,7 107,0  7,3  

 

 

33 

Бюджет 

Горінчівської 

сільської 

територіальної 

громади 

511,8 
127,3 156,1 213,9 

 

14,5 

  

34 

Бюджет 

Драгівської 

сільської 

територіальної 

громади 

436,5 
105,2 131,4 187,2 

 

12,7 

  

35 

Бюджет 

Дубівської 

селищної 
627,0 166,1 261,0 187,2 

 
12,7 

  



територіальної 

громади 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

36 

Бюджет 

Дубриницько-

Малоберезнянс

ької сільської 

територіальної 

громади 

339,9 

74,7 65,3 187,2 

 

12,7 

  

37 

Бюджет 

Жденіївської 

селищної 

територіальної 

громади 

338,6 
60,9 49,3 213,9 

 

14,5 

  

38 

Бюджет 

Івановецької 

сільської 

територіальної 

громади 

452,7 

96,9 98,8 240,7 

 

16,3 

  

39 

Бюджет 

Колочавської 

сільської 

територіальної 

громади 

350,8 
99,7 108,3 133,7 

 

9,1 

  

40 

Бюджет 

Кольчинської 

селищної 

територіальної 

громади 

324,0 
66,4 86,2 160,5 

 

10,9 

  

41 

Бюджет 

Королівської 

селищної 

територіальної 

громади 

621,6 
143,9 220,7 240,7 

 

16,3 

  

42 
Бюджет 

Костринської 
303,3 58,1 45,3 187,2  12,7   



сільської 

територіальної 

громади 

43 

Бюджет 

Міжгірської 

селищної 

територіальної 

громади 

1 076,1 
263,0 299,0 481,4 

339,2 32,7 

  

44 

Бюджет 

Неліпинської 

сільської 

територіальної 

громади 

182,1 
44,3 52,2 80,2 

 5,4 

  

 

45 

Бюджет 

Нересницької 

сільської 

територіальної 

громади 

1 045,0 
301,7 400,6 320,9 

339,2 21,8 

  

46 

Бюджет 

Нижньоворітсь

кої сільської 

територіальної 

громади 

520,5 
105,2 101,1 294,2 

 

20 

  

47 

Бюджет 

Пийтерфолвівс

ької сільської 

територіальної 

громади 

794,5 
191,0 203,7 374,4 

 

25,4 

  

48 

Бюджет 

Пилипецької 

сільської 

територіальної 

громади 

438,6 
88,6 64,4 267,4 

 

18,2 

  

49 

Бюджет 

Рахівської 

міської 
815,6 218,7 339,9 240,7 

 
16,3 

  



територіальної 

громади 

50 

Бюджет 

Свалявської 

міської 

територіальної 

громади 

1 097,8 
263,0 377,9 427,9 

 

29 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

51 

Бюджет 

Середнянської 

селищної 

територіальної 

громади 

708,4 
160,5 176,7 347,6 

 

23,6 

  

52 

Бюджет 

Синевирської 

сільської 

територіальної 

громади 

208,5 
77,5 73,9 53,5 

 

3,6 

  

53 

Бюджет 

Солотвинської 

селищної 

територіальної 

громади 

964,4 
238,1 326,5 374,4 

 

25,4 

  

54 

Бюджет 

Ставненської 

сільської 

територіальної 

громади 

422,9 
77,5 59,8 267,4 

 

18,2 

  

55 

Бюджет 

Сюртівської 

сільської 

територіальної 

громади 

283,0 
72,0 68,2 133,7 

 

9,1 

  

56 

Бюджет 

Тересвянської 

селищної 
487,5 127,3 217,4 133,7  

9,1 
  

 



територіальної 

громади 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

57 

Бюджет Тур'є-

Реметівської 

сільської 

територіальної 

громади 

789,6 
185,5 261,4 320,9 

 

21,8 

  

58 

Бюджет 

Углянської 

сільської 

територіальної 

громади 

464,9 
119,0 117,5 213,9 

 

14,5 

  

59 

Бюджет 

Ужгородської 

міської 

територіальної 

громади 

2 816,6 
647,7 1 455,1 668,5 

339,1 45,3 

  

60 

Бюджет Усть-

Чорнянської 

селищної 

територіальної 

громади 

396,3 
102,4 122,5 160,5 

 10,9 

  

61 

Бюджет 

Хустської 

міської 

територіальної 

громади 

2 515,3 
620,0 1 010,1 829,0 

 56,2 

  

62 

Бюджет 

Чинадіївської 

селищної 

територіальної 

громади 

673,8 
160,5 170,6 320,9 

339,1 21,8 

  

63 

Бюджет 

Чопської 

міської 
484,1 110,7 145,0 213,9 

 
14,5 

  



територіальної 

громади 

64 

Бюджет 

Ясінянської 

селищної 

територіальної 

громади 

711,4 
199,3 283,7 213,9 

 

14,5 

  

65 

Обласний 

бюджет 

(нерозподілені 

видатки) 

9 715,3      675,8 9 039,5 

 
Додаток 2  

РОЗПОДІЛ 

субвенції за бюджетними програмами обласного бюджету 
                                            тис.грн. 

№ з/п Назва головного розпорядника Всього 

у тому числі: 

Закупівля засобів навчання та обладнання для навчальних кабінетів початкової 

школи 
Загальний фонд 

Загальний фонд Спеціальний фонд 
Підвищення 

кваліфікації 

вчителів, 

асистентів 

вчителів у 

закладах 

післядипломної 

педагогічної 

освіти 

комунальної 

форми власності 

(видатки 

споживання) 

засоби навчання та обладнання (крім 

комп'ютерного) для учнів початкових 

класів, що навчаються за новими 

методиками відповідно до Концепції "Нова 

українська школа" (видатки споживання) 

сучасні меблі для 

початкових класів 

нової української 

школи (видатки 

споживання) 

комп'ютерне 

обладнання для 

початкових класів 

(видатки розвитку) 

1 Департамент освіти і науки, 

молоді та спорту 

облдержадміністрації  

6 218,3 36,3 20,1 80,0 6 081,9 



1.1 Виконання  заходів, 

спрямованих на забезпечення 

якісної, сучасної та доступної 

загальної середньої освіти 

„Нова українська школа” за 

рахунок субвенції з державного 

бюджету місцевим бюджетам  

(КПКВК 0611182), з них: 

6 218,3 36,3 20,1 80,0 6 081,9 

 оплата праці (КЕКВ 2111) 3 550,0    3 550,0 

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

Голосували: «ЗА» – одноголосно. Рішення прийнято 

2.2 СЛУХАЛИ: Про розподіл субвенції з державного бюджету на виплату грошової компенсації за належні для 

отримання жилі приміщення для деяких категорій осіб, які брали участь у бойових діях на території інших держав, а 

також членів їх сімей на 2021 рік 
Інформує: Боркулеш Наталія Юріївна - заступник директора  департаменту фінансів  

СЛУХАЛИ: Боркулеш Н. Ю. доповіла, що відповідно до статей 6, 18 і 39 Закону України „Про місцеві державні 

адміністрації”, статті 23 Бюджетного кодексу України, розпорядження Кабінету Міністрів України від 02 червня 2021 р. № 

573-р „Про розподіл субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату грошової компенсації за належні для 

отримання жилі приміщення для деяких категорій осіб, які брали участь у бойових діях на території інших держав, а також 

членів їх сімей на 2021 рік”, 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 1 096 109,00 грн – субвенція з державного 

бюджету на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей учасників бойових дій на 

території інших держав, визначених у абзаці першому пункту 1 статті 10 Закону України „Про статус ветеранів війни, гарантії 

їх соціального захисту”, для осіб з інвалідністю І-ІІ групи з числа учасників бойових дій на території інших держав, інвалідність 

яких настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, пов’язаних з перебуванням у цих державах, визначених 



пунктом 7 частини другої статті 7 Закону України „Про статус ветеранів 

війни, гарантії їх соціального захисту та які потребують поліпшення житлових 

умов (код 41036400).  

1.2. Збільшити обсяг видатків загального фонду обласного бюджету 

головному розпоряднику коштів – департаменту соціального захисту населення 

облдержадміністрації у сумі 1 096 109,00 грн за КПКВК 0819243 „Субвенція з 

місцевого бюджету на виплату грошової компенсації за належні для отримання 

жилі приміщення для сімей учасників бойових дій на території інших держав, 

визначених у абзаці першому пункту 1 статті 10 Закону України „Про статус 

ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, для осіб з інвалідністю І-ІІ 

групи з числа учасників бойових дій на території інших держав, інвалідність яких 

настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, пов’язаних з 

перебуванням у цих державах, визначених пунктом 7 частини другої статті 7 

Закону України „Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту та 

які потребують поліпшення житлових умов за рахунок відповідної субвенції з 

державного бюджету” та розподілити бюджету Ужгородської міської 

територіальної громади. 

ВИРІШИЛИ: внести відповідні зміни до розпису обласного бюджету на 2021 

рік та подати їх на розгляд сесії обласної ради 

Голосували: «ЗА» – одноголосно. Рішення прийнято 

2.3 СЛУХАЛИ: Про перерозподіл видатків департаменту екології та 

природних ресурсів облдержадміністрації на 2021 рік  
Інформує: Боркулеш Наталія Юріївна - заступник 

директора  департаменту фінансів  

СЛУХАЛИ: Боркулеш Н. Ю. доповіла, що відповідно до статей 6, 18 і 39 

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

кодексу України, пункту 13 рішення обласної ради від 17.12.2020 № 40 „Про 

обласний бюджет на 2021 рік”, розпорядження голови облдержадміністрації від 

__№__„Про перелік природоохоронних заходів (об’єктів) та обсяги їх 

фінансування для реалізації у 2021 році Програми охорони навколишнього 

природного середовища Закарпатської області на 2021-2023 роки”: 

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

1.1. Перерозподілити видатки спеціального фонду обласного бюджету на 

2021 рік у межах загального обсягу бюджетних призначень, передбачених 

головному розпоряднику коштів обласного бюджету – департаменту екології та 

природних ресурсів облдержадміністрації для реалізації заходів Програми 

охорони навколишнього природного середовища Закарпатської області на 2021-

2023 роки, згідно з додатком. 

 
ПЕРЕРОЗПОДІЛ  

видатків спеціального фонду обласного бюджету на 2021 рік у межах загального 

обсягу бюджетних призначень, передбачених головному розпоряднику коштів 

обласного бюджету – департаменту екології та природних ресурсів 



облдержадміністрації для реалізації заходів Програми охорони навколишнього 

природного середовища Закарпатської області на 2021-2023 роки 

                                                                                                                                                                        (гривень) 

Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету 

/ коду програмної класифікації видатків та кредитування / бюджету 

– одержувача міжбюджетного трансферту / заходу 

Всього (видатки 

споживання) 

1 2 

Департамент екології та природних ресурсів 

облдержадміністрації 

 

 

Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів (КПКВКМБ 

2818340) - 490 000 

Субвенція з місцевого бюджету на здійснення природоохоронних 

заходів (КПКВКМБ 2819740), в тому числі: 490 000 

Районний бюджет Мукачівського району – всього, в тому числі: 98 000 

Обстеження водного об’єкту річки Латориця км 49–км 52 для 

подальшої ліквідації сміттєвих заторів 49 000 

Зрізування дерев у важкодоступних місцях річки Латориця    км 

49–км 52 з метою подальшої ліквідації сміттєвих заторів 49 000 

Районний бюджет Ужгородського району – всього, в тому 

числі: 98 000 

Обстеження водного об’єкту річки Латориця км 35–км 40 для 

подальшої ліквідації сміттєвих заторів 
49 000 

Зрізування дерев у важкодоступних місцях річки Латориця    км 35–

км 40 з метою подальшої ліквідації сміттєвих заторів 49 000 

Бюджет Великодобронської сільської територіальної громади – 

всього, в тому числі: 98 000 

Обстеження водного об’єкту річки Латориця км 30–км 35 для 

подальшої ліквідації сміттєвих заторів 
49 000 

Зрізування дерев у важкодоступних місцях річки Латориця    км 30–

км 35 з метою подальшої ліквідації сміттєвих заторів 49 000 

Бюджет Великолучківської сільської територіальної громади – 

всього, в тому числі: 98 000 

Обстеження водного об’єкту річки Латориця км 46–км 49 для 

подальшої ліквідації сміттєвих заторів 49 000 

Зрізування дерев у важкодоступних місцях річки Латориця    км 

46–км 49 з метою подальшої ліквідації сміттєвих заторів 49 000 



Бюджет Сюртівської сільської територіальної громади – 

всього, в тому числі: 98 000 

Обстеження водного об’єкту річки Латориця км 40–км 43 для 

подальшої ліквідації сміттєвих заторів 49 000 

Зрізування дерев у важкодоступних місцях річки Латориця    км 

40–км 43 з метою подальшої ліквідації сміттєвих заторів 49 000 

ВИРІШИЛИ: внести відповідні зміни до розпису обласного бюджету на 2021 

рік та подати їх на розгляд сесії обласної ради 

Голосували: «ЗА» – одноголосно. Рішення прийнято 

2.4 СЛУХАЛИ: Про розподіл у 2021 році субвенції з державного бюджету 

місцевим бюджетам на реалізацію інфраструктурних проектів та 

розвиток об'єктів соціально-культурної сфери 
Інформує: Боркулеш Наталія Юріївна - заступник 

директора  департаменту фінансів  

СЛУХАЛИ: Боркулеш Н. Ю. доповіла, що відповідно до статей 6, 18 і 39 

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

кодексу України, розпорядження Кабінету Міністрів України від 16 червня 2021 

р. № 626-р „Про розподіл у 2021 році субвенції з державного бюджету місцевим 

бюджетам на реалізацію інфраструктурних проектів та розвиток об'єктів 

соціально-культурної сфери”, пункту 13 рішення обласної ради від 17 грудня 

2020 року № 40 „Про обласний бюджет на 2021 рік”: 

1. Департаменту фінансів облдержадміністрації: 

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

додатком 1. 

1.2. Розподілити кошти субвенції між головними розпорядниками коштів 

обласного бюджету на 2021 рік згідно з додатком 2. 

1.3 Збільшити обсяги міжбюджетних трансфертів обласного бюджету на 

2021 рік згідно з додатком 3. 



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   332 000 000,00 332 000 000,00   

41030000 Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 332 000 000,00 332 000 000,00   

41032300 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на 

реалізацію інфраструктурних проектів та розвиток об'єктів 

соціально-культурної сфери  

332 000 000,00 332 000 000,00   

 Разом доходів 332 000 000,00 332 000 000,00   

                                                                                                                                                                                             Додаток 2                                                                                                                                                                                             

 

Розподіл коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію інфраструктурних проектів та  

розвиток об'єктів соціально-культурної сфери на 2021 рік 

         07100000000 
           (код бюджету)                                                                                                                                                                                                    (гривень) 

Код ПКВК 

місцевих 

бюджетів 

Найменування головного розпорядника коштів 

місцевого бюджету / відповідального виконавця, 

назви об'єктів, найменування бюджетної програми 

згідно з Типовою програмною класифікацією 

видатків та кредитування місцевих бюджетів, назва 

об’єкта (заходу) 

Усього у тому числі 

загальний фонд спеціальний фонд 

видатки розвитку з них бюджет 

розвитку 

0100000 Обласна рада (головний розпорядник) 100 000 000,00  100 000 000,00 100 000 000,00 



Код ПКВК 

місцевих 

бюджетів 

Найменування головного розпорядника коштів 

місцевого бюджету / відповідального виконавця, 

назви об'єктів, найменування бюджетної програми 

згідно з Типовою програмною класифікацією 

видатків та кредитування місцевих бюджетів, назва 

об’єкта (заходу) 

Усього у тому числі 

загальний фонд спеціальний фонд 

видатки розвитку з них бюджет 

розвитку 

0117380 Виконання інвестиційних проектів за рахунок 

інших субвенцій з державного бюджету 

100 000 000,00  100 000 000,00 100 000 000,00 

 Капітальний ремонт покриття місць стоянки 

повітряних суден аеродрому „Ужгород” по 

вул. Собранецькій, 145, м. Ужгород 

17 608 200,00  17 608 200,00 17 608 200,00 

 Реконструкція світлосигнальної системи 

аеродрому „Ужгород” і системи її 

електропостачання, розташованого за 

адресою: вулиця Собранецька, 145, м. 

Ужгород 

82 391 800,00  82 391 800,00 82 391 800,00 

0700000 Департамент охорони здоров'я 

облдержадміністрації (головний 

розпорядник) 

90 000 000,00  90 000 000,00 90 000 000,00 

0717380 Виконання інвестиційних проектів за рахунок 

інших субвенцій з державного бюджету 

90 000 000,00  90 000 000,00 90 000 000,00 

 Закупівля обладнання для комунального 

некомерційного підприємства “Обласний 

клінічний центр нейрохірургії та неврології” 

Закарпатської обласної ради в м. Ужгород по 

вул. Капушанській, 24 

90 000 000,00  90 000 000,00 90 000 000,00 

1900000 

 
Департамент інфраструктури, розвитку і 

утримання мережі автомобільних доріг 

94 000 000,00  94 000 000,00 94 000 000,00 



Код ПКВК 

місцевих 

бюджетів 

Найменування головного розпорядника коштів 

місцевого бюджету / відповідального виконавця, 

назви об'єктів, найменування бюджетної програми 

згідно з Типовою програмною класифікацією 

видатків та кредитування місцевих бюджетів, назва 

об’єкта (заходу) 

Усього у тому числі 

загальний фонд спеціальний фонд 

видатки розвитку з них бюджет 

розвитку 

загального користування місцевого 

значення облдержадміністрації  (головний 

розпорядник) 

1917380 Виконання інвестиційних проектів за рахунок 

інших субвенцій з державного бюджету 

94 000 000,00  94 000 000,00 94 000 000,00 

 Капітальний ремонт автомобільної дороги 

загального користування місцевого значення 

О 070603 Синевир – Колочава – Буштино, км 

0 + 000 – 17 + 600 Закарпатської області 

(коригування) 

94 000 000,00  94 000 000,00 94 000 000,00 

1500000 Управління капітального будівництва 

облдержадміністрації (головний 

розпорядник) 

28 000 000,00  28 000 000 ,00 28 000 000 ,00 

1517380 Виконання інвестиційних проектів за рахунок 

інших субвенцій з державного бюджету 

28 000 000,00  28 000 000 ,00 28 000 000 ,00 

 Будівництво районної лікарні м. Берегове 

(коригування) 

28 000 000 ,00  28 000 000 ,00 28 000 000 ,00 

3710000 Департамент фінансів 

облдержадміністрації 

20 000 000,00 20 000 000,00   

3719516 Субвенція з місцевого бюджету на реалізацію 

інфраструктурних проектів та розвиток 

об'єктів соціально-культурної сфери за 

20 000 000,00 20 000 000,00   



Код ПКВК 

місцевих 

бюджетів 

Найменування головного розпорядника коштів 

місцевого бюджету / відповідального виконавця, 

назви об'єктів, найменування бюджетної програми 

згідно з Типовою програмною класифікацією 

видатків та кредитування місцевих бюджетів, назва 

об’єкта (заходу) 

Усього у тому числі 

загальний фонд спеціальний фонд 

видатки розвитку з них бюджет 

розвитку 

рахунок відповідної субвенції з державного 

бюджету 

07561000000 Бюджет Хустської міської територіальної 

громади 

20 000 000,00 20 000 000,00   

 Будівництво спортивного 

двадцятип’ятиметрового басейну по вул. 

Степана Бандери, 1А в м. Хуст Закарпатської 

області. Коригування 

20 000 000,00 20 000 000,00   

 Усього 332 000 000,00 20 000 000,00 312 000 000,00 312 000 000,00 

                                                                                                                                                                                             Додаток 3                                                                 

Збільшення обсягів міжбюджетних трансфертів обласного бюджету на 2021 рік  

         07100000000 
           (код бюджету)                                                                                            

                                                                                                                                                                                                                            (гривень) 
Код класифікації доходу 

бюджету/код бюджету 

Найменування трансферту/найменування бюджету-надавача міжбюджетного 

трансферту 
Усього 

І. Трансферти до загального фонду бюджету  

99000000000 Державний бюджет 332 000 000,00 

41032300 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію 

інфраструктурних проектів та розвиток об'єктів соціально-

культурної сфери  

332 000 000,00 

 УСЬОГО за розділом І - загальний фонд 332 000 000,00 

 

2. Зміни до показників міжбюджетних трансфертів іншим бюджетам 



                                                                                                                                                                                                                            (гривень) 
Код Програмної 

класифікації видатків та 

кредитування місцевого 

бюджету/Код бюджету 

Код Типової 

програмної 

класифікації видатків 

та кредитування 

місцевого бюджету 

Найменування тансферту/Найменування бюджету-

отримувача міжбюджетного трансферту 

Усього 

І. Трансферти із загального фонду бюджету 

3719516 9516 Субвенція з місцевого бюджету на реалізацію 

інфраструктурних проектів та розвиток 

об'єктів соціально-культурної сфери за рахунок 

відповідної субвенції з державного бюджету 

20 000 000,00 

07561000000 Бюджет Хустської міської територіальної громади 20 000 000,00 

  УСЬОГО за розділом – загальний фонд 20 000 000,00 

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

Голосували: «ЗА» – одноголосно. Рішення прийнято 

2.5 СЛУХАЛИ: Про перелік природоохоронних заходів (об'єктів) та обсяги їх фінансування для реалізації у 2021 році 

Програми охорони навколишнього природного середовища Закарпатської області на 2021 – 2023 роки  
Інформує: Шпонтак Юрій Михайлович -  директор  департаменту екології та природніх 

ресурсів облдержадміністрації 

СЛУХАЛИ: Шпонтак Ю. М. доповів, що відповідно до статей 6 і 39 Закону України „Про місцеві державні 

адміністрації”, Закону України „Про охорону навколишнього природного середовища”, з метою реалізації у 2021 році 
Програми охорони навколишнього природного середовища Закарпатської області на 2021 - 2023 роки, яка схвалена 

розпорядженням голови облдержадміністрації 14.12.2020 року №730 (зі змінами) та затверджена рішенням Закарпатської 

обласної ради 17.12.2020 року №66 (зі змінами): 

1.Додаток до розпорядження голови облдержадміністрації 15.04.2021 № 274 „Про перелік природоохоронних заходів (об'єктів) 

та обсяги їх фінансування для реалізації у 2021 році Програми охорони навколишнього природного середовища Закарпатської 

області на 2021 – 2023 роки” викласти у новій редакції, що додається





Додаток 1. 

Перелік природоохоронних заходів (об'єктів) та обсяги їх фінансування для реалізації у 

2021 році Програми охорони навколишнього природного середовища Закарпатської 

області на 2021 – 2023 роки 

№ 

з/п 
Назва заходу (об'єкту) Відповідальні виконавці 

Обсяг 

фінансування, 

тис. грн. 

1 2 3 4 

Охорона і раціональне використання земель 

Будівництво, розширення та реконструкція протиерозійних, гідротехнічних, протикарстових, 

берегозакріплювальних, протизсувних, протиобвальних, протилавинних і протиселевих споруд, 

а також проведення заходів з захисту від підтоплення і затоплення, направлених на запобігання  

розвитку  небезпечних  геологічних процесів,  усуненню або зниженню до допустимого рівня їх 

негативного впливу на території і об'єкти (в тому числі виготовлення проектно-кошторисної 

документації) 

1. Захист центральної частини с.Білки від 

підтоплення, зокрема ремонт 

берегоукріплення потічків, які знаходяться 

по обидві сторони опорного Білківського 

закладу загальної середньої освіти вздовж 

країв шкільної території (загальна довжина 

близько 500 метрів) 

Білківська сільська рада (ТГ)  500,0 

Раціональне використання і зберігання відходів виробництва та побутових відходів 

Забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізації, 

видалення, знешкодження і захоронення відходів в тому числі ліквідація несанкціонованих, 

стихійних сміттєзвалищ (в тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації) 

1. Ліквідація несанкціонованих стихійних 

сміттєзвалищ в межах дачних масивів сіл 

Кам’яниця, Оноківці, Оріховиця 

Оноківська сільська рада (ТГ) 300,0 

2 Обстеження водного об'єкту річки 

Боржава км 28–км 32 для подальшої 

ліквідації сміттєвих заторів 

Кам'янська сільська рада (ТГ) 49,0 

3 Зрізування дерев у важкодоступних місцях 

річки Боржава км 28–км 32 з метою 

подальшої ліквідації сміттєвих заторів 

Кам'янська сільська рада (ТГ) 49,0 

4 Обстеження водного об'єкту річки 

Боржава км 21–км 28 для подальшої 

ліквідації сміттєвих заторів 

Великоберезька сільська рада 

(ТГ) 

49,0 

5 Зрізування дерев у важкодоступних місцях 

річки Боржава км 21–км 28 з метою 

подальшої ліквідації сміттєвих заторів 

Великоберезька сільська рада 

(ТГ) 

49,0 

6 Обстеження водного об'єкту річки 

Боржава км 14–км 21 для подальшої 

ліквідації сміттєвих заторів 

Берегівська 

райдержадміністрація 

49,0 

7 Зрізування дерев у важкодоступних місцях 

річки Боржава км 14–км 21 з метою 

подальшої ліквідації сміттєвих заторів 

Берегівська 

райдержадміністрація  

49,0 

8 Обстеження водного об'єкту річки 

Латориця км30–км 35 для подальшої 

ліквідації сміттєвих заторів 

Великодобронська сільська 

рада (ТГ) 

49,0 

9 Зрізування дерев у важкодоступних місцях 

річки Латориця км30–км 35 з метою 

подальшої ліквідації сміттєвих заторів 

Великодобронська сільська 

рада (ТГ) 

49,0 



10 Обстеження водного об'єкту річки 

Латориця км35–км 40 для подальшої 

ліквідації сміттєвих заторів 

Ужгородська 

райдержадміністрація 

49,0 

11 Зрізування дерев у важкодоступних місцях 

річки Латориця км35–км 40 з метою 

подальшої ліквідації сміттєвих заторів 

Ужгородська 

райдержадміністрація 

49,0 

12 Обстеження водного об'єкту річки 

Латориця км40–км 43 для подальшої 

ліквідації сміттєвих заторів 

Сюртівська сільська рада (ТГ) 49,0 

13 Зрізування дерев у важкодоступних місцях 

річки Латориця км40–км 43 з метою 

подальшої ліквідації сміттєвих заторів 

Сюртівська сільська рада (ТГ) 49,0 

14 Обстеження водного об'єкту річки 

Латориця км46–км 49 для подальшої 

ліквідації сміттєвих заторів 

Великолучківська сільська 

рада (ТГ) 

49,0 

15 Зрізування дерев у важкодоступних місцях 

річки Латориця км46–км 49 з метою 

подальшої ліквідації сміттєвих заторів 

Великолучківська сільська 

рада (ТГ) 

49,0 

16 Обстеження водного об'єкту річки 

Латориця км49–км 52 для подальшої 

ліквідації сміттєвих заторів 

Мукачівська 

райдержадміністрація 

49,0 

17 Зрізування дерев у важкодоступних місцях 

річки Латориця км49–км 52 з метою 

подальшої ліквідації сміттєвих заторів 

Мукачівська 

райдержадміністрація 

49,0 

Наукова, освітня, екологічна інформація та пропаганда, видання поліграфічної продукції, 

моніторинг навколишнього природного середовища, підтримка громадських екологічних 

організацій 

1. Проведення науково-технічних 

конференцій і семінарів, організація 

виставок, фестивалів та інших заходів щодо 

пропаганди охорони навколишнього 

природного середовища, видання 

поліграфічної продукції з екологічної 

тематики, створення бібліотек, відеотек, 

фототек тощо 

Департамент екології та 

природних ресурсів 

облдержадміністрації 

355,0 

2 Функціонування системи моніторингу 

довкілля Закарпатської області 

Департамент екології та 

природних ресурсів 

облдержадміністрації 

100,0 

ВИРІШИЛИ: погодити Перелік природоохоронних заходів (об'єктів) та обсяги 

їх фінансування для реалізації у 2021 році Програми охорони навколишнього 

природного середовища Закарпатської області на 2021 – 2023 роки 

Голосували: «ЗА» – одноголосно. Рішення прийнято 

2.6 СЛУХАЛИ: Щодо погодження плану заходів Департаменту культури, 

національностей та релігій ОДА 
Інформує: Рівіс Михайло Михайлович – голова постійної комісії 

з питань бюджету 

ВИРІШИЛИ: погодити план заходів на 2021 рік Департаменту культури, 

національностей та релігій ОДА (додається) 

Голосували: «ЗА» – одноголосно. Рішення прийнято 



2.7 СЛУХАЛИ: Щодо погодження тарифів на платні послуги КНП 

«Обласний госпіталь ветеранів війни»  
Інформує: Рівіс Михайло Михайлович – голова постійної комісії 

з питань бюджету 

ВИРІШИЛИ: погодити тарифи на платні послуги КНП «Обласний госпіталь 

ветеранів війни» (додається) 

Голосували: «ЗА» – одноголосно. Рішення прийнято 

2.8 СЛУХАЛИ: Щодо напрямків використання коштів по Програмі 

формування позитивного міжнародного інвестиційного іміджу та залучення 

іноземних інвестицій у Закарпатську область на 2021 – 2025 роки  
Інформує: Рівіс Михайло Михайлович – голова постійної комісії 

з питань бюджету 

ВИРІШИЛИ: погодити напрямки використання коштів по Програмі формування 

позитивного міжнародного інвестиційного іміджу та залучення іноземних 

інвестицій у Закарпатську область на 2021 – 2025 роки (додається) 
Голосували: «ЗА» – одноголосно. Рішення прийнято 

2.9 СЛУХАЛИ: Щодо погодження тарифів та переліку платних послуг 

КНП «Закарпатський обласний дитячий санаторій «Малятко» 

Інформує: Представник КНП «Закарпатський обласний дитячий 

санаторій «Малятко» 

 

ВИРІШИЛИ: підписання здійснити тільки після погодження профільною 

комісією з питань охорони здоров’я (додається) 
Голосували: «ЗА» – одноголосно. Рішення прийнято 

 

 

 

Голова постійної комісії  

з питань бюджету                                                                            Михайло РІВІС 

 

 

 

Секретар комісії                                                                   Мирослав БІЛЕЦЬКИЙ 

 


