
ПРОТОКОЛ № 23 

проведення засідання постійної комісії обласної ради з питань бюджету 

 Дата проведення: 21.09.2021 

Час проведення: 12:00 год. 

Місце проведення: малий зал  

Присутні:  

 

 

 

       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 

Петров О.Г. – голова ради, 

Іванчо В.В. – заступник голови ради 

Лазар П.Д. – директор департаменту фінансів,  

Депутати обласної ради 

Порядок денний 

1. Попередній розгляд проектів рішень, які виносяться на розгляд 

пленарного засідання другої сесії обласної ради (додається)  

 

Голова комісії озвучив та запропонував затвердити пропонований  

порядок денний постійної комісії з питань бюджету.  

     ВИРІШИЛИ: затвердити порядок денний  

    1. 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, 29.07.2021 року) 07100000000 (код бюджету)  

Інформує: ЛАЗАР Петро Данилович – директор 

департаменту фінансів облдержадміністрації 

   СЛУХАЛИ: голова комісії озвучив зауваження бюджетної комісії щодо 

виділення коштів з перевиконання, а саме на:  

- Реконструкція будівлі обласного центру нейрохірургії та неврології в м. 

Ужгород по вул. Перемоги, 24 – 7 731 607,00 грн 

Голосували: «ЗА» – одноголосно. Рішення прийнято 

- Капітальний ремонт даху та ліфта гол.лікув.корпусу КНП "Обласний 

фтизіопульмонологічний лікувально-діагностичний центр" ЗОР 

(співфінансування «ВІЗА») – 300 000,00 грн 

Голосували: «ЗА» – одноголосно. Рішення прийнято 



- Департамент охорони здоров'я (на забезпечення киснепостачання) –                     

18 762 700,00 грн 
Голосували: «ЗА» – одноголосно. Рішення прийнято 

- Регіональна програма боротьби з тероризмом, контрабандою, організованою 

злочинністю та корупцією на 2021-2023 (СБУ) - 500 000,00 грн 

Голосували: «ЗА» – одноголосно. Рішення прийнято 

- МНС (співфінансування) – 191 800, 00 грн 

Голосували: «ЗА» – одноголосно. Рішення прийнято 

- На ремонт будівлі Апеляційного суду ( кошти направити на КУ «Управління 

спільною власністю територіальних громад» ЗОР) – 1 200 000,00 грн 

Голосували: «ЗА» – одноголосно. Рішення прийнято 

- Регіональна програма «Турбота» щодо посилення соціального захисту 

громадян на 2019-2021 роки – 1 000 000,00 грн (кошти на лікування П. 

Мотички та К. Зайцевої) 
Голосували: «ЗА» – одноголосно. Рішення прийнято 

- Туря Ремета (котельня) – 1 000 000.00 грн 

Голосували: «ЗА» – одноголосно. Рішення прийнято 

- Програма сприяння управління патрульної поліції в Закарпатській області – 

400 000,00 грн 
Голосували: «ЗА» – одноголосно. Рішення прийнято 

- КНП "Мукачівська ЦРЛ" Капітальний ремонт приміщень І поверху 

провізорної хірургії – 250 000,0 грн 

Голосували: «ЗА» – одноголосно. Рішення прийнято 

- Виготовлення ПКД для реалізації спортивних об'єктів проєкту "Великого 

Будівництва" (Юність, Падіюн, будівн) – 2 500 000,0 грн (зменшити 

пропорційно з кожного об’єкту) 

Голосували: «ЗА» – одноголосно. Рішення прийнято 

Лаба М.М. вніс пропозицію зняти 1 000 000,00 грн з Програми розвитку 

автомобільних доріг загального користування місцевого значення на 2019-

2022 роки відповідно перерозподіливши 400 000,00 грн на Програму 

розвитку прикордонної інфраструктури в Закарпатській області на 2018-2022 

роки на якій залишилися не використані кошти виділені на сесії 29.07.21, а 

саме 300 000,00 грн і таким чином розподіливши на сім пунктів переходу. 

Голосували: «ЗА» – одноголосно. Рішення прийнято 

Лаба М.М. вніс пропозицію 100 000,00 грн направити на Програма 

організації та  забезпечення територіальної оборони, призову на строкову 

військову службу та військово-патріотичного виховання населення 

Закарпатської області на 2021-2025 роки враховуючи, що там є необхідність 

закупки обладнання та форми. 

Голосували: «ЗА» – одноголосно. Рішення прийнято 

Лаба М. М. вніс пропозицію виділити кошти в сумі 1 9000 000,00 грн на 

Програму підвищення ефективності виконання повноважень органами 

виконавчої влади щодо реалізації державної регіональної політики та 

впровадження реформ на 2020-2022 роки. Для забезпечення необхідної 

потреби в коштах було вирішено передбачити 2 750 000,0 та для 

забезпечення інших видатків перерозподілити кошти в сумі 350 000,00 грн з 



Програми Розвитку туризму і курортів у Закарпатській області на 2021 – 2023 

роки і відповідно 500 000,0 грн з Програми розвитку автомобільних доріг 

загального користування місцевого значення на 2019-2022 роки. 

Голосували: «ЗА» – одноголосно. Рішення прийнято 

КНП "Закарпатський обласний клінічний центр кардіології та 

кардіохірургії" на закупку шприцевих дозаторів - 334 000,00 грн 

Голосували: «ЗА» – одноголосно. Рішення прийнято 

Чубірко І.І. озвучив пропозицію щодо виділення коштів на Капітальний ремонт 

проїзної частини вул. Нова в с. Зняцьово, Мукачівського району - 160 000,00 

грн 

Голосували: «ЗА» – одноголосно. Рішення прийнято 

Капітальний ремонт тротуару по вул. Перемоги в с. Сторожниц, Ужгородського 

району - 830 000,00 грн 

Голосували: «ЗА» – одноголосно. Рішення прийнято 

Програма підтримки видань творів закарпатських авторів (Публіцистика 

українського фронтиру) - 97 000,00 грн 

Голосували: «ЗА» – одноголосно. Рішення прийнято 

Програма підтримки розвитку мистецької освіти в Середнянській селищній раді 

- 300 000,00 грн 

Голосували: «ЗА» – одноголосно. Рішення прийнято 

Програма будівництва, реконструкції, ремонту та утримання вулиць і доріг у 

населених пунктах на 2021 рік – 250 000,00 грн 

Голосували: «ЗА» – одноголосно. Рішення прийнято 

Проведення поточного ремонту приміщень Тур’я – Полянської гімназії із 

заміною дверей у класних кімнатах - 198 828,00 грн 

Голосували: «ЗА» – одноголосно. Рішення прийнято 

Програма благоустрою населених пунктів Костринської  територіальної 

громади на 2021 рік – 200 000,00 грн 

Голосували: «ЗА» – одноголосно. Рішення прийнято 

Покращення навчальних умов та безпеки життєдіяльності вихованців та 

працівників шляхом модернізації внутрішніх приміщень в Кам’яницькому 

дошкільному навчальному закладі «Капітошка» (ясла-садок) (капітальний 

ремонт) – 950 000,00 грн 

Голосували: «ЗА» – одноголосно. Рішення прийнято 

Капітальний ремонт будівлі Оріховського закладу дошкільної освіти 

Оноківської сільської ради Ужгородського району Закарпатської області – 

650 000,00 грн 

Голосували: «ЗА» – одноголосно. Рішення прийнято 

Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування 

місцевого значення  Воловець – Яблунево 0+ 000—5+700 – 850 000,00 грн 

Голосували: «ЗА» – одноголосно. Рішення прийнято 



На програму розвитку і підтримки тваринництва та переробки 

сільськогосподарської продукції в області на 2021-2025 роки (підтримка 

бджолярів в області) – 100 000,00 грн  

Голосували: «ЗА» – одноголосно. Рішення прийнято 

Капітальний ремонт дороги  Негровець – Потік – 298 000,00 грн 

Капітальний ремонт дороги в урочищі Гирсовець ( Синевир –Колочава- 

Буштино ) в с. Колочава - 652 000,00 грн  

Голосували: «ЗА» – одноголосно. Рішення прийнято 

Поточний ремонт автомобільної дороги між населеними пунктами сіль Угля –

Велика Уголька - 500 000,00 грн 

Голосували: «ЗА» – одноголосно. Рішення прийнято 

Виготовлення ПКД на ремонт (реставраційний ) пам’ятки архітектури 1470 р. 

ХVIст. 1770 рік. Деревяної Миколаївської церкви - 150 000,00 грн 

Голосували: «ЗА» – одноголосно. Рішення прийнято 

Проведення поточного ремонту вул. Мукачівська у селі Березина 

Мукачівськогого р-ну - 300 700,00 грн 

Голосували: «ЗА» – одноголосно. Рішення прийнято 

Проведення поточного ремонту  вул.. Миру у селі Куштановиця Мукачівського 

району – 40 000,00 грн 

Голосували: «ЗА» – одноголосно. Рішення прийнято 

Рреалізація проекту «Капітальний ремонт вулиці від №205 до кладовища у селі 

Арданово» - 610 000,00 грн 

Голосували: «ЗА» – одноголосно. Рішення прийнято 

Для реалізації проекту «капітальний ремонт дороги  вулиці від №129  до № 155 

кладовища у селі Богаревиця» - 950 000,00 грн 

Голосували: «ЗА» – одноголосно. Рішення прийнято 

Придбання медичного обладнання КНП Іршавська міська лікарня (апарат ШВЛ 

для новонароджених та артроскоп) – 950 000,00 грн 

Голосували: «ЗА» – одноголосно. Рішення прийнято 

Реконструкція приміщень колишньої котельні Свалявської районної лікарні під 

зал занять важкою атлетикою – 950 000,00 грн 

Голова комісії вніс пропозицію зняти 100 000,00 грн з Програми 

поліпшення надання медичної допомоги дітям, які страждають на хворобу 

Крона на 2020-2022 роки на купівлю біохімічного аналізатора для КНП 

"Закарпатський обласний клінічний центр кардіології та кардіохірургії" 

Голосували: «ЗА» – одноголосно. Рішення прийнято 

Також, Чубирко І.І. зауважив, що з метою цільового використання коштів 

субвенції із обласного бюджету уточнити назви призначення відповідно до 

проектно-кошторисної документації та внести наступні зміни до даного 

проекту рішення: 

1. Бюджет Нересницької сільської територіальної громади: текст 

„Будівництво вуличного освітлення з використанням енергозберігаючих 



технологій в с.Нересниця (від КТП-300)” змінити на „Будівництво вуличного 

освітлення з використанням енергозберігаючих технологій в с.Нересниця (від 

СКТП-300)”; 

текст „Будівництво вуличного освітлення з використанням енергозберігаючих 

технологій в с.Підплеша (від КТП-512)” змінити на „Будівництво вуличного 

освітлення з використанням енергозберігаючих технологій в с.Нересниця (від 

ЗТП-512)”. 

2. Бюджет Середнянської селищної територіальної громади: текст 

„Капітальний ремонт комунальної дороги вздовж річки з №115 по №22 в 

с.Ляхівці Ужгородського району” змінити на „Капітальний ремонт комунальної 

дороги вздовж річки з №116 ао №22 в с.Ляхівці Ужгородського району”. 

3. Бюджет Сюртівської сільської територіальної громади: текст 

„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)” змінити на 

„Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого 

значення О 071206 Підгорб - Сюрте км0-000-12-200 Закарпатської області”. 

4. Бюджет Пийтерфолвівської сільської територіальної громади: 

текст „Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування 

місцевого значення О 070302 Неветленфолу - Дюла - Чорнотисів км 10+251 - 

км 13+220 (ділянка Дюла - Чорнотисів)” змінити на „Капітальний ремонт 

автомобільної дороги загального користування місцевого значення        О 

070302 Неветленфол-Дюла-Чорнотисів км 0+000 – км 14+800 Закарпатської 

області.Коригування”. 

5. Бюджет Міжгірської селищної територіальної громади: текст: 

„Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування 

місцевого значення С072602 Міжгір'я-Лозянське” змінити на „Поточний 

дрібний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого 

значення С070602 Міжгір'я-Лозянське км 0+000-8+200”. 

6. Бюджет Білківської сільської територіальної громади: текст: 

„Реконструкція спортивного майданчика Імстичівської ЗОШ I-III ст.” змінити 

на „Реконструкція спортивного майданчика Імстичівської ЗОШ I-III ст., 

Іршавського району Закарпатської області”. 

7. Бюджет Хустської міської територіальної громади: текст: 

„Капітальний ремонт покрівлі корпусу 1 Копашінська ЗОШ І-ІІІ ст. в 

с.Копашнево, вул.Центральна,155” замінити на „Капітальний ремонт покрівлі 

№1 Копашнівської ЗОШ І-ІІІ ст.. в с.Копашнево, вул..Центральна,155, 

Коригування”. 

Критичне зауваження №2 : З метою забезпечення оплати лікарняних 

непрацездатності по вагітності та пологах у КЗ „Закарпатська обласна 

бібліотека для дітей та юнацтва” перерозподілити бюджетні призначення та 

внести наступні зміни до даного проекту рішення за головним розпорядником 



коштів департаменту культури, національностей та релігій 

облдержадміністрації: 

за рахунок зменшення видатків на оплату праці у сумі 39,0 тис.грн. 

збільшити видатки на нарахування на оплату праці. 

Критичне зауваження №3: З метою відшкодування експлуатаційних послуг 

між закладами перерозподілити бюджетні призначення та внести наступні 

зміни до даного проекту рішення за головним розпорядником коштів 

департаменту освіти і науки, молоді та спорту облдержадміністрації: 

зменшити видатки на комунальні послуги та енергоносії у сумі 52,1 

тис.грн. , у тому числі за бюджетними програмами 0615022 на 12,1 тис.грн. та 

0615033 на 40,0 тис.грн. 

Критичне зауваження №4: Враховуючи рішення Усть-Чорнянської селищної 

ради від 10.09.2021 року №342, Великоберезької сільської ради від 15.09.2021 

№344 та Сюртівської сільської ради від 20 вересня 2021 року №248-03/2021 про 

передачу субвенції обласному бюджету на співфінансування до субвенції з 

держбюджету для придбання ноутбуків для педпрацівників та на 

співфінансування для придбання шкільних автобусів, внести наступні зміни до 

даного проекту рішення: 

збільшити обсяг іншої субвенції спецфонду обласного бюджету на суму 

287,4 тис.грн. та розподілити департаменту освіти і науки, молоді та спорту 

облдержадміністрації для співфінансуівання до субвенції з держбюджету для 

придбання ноутбуків для педпрацівників у сумі 71,3 тис.грн., у тому числі 

(Бюджет Великоберезької сільської територіальної громади – 60,2 тис.грн.; 

Бюджет Усть-Чорнянської селищної територіальної громади – 11,1 тис.грн.; 

Бюджет Сюртівської сільської територіальної громади – 16,1 тис.грн. та 

співфінансування для придбання шкільних автобусів – 200,0 тис.грн.) 

Критичне зауваження №5: У зв’язку із утворенням КУ „Колочавський 

інклюзивно-ресурсний центр Колочавської сільської ради”, внести наступні 

зміни до даного проекту рішення: 

Спрямувати залишок, що утворився на 01.01.20201 року субвенції з 

державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки 

особам з особливими освітніми потребами бюджету Колочавської 

територіальної громади 200,0 тис. грн. на оснащення кабінетів інклюзивно-

ресурсних центрів. 

Голосували: «ЗА» – одноголосно. Рішення прийнято 

Зменшити видатки на Програму розвитку освіти Закарпаття на 2013-2022 

в сумі 396 900,00 грн на співфінансування до коштів субвенції з державного 

бюджету на створення навчально-практичних центрів сучасної професійної 

освіти. 

Голосували: «ЗА» – одноголосно. Рішення прийнято 

Зменшити 2 343 000,00 грн з резервного фонду для надання матеріальної 

допомоги громадянам постраждалим внаслідок паводку на території 

Богданської сільської ради в сумі 343 000,0 грн та Ясінянської ТГ в сумі 

2 000 000,00 грн. 



Голосували: «ЗА» – одноголосно. Рішення прийнято 

Зменшити видатки на Програму підвищення кваліфікації державних 

службовців та посадових осіб місцевого самоврядування Закарпатської області 

на 2019-2021 роки в сумі 153 500,00 грн відповідно збільшити видатки на 

Програму фінансової підтримки комунально-експлуатаційного, 

автотранспортного господарства обласної ради і облдержадміністрації та 

збереженя адмінбудинку (пл. Народна,4) на 2021 рік. 

ВИРІШИЛИ: відкласти розгляд питання на наступний раз 

Голосували: «ЗА» – одноголосно. Рішення прийнято 

2. СЛУХАЛИ: Про внесення змін та доповнень до Регіональної програми 

«Турбота» щодо посилення соціального захисту громадян на 2019 – 

2021 роки  (зі змінами та доповненнями від 26 вересня 2019 року, 16 

липня та 17 грудня 2020 року, 20 травня 2021 року)  

Інформує: МАЦОЛА Віктор Васильович – директор 

департаменту соціального захисту населення 

облдержадміністрації 

ВИРІШИЛИ: Чубирко І.І. запропонував внести зміни у додатку 3 до 

Програми «Порядок надання матеріальної допомоги громадянам, які внаслідок 

недостатнього матеріального забезпечення потребують соціальної підтримки»: 

   пункт 8 доповнити абзацом такого змісту: 

«У виключних випадках розмір матеріальної допомоги визначається за 

окремим рішенням обласної ради» 

ВИРІШИЛИ: рекомендувати внести зазначені правки та винести зазначений 

проекти рішення на розгляд пленарного засідання обласної ради. 

Голосували: «ЗА» – одноголосно. Рішення прийнято 

3. СЛУХАЛИ: Про затвердження Програми боротьби з карантинними 

рослинами у Закарпатській області на 2021 – 2025 роки 

Інформує: СУШКО Андріана Антонівна – депутат 

Закарпатської обласної ради  

ВИРІШИЛИ: рекомендувати винести зазначений проекти рішення на розгляд 

сесії обласної ради. 

Голосували: «ЗА» – одноголосно. Рішення прийнято 

4. СЛУХАЛИ: Про надання згоди Установі «Агенція регіонального 

розвитку  Закарпатської області» на здійснення функцій замовника 

Інформує: СИГИДІН Олег Ігорович – начальник 

управління правового забезпечення та 

роботи зі зверненнями громадян 

виконавчого апарату обласної ради  

ВИРІШИЛИ: рекомендувати винести зазначений проекти рішення на розгляд 

сесії обласної ради. 

Голосували: «ЗА» – одноголосно. Рішення прийнято 



5. СЛУХАЛИ: Про затвердження розподілу та передачі майна (кисневих 

концентраторів) 

Інформує: ПШЕНИЧНИЙ Анатолій Олександрович 

– директор департаменту охорони здоров’я 

облдержадміністрації 

ВИРІШИЛИ: рекомендувати винести зазначений проекти рішення на розгляд 

пленарного засідання обласної ради. 

Голосували: «ЗА» – одноголосно. Рішення прийнято 

6. СЛУХАЛИ: Про затвердження Порядку надання поворотної фінансової 

допомоги  підприємствам, установам та організаціям, які належать до 

спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст 

Закарпатської області 

Інформує: ГОЛІЦИНА-СЕНГЕТОВСЬКА Андрея 

Петрівна – начальник управління 

фінансового та адміністративно-

господарського забезпечення виконавчого 

апарату обласної ради  

ВИРІШИЛИ: рекомендувати винести зазначений проекти рішення на розгляд 

сесії обласної ради. 

Голосували: «ЗА» – одноголосно. Рішення прийнято 

7. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до Програми підтримки національних 

меншин та розвитку міжнаціональних відносин у Закарпатській області 

на 2021 – 2025 роки 

Інформує: ТИЩУК Євген Віталійович – директор 

департаменту культури, національностей та 

релігій облдержадміністрації  

ВИРІШИЛИ: рекомендувати винести зазначений проекти рішення на розгляд 

сесії обласної ради. 

Голосували: «ЗА» – одноголосно. Рішення прийнято 

 

 

 

 

Голова постійної комісії  

з питань бюджету                                                                          Іван ЧУБИРКО 

 

 

Секретар комісії                                                                            Михайло ЛАБА 
 


