ПРОТОКОЛ № 21
проведення засідання постійної комісії обласної ради з питань бюджету
Дата проведення: 01.09.2021
Час проведення: 11:00 год.
Місце проведення: малий зал
Присутні:

Чубирко І. І. – голова комісії,
Ледида О.О. – заступник голови комісії,
Лаба М.М. - секретар комісії, Токар Е. В.,
Паульо В.Д.

Відсутні:
Присутні:

Іванчо О. І., Сарай Р. Д.,
Пийтер Ч.А. - члени комісії

Штефуца Н. Б.,

Лазар П.Д. – директор департаменту фінансів.
Порядок денний

1. Про розподіл у 2021 році субвенції з державного бюджету місцевим
бюджетам на реалізацію інфраструктурних проєктів та розвиток
об’єктів соціально-культурної сфери.
2. Про внесення змін до обласного бюджету на 2021 рік.
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 у 2021 році субвенції з державного бюджету
місцевим бюджетам на реалізацію інфраструктурних проектів та
розвиток об’єктів соціально-культурної сфери.
Інформує:
БОРКУЛЕШ Наталія Юріівна – заступник
директора
департаменту
фінансів
облдержадміністрації
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 грудня 2020 № 40
„Про обласний бюджет на 2021 рік”, розпорядження Кабінету Міністрів
України
від
20 серпня 2021 р. № 975-р „Деякі питання розподілу у 2021 році субвенції з
державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію інфраструктурних

проектів та розвиток об’єктів соціально-культурної сфери” обласному
бюджету передбачено додатковий фінансовий ресурс у вигляді
міжбюджетного трансферту для проведення робіт на аеродромі „Ужгород”.
Враховуючи зазначене,
1. Департаменту фінансів облдержадміністрації (Лазар П.Д.):
1.1. Збільшити обсяг доходів загального фонду обласного бюджету у
сумі 50000,0 тис. грн. - субвенція з державного бюджету місцевим
бюджетам на реалізацію інфраструктурних проектів та розвиток об'єктів
соціально-культурної сфери (код 41032300).
1.2. Збільшити обсяг видатків обласного бюджету у сумі 50000,0
тис.грн. та розподілити головному розпоряднику коштів обласного
бюджету – обласній раді та розподілити за об’єктами згідно додатку,
наведеного нижче.
гривень
Код ПКВК
місцевих
бюджетів

0100000
0117380

Найменування головного
розпорядника коштів місцевого
бюджету / відповідального
виконавця, назви об'єктів,
найменування бюджетної
програми згідно з Типовою
програмною класифікацією
видатків та кредитування
місцевих бюджетів
Обласна рада (головний
розпорядник)
Виконання інвестиційних
проектів за рахунок інших
субвенцій з державного бюджету
Реконструкція аеровокзалу
міжнародного аеропорту
“Ужгород” по вул.
Собранецькій,145, в м. Ужгород
Капітальний ремонт покриття
стоянок повітряних суден
аеродрому “Ужгород” по
вул. Собранецькій,145, в м.
Ужгород
Усього

Усього

у тому числі
Спеціальний у тому числі
фонд
бюджет
розвитку

50 000 000,00

50 000 000,00 50 000 000,00

50 000 000,00

50 000 000,00 50 000 000,00

20 000 000,00

20 000 000,00 20 000 000,00

30 000 000,00

30 000 000,00 30 000 000,00

50 000 000,00

50 000 000,00 50 000 000,00

1.3. Внести відповідні зміни до розпису обласного бюджету на 2021
рік та подати їх на розгляд сесії обласної ради.
ВИРІШИЛИ: Погодити розподіл субвенції з державного бюджету на
реалізацію інфраструктурних проектів та розвиток об’єктів соціальнокультурної сфери.
Голосували: „За” – одноголосно. Рішення прийнято.
2. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до обласного бюджету на 2021 рік.
Інформує:
БОРКУЛЕШ Наталія Юріівна – заступник
директора
департаменту
фінансів

облдержадміністрації
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
грудня 2020 № 40 „Про обласний бюджет на 2021 рік”, постанови
Кабінету Міністрів України від 6 грудня 2017 р. № 983 „Деякі питання
надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на
здійснення заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров’я у
сільській місцевості” (зі змінами), розпорядження облдержадміністрації
від 31.08.2021 № 790 „Про перерозподіл між проектами та заходами
залишків субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на
здійснення заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров’я у
сільській місцевості” та враховуючи:
рішення Полянської сільської ради від 20 липня 2021 року №374
„Про внесення змін до рішення сільської ради від 17 грудня 2020 року
№50 „Про бюджет Полянської сільської територіальної громади на 2021
рік” (із змінами від 09.02.2021 р. №98, 06.04.2021 №193, 27.05.2021
р.№279, 10.06.2021 №344);
рішення Мукачівської районної ради від 20 липня 2021 року №77
„Про внесення змін до рішення районної ради від 28 січня 2021 року №33
„Про районний бюджет на 2021 рік” (зі змінами від 25 лютого, 25 червня
2021 року):
1. Департаменту фінансів облдержадміністрації (Лазар П. Д.):
1.1. Збільшити обсяг доходів обласного бюджету у сумі 336 485,65
грн., у тому числі загального фонду - 30 302,65 грн, спеціального фонду 306 183,00 (субвенція з місцевого бюджету на реалізацію заходів,
спрямованих на розвиток системи охорони здоров'я у сільській місцевості,
за рахунок залишку коштів відповідної субвенції з державного бюджету,
що утворився на початок бюджетного періоду (код 41054000)).
1.2.Збільшити обсяг видатків обласного бюджету головному
розпоряднику
коштів
–
департаменту
охорони
здоров’я
облдержадміністрації за КПКВК 0719490 у сумі 336 485,65 грн., у тому
числі загального фонду – 30 302,65 грн та спеціального фонду –
306 183,00 грн та розподілити між бюджетами територіальних громад
обсяг субвенції з місцевого бюджету на реалізацію заходів, спрямованих
на розвиток системи охорони здоров'я у сільській місцевості, за рахунок
залишку коштів відповідної субвенції з державного бюджету, що
утворився на початок бюджетного періоду, у сумі 5 060 661,00 грн згідно
з додатком 1

Додаток 1
Розподіл
між бюджетами територіальних громад обсягу субвенції з місцевого
бюджету на реалізацію заходів, спрямованих на розвиток системи охорони
здоров'я у сільській місцевості, за рахунок залишку коштів відповідної
субвенції з державного бюджету, що утворився на початок бюджетного
періоду
(КПКВК 0719490)
07100000000
(код бюджету)
(гривень)
№ з/п

1

2

3

4

Найменування головного розпорядника
коштів місцевого бюджету/бюджету
адміністративно-територіальної
одиниці/назва проекту
Департамент охорони здоров'я
облдержадміністрації – всього обсяг
субвенції, у т.ч. за рахунок:
збільшення обсягу
нерозподіленого обсягу
Розподілено між бюджетами
територіальних громад – всього, у
т.ч.
Бюджет Рахівської міської
територіальної громади
Амбулаторія загальної практики
сімейної медицини в с.Луг, Рахівського
району - капітальний ремонт
Бюджет Полянської сільської
територіальної громади
Капітальний ремонт амбулаторії
загальної практики сімейної медицини
с.Сусково, буд 108 Свалявського
району, Закарпатської області
Бюджет Міжгірської селищної
територіальної громади
Капітальний ремонт будівлі КНП
"Міжгірський Центр первинної медикосанітарної допомоги Міжгірської
районної ради Закарпатської області"
в смт.Міжгір'я Закарпатської області
по вул.Шевченка,63
Бюджет Пилипецької сільської
територіальної громади
Будівництво амбулаторії ЗПСМ з
житлом в с Ізки Міжгірського району,
Закарпатської області

Усього
(видатки
розвитку)

5 060 661,56

у тому числі:
загальний
фонд

спеціальний
фонд

1 932 237,5
1

3 128 424,05

336 485,65
30 302,65
306 183,00
4 724 175,91 1 901 934,86 2 822 241,05
5 060 661,00

1 932 237,0
0

418 181,00

418 181,00

418 181,00

418 181,00

347 908,00

347 908,00

347 908,00

347 908,00

3 128 424,00

2 571 331,00

2 571 331,00

2 571 331,00

2 571 331,00

1 723 241,00

1 166
148,00

557 093,00

1 723 241,00

1 166
148,00

557 093,00

1.3. Внести зміни до міжбюджетних трансфертів на 2021 рік згідно з
додатком 2.

Додаток 2
Зміни до міжбюджетних трансфертів на 2021 рік
07100000000
(код бюджету)
Код
Класифікації
доходу
бюджету/Код
бюджету

(гривень)
Усього

Найменування трансферту/Найменування бюджетунадавача міжбюджетного трансферту

1. Зміни до показників міжбюджетних трансфертів з
інших бюджетів
41054000

07307200000
07307200000
07503000000

Субвенція з місцевого бюджету на реалізацію заходів,
спрямованих на розвиток системи охорони здоров'я у
сільській місцевості, за рахунок залишку коштів
відповідної субвенції з державного бюджету, що
утворився на початок бюджетного періоду
І. Трансферти до загального фонду бюджету
Районний бюджет Мукачівського району
ІІ. Трансферти до спеціального фонду бюджету
Районний бюджет Мукачівського району
Бюджет Полянської сільської територіальної громади

2. Зміни до показників міжбюджетних трансфертів
іншим бюджетам
0719490

07549000000
07503000000
07548000000
07543000000
07548000000

Субвенція з місцевого бюджету на реалізацію заходів,
спрямованих на розвиток системи охорони здоров'я у
сільській місцевості, за рахунок залишку коштів
відповідної субвенції з державного бюджету, що
утворився на початок бюджетного періоду
І. Трансферти із загального фонду бюджету
Бюджет Рахівської міської територіальної громади
Бюджет Полянської сільської територіальної громади
Бюджет Пилипецької сільської територіальної громади
ІІ. Трансферти із спеціального фонду бюджету
Бюджет Міжгірської селищної територіальної громади
Бюджет Пилипецької сільської територіальної громади

336 485,65

336 485,65

30 302,65
30 302,65
306 183,00
19 000,00
287 183,00
5 060 661,00

5 060 661,00

1 932 237,00
418 181,00
347 908,00
1 166 148,00
3 128 424,00
2 571 331,00
557 093,00

1.4. Внести відповідні зміни до розпису обласного бюджету на 2021 рік та
подати їх на розгляд сесії обласної ради.
ВИРІШИЛИ: Погодити внесення змін до обласного бюджету на 2021 рік.
Голосували: „За” – одноголосно. Рішення прийнято.
Голова постійної комісіїз питань бюджету
ЧУБИРКО

Секретар комісії

Іван

Михайло ЛАБА

