
ПРОТОКОЛ № 20 

проведення засідання постійної комісії обласної ради з питань бюджету 

 Дата проведення: 16.08.2021 

Час проведення: 11:00 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., 

Токар Е. В., Паульо В.Д. 

Сарай Р. Д.,  Штефуца Н. Б., Пийтер Ч.А. - члени 

комісії 

Добромільський П.П. – заступник голови ОДА, 

депутат обласної ради 

Лазар П.Д. – директор департаменту фінансів,  

Якімеліна С.С. – служба у справах дітей. 

Порядок денний 

1. Про розподіл субвенції з державного бюджету на проектні, будівельно-

ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку 

сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, 

підтримку малих групових будинків та забезпечення житлом дітей-

сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа  

2. Про перерозподіл видатків департаменту культури, національностей 

та релігій облдержадміністрації 

3. Про погодження розміщення тимчасово вільних коштів обласного 

бюджету на депозитах 

4. Щодо погодження використання коштів Закарпатської обласної ради 

5. Щодо погодження напрямів використання коштів департаменту 

охорони здоров’я  

6. Щодо погодження напрямків використання коштів департаменту 

інфраструктури, розвитку і утримання мережі автомобільних доріг 

загального користування місцевого значення ОДА 

7. Щодо погодження напрямків використання коштів на 2021 рік 

департаменту економічного та регіонального розвитку, торгівлі, 

залучення інвестицій, забезпечення виконання державних програм та 

контролю за їх виконанням облдержадміністрації  

 
       Голова комісії озвучив та запропонував затвердити пропонований  порядок 

денний постійної комісії з питань бюджету.  



ВИРІШИЛИ: затвердити порядок денний  

Голосували: «ЗА» – одноголосно. Рішення прийнято  

1. СЛУХАЛИ: Про розподіл субвенції з державного бюджету на проектні, 

будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для 

розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, 

підтримку малих групових будинків та забезпечення житлом дітей-

сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа  

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 26 травня 2021 р. 

№ 615 „Деякі питання забезпечення дітей-сиріт, дітей, позбавлених 

батьківського піклування, осіб з їх числа житлом та підтримки малих групових 

будинків”, пункту 13 рішення обласної ради від 17.12.2020 № 40 „Про обласний 

бюджет на 2021 рік”, протоколу № 1 засідання від 30 липня 2021 року 

регіональної комісії з визначення потреби та формування пропозицій щодо 

розподілу у 2021 році коштів субвенції з державного бюджету місцевим 

бюджетам на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та 

приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до 

сімейних, підтримку малих групових будинків та забезпечення житлом дітей-

сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа: 

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

1.1. Розподілити обсяг субвенції з державного бюджету на проектні, 

будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку 

сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, підтримку малих 

групових будинків та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених 

батьківського піклування, осіб з їх числа у сумі 6 330 529 грн. головному 

розпоряднику коштів – службі у справах дітей облдержадміністрації за КПКВК 

0919270, видатки розвитку, між бюджетами територіальних громад та 

напрямами: 

нове будівництво житла для дитячого будинку сімейного типу бюджету 

Хустської міської територіальної громади – 5 580 529,00 гривень; 

розроблення проектної документації на нове будівництво приміщень для 

розміщення малих групових будинків – 750 000,00 грн., у тому числі: 

бюджету Великобичківської селищної територіальної громади – 

250 000,00 грн.; 

бюджету Вільховецької сільської територіальної громади – 250 000,00 

грн.; 

бюджету Холмківської сільської територіальної громади – 250 000,00 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 



2. СЛУХАЛИ: Про перерозподіл видатків департаменту культури, 

національностей та релігій облдержадміністрації   

 

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 17.12.2020 № 40 „Про обласний 

бюджет на 2021 рік”, враховуючи лист департаменту культури, 

національностей та релігій облдержадміністрації 04.08.2021 № 01-09/1129:  

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

1.1. Здійснити перерозподіл видатків загального фонду обласного бюджету 

головному розпоряднику коштів – департаменту культури, національностей та 

релігій облдержадміністрації за КПКВК 1014082 „Інші заходи в галузі культури 

і мистецтва”: 

зменшити видатки на Програму підтримки національних меншин та 

розвитку міжнаціональних відносин у Закарпатській області на 2021 – 2025 

роки, видатки споживання, у сумі 100,0 тис.грн та відповідно збільшити 

видатки на Програму „Центр культур національних меншин Закарпаття” на 

2021 – 2025 роки, видатки споживання. 

ВИРІШИЛИ: внести відповідні зміни до розпису обласного бюджету на 2021 

рік та подати їх на розгляд сесії обласної ради 

Голосували: «ЗА» – одноголосно. Рішення прийнято 

3. СЛУХАЛИ: Про погодження розміщення тимчасово вільних коштів 

обласного бюджету на депозитах 
Інформує: ЛАЗАР Петро Данилович – директор 

департаменту фінансів облдержадміністрації 

ВИСТУПИЛИ: Лазар П.Д. зазначив, що Відповідно до статті 16 

Бюджетного кодексу України, рішення Закарпатської обласної ради від 17 

грудня 2020 року № 40 „Про обласний бюджет на 2021 рік” (зі змінами від 25 

лютого 2021 року № 138, від 20 травня 2021 року № 216, від 29 липня 2021 року 

№ 311) директору департаменту фінансів облдержадміністрації надано право 

після погодження з постійною комісією обласної ради з питань бюджету у 

межах поточного бюджетного періоду здійснювати на конкурсних засадах 

розміщення тимчасово вільних коштів обласного бюджету на депозитах, з 

подальшим поверненням таких коштів до кінця поточного бюджетного періоду. 

Відповідно до Порядку розміщення тимчасово вільних коштів місцевих 

бюджетів на вкладних (депозитних) рахунках у банках, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 12 січня 2011 р. № 6 (із змінами) 



(далі - Порядок), розміщення тимчасово вільних коштів на вкладних 

(депозитних) рахунках у банках здійснюється на конкурсних засадах у банках, 

у яких держава володіє 75 чи більше відсотками статутного капіталу. 

З метою збільшення обсягу дохідної частини обласного бюджету просимо 

погодити намір департаменту фінансів розмістити тимчасово вільні кошти 

обласного бюджету у сумі 30 000 000,00 грн. (кошти загального фонду) на 

вкладних (депозитних) рахунках у банках до 04 жовтня 2021 року. 

ВИРІШИЛИ: погодити розміщення тимчасово вільних коштів обласного 

бюджету у сумі 30 000 000,00 грн. (кошти загального фонду) на вкладних 

(депозитних) рахунках у банках до 04 жовтня 2021 року. 

Проголосували: „За” – одноголосно. Рішення прийнято.  

4. СЛУХАЛИ: Щодо погодження використання коштів Закарпатської 

обласної ради 

Інформує: ЧУБИРКО Іван Іванович – голова 

постійної комісії з питань бюджету  

ВИРІШИЛИ: погодити напрямки використання коштів Закарпатської обласної 

ради 

Проголосували: „За” – одноголосно. Рішення прийнято.  

5. СЛУХАЛИ: Щодо погодження напрямів використання коштів 

департаменту охорони здоров’я  

Інформує: ЧУБИРКО Іван Іванович – голова 

постійної комісії з питань бюджету 

ВИРІШИЛИ: погодити напрямки використання коштів використання коштів 

департаменту охорони здоров’я  

Проголосували: „За” – одноголосно. Рішення прийнято.  

6. СЛУХАЛИ: Щодо погодження напрямків використання коштів 

департаменту інфраструктури, розвитку і утримання мережі 

автомобільних доріг загального користування місцевого значення 

ОДА 

Інформує: ЧУБИРКО Іван Іванович – голова 

постійної комісії з питань бюджету 

ВИРІШИЛИ: погодити напрямки використання коштів використання коштів 

департаменту інфраструктури, розвитку і утримання мережі автомобільних 

доріг загального користування місцевого значення ОДА 

 
Проголосували: „За” – одноголосно. Рішення прийнято.  

7. СЛУХАЛИ: Щодо погодження напрямків використання коштів на 

2021 рік департаменту економічного та регіонального розвитку, 

торгівлі, залучення інвестицій, забезпечення виконання державних 

програм та контролю за їх виконанням облдержадміністрації  



Інформує: ЧУБИРКО Іван Іванович – голова 

постійної комісії з питань бюджету 

ВИРІШИЛИ: погодити напрямки використання коштів використання коштів 

департаменту економічного та регіонального розвитку, торгівлі, залучення 

інвестицій, забезпечення виконання державних програм та контролю за їх 

виконанням облдержадміністрації 

Проголосували: „За” – одноголосно. Рішення прийнято.  

 

 

 

Голова постійної комісії  

з питань бюджету                                                                            Іван ЧУБИРКО 

 

 

Секретар комісії                                                                              Михайло ЛАБА 

 

 


