ПРОТОКОЛ № 24
проведення засідання постійної комісії обласної ради з питань бюджету
Дата проведення: 21.10.2021
Час проведення: 12:00 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., - члени комісії

Відсутні:
Присутні:

Пийтер Ч.А. - члени комісії
Іванчо В.В. – заступник голови ради
Лазар П.Д. – директор департаменту фінансів,
Порядок денний

1. Про внесення змін до обласного бюджету на 2021
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 внесення змін до обласного бюджету на 2021 рік
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”, пункту 13 рішення
обласної ради від 17 грудня 2020 року № 40 „Про обласний бюджет на 2021
рік”, розпорядження Кабінету Міністрів України від 20 жовтня 2021 р. №1252-р
“Про внесення змін до розпоряджень Кабінету Міністрів України від 16 червня
2021 р. №626 та від 20 серпня 2021 №975”:
1. Департаменту фінансів облдержадміністрації:
1.1. Внести зміни до назви об’єкту, що фінансується за рахунок субвенції
з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію інфраструктурних
проектів та розвиток об'єктів соціально-культурної сфери згідно з додатком.

Додаток
Зміна назви об’єкту, що фінансується за рахунок субвенції з державного
бюджету місцевим бюджетам на реалізацію інфраструктурних проектів та
розвиток об'єктів соціально-культурної сфери
Назва об’єкту відповідно до рішення
обласної ради від 17.12.2020 №40 „Про
обласний бюджет на 2021 рік” (зі змінами
від 25.02.2021, 20.05.2021, 29.07.2021,
23.09.2021)”

Назва об’єкту у новій редакції відповідно
до розпорядження Кабінету Міністрів
України від 20 жовтня 2021 р. №1252-р
“Про внесення змін до розпоряджень
Кабінету Міністрів України від 16
червня 2021 р. №626 та від 20 серпня
2021 №975”

Обласна рада (головний розпорядник)

Обласна рада (головний
розпорядник)
Капітальний ремонт покриття стоянок
Капітальний ремонт покриття місць
повітряних суден аеродрому “Ужгород” по
стоянки повітряних суден аеродрому
вул. Собранецькій, 145, в м. Ужгород
“Ужгород” по вул. Собранецькій, 145 в
м. Ужгород
1.2. 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.

Голова постійної комісії
з питань бюджету

Іван ЧУБИРКО

Секретар комісії

Михайло ЛАБА

