
ПРОТОКОЛ № 18 

проведення засідання постійної комісії обласної ради з питань бюджету 

 Дата проведення: 27.07.21 

Час проведення: 13:00 год. 

Місце проведення: малий зал  

Присутні:  

 

 

 

Відсутні: 

 

      Присутні: 

 

Чубирко І. І. – голова комісії,  

Ледида О.О. – заступник голови комісії, 

Лаба М.М. - секретар комісії, Іванчо О. І., Сарай 

Р. Д.,  Штефуца Н. Б., Якушева Є. М. 

Токар Е. В., Пийтер Ч.А. - члени комісії 

 

Олексій Петров – голова обласної ради 

Лазар П.Д. – директор департаменту фінансів, 

керівники структурних підрозділів 

 

Порядок денний 

І. Розгляд питань, пропонованих для розгляду на 2-му пленарному 

засіданні 3-ї сесії обласної ради VІІІ скликання (додаються) 

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

профільної комісії з питань бюджет: 

1. Про погодження тарифів на платні медичні послуги: 

- КНП "Обласний клінічний шкірно-венерологічний центр" ЗОР та  

- КНП "Закарпатський територіальний центр екстреної медичної допомоги" 

- КНП «Обласний будинок дитини" 

2. Лист голови ОДА  щодо виділення коштів на закупівлю 

авіапідприємством двох тракторів   

3. Лист КНП «Човен» щодо виділення коштів для співфінансування 

проекту «Соляне лікування – користь без ліків» у сумі 62 000 грн.  

4. Лист директора МА «Ужгород» щодо виділення коштів на закупівлю 

трактору МТЗ-82 та косилки дорожньої   

5. РІЗНЕ 

Голова комісії вніс пропозицію перед початком засідання обрати 

заступника голови комісії та секретаря постійної комісії з питань бюджету.  



Чубирко І.І.  запропонував кандидатури на заступника голови комісії - 

Ледиду О.О., а секретарем комісії - Лабу М.М. 

Проголосували: «За» - одноголосно. Рішення прийнято. 

Голова комісії озвучив та запропонував затвердити пропонований  

порядок денний постійної комісії з питань бюджету.  

СЛУХАЛИ: Лаба М.М. вніс пропозицію доповнити порядок денний та 

проект рішення "Про внесення змін до рішення обласної ради 17.12.2020 

№40 „Про обласний бюджет на 2021 рік:, а саме:  

- "Про внесення змін до рішення обласної ради 17.12.2020 №40 „Про 

обласний бюджет на 2021 рік, 

- Про збільшення статутного капіталу «Будкомплекторг»,  

- Перерозподілити кошти з Програми фінансового забезпечення проектів 

міжнародно технічної допомоги Закарпатської області на 2021-2023 роки 

на забезпечення реалізації проектів Асоціації органів місцевого 

самоврядування «Єврорегіон Карпати Україна – Карпатська агенція 

регіонального розвитку». 

Сарай Р.Д. вніс доповнення, а саме:  

- перерозподілити видатки з Програми фінансового забезпечення проектів 

міжнародно технічної допомоги Закарпатської області на 2021-2023 роки 

на Програму підтримки державної політики регіонального розвитку та 

підтримки громад Закарпатської області на 2021-2023 роки в сумі 1 027, 5 

тис. грн. 

- Для забезпечення належної реалізації проекту «Відкритий простір 

Закарпаття» внести зміни до бюджету в частині визначення розпорядника 

коштів, передбачених на співфінансування у сумі 2 000 000 грн. 

Добромільський П.П. вніс пропозицію зняти з Пилипецької громади 12 

млн. в обласний бюджет, а також виділити кошти на Капітальний ремонт 

пральні Виноградівського геріатричного пансіонату 1 129 138 тис. грн. 

ВИРІШИЛИ: внести відповідні зміни до розпису обласного бюджету на 2021 

рік та подати їх на розгляд сесії обласної ради 

Голосували: «ЗА» – одноголосно. Рішення прийнято 

Ледида О.О.  вніс пропозицію з вільних залишків направити кошти на 

програму «Турбота» 1 280 000 грн. на загальну матеріальну допомогу. 

ВИРІШИЛИ: внести відповідні зміни до розпису обласного бюджету на 2021 

рік та подати їх на розгляд сесії обласної ради 

Голосували: «ЗА» – одноголосно. Рішення прийнято 



 Також, Лазар П.Д. озвучив зауваження 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, 20.05.2021 року) , а саме: 

У зв’язку зі змінами в мережі закладів загальноосвітньої середньої 

освіти Довжанської та Керецьківської територіальних громад (закриття 

Сухівської гімназії - філії Кушницького закладу загальноосвітньої середньої 

освіти І-ІІІ ст. Керецьківської ТГ та утворення навчального закладу у 

Довжанській ТГ),  Холмківської та Сюртівської територіальних громад 

(закриття Галоцької та Часлівецької початкових шкіл – філій Коритнянського  

та Шишлівського опорних ЗЗСО І-ІІІ ст. Холмківської ТГ та утворення 

відповідних навчальних закладів у Сюртівській ТГ) перерозподілити обсяг 

субвенції з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної 

загальної середньої освіти „Нова українська школа” за рахунок відповідної 

субвенції з державного бюджету, та внести наступні зміни до даного проекту 

рішення у додатки 4 та 4.1: 

1. зменшити обсяг субвенції бюджету Керецьківської сільської 

територіальної громади на суму 62,2 тис.грн., у тому числі: закупівля засобів 

навчання та обладнання (крім комп'ютерного) для учнів початкових класів, що 

навчаються за новими методиками відповідно до Концепції "Нова українська 

школа" - 13,9 тис.грн.; закупівля сучасних меблі для початкових класів нової 

української школи – 19,7 тис.грн.;  закупівля комп'ютерного обладнання для 

початкових класів – 26,8 тис.грн. проведення супервізії – 1,8 тис.грн.та 

відповідно збільшити бюджету Довжанської сільської територіальної 

громади. 

2. зменшити обсяг субвенції бюджету Холмківської сільської 

територіальної громади на суму 79,2 тис.грн., у тому числі: закупівля засобів 

навчання та обладнання (крім комп'ютерного) для учнів початкових класів, що 

навчаються за новими методиками відповідно до Концепції "Нова українська 

школа" - 13,8 тис.грн.; закупівля сучасних меблі для початкових класів нової 

української школи – 8,4 тис.грн.;  закупівля комп'ютерного обладнання для 

початкових класів – 53,4 тис.грн.; проведення супервізії – 3,6 тис.грн.  та 

відповідно збільшити бюджету Сюртівської сільської 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 

     А також, Лазар П. Д. озвучив, що для забезпечення співфінансування 

субвенції з державного бюджету на забезпечення якісної, сучасної та 

доступної загальноосвітньої середньої освіти „Нова українська школа” 

перерозподілити бюджетні призначення у межах загального обсягу видатків 



департаменту освіти і науки, молоді та спорту та внести наступні зміни до 

даного проекту рішення: 

зменшити за кодом тимчасової класифікації видатків 0611022 „Надання 

загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти 

для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку” у 

сумі 58,6 тис.грн., видатки споживання та збільшити за кодом тимчасової 

класифікації видатків 0611181 „Співфінансування заходів, що реалізуються за 

рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення 

якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти `Нова українська 

школа” – 58,6 тис.грн., у тому числі видатки споживання 24,2 тис.грн., видатки 

розвитку 34,4 тис.грн. 

ВИРІШИЛИ: внести відповідні зміни до розпису обласного бюджету на 2021 

рік та подати їх на розгляд сесії обласної ради 

Голосували: «ЗА» – одноголосно. Рішення прийнято 

Голова комісії Чубирко І. І. озвучив, що на розгляд комісії надійшли 

пропозиції щодо виділення коштів на низку об’єктів що надійшли від 

депутатів обласної ради та запропонував їх розглянути і прийняти рішення про 

внесення відповідних змін до  проекту рішення "Про внесення змін до 

рішення обласної ради 17.12.2020 №40 „Про обласний бюджет на 2021 рік. 

Голова комісії зачитав пропозиції, що надійшли від фракції депутатів 

політичної партії « За Майбутнє» в Закарпатській обласній раді:  

№ Назва об’єкту Обсяг 

фінансування 

гривень 

1. Про програму підтримки національних меншин та 

розвитку міжнаціональних відносин у Закарпатській 

області на 2021-2025 

250 000.0 

2. Поточний середній ремонту автомобільної дороги 

загального користування місцевого значення С 

070740 під’їзд до с. Жборівці км 0+000 -1+000 

1 000 000.0 

3. Будівництво вуличного освітлення з використанням 

енергозберігаючих технологій в с. Нересниця (від 

КТП -300)  

213 906,00 

4. Будівництво вуличного освітлення з використанням 

енергозберігаючих технологій в с. Підплеша (від 

КТП -496) 

214 399,00 

5. Будівництво вуличного освітлення з використанням 

енергозберігаючих технологій в с. Підплеша (від 

КТП -785) 

111 960,00 



6. Будівництво вуличного освітлення з використанням 

енергозберігаючих технологій в с. Підплеша (від 

КТП -780) 

156 944,00 

7. Будівництво вуличного освітлення з використанням 

енергозберігаючих технологій в с. Підплеша (від 

КТП -512) 

117 497,00 

8. Будівництво вуличного освітлення з використанням 

енергозберігаючих технологій в с. Підплеша (від 

КТП -139) 

212 540,00 

9. Капітальниий ремонт покрівлі корпусу 1 

Копашінської ЗОШ І-ІІІ ст.  в с. Копашнево, вул. 

Центральна, 155 

233 821,20 

10. Благоустрій центральної частини с. Липча на 

перехресті вул. Центральна (корегування) 

76 6179 

11. Поточний середній ремонту автомобільної дороги 

загального користування місцевого значення С 

072602 Міжгір’я - Лозянське 

500 000 

12. На забезпечення належних санітарно-побутових 

умов роботи управління Державної служби якості 

освіти у Закарпатській області  

314 600 

ВИРІШИЛИ: внести відповідні зміни до розпису обласного бюджету на 2021 

рік та подати їх на розгляд сесії обласної ради 

Голосували: «ЗА» – одноголосно. Рішення прийнято 

Чубирко І.І. озвучив пропозиції що надійшли від фракції депутатів 

політичної партії «Команда Андрія Балоги», а саме: 

№ Назва об’єкту Обсяг 

фінансування 

гривень 

1. Поточний середній ремонт ділянки по 

вул.Промислова у м.Іршава (код за ДК 021:2015-

45233142-6- ремонт доріг)  1 959 990 

2. Капітальний ремонт з улаштуванням твердого 

покриття вул.Петефі в с.Тисаашвань 1 331 036 

3. Будівництво берегоукріплення русла р.Синявка 

навпроти буд.89 по вул.Духновича в смт Чинадійово 1 157 069 

4. Капітальний ремонт дощової каналізації по 

вул.Мукачівська в с.Великі Лучки 1 414 555 

5. Реконструкція спортивного майданчика 

Імстичівської ЗОШ І-ПІ ст. 550 000 

 РАЗОМ 
6 412 650  

ВИРІШИЛИ: внести відповідні зміни до розпису обласного бюджету на 2021 

рік та подати їх на розгляд сесії обласної ради 



Голосували: «ЗА» – одноголосно. Рішення прийнято 

Чубирко І.І. озвучив пропозиції що надійшли від фракції депутатів 

Політичної партії «Опозиційна платформа - За життя» в Закарпатській 

обласній раді, а саме: 

№ Назва об’єкту  Обсяг фінансування 

гривень 

1. Капітальний ремонт спортивного залу у 

ЗОШ І-ІІІ ст. №2 в м. Хуст по вул. Свободи, 

10 

1 000 000 

2. Капітальний ремонт пішохідної доріжки в 

парку ім. Б.Хмельницького в смт. Буштино. 

Коригування кошторису 

300 000 

3. Капітальний ремонт ділянки вулиці Гірська 

(від буд.№59 до буд. №182) в с. Роднікова 

Полянської сільської ради Свалявського 

району  

1 534 000 

4. Капітальний ремонт автомобільної дороги 

загального користування місцевого значення 

С 070403 (Ужок-Підполоззя)-Щербовець км. 

0+000-2+700 

2 000 000 

5. Оснащення ЦНАПу Керецьківської громади 

обладнанням  
200 000 

 РАЗОМ 5 034 000 

ВИРІШИЛИ: внести відповідні зміни до розпису обласного бюджету на 2021 

рік та подати їх на розгляд сесії обласної ради 

Голосували: «ЗА» – одноголосно. Рішення прийнято 

Чубирко І.І. озвучив пропозиції що надійшли від фракції депутатів 

Політичної партії «КМКС» 

№ Назва об’єкту  Обсяг фінансування 

гривень 

1. Капітальний ремонт автомобільної дороги 

загального користування місцевого значення 

О 071206 Підгорб - Сюрте км 11+196 - км 

11+430, км 11+432 - км 11+920 Закарпатської 

області (ділянка Ратівці - Сюрте). 

2 000 000 

2. Капітальний ремонт автомобільної дороги 

загального користування місцевого значення 

С 070717 (Мукачево - Берегове - КПП 

«Лужанка») - Дерцен - Форнош км 2+115 - км 

7+905 (ділянка Дерцен - Форнош). 

2 000 000 



3. Капітальний ремонт автомобільної дороги 

загального користування місцевого значення 

О 070102 Берегове - Бадалово - Вари - Боржава 

км 6+255 - км 8+672 (ділянка Мочола - Чома). 

2 000 000 

4. Капітальний ремонт автомобільної дороги 

загального користування місцевого значення 

О 070302 Неветленфолу - Дюла - Чорнотисів 

км 10+251 - км 13+220 (ділянка Дюла-

Чорнотисів). 

2 000 000 

 РАЗОМ 8 000 000 

ВИРІШИЛИ: внести відповідні зміни до розпису обласного бюджету  на 2021 

рік та подати їх на розгляд сесії обласної ради 

Голосували: «ЗА» – одноголосно. Рішення прийнято 

Чубирко І.І. зачитав депутатське звернення від Сарай Р.Д. щодо виділення 

коштів на «Капітальний ремонт комунальної дороги вздовж річки з №115 по 

№ 22 в с. Ляхівці Ужгородського району» в сумі 1 499 000,00 гривень. 

ВИРІШИЛИ: внести відповідні зміни до розпису обласного бюджету на 2021 

рік та подати їх на розгляд сесії обласної ради 

Голосували: «ЗА» – одноголосно. Рішення прийнято. 

Голова комісії озвучив лист, що надійшов від Закарпатської 

облдержадміністрації від 27.07.2021 №1371/ 01-28 на розгляд постійної комісії 

з питань бюджету щодо розподілу коштів від перевиконання дохідної 

частини обласного бюджету з І півріччя 2021 року з переліком пропозицій 

та запропонував їх розглянути і внести відповідні зміни. 

Ледида О.О. озвучив пропозицію щодо виділення коштів на 

капітальний ремонт покрівлі адмінбудинку  (6-й поверх) пл. Народна,4 в м. 

Ужгород. Коригування у сумі 341 000 гривень. 

ВИРІШИЛИ: внести відповідні зміни до розпису обласного бюджету на 2021 

рік та подати їх на розгляд сесії обласної ради 

Голосували: «ЗА» – одноголосно. Рішення прийнято. 

Чубирко І.І. озвучив пропозицію щодо виділення коштів на оплату 

проживання, харчування, проїзду збірних команд області з олімпійських видів 

спорту під час участі спортсменів в Чемпіонатах та Кубках України у сумі 

200 000 гривень 

ВИРІШИЛИ: внести відповідні зміни до розпису обласного бюджету на 2021 

рік та подати їх на розгляд сесії обласної ради 

Голосували: «ЗА» – одноголосно. Рішення прийнято. 

Чубирко І.І. озвучив пропозицію щодо виділення коштів на Обласний 

будинок дитини (капремонт котельні) в сумі 430 000 гривень. 



ВИРІШИЛИ: внести відповідні зміни до розпису обласного бюджету на 2021 

рік та подати їх на розгляд сесії обласної ради 

Голосували: «ЗА» – одноголосно. Рішення прийнято. 

Чубирко І.І. вніс пропозицію щодо виділення коштів на Закарпатський 

обласний клінічний центр кардіології та кардіохірургії (сервіс обладнання 

апарату штучного кровообігу) – 800 000 гривень 

Голова комісії вніс пропозицію підтримати пропозицію ОДА щодо 

виділення коштів у сумі 532 000 гривень на Притулок для дітей. 

ВИРІШИЛИ: внести відповідні зміни до розпису обласного бюджету на 2021 

рік та подати їх на розгляд сесії обласної ради 

Голосували: «ЗА» – одноголосно. Рішення прийнято. 

Чубирко І.І. озвучив пропозицію щодо виділення коштів на Синагогу – 

об’єкт пам’ятки архітектури місцевого значення у сумі 1 150 000 гривень 

ВИРІШИЛИ: внести відповідні зміни до розпису обласного бюджету на 2021 

рік та подати їх на розгляд сесії обласної ради 

Голосували: «ЗА» – одноголосно. Рішення прийнято. 

Голова комісії вніс пропозицію профінансувати Програму розвитку 

прикордонної інфраструктури в Закарпатській області на 2018-2022 роки в 

сумі 300 000 гривень (ПП «Велика Паладь – Нодьгодош»), а також внести 

зміни у зазначеній програмі, а саме визначити додатково відповідального 

виконавця та учасника програми, КП ЗОР «Будкомплекторг». 

ВИРІШИЛИ: внести відповідні зміни до розпису обласного бюджету на 2021 

рік та подати їх на розгляд сесії обласної ради 

Голосували: «ЗА» – одноголосно. Рішення прийнято. 

Інші запропоновані та подані облдержадміністрацією пропозиції не 

розглядалися та відповідно не будуть враховані в проекті рішення  "Про 

внесення змін до рішення обласної ради 17.12.2020 №40 „Про обласний 

бюджет на 2021 рік” (зі змінами від 25.02.2021, 20.05.2021 року). 

Лаба М. М. вніс пропозицію доповнити текстову частину 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, 20.05.2021 

року):  

Пункт 3 доповнити: Уповноважити голову обласної ради укладати 

договори про міжбюджетні трансферти. 

Пункт 10. Відповідно до статті 16 Бюджетного кодексу України надати 

право директору департаменту фінансів облдержадміністрації у межах 



поточного бюджетного періоду, за погодженням з постійною комісією 

обласної ради з питань бюджету, здійснювати на конкурсних засадах 

розміщення тимчасово вільних коштів обласного бюджету на депозитах, з 

подальшим поверненням таких коштів до кінця поточного бюджетного 

періоду. 

Пункт 16. доповнити: департаменту фінансів облдержадміністрації 

здійснювати фінансування програм, кошти на виконання яких передбачені в 

обласному бюджеті на 2021 рік, після погодження переліків заходів постійною 

комісією обласної ради з питань бюджету. 

Додати новий пункт: Обласній державній адміністрації погодити з 

постійною комісією обласної ради з питань бюджету перелік об’єктів 

будівництва, реконструкції, капітального та поточного ремонтів 

автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і 

доріг комунальної власності у населених пунктах за рахунок відповідної 

субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам. 

Додати новий пункт: при складанні мережі розпорядників і 

одержувачів коштів місцевого бюджету (змін до неї) головні розпорядники 

коштів обласного бюджету мають право на включення в мережу одержувачів 

бюджетних коштів виключно після погодження з постійною комісією обласної 

ради з питань бюджету (листом). Департамент фінансів ОДА погоджує мережу 

(зміни до неї), яка містить одержувачів бюджетних коштів, тільки після 

письмового погодження постійною комісією обласної ради з питань бюджету. 

ВИРІШИЛИ: внести відповідні зміни в текстову частину рішення Про 

обласний бюджет та подати рішення в новій редакції на розгляд сесії обласної 

ради. 

Голосували: «ЗА» – одноголосно. Рішення прийнято. 

Сарай Р.Д. запропонував для забезпечення належної реалізації 

проектів виконавцем яких є Агенція регіонального розвитку Закарпатської 

області внести зміни до бюджету у частині визначення розпорядника коштів, 

передбачених на співфінансування Проєктів, перерозподіливши видатки з 

Програми фінансового забезпечення проектів міжнародно технічної допомоги 

Закарпатської області на 2021-2023 роки на Програму підтримки державної 

політики регіонального розвитку та підтримки громад Закарпатської області 

на 2021-2023 роки в сумі 1 027, 5 тис. грн 

ВИРІШИЛИ: внести відповідні зміни до розпису обласного бюджету на 2021 

рік та подати їх на розгляд сесії обласної ради 

Голосували: «ЗА» – одноголосно. Рішення прийнято. 



Лаба М.М. вніс пропозицію про збільшення статутного капіталу 

«Будкомплекторгу» на 300 000 гривень з коштів від перевиконання дохідної 

частини обласного бюджету та встановити його у розмірі 940 000 гривень, в 

зв’язку з цим пропонуються внести зміни до Проекту рішення від 20 травня № 

204 «Про Програму надання фінансової підтримки Комунальному 

підприємству Закарпатської обласної ради «БУДКОМПЛЕКТТОРГ» на 2021 

рік та збільшити фінансування програми до 500 000 гривень 

ВИРІШИЛИ: внести відповідні зміни до розпису обласного бюджету на 2021 

рік та подати їх на розгляд сесії обласної ради 

Голосували: «ЗА» – одноголосно. Рішення прийнято. 

Сарай Р.Д. вніс пропозицію відповідно до рішення обласної ради від 

25.02.2021 № 138 «Про внесення змін до рішення обласної ради від 17.12.2020 

№ 40 «Про обласний бюджет на 2021 рік» Закарпатській обласній раді, як 

головному розпоряднику та відповідальному виконавцю, були затверджені 

бюджетні призначення за бюджетною програмою КПКВК МБ 0117370 

«Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій» 

у сумі 2 млн гривень співфінансування для реалізації проєкту «Відкритий 

простір Закарпаття».  

У зв’язку зі зміною виконавця Проєкту, відповідно до листа 

Міністерства розвитку громад та територій України, Агенція регіонального 

розвитку Закарпатської області визначена відповідальним виконавцем.  

Для забезпечення належної реалізації проєкту «Відкритий простір 

Закарпаття» обласна рада пропонує внести зміни до бюджету у частині 

визначення розпорядника коштів, передбачених на співфінансування.  

ВИРІШИЛИ: внести відповідні зміни до розпису обласного бюджету на 2021 

рік та подати їх на розгляд сесії обласної ради 

Голосували: «ЗА» – 6 Утримався – 1 (Лаба М.М.) Рішення прийнято. 

Лаба М.М. озвучив пропозицію щодо перерозподілу коштів у сумі 

157 000 грн з Програми фінансового забезпечення проектів міжнародно 

технічної допомоги Закарпатської області на 2021-2023 роки на забезпечення 

фінансової підтримки КНП «Солотвинська обласна алергологічна лікарня» - 

65 000 грн і Санаторій «Човен» - 62 000 грн, а також на поточні видатки 

Ужгородському інститут культури і мистецтв – 30 000 грн.  

ВИРІШИЛИ: внести відповідні зміни до розпису обласного бюджету на 

2021 рік та подати їх на розгляд сесії обласної ради 

Голосували: «ЗА» – одноголосно. Рішення прийнято. 

https://zakarpat-rada.gov.ua/docs/rishennya/8/2_sesion_2/rish_204.zip
https://zakarpat-rada.gov.ua/docs/rishennya/8/2_sesion_2/rish_204.zip
https://zakarpat-rada.gov.ua/docs/rishennya/8/2_sesion_2/rish_204.zip


Сарай Р.Д. озвучив пропозицію щодо виділення коштів з перевиконання на 

Капітальний ремонт, благоустрій території парку ім. Богдана Хмельницького 

у смт. Буштино, Тячівського району у сумі 299 900 гривень  

ВИРІШИЛИ: внести відповідні зміни до розпису обласного бюджету на 

2021 рік та подати їх на розгляд сесії обласної ради 

Голосували: «ЗА» – одноголосно. Рішення прийнято. 

СЛУХАЛИ: Про звіт голови обласної державної адміністрації про 

виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку, 

бюджету, рішень ради із зазначених питань, і делегованих обласною 

радою повноважень  

Інформує: Чубирко Іван Іванович – голова постійної комісії 

з питань бюджету 

СЛУХАЛИ: Чубирко І.І. запропонував змінити назву питання на: «Звіт 

обласної державної адміністрації про виконання програм соціально-

економічного та культурного розвитку, бюджету, рішень ради із зазначених 

питань, і делегованих обласною радою повноважень» 

2) Визнати роботу ОДА незадовільною 

ВИРІШИЛИ: підтримати пропозицію голови комісії та винести зазначене 

питання на розгляд президії  

Голосували: «ЗА» – одноголосно. Рішення прийнято.  

СЛУХАЛИ: Про затвердження Стратегії управління розвитком 

об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст 

Закарпатської області  

Інформує: Чубирко Іван Іванович – голова постійної комісії 

з питань бюджету 

СЛУХАЛИ: Чубирко І.І. вніс пропозицію підтримати зазначене рішення за 

умови погодження наглядовою радою Комунальної установи «Управління 

спільною власністю територіальних громад» Закарпатської обласної ради 

ВИРІШИЛИ: підтримати пропозицію голови комісії 

 Голосували: «ЗА» – одноголосно. Рішення прийнято.  

СЛУХАЛИ:  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: Чубирко Іван Іванович – голова постійної комісії 

з питань бюджету 



ВИРІШИЛИ: винести зазначене питання на розгляд сесії обласної ради 

 Голосували: «ЗА» – одноголосно. Рішення прийнято.  

СЛУХАЛИ: Про створення Комунальної установи 

«Інформаційний освітній центр» Закарпатської обласної ради  

Інформує: Чубирко Іван Іванович – голова постійної комісії 

з питань бюджету 

ВИРІШИЛИ: винести зазначене питання на розгляд президії обласної ради 

 Голосували: «ЗА» – одноголосно. Рішення прийнято.  

СЛУХАЛИ:  Про Комунальну установу «Закарпатський обласний 

молодіжний центр» Закарпатської обласної ради  

Інформує: Чубирко Іван Іванович – голова постійної комісії 

з питань бюджету 

ВИРІШИЛИ: винести зазначене питання на розгляд президії обласної ради 

 Голосували: «ЗА» – одноголосно. Рішення прийнято.  

СЛУХАЛИ:  Про питання діяльності Комунального підприємства 

«Агентство регіонального розвитку та транскордонного співробітництва 

«Закарпаття» Закарпатської обласної ради». 

Інформує: Чубирко Іван Іванович – голова постійної комісії 

з питань бюджету 

ВИРІШИЛИ: винести зазначене питання на розгляд сесії обласної ради 

 Голосували: «ЗА» – одноголосно. Рішення прийнято.  

СЛУХАЛИ:  Про призначення виконуючого обов’язки керівника 

Комунального закладу «Міжгірський медичний фаховий коледж» ЗОР 

Інформує: Чубирко Іван Іванович – голова постійної комісії 

з питань бюджету 

ВИРІШИЛИ: винести зазначене питання на розгляд президії обласної ради 

 Голосували: «ЗА» – одноголосно. Рішення прийнято.  

СЛУХАЛИ:  Про призначення виконуючого обов’язки керівника 

Комунального закладу «Берегівський медичний фаховий коледж» ЗОР 

Інформує: Чубирко Іван Іванович – голова постійної комісії 

з питань бюджету 

ВИРІШИЛИ: винести зазначене питання на розгляд сесії обласної ради 

 Голосували: «ЗА» – одноголосно. Рішення прийнято.  



СЛУХАЛИ:  Про дострокове припинення повноважень заступника 

голови Закарпатської обласної ради VIІI скликання  
Інформує: Чубирко Іван Іванович – голова постійної комісії 

з питань бюджету 

ВИРІШИЛИ: винести зазначене питання на розгляд сесії обласної ради 

 Голосували: «ЗА» – одноголосно. Рішення прийнято.  

СЛУХАЛИ:  Про дострокове припинення повноважень першого 

заступника голови Закарпатської обласної ради VIІI скликання  
Інформує: Чубирко Іван Іванович – голова постійної комісії 

з питань бюджету 

ВИРІШИЛИ: винести зазначене питання на розгляд сесії обласної ради 

 Голосували: «ЗА» – одноголосно. Рішення прийнято.  

СЛУХАЛИ:  Про постійні комісії Закарпатської обласної ради VІІІ 

скликання  
Інформує: Чубирко Іван Іванович – голова постійної комісії 

з питань бюджету 

ВИРІШИЛИ: винести зазначене питання на розгляд сесії обласної ради 

 Голосували: «ЗА» – 6, «Утримався» - 1 (Чубирко І.І.) Рішення прийнято.  

СЛУХАЛИ:   Про цільову програму «Тепла оселя» з підтримки 

енергомодернізації багатоквартирних будинків в Закарпатській області, 

які беруть участь у програмі «ЕНЕРГОДІМ» державної установи «Фонд 

енергоефективності», на 2022 – 2023 роки  

Інформує: Чубирко Іван Іванович – голова постійної комісії 

з питань бюджету 

ВИРІШИЛИ: знати з порядку денного зазначені питання 

  СЛУХАЛИ:   Про Програму поводження з твердими побутовими 

відходами у Закарпатській області на 2021-2025 роки  

Інформує: Чубирко Іван Іванович – голова постійної комісії 

з питань бюджету 

ВИРІШИЛИ: знати з порядку денного зазначене питання 

 Голосували: «ЗА» – одноголосно. Рішення прийнято.  

СЛУХАЛИ:  Про внесення змін до Регіональної програми розвитку 

фізичної культури і спорту на 2021 – 2024 роки (зі змінами від 25 лютого 

2021 року)  

Інформує: Чубирко Іван Іванович – голова постійної комісії 

з питань бюджету 



ВИРІШИЛИ: знати з порядку денного зазначене питання 

 Голосували: «ЗА» – одноголосно. Рішення прийнято.  

СЛУХАЛИ:  Про внесення змін до Програми сприяння діяльності 

Управління патрульної поліції  в Закарпатській області Департаменту 

патрульної поліції на 2021 рік   
Інформує: Чубирко Іван Іванович – голова постійної комісії 

з питань бюджету 

ВИРІШИЛИ: винести зазначене питання на розгляд сесії обласної ради 

 Голосували: «ЗА» – одноголосно. Рішення прийнято.  

СЛУХАЛИ:   Про внесення змін до Плану заходів із реалізації у 2021-

2023 роках Регіональної стратегії розвитку Закарпатської області на 

період 2021-2027 років  
Інформує: Чубирко Іван Іванович – голова постійної комісії 

з питань бюджету 

ВИРІШИЛИ: винести зазначене питання на розгляд сесії обласної ради 

 Голосували: «ЗА» – одноголосно. Рішення прийнято.  

СЛУХАЛИ:  Про внесення змін до Програми підвищення 

ефективності виконання повноважень органами виконавчої влади щодо 

реалізації державної регіональної політики та впровадження реформ на 

2020 – 2022 роки  

Інформує: Чубирко Іван Іванович – голова постійної комісії 

з питань бюджету 

ВИРІШИЛИ: винести зазначене питання на розгляд сесії обласної ради 

 Голосували: «ЗА» – одноголосно. Рішення прийнято.  

СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення обласної ради 17.12.2020 №40 

«Про обласний бюджет на 2021 рік» (зі змінами від 25.02.2021, 20.05.2021 

року) 07100000000 (код бюджету) 

Інформує: Чубирко Іван Іванович – голова постійної комісії 

з питань бюджету 

ВИРІШИЛИ: винести зазначене питання на розгляд сесії обласної ради та 

подати проект рішення у новій редакції із врахуванням рекомендацій 

профільної комісії 

 Голосували: «ЗА» – одноголосно. Рішення прийнято.  

СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення обласної ради від 17 

грудня 2020 року № 73 «Про структуру і чисельність виконавчого апарату 

обласної ради»  



Інформує: Чубирко Іван Іванович – голова постійної комісії 

з питань бюджету 

ВИРІШИЛИ: винести зазначене питання на розгляд президії обласної ради 

 Голосували: «ЗА» – одноголосно. Рішення прийнято.  

СЛУХАЛИ: Про Почесну відзнаку Закарпатської обласної ради «30 

років Незалежності України»  

Інформує: Чубирко Іван Іванович – голова постійної комісії 

з питань бюджету 

ВИРІШИЛИ: винести зазначене питання на розгляд президії обласної ради 

 Голосували: «ЗА» – одноголосно. Рішення прийнято.  

СЛУХАЛИ: Про клопотання щодо присудження Премії Верховної Ради 

України (за внесок молоді у розвиток парламентаризму, місцевого самоврядування)  

 Про клопотання щодо відзначення щорічною Премією Верховної 

Ради України (педагогічним працівникам загальноосвітніх, професійно-технічних, дошкільних 

та позашкільних навчальних закладів)  

 Про клопотання щодо нагородження Грамотою Верховної Ради 

України (ФУЩИЧ Вікторію Юріївну, заступника директора по медичній частині, лікаря-

кардіолога Комунального некомерційного підприємства «Обласний госпіталь ветеранів війни» 

Закарпатської обласної ради)  

 Про клопотання щодо нагородження Почесною грамотою 

Верховної Ради України (БЕЛЕНЯ Михайла Олексійовича, Заслуженого художника 

України, скульптора, графіка, медальєра, живописця)  

Про клопотання щодо нагородження Почесною грамотою Верховної 

Ради України (СОСКІДУ Сергія Яношовича, завідувача відділення правознавства 

Відокремленого структурного підрозділу «Мукачівський фаховий коледж Національного 

університету біоресурсів і природокористування України»)  

Інформує: Чубирко Іван Іванович – голова постійної комісії 

з питань бюджету 

ВИСТУПИЛИ: Чубирко І. І. озвучив ряд проектів рішень, що стосуються 

нагороджень та запропонував винести зазначений блок питань на розгляд сесії  

ВИРІШИЛИ: винести зазначене питання на розгляд президії обласної ради 

 Голосували: «ЗА» – одноголосно. Рішення прийнято.  

СЛУХАЛИ: Про затвердження Положення про порядок 

призначення і звільнення з посад керівників підприємств, установ, 

закладів, організацій – об’єктів спільної власності територіальних громад 

Закарпатської області  



Інформує: Чубирко Іван Іванович – голова постійної комісії 

з питань бюджету 

ВИРІШИЛИ: винести зазначене питання на розгляд президії обласної ради 

 Голосували: «ЗА» – одноголосно. Рішення прийнято.  

СЛУХАЛИ:  Про затвердження Положення про порядок проведення 

оцінки діяльності керівників підприємств, установ та організацій - 

об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст 

Закарпатської області  

Інформує: Чубирко Іван Іванович – голова постійної комісії 

з питань бюджету 

ВИРІШИЛИ: винести зазначене питання на розгляд президії обласної ради 

 Голосували: «ЗА» – одноголосно. Рішення прийнято.  

СЛУХАЛИ: Про зміну назви та затвердження нової редакції 

Статуту комунального підприємства «Санаторій «Косино» ЗОР 

Інформує: Чубирко Іван Іванович – голова постійної комісії 

з питань бюджету 

ВИРІШИЛИ: винести зазначене питання на розгляд сесії обласної ради 

 Голосували: «ЗА» – одноголосно. Рішення прийнято.  

СЛУХАЛИ: Про затвердження статутів комунальних закладів 

культури ЗОР в новій редакції  

Інформує: Чубирко Іван Іванович – голова постійної комісії 

з питань бюджету 

ВИРІШИЛИ: винести зазначене питання на розгляд сесії обласної ради 

 Голосували: «ЗА» – одноголосно. Рішення прийнято.  

СЛУХАЛИ: Про затвердження Статуту Комунального закладу 

вищої освіти «Ужгородський інститут культури і мистецтв» ЗОР у новій 

редакції  
Інформує: Чубирко Іван Іванович – голова постійної комісії 

з питань бюджету 

ВИРІШИЛИ: винести зазначене питання на розгляд сесії обласної ради за 

умови попереднього розгляду Наглядовою радою цього комунального закладу 

 Голосували: «ЗА» – одноголосно. Рішення прийнято.  

СЛУХАЛИ: Про затвердження Переліку об’єктів нерухомого майна 

спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області 



(комунальної власності області), що можуть передаватись в оренду, у 

новій редакції  

Інформує: Чубирко Іван Іванович – голова постійної комісії 

з питань бюджету 

ВИРІШИЛИ: винести зазначене питання на розгляд сесії обласної ради 

 Голосували: «ЗА» – одноголосно. Рішення прийнято.  

СЛУХАЛИ: Про передачу транспортних засобів в оперативне 

управління Автотранспортному господарству Закарпатської обласної 

державної адміністрації  

Про використання нерухомого майна, розташованого за адресою:              

с. Довге, вул. Перемоги, 35  

 Про передачу нерухомого та рухомого майна за адресою: с. 

Перехрестя, вул. Спортивна, 1 в оперативне управління Вилоцькій 

селищній раді Берегівського району Закарпатської області  

 Про передачу нерухомого та рухомого майна за адресою: с. 

Часлівці, вул. Сентмігалі, 74 в оперативне управління Сюртівській 

сільській раді Ужгородського району Закарпатської області  

Про передачу нерухомого та рухомого майна за адресою: с. Чертеж, 

вул. Миру, 1 в оперативне управління Середнянській селищній раді 

Ужгородського району Закарпатської області  

 Про передачу нерухомого та рухомого майна за адресою: смт 

Солотвино, вул. Емінеску, 8 в оперативне управління Солотвинській 

селищній раді Тячівського району Закарпатської області  

Про передачу рухомого майна в оперативне управління 

Перечинської міської ради   

 Про надання згоди на безоплатну передачу з державної власності у 

спільну власність територіальних громад сіл, селищ, міст області 

друкованої продукції Національної академії педагогічних наук України  

Інформує: Чубирко Іван Іванович – голова постійної комісії 

з питань бюджету 

ВИСТУПИЛИ:  голова комісії озвучив низку питань що стосуються 

передачі майна та вніс пропозицію винести зазначені рішення на розгляд сесії 

обласної ради 

ВИРІШИЛИ: винести зазначене питання на розгляд сесії обласної ради 

 Голосували: «ЗА» – одноголосно. Рішення прийнято.  



СЛУХАЛИ:  Про надання згоди на списання індивідуально визначеного 

рухомого майна з балансу комунальних закладів  ЗОР 

Інформує: Чубирко Іван Іванович – голова постійної комісії 

з питань бюджету 

ВИРІШИЛИ: винести зазначене питання на розгляд президії обласної ради 

 Голосували: «ЗА» – одноголосно. Рішення прийнято.  

СЛУХАЛИ:  Про Звернення Закарпатської обласної ради щодо 

внесення змін до Закону України «Про природно-заповідний фонд 

України» стосовно обов’язкового погодження територіальними 

громадами створення обʼєктів природно-заповідного фонду (до Кабінету 

Міністрів України, Верховної Ради України)  

  Про Звернення Закарпатської обласної ради щодо недопущення 

погіршення правового становища релігійних організацій (до Верховної 

Ради України)  

Інформує: Чубирко Іван Іванович – голова постійної комісії 

з питань бюджету 

ВИРІШИЛИ: винести зазначені питання на розгляд сесії обласної ради 

 Голосували: «ЗА» – одноголосно. Рішення прийнято.  

СЛУХАЛИ: Про внесення змін до Обласної програми «Цукровий 

діабет» на 2021 - 2025 роки, затвердженої рішенням обласної ради від 

17.12.2020 № 63 

Інформує: Чубирко Іван Іванович – голова постійної комісії 

з питань бюджету 

ВИРІШИЛИ: винести зазначені питання на розгляд сесії обласної ради 

 Голосували: «ЗА» – одноголосно. Рішення прийнято.  

  СЛУХАЛИ: Про внесення змін та доповнень до Регіональної 

програми «Молодь Закарпаття» на 2021 - 2025 роки  

Інформує: Чубирко Іван Іванович – голова постійної комісії 

з питань бюджету 

ВИРІШИЛИ: винести зазначені питання на розгляд сесії обласної ради 

 Голосували: «ЗА» – одноголосно. Рішення прийнято.  

СЛУХАЛИ: Про внесення змін до Програми підтримки державної 

політики регіонального розвитку та підтримки громад Закарпатської 

області на 2021 – 2023 роки. 



Інформує: Чубирко Іван Іванович – голова постійної комісії 

з питань бюджету 

ВИРІШИЛИ: винести зазначене питання як невідкладне на розгляд сесії 

обласної ради 

 Голосували: «ЗА» – 6, «Утримався» - 1 (Лаба М.М.) Рішення прийнято.  

СЛУХАЛИ: Про перейменування Виноградівського геріатричного 

пансіонату та затвердження Положення про нього 

Інформує: Чубирко Іван Іванович – голова постійної комісії 

з питань бюджету 

ВИРІШИЛИ: винести зазначене питання як невідкладне на розгляд сесії 

обласної ради 

 Голосували: «ЗА» – одноголосно. Рішення прийнято 

СЛУХАЛИ: Про утворення тимчасової контрольної комісії 

Закарпатської обласної ради  щодо обстеження проведення робіт з 

розчистки русел річок у Закарпатській області 

Інформує: Чубирко Іван Іванович – голова постійної комісії 

з питань бюджету 

ВИРІШИЛИ: винести зазначене питання як невідкладне на розгляд сесії 

обласної ради 

 Голосували: «ЗА» – одноголосно. Рішення прийнято 

СЛУХАЛИ: Про визначення замовника 

Інформує: Чубирко Іван Іванович – голова постійної комісії 

з питань бюджету 

ВИРІШИЛИ: винести зазначене питання як невідкладне на розгляд сесії 

обласної ради 

 Голосували: «ЗА» – одноголосно. Рішення прийнято 

СЛУХАЛИ: Про погодження тарифів на платні медичні послуги: 

Інформує: Чубирко Іван Іванович – голова постійної комісії 

з питань бюджету 

ВИСТУПИЛИ: голова комісії поінформував про те, що на розгляд 

постійної комісії надійшли на погодження тарифи медичних закладів, а 

саме:  

- КНП "Обласний клінічний шкірно-венерологічний центр" ЗОР та  

- КНП "Закарпатський територіальний центр екстреної медичної допомоги" 



- КНП «Обласний будинок дитини" та вніс пропозицію розглянути і погоди 

зазначені питання після їх узгодження профільною комісією з питань 

охорони здоров’я. 

ВИРІШИЛИ: підтримати пропозицію голови комісії  

 Голосували: «ЗА» – одноголосно. Рішення прийнято 

СЛУХАЛИ: Лист голови ОДА  щодо виділення коштів на закупівлю 

авіапідприємством двох тракторів   

Лист директора МА «Ужгород» щодо виділення коштів на закупівлю 

трактору МТЗ-82 та косилки дорожньої  
Інформує: Чубирко Іван Іванович – голова постійної комісії 

з питань бюджету 

 ВИРІШИЛИ: взяти інформацію до уваги 

 Голосували: «ЗА» – одноголосно. Рішення прийнято 

5. РІЗНЕ 

Голова комісії запропонував включити до порядку денного два питання 

як невідкладні, в зв’язку з тим, що на відповідні програми були виділені 

кошти при внесенні змін до рішення обласної ради 17.12.2020 №40 „Про 

обласний бюджет на 2021 рік” (зі змінами від 25.02.2021, 20.05.2021 року), а 

саме: Про внесення змін до Програми розвитку прикордонної 

інфраструктури в Закарпатській області на 2018-2022 роки  в частині зміни  

виконавця (Будкомплекторг) та Про внесення змін до рішення обласної ради 

від 20 травня 2021 року № 204  

ВИРІШИЛИ: винести зазначене питання як невідкладне на розгляд сесії 

обласної ради 

 Голосували: «ЗА» – одноголосно. Рішення прийнято 

 

 

 

 

Голова постійної комісії  

з питань бюджету                                                                    Іван ЧУБИРКО 

 

 

Секретар комісії                                                                      Михайло ЛАБА 

 

 



 

 


