
ПРОТОКОЛ № 25 

проведення засідання постійної комісії обласної ради з питань бюджету 

 Дата проведення: 25.10.2021 

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, Паульо В.Д. Іванчо 

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

члени комісії 

Токар Е. В.,- члени комісії 

 

Петров О.Г. – голова обласної ради 

Добромільський П.П., Синетар І.І. - депутати 

обласної ради 

Лазар П.Д. – директор департаменту фінансів,  

керівники структурних підрозділів 

 

Порядок денний 

 І. Матеріали що надійшли на розгляд постійної комісії 

1. Про внесення змін до обласного бюджету на 2021 рік  

2. Про розподіл додаткового обсягу субвенції з державного бюджету на 

здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров’я у 

2021 році 

3. Про погодження розміщення тимчасово вільних коштів обласного 

бюджету на вкладних (депозитних) рахунках у банках  

4. Лист ОДА щодо погодження структурним підрозділам 

облдержадміністрації Плану заходів на 2020 рік з виконання Програми 

підвищення ефективності виконання повноважень органами виконавчої влади 

щодо реалізації державної регіональної політики та впровадження реформ на 

2020 -2022 (рішення облради №1633 від 20.12.19)  

5. Щодо погодження напрямків використання коштів на 2021 рік 

Закарпатській обласні раді  

6. Щодо погодження напрямків використання коштів на 2021 рік 

Департаменту інфраструктури, розвитку і утримання мережі автомобільних 

доріг загального користування місцевого значення  



7. Щодо погодження напрямків використання коштів на 2021 рік 

департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації  

8. Щодо погодження напрямків використання коштів на 2021 рік 

Управлінню інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю ОДА  

9. Щодо погодження напрямків використання коштів на 2021 рік 

Департаменту охорони здоров’я  

10. Щодо погодження напрямків використання коштів на 2021 Управлінню 

капітального будівництва ОДА  

11. Щодо погодження напрямків використання коштів на 2021 Департаменту 

агропромислового розвитку ОДА  

12. Щодо погодження напрямків використання коштів на 2021 управлінню 

туризму та курортів ОДА  

13. Щодо погодження напрямків використання коштів «Агенству 

регіонального розвитку та транскордонного співробітництва «Закарпаття» ЗОР  

ІІ. Попередній розгляд проектів рішень, які виносяться на розгляд 

засідання сесії обласної ради (додається)   

ІІІ. РІЗНЕ 

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:  
1.1. 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”, розглянувши листи Колочавської 

сільської ради від 30.09.2021 №627, 20.10.2021 №671, Воловецької селищної 

ради від 06.10.2021 №1066, Кам’янської сільської ради від 04.10.2021 №1705, 

Углянської сільської ради від 12.10.2021 №484, 18.10.2021 №494,  

Верхньокоропецької сільської ради від 07.10.2021 №688/02-07, 20.10.2021 

№708/02-07, Ставненської сільської ради від 11.10.2021 №02-06/693, 

фінансового відділу Свалявської міської ради від 04.10.2021 №02-14/84, 

Берегівської міської ради від 11.10.2021 №03-10/913, фінансового відділу 

Костринської сільської ради від 18.10.2021 №08-06/155: 

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

          1.1. Внести зміни до назв об’єктів, що фінансуються за рахунок субвенцій 

з обласного бюджету бюджетам територіальних громад області згідно з 

додатком.  

                                                                                                                                                                                             

Додаток                                                                                                                                                                                              



                                                                                                                                                                                                                                  

Зміни до назв об’єктів, що фінансуються за рахунок субвенцій з обласного 

бюджету бюджетам територіальних громад області на 2021 рік 
№

 

з

/

п 

Назва адміністративно-територіальної 

одиниці  

(найменування призначення субвенції 

відповідно до рішення обласної ради від 

23.09.2021 №396 „Про внесення змін 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)” 

Назва адміністративно-територіальної 

одиниці  

(найменування призначення субвенції у 

новій редакції) 

1 Бюджет Кам’янської сільської 

територіальної громади 

Бюджет Кам’янської сільської 

територіальної громади 

 Капітальний ремонт вулиці від №205 до 

кладовища у селі Арданово 

Капітальний ремонт комунальної 

вулиці від №205 до кладовища у с. 

Арданово 

 Капітальний ремонт дороги вулиці від №129 до 

№155 кладовища у селі Богаревиця 

Капітальний ремонт дороги вулиці від №129 

до №155 в            с. Богаревиця Іршавського 

району 

2 Бюджет Берегівської міської територіальної 

громади 

Бюджет Берегівської міської 

територіальної громади 

 Реконструкція системи киснепостачання КНП 

«Берегівська лікарня ім. Бертолона Ліннера 

Берегівської міської ради 

Реконструкція системи постачання 

лікувального кисню корпусу Б (новий) 

літера „Є-є” Комунального некомерційного 

підприємства „Берегівська лікарня імені 

Бертолона Ліннера Берегівської міської 

ради” по вул. Ліннера Бертолона, №2 в          

м. Берегово Закарпатської області” 

3 Бюджет Верхньокоропецької сільської 

територіальної громади 

Бюджет Верхньокоропецької сільської 

територіальної громади 

 Середньо-поточний ремонт вул.Мукачівська у 

селі Березинка Мукачівського району 

Поточний середній ремонт вул. Мукачівська 

у селі Березинка Мукачівського району   

 Поточний ремонт вул.Миру у селі 

Куштановиця Мукачівського району 

Поточний дрібний ремонт вул. Миру у селі 

Куштановиця Мукачівського району 

4 Бюджет Воловецької селищної 

територіальної громади 

Бюджет Воловецької селищної 

територіальної громади 

 Поточний середній ремонт автомобільної 

дороги загального користування місцевого 

значення Воловець-Яблунево 0+000-5+700 

Поточний середній ремонт автомобільної 

дороги загального користування місцевого 

значення С 070401 Воловець-Яблунево км 

0+000-5+700 Закарпатської області. 

Коригування І черга 



№

 

з

/

п 

Назва адміністративно-територіальної 

одиниці  

(найменування призначення субвенції 

відповідно до рішення обласної ради від 

23.09.2021 №396 „Про внесення змін 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)” 

Назва адміністративно-територіальної 

одиниці  

(найменування призначення субвенції у 

новій редакції) 

5 Бюджет Костринської сільської 

територіальної громади 

Бюджет Костринської сільської 

територіальної громади 

 Капітальний ремонт огорожі, благоустрій 

території кладовища с.Кострино 

Ужгородського району Закарпатської област 

Капітальний ремонт огорожі 

кладовища в с. Кострино, 

Великоберезнянського району 

6 Бюджет Свалявської міської територіальної 

громади 

Бюджет Свалявської міської 

територіальної громади 

 Реконструкція приміщень колишньої котельні 

Свалявської районної лікарні під зал для занять 

важкою атлетикою 

Реконструкція господарської будівлі (літ.Б) 

КНП Свалявська районна лікарня 

Свалявської районної ради Закарпатської 

області по вул. Визволення, 23 в м. Свалява 

7 Бюджет Колочавської сільської 

територіальної громади 

Бюджет Колочавської сільської 

територіальної громади 

 Капітальний ремонт дороги Негровець-Потік Капітальний ремонт вулиці в с.Негровець 

урочищі „Потік” Хустського району 

 Капітальний ремонт дороги в урочищі 

Гирсовець (Синевир-Колочава-Буштино) в 

с.Колочава 

Капітальний ремонт ділянки дороги в 

урочищі „Гирсовець” в с. Колочава 

Хустського району 

8 Бюджет Ставненської сільської 

територіальної громади 

Бюджет Ставненської сільської 

територіальної громади 

 Поточний ремонт дороги в селі Гусний 

Ставненської сільської ради 

Поточний дрібний ремонт автомобільної 

дороги комунальної власності в селі Гусний 

Ставненської сільської ради Ужгородського 

району Закарпатської області 

9 Бюджет Углянської сільської територіальної 

громади 

Бюджет Углянської сільської 

територіальної громади 

 Поточний ремонт автомобільної дороги між 

населеними пунктами сіл Угля-Велика Уголька 

Експлуатаційне утримання автомобільної 

дороги загального користування місцевого 

значення Угля – Велика Уголька 

 Виготовлення проектно-кошторисної 

документації на ремонт (реставраційний) 

пам'ятки архітектури 1470 р. ХVI ст. 1770 рік 

Деревяної Миколаївської церкви 

Виготовлення проектно-кошторисної 

документації на ремонт (реставраційний) 

пам'ятки архітектури XV ст. охор. 

№205/1 дерев’яної Миколаївської церкви 

в с. Колодне Тячівського району 

Закарпатської області 

 



 2.2. Лазар П.Д. доповів, 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”, враховуючи:  

рішення Баранинської сільської ради від 05 жовтня 2021 року №17 „Про 

внесення змін до рішення сесії сільської ради від 24.12.2020 року №15 „Про 

сільський бюджет на 2021 рік” (із змінами, внесеними рішеннями сесій від 

19.02.21 №9, від 09.04.21 №8, від 14.05.2021 №18, від 11.06.2021 №31 та від 

30.07.2021 р. №6); 

рішення Богданської сільської ради від 16 вересня 2021 року №299 „Про 

внесення змін до рішення сесії сільської ради від 24 грудня 2020 року №69 

„Про бюджет Богданської сільської територіальної громади на 2021 рік” (із 

змінами від 04.03.2021 р. №115, 15.04.2021 р. №164, 23.04.2021 р. №197, 

15.06.2021 р. №218, 06.07.2021 р. №246, 03.08.2021 р. №275); 

рішення Виноградівської міської ради від 28.09.2021 року №377 „Про 

внесення змін до рішення міської ради від 29.12.2020 року №29 „Про бюджет 

Виноградівської міської територіальної громади на 2021 рік” (зі змінами від 

02.02.2021 р. №42, 25.03.2021 р. №102, 03.06.2021 р. №212, 14.07.2021 р. 

№299); 

рішення Вишківської селищної ради від 16 вересня 2021 року №261 „Про 

внесення змін до рішення Вишківської селищної ради від 23 грудня 2020 року 

№30 „Про бюджет Вишківської селищної ради на 2021 рік” (із змінами від 

09.02, 23.03, 23.04, 17.06.2021); 

рішення Довжанської сільської ради від 23 вересня 2021 року №409 „Про 

внесення змін до рішення сільської ради від 24.12.2020 р. №61 „Про бюджет 

Довжанської сільської територіальної громади на 2021 рік”; 

рішення Івановецької сільської ради від 17 вересня 2021 року №470 „Про 

внесення змін до бюджету Івановецької сільської територіальної громади на 

2021 рік (із змінами від 16 лютого, 11 березня, 15 квітня, 18 травня, 17 червня, 

23 липня 2021 року); 

рішення Керецьківської сільської ради від 23 вересня 2021 року №464 

„Про внесення змін до рішення сільської ради від 23 грудня 2020 року №86 

„Про бюджет Керецьківської сільської територіальної громади на 2021 рік”; 

рішення Кольчинської селищної ради від 21 вересня 2021 року №672 

„Про внесення змін до рішення селищної ради від 24 грудня 2020 року №104 

„Про бюджет Кольчинської селищної територіальної громади на 2021 рік” (із 

змінами від 22.01.2021 року, 11.02.2021 року, 18.03.2021 року, 15.04.2021 року, 

18.05.2021 року, 08.07.2021 року, 10.08.2021 року); 

рішення Міжгірської селищної ради від 23 вересня 2021 року №852 „Про 

внесення змін до рішення селищної ради від 24 грудня 2020 року №682 „Про 

бюджет Міжгірської територіальної громади на 2021 рік” (зі змінами від 

11.02.2021 року №755, від 15.04.2021 року №793, від 27.05.2021 року №795, від 

14.07.2021 року №823); 

рішення Пилипецької сільської ради від 17 вересня 2021 року №2 „Про 

внесення змін до рішення сільської ради від 24 грудня 2020 року №43 „Про 

бюджет Пилипецької сільської територіальної громади на 2021 рік” (із змінами 

від 18.02.2021 р. №125; від 04.03.2021 р. №13; від 02.04.2021 р. №8; від 



28.05.2021 р. №15; від 03.06.2021 р. №2; від 21.06.2021 р. №10; від 14.07.2021 

№2) 

рішення Свалявської міської ради від 17 вересня 2021 року №439 „Про 

внесення змін до рішення сесії „Про бюджет Свалявської міської 

територіальної громади на 2021 рік”” (із змінами від 29.01.2021 №113, 

26.02.2021 №124, 29.04.2021 №192, 23.06.2021 №297, 13.07.2021 №312, 

06.08.2021 №356); 

рішення Солотвинської селищної ради від 14 вересня 2021 року №1077 

„Про внесення змін у рішення третьої сесії VІІІ скликання Солотвинської 

селищної ради №53 від 22 грудня 2020 року „Про бюджет Солотвинської 

селищної ради на 2021 рік” (з внесеними змінами від 21.01.2021 року, 

23.02.2021 року, 08.04.2021 року, 20.05.2021 року, 11.06.2021 року, 29.07.2021 

року, 12.08.2021 року): 

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

1.1. Збільшити обсяг доходів спеціального фонду обласного бюджету на 

2021 рік у сумі 847 400,00 гривень – „Інші субвенції з місцевого бюджету” (код 

41053900). 

1.2. Збільшити обсяг видатків спеціального фонду обласного бюджету 

головному розпоряднику коштів – департаменту освіти і науки, молоді та 

спорту облдержадміністрації у сумі 847 400,00 гривень, у тому числі за: 

 КПКВК 0611142 „Інші програми та заходи у сфері освіти” у сумі 

100 000,00 гривень – співфінансування на придбання шкільного автобуса; 

 КПКВК 0611191 „Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок 

субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на боротьбу з гострою 

респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою короновірусом SARS-CoV-

2, та її наслідками під час навчального процесу у закладах загальної середньої 

освіти” у сумі 747 400,00 гривень. 

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

додатком. 
 
                                                                                                                                        Додаток          

Зміни до міжбюджетних трансфертів на 2021 рік  

07100000000 

(код бюджету)                                                                                                                  (гривень) 

Код 

Класифікації 

доходу 

бюджету/Код 

бюджету 

Найменування тансферту/Найменування бюджету-надавача 

міжбюджетного трансферту 

Усього 

 Зміни до показників міжбюджетних трансфертів з інших 

бюджетів 

847 400,00 

41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету 847 400,00 

 ІІ. Трансферти до спеціального фонду бюджету 847 400,00 

07506000000 

Бюджет Баранинської сільської територіальної громади 

(Придбання ноутбуків для педагогічних працівників закладів 

загальної середньої освіти та їх філій для організації 

дистанційного навчання) 

60 200,00 



Код 

Класифікації 

доходу 

бюджету/Код 

бюджету 

Найменування тансферту/Найменування бюджету-надавача 

міжбюджетного трансферту 

Усього 

07510000000 

Бюджет Довжанської сільської територіальної громади (для 

співфінансування придбання  ноутбуків для педагогічних 

працівників закладів загальної середньої освіти та їх філій для 

організації дистанційного навчання) 

79 200,00 

07513000000 

Бюджет Керецьківської сільської територіальної громади (для 

співфінансування придбання  ноутбуків для закладів загальної 

освіти) 
74 200,00 

07521000000 

Бюджет Богданської сільської територіальної громади 

(Придбання ноутбуків для педагогічних працівників закладів 

загальної середньої освіти та їх філій для організації 

дистанційного навчання) 

86 200,00 

07530000000 

Бюджет Виноградівської міської територіальної громади 

(Придбання ноутбуків для педагогічних працівників закладів 

загальної середньої освіти та їх філій для організації 

дистанційного навчання) 

204 500,00 

07531000000 

Бюджет Вишківської селищної територіальної громади 

(Придбання ноутбуків для педагогічних працівників закладів 

загальної середньої освіти та їх філій для організації 

дистанційного навчання) 

42 100,00 

07538000000 

Бюджет Івановецької сільської територіальної громади 

(співфінансування для придбання ноутбуків для закладів 

загальної середньої освіти)  
18 100,00 

07540000000 

Бюджет Кольчинської селищної територіальної громади 

(співфінансування на придбання  ноутбуків для закладів 

загальної середньої освіти) 
10 100,00 

07543000000 

Бюджет Міжгірської селищної територіальної громади 

(співфінансування на придбання  ноутбуків для педагогічних 

працівників закладів загальної середньої освіти та їх філій для 

організації дистанційного навчання) 

51 200,00 

07548000000 

Бюджет Пилипецької сільської територіальної громади 

(співфінансування на придбання шкільного автобуса – 

100 000,00 грн.,  співфінансування придбання  ноутбуків для 

педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти та 

їх філій для організації дистанційного навчання - 19 100,00 

гривень) 

119 100,00 

07550000000 

Бюджет Свалявської міської територіальної громади (для 

придбання ноутбуків для педагогічних працівників закладів 

загальної середньої освіти та їх філій для організації 

дистанційного навчання)  

84 200,00 



Код 

Класифікації 

доходу 

бюджету/Код 

бюджету 

Найменування тансферту/Найменування бюджету-надавача 

міжбюджетного трансферту 

Усього 

07553000000 

Бюджет Солотвинської селищної територіальної громади (на 

спів фінансування для придбання ноутбуків для педагогічних 

працівників закладів загальної середньої освіти та їх філій для 

організації дистанційного навчання) 

18 300,00 

ВИРІШИЛИ: погодити внесення змін до обласного бюджету на 2021. 

Голосували: „За” – одноголосно. Рішення прийнято. 

2. СЛУХАЛИ: Про розподіл додаткового обсягу субвенції з державного 

бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі 

охорони здоров’я 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”, постанови Кабінету Міністрів 

України від 26 січня 2021 р. № 47 „Деякі питання надання у 2021 році субвенції 

з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення підтримки окремих 

закладів та заходів у системі охорони здоров’я” зі змінами, внесеними 

постановами Кабінету Міністрів України від 29 вересня 2021 р. № 1027 „Про 

виділення коштів для забезпечення централізованою подачею кисню ліжкового 

фонду закладів охорони здоров’я, які надають стаціонарну медичну допомогу 

пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою 

коронавірусом SARS-CoV-2” та від 11 жовтня 2021 р. № 1069 „Про виділення 

коштів для забезпечення здійснення деяких заходів, спрямованих на 

запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби 

COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та боротьбу з її 

наслідками”, 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 спеціального фонду обласного бюджету у 

сумі 29 955,2 тис. гривень – субвенція з державного бюджету місцевим 

бюджетам на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі 

охорони здоров’я (код 41033000).  

1.2. Збільшити обсяг видатків спеціального фонду обласного бюджету 

головному розпоряднику коштів – департаменту охорони здоров’я 

облдержадміністрації у сумі 29 955,2 тис.грн. згідно з додатком. 

 Додаток  

РОЗПОДІЛ 

субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у 

системі охорони здоров’я 

(тис.грн.) 

Код Найменування головного Обсяг видатків з них видатки на  



програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитуванн

я місцевого 

бюджету/ко

д бюджету 

розпорядника коштів /коду 

програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевих бюджетів 

/адміністративно-територіальної 

одиниці 

спеціального 

фонду-всього 

забезпечення закладів 

охорони здоров’я, які 

проводять попередню 

діагностику гострої 

респіраторної хвороби 

COVID-19, 

спричиненої 

коронавірусом SARS-

CoV-2, експрес-

тестами для 

визначення антигена 

коронавірусу SARS-

CoV-2 та наборами для 

відбору біологічного 

матеріалу методом 

полімеразної 

ланцюгової реакції 

(видатки споживання) 

забезпечення 

централізованою 

подачею кисню 

ліжкового фонду 

закладів охорони 

здоров’я, які 

надають 

стаціонарну 

медичну допомогу 

пацієнтам з 

гострою 

респіраторною 

хворобою COVID-

19, спричиненою 

коронавірусом 

SARS-CoV-2 

(видатки 

розвитку) 

1 2 3 4 5 

 
Департамент охорони здоров’я 

облдержадміністрації 
29 955,2 4 955,2 25 000,0 

0712010 
Багатопрофільна стаціонарна 

медична допомога населенню 
1 710,0  1 710,0 

 

Комунальне некомерційне 

підприємство „Закарпатська обласна 

клінічна лікарня імені Андрія 

Новака” Закарпатської обласної 

ради 

1 710,0  1 710,0 

0712020 
Спеціалізована стаціонарна 

медична допомога населенню 
8 555,2 4 955,2 3 600,0 

 

Комунальне некомерційне 

підприємство „Обласна клінічна 

інфекційна лікарня”  Закарпатської 

обласної ради 

4 955,2 4 955,2  

1 2 3 4 5 

 

Комунальне некомерційне 

підприємство „Обласний клінічний 

фтизіопульмонологічний 

лікувально-діагностичний центр” 

Закарпатської обласної ради 

3 600,0  3 600,0 

0719430 

Субвенція з місцевого бюджету на 

здійснення підтримки окремих 

закладів та заходів у системі 

охорони здоров`я за рахунок 

відповідної субвенції з державного 

бюджету – всього, з них: 

19 690,0  19 690,0 

 
Бюджет Мукачівської міської 

територіальної громади 
3 000,0  3 000,0 

 

Комунальне некомерційне 

підприємство „Мукачівська 

центральна районна лікарня” 

3 000,0  3 000,0 

 
Бюджет Берегівської міської 

територіальної громади 
1 800,0  1 800,0 



 

Комунальне некомерційне 

підприємство „Берегівська лікарня 

імені Бертолона Ліннера 

Берегівської міської ради 

1 800,0  1 800,0 

 
Бюджет Виноградівської міської 

територіальної громади 
4 000,0  4 000,0 

 

Комунальне некомерційне 

підприємство „Виноградівська 

районна лікарня” Виноградівської 

міської ради Закарпатської області 

4 000,0  4 000,0 

 
Бюджет Рахівської міської 

територіальної громади 
3 000,0  3 000,0 

 

Комунальне некомерційне 

підприємство „Рахівська  районна 

лікарня” Рахівської міської ради 

Закарпатської області 

3 000,0  3 000,0 

 
Бюджет Тячівської міської 

територіальної громади 
4 890,0  4 890,0 

 

Комунальне некомерційне 

підприємство „Тячівська районна 

лікарня” Тячівської міської ради 

Закарпатської області 

4 890,0  4 890,0 

 
Бюджет Хустської міської 

територіальної громади 
3 000,0  3 000,0 

 

Комунальне некомерційне 

підприємство „Хустська центральна 

лікарня імені Віцинського Остапа 

Петровича” Хустської міської ради 

3 000,0  3 000,0 

ВИРІШИЛИ: погодити внесення змін до обласного бюджету на 2021. 

 Голосували: „За” – одноголосно. Рішення прийнято. 

3. СЛУХАЛИ: Про погодження розміщення тимчасово вільних коштів 

обласного бюджету на вкладних (депозитних) рахунках у банках  

Інформує: ЛАЗАР Петро Данилович – директор 

департаменту фінансів облдержадміністрації 

СЛУХАЛИ: Лазар П.Д. доповів, 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: 

 загального фонду у сумі 31 000 000,00 грн до 30 листопада 2021 року; 

 спеціального фонду (бюджет розвитку) у сумі 7 447 100,00 грн до 30 

листопада 2021 року;  

 спеціального фонду (збір за забруднення навколишнього середовища) у 

сумі 2 400 000,00 до 30 листопада 2021 року. 

ВИРІШИЛИ: погодити розміщення тимчасово вільних коштів обласного 

бюджету: загального фонду у сумі 31 000 000,00 грн до 30 листопада 2021 року; 

спеціального фонду (бюджет розвитку) у сумі 7 447 100,00 грн до 30 листопада 

2021 року;  

спеціального фонду (збір за забруднення навколишнього середовища) у сумі 

2 400 000,00 до 30 листопада 2021 року на вкладних (депозитних) рахунках у 

банках до 30 листопада 2021 року. 

Проголосували: „За” – одноголосно. Рішення прийнято.  

4. СЛУХАЛИ: Лист ОДА Щодо погодження структурним підрозділам 

облдержадміністрації Плану заходів на 2020 рік з виконання Програми 

підвищення ефективності виконання повноважень органами виконавчої 

влади щодо реалізації державної регіональної політики та впровадження 

реформ на 2020 -2022 (рішення облради №1633 від 20.12.19)  

Інформує: ЛАЗАР Петро Данилович – директор 

департаменту фінансів облдержадміністрації 

ВИРІШИЛИ: погодити напрямки спрямування коштів з вищезазначеної 

програми згідно поданих додатків (додається) 

Голосували: «ЗА» – одноголосно. Рішення прийнято  

5. СЛУХАЛИ: Щодо погодження напрямків використання коштів на 

2021 рік Закарпатській обласні раді  

Інформує: ЧУБИРКО Іван Іванович – голова 

постійної комісії з питань бюджету  

ВИРІШИЛИ: погодити напрямки використання коштів Закарпатської обласної 

ради (додається) 

Проголосували: „За” – одноголосно. Рішення прийнято.  



6. СЛУХАЛИ: Щодо погодження напрямків використання коштів на 

2021 рік Департаменту інфраструктури, розвитку і утримання мережі 

автомобільних доріг загального користування місцевого значення  

Інформує: ЧУБИРКО Іван Іванович – голова 

постійної комісії з питань бюджету  

ВИРІШИЛИ: погодити напрямки використання коштів Департаменту 

інфраструктури, розвитку і утримання мережі автомобільних доріг загального 

користування місцевого значення (додається)  

Проголосували: „За” – одноголосно. Рішення прийнято.  

7. СЛУХАЛИ: Щодо погодження напрямків використання коштів на 

2021 рік Департаменту соціального захисту населення 

облдержадміністрації  

Інформує: ЧУБИРКО Іван Іванович – голова 

постійної комісії з питань бюджету  

ВИРІШИЛИ: погодити напрямки використання коштів департаменту 

соціального захисту населення облдержадміністрації (додається)  

Проголосували: „За” – одноголосно. Рішення прийнято.  

8. СЛУХАЛИ: Щодо погодження напрямків використання коштів на 

2021 рік Управлінню інформаційної діяльності та комунікацій з 

громадськістю ОДА  

Інформує: ЧУБИРКО Іван Іванович – голова 

постійної комісії з питань бюджету  

ВИРІШИЛИ: погодити напрямки використання коштів Управлінню 

інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю ОДА (додається) 

Проголосували: „За” – одноголосно. Рішення прийнято.  

9. СЛУХАЛИ: Щодо погодження напрямків використання коштів на 

2021 рік Департаменту охорони здоров’я ОДА 

Інформує: ЧУБИРКО Іван Іванович – голова 

постійної комісії з питань бюджету  

ВИРІШИЛИ: погодити напрямки використання коштів Департаменту охорони 

здоров’я ОДА (додається)  

Проголосували: „За” – одноголосно. Рішення прийнято.  

10. СЛУХАЛИ: Щодо погодження напрямків використання коштів на 

2021 рік Управлінню капітального будівництва ОДА  

Інформує: ЧУБИРКО Іван Іванович – голова 

постійної комісії з питань бюджету  

ВИРІШИЛИ: 1.  Комунальну установу «Управління спільною власністю 

територіальних громад» Закарпатської обласної ради визначити головним 

розпорядником коштів по об’єктам, а саме:  

https://zakarpat-rada.gov.ua/wp-content/uploads/2021/10/proekt25.zip
https://zakarpat-rada.gov.ua/wp-content/uploads/2021/10/proekt25.zip


- Нове будівництво багатофункціональних спортивних майданчиків на 

території Закарпатського обласного палацу дитячої та юнацької творчості 

«ПАДІЮН» розташованих за адресою: місто Ужгород, Студенська набережна, 

будинок 8 

- Реконструкція спортивних залів Закарпатського обласного палацу дитячої та 

юнацької творчості «ПАДІЮН» розташованих за адресою: місто Ужгород, 

Студенська набережна, будинок 8 

- Реконструкція будівель та споруд об'єктів спортивної інфраструктури, 

розташованих за адресою: місто Ужгород, вулиця Заньковецької, будинок 5 

2. У зв’язку зі зміною головного розпорядника коштів не погоджувати 

напрямки використання коштів на 2021 Управлінню капітального будівництва 

ОДА  

Проголосували: „За” – одноголосно. Рішення прийнято.  

11. СЛУХАЛИ: Щодо погодження напрямків використання коштів на 

2021 Департаменту агропромислового розвитку ОДА  

Інформує: ЧУБИРКО Іван Іванович – голова 

постійної комісії з питань бюджету  

ВИРІШИЛИ: погодити напрямки використання коштів Департаменту 

агропромислового розвитку ОДА (додається) 

Проголосували: „За” – одноголосно. Рішення прийнято.  

12. СЛУХАЛИ: Щодо погодження напрямків використання коштів на 

2021 Управлінню туризму та курортів ОДА  

Інформує: ЧУБИРКО Іван Іванович – голова 

постійної комісії з питань бюджету  

ВИРІШИЛИ: погодити напрямки використання коштів Управлінню туризму 

та курортів ОДА (додається) 

Проголосували: „За” – одноголосно. Рішення прийнято.  

13. СЛУХАЛИ: Щодо погодження напрямків використання коштів 

«Агенству регіонального розвитку та транскордонного співробітництва 

«Закарпаття» ЗОР  

Інформує: ФЕСЬКОВ Володимир – директор 

«Агенству регіонального розвитку та 

транскордонного співробітництва 

«Закарпаття» ЗОР 

ВИРІШИЛИ: погодити напрямки використання коштів «Агенству 

регіонального розвитку та транскордонного співробітництва «Закарпаття» ЗОР 

Проголосували: „За” – одноголосно. Рішення прийнято.  

ІІ. Попередній розгляд проектів рішень, які виносяться на розгляд 

засідання сесії обласної ради (додається)   

1. Про внесення змін 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). 

Інформує:  ЛАЗАР Петро Данилович – директор 

департаменту фінансів облдержадміністрації 

СЛУХАЛИ: Чубирко І.І. вніс пропозицію розглянути ряд пропозицій та 

зауважень поданих облдержадміністрацією від 25.10.21 №2063/01.1-28 до 

зазначеного проекту рішення. 

Члени комісії уважно розглянули подані зауваження та внесли свої пропозиції 

(додається на 21 арк). 

В процесі обговорення проекту рішення було внесено пропозицію 

рекомендувати департаменту фінансів Подавати документи на розгляд 

постійної комісії з питань бюджету не пізніше як за 10 днів до її засідання. 
 

 

2. Про врегулювання питань щодо управління окремим об’єктом 

спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Закарпатської 

області (вважати КУ «Управління спільною власністю територіальних 

громад» Закарпатської обласної ради балансоутримувачем будівлі 

Палацу графа Шенборна, що розташована за адресою: Мукачівський 

район, с. Карпати, 1;  

Інформує: БОРТЕЙЧУК Юрій Юрійович – 

начальник управління правового 

забезпечення діяльності обласної ради  

ВИРІШИЛИ: рекомендувати погодити зазначене питання, включити до 

порядку денного сесії обласної ради 

Голосували: «ЗА» – одноголосно. Рішення прийнято  

3. Про внесення змін до Програми підвищення ефективності 

функціонування Закарпатського обласного комунального підприємства 

«Міжнародний аеропорт «Ужгород» на 2021 – 2024 роки (зі змінами від 

25 лютого 2021 року)  

Інформує:  КОЦЮБА Олег Анатолійович – директор 

ЗОКП «Міжнародний аеропорт «Ужгород» 

ВИРІШИЛИ: рекомендувати погодити зазначене питання, включити до 

порядку денного сесії обласної ради 

Голосували: «ЗА» – одноголосно. Рішення прийнято  

4. Про внесення змін до Програми охорони навколишнього природного 

середовища Закарпатської області на 2021 – 2023 роки  

Інформує:  ГНАТКІВСЬКИЙ Володимир 

Володимирович – заступник керуючого 

справами 



ВИРІШИЛИ: рекомендувати погодити зазначене питання, включити до 

порядку денного сесії обласної ради 

Голосували: «ЗА» – одноголосно. Рішення прийнято  

5. Про утворення Обласного антикризового штабу  

Інформує: ГНАТКІВСЬКИЙ Володимир 

Володимирович – заступник керуючого 

справами  

ВИРІШИЛИ: рекомендувати погодити зазначене питання, включити до 

порядку денного сесії обласної ради 

Голосували: «ЗА» – одноголосно. Рішення прийнято  

6. Про внесення змін до Методики розрахунку і порядку використання 

плати за оренду майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, 

міст області, затвердженої рішенням обласної ради від 16.03.2006 №724  

Інформує: МАЛИК Юлія Леонідівна – начальник    

Комунальної установи «Управління 

спільною власністю територіальних громад» 

Закарпатської обласної ради 

ВИРІШИЛИ: рекомендувати погодити зазначене питання, включити до 

порядку денного сесії обласної ради 

Голосували: «ЗА» – одноголосно. Рішення прийнято  

7. Про новий персональний склад Тимчасової контрольної комісії 

Закарпатської обласної ради з вивчення питань обґрунтованості тарифів на 

комунальні послуги для населення області  

8. Про обласну відзнаку – «За видатні заслуги перед Закарпаттям»  

9. Про внесення змін і доповнень до рішень обласної ради від 30.12.2014 № 

1147 та від 25.02.2021 № 139 (спільна нагорода і відзнаки облради) (Проєкт 

рішення №1747 ПР/01-15 оприлюднений 12.10.2021)  
Інформує: ГНАТКІВСЬКИЙ Володимир 

Володимирович – заступник керуючого 

справами  

ВИРІШИЛИ: рекомендувати погодити зазначені питання, включити до 

порядку денного сесії обласної ради 

Голосували: «ЗА» – одноголосно. Рішення прийнято  

10. Про перейменування Ужгородської спеціальної загальноосвітньої школи-

інтернату І – ІІІ ступенів Закарпатської обласної ради  

Інформує: МАРУСИНЕЦЬ Марʼяна Михайлівна – 

директор департаменту освіти і науки, молоді 

та спорту облдержадміністрації  



ВИРІШИЛИ: рекомендувати погодити зазначене питання, включити до 

порядку денного сесії обласної ради 

Голосували: «ЗА» – одноголосно. Рішення прийнято  

11. Про затвердження статутів окремих комунальних підприємств  у новій 

редакції (засновник ОР:2 аптеки №№60, 141)  

12. Про затвердження Статуту Закарпатського інституту післядипломної 

педагогічної освіти в новій редакції (Проєкт рішення №1959 ПР/01-16 

оприлюднений 12.10.2021)  

13. Про Програму розвитку та функціонування української мови в усіх 

сферах суспільного життя Закарпатської області на 2021 – 2025 роки. (Проєкт 

рішення №1983 ПР/01-16 оприлюднений 12.10.2021)  

14. Про Програму розвитку та функціонування мов національних 

меншин у Закарпатській області на 2021 – 2025 роки (Проєкт рішення №1984 

ПР/01-16 оприлюднений 12.10.2021  

Інформує: ГНАТКІВСЬКИЙ Володимир 

Володимирович – заступник керуючого 

справами  

ВИРІШИЛИ: рекомендувати погодити зазначені питання, включити до 

порядку денного сесії обласної ради 

Голосували: «ЗА» – одноголосно. Рішення прийнято  

15. Про вилучення та передачу майна (Вилучити від Головного управління 

ДСНС України у Закарпатській області майно, а саме: автомобіль «DENIS», з 

оперативного управління без права балансоутримувача аеропорту Ужгород» в 

оперативне управління).   

Інформує: БОРТЕЙЧУК Юрій Юрійович – 

начальник управління правового 

забезпечення діяльності обласної ради  

ВИРІШИЛИ: рекомендувати погодити зазначене питання, включити до 

порядку денного сесії обласної ради 

Голосували: «ЗА» – одноголосно. Рішення прийнято  

16. Про затвердження Положення про Комунальну установу «Управління 

спільною власністю територіальних громад» Закарпатської обласної ради в 

новій  

17. Про скорочення окремих посад керівного складу Комунальної установи 

«Управління спільною власністю територіальних громад» Закарпатської 

обласної ради  

18. Про внесення змін до структури, чисельності та штатного розпису 

Комунальної установи «Управління спільною власністю територіальних 

громад» Закарпатської обласної ради на 2021 рік, затверджених рішенням 

обласної ради від 17.12.2020 №77  

19. Про надання згоди на списання транспортних засобів з балансу 



Закарпатського обласного комунального підприємства «Міжнародний 

аеропорт Ужгород» (2 - УАЗи, ГАЗ 66, 3 – ЗІЛи -130, КраЗ)  

20. Про надання згоди на списання рухомого майна з балансу Комунального 

некомерційного підприємства «Обласний дитячий туберкульозний санаторій 

«Човен» Закарпатської обласної ради (відеокомплекс, котел)  

21. Про надання згоди на списання рухомого майна з балансу Комунального 

некомерційного підприємства «Закарпатська обласна клінічна стоматологічна 

поліклініка» Закарпатської обласної ради (3 стоматустановки, ливарна установка, 

муфельна піч)  

22. Про надання згоди на списання рухомого майна з балансу Комунального 

некомерційного підприємства «Обласний заклад з надання  психіатричної 

допомоги м. Берегова» Закарпатської обласної ради (8 одиниць:рентген 

апарати, компи, пр. машина)   

23. Про надання згоди на списання транспортних засобів з балансу 

Комунального некомерційного підприємства «Обласний заклад з надання 

психіатричної допомоги м. Берегова» Закарпатської обласної ради (ГАЗ-33073, 

УАЗ-452, 1994 р., КАВЗ-685, 1982 р.)  

24. Про надання згоди на списання транспортного засобу з балансу 

Комунального закладу «Закарпатський академічний обласний український 

музично-драматичний театр імені братів Юрія-Августина та Євгена Шерегіїв» 

Закарпатської обласної ради (ЗАЗ, модель 1102, 1993 р.)  

25. Про надання згоди на списання транспортного засобу з балансу 

Комунального закладу «Закарпатський академічний обласний український 

музично-драматичний театр імені братів Юрія-Августина та Євгена Шерегіїв» 

Закарпатської обласної ради (ВАЗ, модель 2107, 2004 р.)  

26. Про надання згоди на списання рухомого майна з балансу Комунального 

некомерційного підприємства «Закарпатська обласна станція переливання 

крові» Закарпатської обласної ради (2 холодильники, камера, центрифуга, 

ваги, дозатори, ксерокс…)  

Інформує: МАЛИК Юлія Леонідівна – начальник    

Комунальної установи «Управління спільною 

власністю територіальних громад» 

Закарпатської обласної ради 

ВИРІШИЛИ: рекомендувати погодити зазначене питання, включити до 

порядку денного сесії обласної ради 

Голосували: «ЗА» – одноголосно. Рішення прийнято  

27. Про Комунальну установу «Агенція розвитку молоді та спорту» 

Закарпатської обласної ради   

28. Про оптимізацію закладів позашкільної освіти (припинити в порядку 

реорганізації шляхом злиття юридичні особи: КЗ «Закарпатський обласний еколого-

натуралістичний центр учнівської молоді», КЗ «Закарпатський центр туризму, краєзнавства, 

екскурсій і спорту учнівської молоді (Закарпатський центр туризму)» ЗОР, КЗ «Закарпатський 

обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді»)  

29. Про реорганізацію комунального закладу «Обласний організаційно-

методичний центр культури» Закарпатської обласної ради  

30. Про реорганізацію Комунального закладу «Закарпатська обласна 



бібліотека для дітей та юнацтва» Закарпатської обласної ради  

31. Про реорганізацію комунальних некомерційних підприємств у сфері 

охорони здоров’я Закарпатської обласної ради – 15 закладів  

Інформує: БОРТЕЙЧУК Юрій Юрійович – 

начальник управління правового 

забезпечення діяльності обласної ради  

ВИРІШИЛИ: рекомендувати погодити зазначене питання, включити до 

порядку денного сесії обласної ради 

Голосували: «ЗА» – одноголосно. Рішення прийнято  

32. Про клопотання щодо нагородження відзнаками Верховної Ради України 

з нагоди Дня місцевого самоврядування  

Інформує: ГНАТКІВСЬКИЙ Володимир 

Володимирович – заступник керуючого 

справами  

ВИРІШИЛИ: рекомендувати погодити зазначене питання, включити до 

порядку денного сесії обласної ради 

Голосували: «ЗА» – одноголосно. Рішення прийнято  

33. Про Звернення Закарпатської обласної ради щодо недопущення закриття 

КНП «Солотвинська обласна алергологічна лікарня» Закарпатської обласної 

ради 

Інформує: КРУЛЬКО Василь Іванович,  

ДУРАН Іван Петрович – ініціатори, 

представники фракції ВО «Батьківщина»  

ВИРІШИЛИ: рекомендувати погодити зазначене питання, включити до 

порядку денного сесії обласної ради 

Голосували: «ЗА» – одноголосно. Рішення прийнято  

34. Про Звернення Закарпатської обласної ради щодо належного фінансового 

забезпечення сфери охорони здоров’я   

Інформує: ОЛЕКСИК Ольга Томівна – депутат 

обласної ради   

ВИРІШИЛИ: рекомендувати погодити зазначене питання, включити до 

порядку денного сесії обласної ради 

Голосували: «ЗА» – одноголосно. Рішення прийнято  

ІІІ. РІЗНЕ 

В процесі обговорення проекту рішення Про внесення змін 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) було внесено 



пропозицію рекомендувати департаменту фінансів подавати документи на 

розгляд постійної комісії з питань бюджету не пізніше, як за 10 днів до її 

засідання, а також внесено пропозицію направити лист в Департамент освіти і 

науки , молоді та спорту облдержадміністрації з проханням надати свої 

пропозиції стосовно оптимізації штатного розпису Великоберезнянської 

школи-інтернат І-ІІІ ст ЗОР відповідно до фактичного контингенту учнів та 

типових штатних нормативів. 

Голосували: «ЗА» – одноголосно. Рішення прийнято  

 

Голова постійної комісії з питань бюджету                                     Іван 

ЧУБИРКО 

 

Секретар комісії                                                                            Михайло ЛАБА 
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