ПРОТОКОЛ № 22
проведення засідання постійної комісії обласної ради з питань бюджету
Дата проведення: 20.09.2021
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. Іванчо О. І., Сарай Р. Д.,
Штефуца Н. Б.,
Пийтер Ч.А. - члени комісії

Присутні:

Петров О.Г. – голова ради,
Іванчо В.В. – заступник голови ради
Лазар П.Д. – директор департаменту фінансів
Порядок денний

1.
Про розподіл субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на
створення
навчально-практичних
центрів
сучасної
професійної
(професійно-технічної) освіти у 2021 році
2.
Про розподіл субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на
реалізацію інфраструктурних проектів та розвиток об’єктів соціальнокультурної сфери
3.
Звіт про виконання обласного бюджету за І півріччя
4.
Щодо погодження напрямків використання коштів на 2021 рік
департаменту культури, національностей та релігій ОДА
5.
Щодо погодження напрямків використання коштів на 2021 рік
департаменту соціального захисту населення ОДА
6.
Щодо затвердження фінансових планів обласних комунальних
некомерційних підприємств Закарпатської обласної ради на 2021 рік
7.
Про погодження тарифів на платні медичні послуги комунальних
некомерційних підприємств охорони здоров’я області:
- Комунального некомерційного підприємства «Закарпатський обласний
дитячий санаторій «Малятко» Закарпатської обласної
- Комунального некомерційного підприємства «Обласний медичний
клінічний шкірно-венерологічний центр» Закарпатської обласної ради
Комунального некомерційного підприємства «Закарпатський
територіальний центр екстреної медичної допомоги» Закарпатської
обласної ради
- Комунального некомерційного підприємства «Обласний будинок
дитини» Закарпатської обласної ради

- Комунального некомерційного підприємства «Закарпатська обласна
клінічна лікарня імені Андрія Новака» Закарпатської обласної ради
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 місцевим
бюджетам на створення навчально-практичних центрів сучасної
професійної (професійно-технічної) освіти у 2021 році
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, розпорядження Кабінету Міністрів України від 01 вересня
2021 р. № 1023-р „Про розподіл обсягу субвенції з державного бюджету
місцевим бюджетам на створення навчально-практичних центрів сучасної
професійної (професійно-технічної) освіти 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
2 777,9 тис. гривень – субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на
створення навчально-практичних центрів сучасної професійної (професійнотехнічної) освіти (код 41033800).
1.2. Збільшити обсяг видатків обласного бюджету головному
розпоряднику коштів – департаменту освіти і науки, молоді та спорту
облдержадміністрації за КПКВК 0611222 „Виконання заходів щодо створення
навчально-практичних центрів сучасної професійної (професійно-технічної)
освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам” у сумі
2 777,9 тис.грн., в тому числі загального фонду – 796,5 тис.грн. (видатки
споживання) та спеціального фонду – 1 981,4 тис. грн. (видатки розвитку).
1.3. 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.
Голосували: „За” – одноголосно. Рішення прийнято.
2. СЛУХАЛИ: Про розподіл субвенції з державного бюджету місцевим
бюджетам на реалізацію інфраструктурних проектів та розвиток об’єктів
соціально-культурної сфери
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, розпорядження Кабінету Міністрів України від 01 вересня

2021 р. № 1021-р „Деякі питання розподілу 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. Зменшити обсяг доходів обласного бюджету на 2021 рік згідно з
додатком 1.
1.2. Зменшити обсяг видатків обласного бюджету на 2021 рік за рахунок
субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію
інфраструктурних проектів та розвиток об’єктів соціально-культурної сфери
згідно з додатком 2.
додаток 1
Зменшення обсягу доходів обласного бюджету на 2021 рік
07100000000
(код бюджету)
(гривень)
Код

Найменування згідно з
Класифікацією доходів бюджету

Усього

Загальний
фонд

40000000

Офіційні трансферти

- 22 000 000,00

- 22 000 000,00

41030000

Субвенції з державного бюджету
місцевим бюджетам
Субвенція з державного бюджету
місцевим бюджетам на реалізацію
інфраструктурних
проектів
та
розвиток
об'єктів
соціальнокультурної сфери

- 22 000 000,00

- 22 000 000,00

- 22 000 000,00

- 22 000 000,00

Разом доходів

- 22 000 000,00

- 22 000 000,00

41032300

Спеціальний фонд
усього
в т.ч.
бюджет
розвитку

додатком 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)
Код ПКВК
місцевих
бюджетів

1900000

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)

(гривень)
Усього

Департамент
-22 000 000,00
інфраструктури, розвитку і
утримання
мережі
автомобільних
доріг
загального
користування

у тому числі
загальний
спеціальний
фонд
фонд
Видатки
з них бюджет
розвитку
розвитку

-22 000 000,00

-22 000 000,00

Код ПКВК
місцевих
бюджетів

1917380

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

місцевого
значення
облдержадміністрації
(головний розпорядник)
Виконання
інвестиційних -22 000 000,00
проектів за рахунок інших
субвенцій
з
державного
бюджету
Капітальний
ремонт -22 000 000,00
автомобільної
дороги
загального
користування
місцевого значення О 070603
Синевир
–
Колочава
–
Буштино, км 0 + 000 – 17 +
600 Закарпатської області
(коригування)
Усього
-22 000 000,00

загальний
фонд

у тому числі
спеціальний
фонд
Видатки
з них бюджет
розвитку
розвитку

-22 000 000,00

-22 000 000,00

-22 000 000,00

-22 000 000,00

-22 000 000,00

-22 000 000,00
1.3. Внести відповідні зміни до розпису обласного бюджету на 2021 рік та
подати їх на розгляд сесії обласної ради.
ВИРІШИЛИ: погодити внесення змін до обласного бюджету на 2021.
Голосували: „За” – одноголосно. Рішення прийнято.
3. СЛУХАЛИ: Звіт про виконання обласного бюджету за І півріччя
Інформує:
ЛАЗАР Петро Данилович – директор
департаменту фінансів облдержадміністрації
ВИРІШИЛИ: затвердити звіт про виконання обласного бюджету за І півріччя
Голосували: „За” – одноголосно. Рішення прийнято.
4.СЛУХАЛИ: Щодо погодження напрямків використання коштів на 2021
рік департаменту культури, національностей та релігій ОДА
Інформує:
Чубирко Іван Іванович – голова постійної
комісії з питань бюджету
ВИРІШИЛИ: погодити подані департаментом напрямки використання коштів
на 2021 рік
Голосували: „За” – одноголосно. Рішення прийнято.
5.СЛУХАЛИ: Щодо погодження напрямків використання коштів на 2021
рік департаменту соціального захисту населення ОДА
Інформує:
Чубирко Іван Іванович – голова постійної
комісії з питань бюджету

ВИРІШИЛИ: погодити подані департаментом напрямки використання коштів
на 2021 рік
Голосували: „За” – одноголосно. Рішення прийнято.
6.СЛУХАЛИ: Щодо затвердження фінансових планів обласних
комунальних некомерційних підприємств Закарпатської обласної ради на
2021 рік
Інформує:
Чубирко Іван Іванович – голова постійної
комісії з питань бюджету
СЛУХАЛИ: Лаба М. М. вніс пропозицію розглянути зазначене питання після
розгляду профільною комісією з питань охорони здоров’я, праці, зайнятості та
соціального захисту населення, учасників АТО/ООС
ВИРІШИЛИ: підтримати внесену пропозицію та рекомендувати профільній
комісії з питань охорони здоров’я, праці, зайнятості та соціального захисту
населення, учасників АТО/ООС розглянути зазначене питання.
Голосували: „За” – одноголосно. Рішення прийнято.
7.СЛУХАЛИ: Про погодження тарифів на платні медичні послуги
комунальних некомерційних підприємств охорони здоров’я області
Інформує:

Чубирко Іван Іванович – голова постійної
комісії з питань бюджету

СЛУХАЛИ: голова комісії доповів, що зазначене питання також було
розглянуто та погоджено комісією з питань охорони здоров’я, праці, зайнятості
та соціального захисту населення, учасників АТО/ООС та запропонував
погодити тарифи подані КНП охорони здоров’я, а саме:
- КНП «Закарпатський обласний дитячий санаторій «Малятко» ЗОР
- КНП «Обласний медичний клінічний шкірно-венерологічний центр» ЗОР
- КНП «Закарпатський територіальний центр екстреної медичної допомоги»
ЗОР
- КНП «Обласний будинок дитини» ЗОР
- КНП «Закарпатська обласна клінічна лікарня імені Андрія Новака» ЗОР
ВИРІШИЛИ: погодити тарифи зазначеним КНП охорони здоров’я.
Голосували: „За” – одноголосно. Рішення прийнято.

Голова постійної комісії
з питань бюджету

Іван ЧУБИРКО

Секретар комісії

Михайло ЛАБА

