
ПРОТОКОЛ № 17 

проведення засідання постійної комісії обласної ради з питань бюджету 

 Дата проведення: 13.07.21 

Час проведення: 11:00 год. 

Місце проведення: малий зал  

Присутні:  

 

 

 

Відсутні: 

 

      Присутні: 

 

Чубирко І. І. – голова комісії,  

Лаба М.М. - секретар комісії,  

Іванчо О. І., Сарай Р. Д., Токар Е. В.,           

Штефуца Н. Б., Якушева Є. М. 

Ледида О.О. – заступник голови комісії, 

Пийтер Ч.А. - члени комісії 

 

Олексій Петров – голова обласної ради 

Мирослава Ливч – керуюча справами ради  

Лазар П.Д. – директор департаменту фінансів 

Пшеничний А. О. – директор департаменту 

охорони здоров’я  

Порядок денний 

1. Про розподіл субвенції з державного бюджету на здійснення підтримки 

окремих закладів та заходів у системі охорони здоров’я на 2021 рік 

2. Щодо місцевого запозичення до обласного бюджету у 2021 році (до 01.1-

28/240) 

3. Лист від Закарпатської обласної клінічної лікарні ім. А. Новака щодо 

забезпечення офтальмологічного відділення сучасним обладнанням  

4. Лист Вилоцької селищної ради Берегівського району щодо виділення 

коштів на фінансування об’єктів територіальної громади  

5.  Різне 

Голова комісії інформував про план проведення засідання постійної 

комісії  обласної ради з питань бюджету.  

ВИРІШИЛИ: затвердити порядок денний  

Голосували: «ЗА» – одноголосно. Рішення прийнято  

1. СЛУХАЛИ: Про розподіл субвенції з державного бюджету на здійснення 

підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров’я 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, постанови Кабінету Міністрів України від 2 червня 2021 р. № 585 „Про 

перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених Міністерству 

охорони здоров’я на 2021 рік, і внесення змін до деяких постанов Кабінету 

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

обласний бюджет на 2021 рік”:  

1. Департаменту фінансів облдержадміністрації: 

1.1. Збільшити обсяг доходів загального фонду обласного бюджету у сумі 

14 723,4 тис. гривень – субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на 

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

(код 41033000).  

1.2. Збільшити обсяг видатків загального фонду обласного бюджету 

головному розпоряднику коштів – департаменту охорони здоров’я 

облдержадміністрації у сумі 14 723,4 тис.грн., у тому числі за: 

КПКВК 0712151 „Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони 

здоров`я обласного бюджету” (оплата поточних видатків на здійснення 

інформаційно-аналітичними центрами медичної статистики заходів, пов’язаних 

із збором, обробкою, зберіганням та передачею медико-статистичної інформації 

з 1 липня 2021 р.) – 2 215,2 тис.гривень; 

КПКВК 0719430 „Субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки 

окремих закладів та заходів у системі охорони здоров`я за рахунок відповідної 

субвенції з державного бюджету” – 12 508,2 тис.гривень та розподілити між 

бюджетами територіальних громад згідно з додатком.  

 Додаток  
РОЗПОДІЛ 

між бюджетами територіальних громад субвенції з місцевого бюджету на здійснення 

підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров`я за рахунок 

відповідної субвенції з державного бюджету (КПКВК 0719430)    
      тис.грн. 

                  

№ 

з/п 

Назва головного розпорядника/бюджету адміністративно-

територіальної одиниці 

Лікування хворих 

на цукровий 

діабет інсуліном 

та нецукровий 

діабет 

десмопресином 

(видатки 

споживання) 

1 2 3 

 
Департамент охорони здоров’я облдержадміністрації – всього,  

у т.ч. 12 508,2 

1 Бюджет Вільховецької сільської територіальної громади 141,5 

2 Бюджет Тячівської міської територіальної громади 241,7 

3 Бюджет Полянської сільської територіальної громади 149,3 



1 2 3 

4 Бюджет Іршавської міської територіальної громади 365,5 

5 Бюджет Перечинської міської територіальної громади 161,1 

6 Бюджет Баранинської сільської територіальної громади 102,2 

7 Бюджет Мукачівської міської територіальної громади 1064,9 

8 Бюджет Великоберезнянської селищної територіальної громади 129,7 

9 Бюджет Горондівської сільської територіальної громади 62,9 

10 Бюджет Довжанської сільської територіальної громади 198,5 

11 Бюджет Зарічанської сільської територіальної громади 94,3 

12 Бюджет Кам’янської сільської територіальної громади 70,7 

13 Бюджет Керецьківської сільської територіальної громади 135,6 

14 Бюджет Косоньської сільської територіальної громади 78,6 

15 Бюджет Оноківської сільської територіальної громади 121,8 

16 Бюджет Холмківської сільської територіальної громади 229,9 

17 Бюджет Берегівської міської територіальної громади 432,3 

18 Бюджет Батівської селищної територіальної громади 110,0 

19 Бюджет Бедевлянської сільської територіальної громади 39,3 

20 Бюджет Білківської сільської територіальної громади 174,9 

21 Бюджет Богданської сільської територіальної громади 57,0 

22 Бюджет Буштинської селищної територіальної громади 241,7 

23 Бюджет Великоберезької сільської територіальної громади 88,4 

24 Бюджет Великобийганської сільської територіальної громади 62,9 

25 Бюджет Великобичківської селищної територіальної громади 243,6 

26 Бюджет Великодобронської сільської територіальної громади 112,0 

27 Бюджет Великолучківської сільської територіальної громади 222,0 

28 Бюджет Верхньокоропецької сільської територіальної громади 55,0 

29 Бюджет Вилоцької селищної територіальної громади 86,5 

30 Бюджет Виноградівської міської територіальної громади 467,6 

31 Бюджет Вишківської селищної територіальної громади 186,7 

32 Бюджет Воловецької селищної територіальної громади 112,0 

33 Бюджет Горінчівської сільської територіальної громади 94,3 

34 Бюджет Драгівської сільської територіальної громади 127,7 

35 Бюджет Дубівської селищної територіальної громади 178,8 

36 
Бюджет Дубриницько-Малоберезнянської сільської 

територіальної громади 
74,7 

37 Бюджет Жденіївської селищної територіальної громади 47,2 

38 Бюджет Івановецької сільської територіальної громади 98,2 

39 Бюджет Колочавської сільської територіальної громади 70,7 

40 Бюджет Кольчинської селищної територіальної громади 102,2 

41 Бюджет Королівської селищної територіальної громади 139,5 

42 Бюджет Костринської сільської територіальної громади 51,1 

43 Бюджет Міжгірської селищної територіальної громади 233,8 

44 Бюджет Неліпинської сільської територіальної громади 64,8 

45 Бюджет Нересницької сільської територіальної громади 318,3 

46 Бюджет Нижньоворітської сільської територіальної громади 114,0 



1 2 3 

47 Бюджет Пийтерфолвівської сільської територіальної громади 90,4 

48 Бюджет Пилипецької сільської територіальної громади 45,2 

49 Бюджет Рахівської міської територіальної громади 178,8 

50 Бюджет Свалявської міської територіальної громади 316,3 

51 Бюджет Середнянської селищної територіальної громади 147,4 

52 Бюджет Синевирської сільської територіальної громади 88,4 

53 Бюджет Солотвинської селищної територіальної громади 412,6 

54 Бюджет Ставненської сільської територіальної громади 64,8 

55 Бюджет Сюртівської сільської територіальної громади 110,0 

56 Бюджет Тересвянської селищної територіальної громади 210,2 

57 Бюджет Тур'є-Реметівської сільської територіальної громади 139,5 

58 Бюджет Углянської сільської територіальної громади 104,1 

59 Бюджет Ужгородської міської територіальної громади 1 465,8 

60 Бюджет Усть-Чорнянської селищної територіальної громади 47,2 

61 Бюджет Хустської міської територіальної громади 931,3 

62 Бюджет Чинадіївської селищної територіальної громади 106,1 

63 Бюджет Чопської міської територіальної громади 188,6 

64 Бюджет Ясінянської селищної територіальної громади 106,1 

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 місцевого запозичення до обласного бюджету у 2021 

році 

Інформує: ЛАЗАР Петро Данилович – директор 

департаменту фінансів облдержадміністрації 

Лазар П.Д поінформував присутніх, що департамент фінансів звернувся до 

державних банків щодо умов кредитування на терміни від 2 до 5 років. Сума, яку 

може запозичити обласний бюджет становить 54,6 млн грн. Учасники засідання 

дійшли до спільної думки, що варто довивчити питання і організувати спільну 

нараду з банками і обласною адміністрацією з приводу питання запозичення. 

3. СЛУХАЛИ: Лист від Закарпатської обласної клінічної лікарні ім. А. 

Новака щодо забезпечення офтальмологічного відділення сучасним 

обладнанням  

Інформує: Чубирко Іван Іванович – голова постійної 

комісії з питань бюджету 

Чубирко І.І. озвучив лист Комунального некомерційного підприємства 

«Закарпатська обласна клінічна лікарня імені Андрія Новака» Закарпатської 

обласної ради щодо забезпечення офтальмологічного відділення сучасним 

обладнанням та запропонував направити відповідний лист в 

облдержадміністрацію для надання відповідних пропозицій з подальшим їх 

розглядом на профільних постійних комісіях. 



 

4. СЛУХАЛИ: Лист Вилоцької селищної ради Берегівського району 

щодо виділення коштів на фінансування об’єктів територіальної 

громади  

Інформує: Чубирко Іван Іванович – голова постійної 

комісії з питань бюджету 

Чубирко І.І. озвучив зазначене питання та направити відповідний лист в 

облдержадміністрацію для надання відповідних пропозицій з подальшим 

їх розглядом на профільних постійних комісіях 

5. Різне 

Голова обласної ради Петров О.Г. акцентував увагу на раціональному 

розподіл спортивних майданчиків, зауваживши що отримує багато звернень 

із зазначеного питання. З цього приводу секретарю постійної комісії з питань 

бюджету Лабі М.М. було дано доручення провести зустріч з керівником 

департаменту освіти і науки, молоді та спорту. 

Також голова ради звернувся до членів комісії з проханням розглянути та 

підтримати питання виділення фінансування при розподілі додаткових коштів 

від перевиконання дохідної частини обласного бюджету в поточному році на 

підтримку заходів Нацгвардії та Нацполіції у рамках відповідних 

регіональних програм. 

Чубирко І.І. поінформував про лист, що надійшов від завідувача 

кардіологічного відділення щодо виділення коштів для сервісу апарату 

штучного кровообігу та запропонував включити відповідну суму до 

пропозицій при розподілі коштів, отриманих від перевиконання дохідної 

частини обласного бюджету. 

Також голова комісії поінформував присутніх про лист від КНП ОДТС 

«Човен» щодо виділення коштів на забезпечення утримання санаторію. 

Присутні зауважили, що зазначене питання потребує ретельного вивчення з 

виїздом на місце.  

 

 

Голова постійної комісії  

з питань бюджету                                                               Іван ЧУБИРКО 

 

 

Секретар комісії                                                                 Михайло ЛАБА 

 


