ПРОТОКОЛ № 26
проведення засідання постійної комісії обласної ради з питань бюджету
Дата проведення: 03.11.2021
Час проведення: 11:00 год.
Місце проведення: малий зал
Присутні:

Чубирко І. І. – голова комісії,
Лаба М.М. - секретар комісії,
Паульо В.Д., Сарай Р. Д., Токар Е. В.,
Штефуца Н. Б., - члени комісії

Відсутні:

Ледида О.О. – заступник голови комісії,
Іванчо О. І., Пийтер Ч.А, - члени комісії

Присутні:
Лазар П.Д. – директор департаменту фінансів,
Пшеничний А. О. – директор департаменту
охорони здоров’я,
Кайзер В. В. – директор
капітального будівництва.

Управління

Порядок денний
1. Про розподіл субвенцій з державного і місцевих бюджетів та
перерозподіл видатків у межах загального обсягу головних розпорядників
коштів 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 субвенцій з державного і місцевих бюджетів
та перерозподіл видатків у межах загального обсягу головних
розпорядників коштів 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”, статті 23 Бюджетного кодексу
України, розпоряджень Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2021 р. №
1311-р „Деякі питання розподілу у 2021 році субвенції з державного бюджету
місцевим бюджетам на реалізацію інфраструктурних проектів та розвиток

об'єктів соціально-культурної сфери”, від 28 жовтня 2021 р. № 1337-р „Деякі
питання розподілу у 2021 році субвенції з державного бюджету місцевим
бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку
окремих територій”, від 11 жовтня 2021 р. № 1248-р „Про розподіл у 2021 році
субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію проектів
ремонтно-реставраційних та консерваційних робіт пам'яток культурної
спадщини, що перебувають у комунальній власності”, рішення Ясінянської
селищної ради від 19 жовтня 2021 року №967 „Про внесення змін до рішення
сесії селищної ради від 24.12.2020 р. №170 „Про бюджет Ясінянської селищної
ради на 2021 рік” (зі змінами від 12.02.2021 року №260, від 18.03.2021 р.
№357, від 22.04.2021 р. №454, від 11.06.2021 р. №584, від 15.07.2021 р. №681,
від 31.08.2021 р. №820), рішення Хустської міської ради від 20 жовтня 2021
року №481 „Про внесення змін у рішення міської ради від 17.12.2020 року
№19 „Про бюджет Хустської міської територіальної громади на 2021 рік” (зі
змінами від 29 січня, 31 березня, 31 травня, 30 червня, 30 липня 2021 року),
пункту 13 рішення обласної ради від 17 грудня 2020 року № 40 „Про обласний
бюджет на 2021 рік”:
1. Департаменту фінансів облдержадміністрації (Лазар П. Д.):
1.1. Збільшити обсяг доходів обласного бюджету на 2021 рік згідно з
додатком 1.
1.2. Розподілити субвенції з державного та місцевих бюджетів між
головними розпорядниками коштів обласного бюджету на 2021 рік згідно з
додатком 2.
1.3.Внести зміни у межах загального обсягу видатків головних
розпорядників коштів обласного бюджету на 2021 рік згідно з додатком 3.
1.4. Внести зміни до обсягів міжбюджетних трансфертів обласного
бюджету на 2021 рік згідно з додатком 4.
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Додаток 1
Збільшення обсягу доходів обласного бюджету на 2021 рік
07100000000
(код бюджету)
Код

Найменування згідно з Класифікацією доходів бюджету

Усього

Загальний
фонд

40000000
41030000

Офіційні трансферти
Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам

30 995 000,00
30 683 300,00

30 683 300,00
30 683 300,00

41032300

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на
реалізацію інфраструктурних проектів та розвиток об'єктів
соціально-культурної сфери
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на
здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку
окремих територій
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на
реалізацію проектів ремонтно-реставраційних та
консерваційних робіт пам'яток культурної спадщини, що
перебувають у комунальній власності
Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим
бюджетам
Інші субвенції з місцевого бюджету

10 110 000,00

10 110 000,00

2 000 000,00

2 000 000,00

18 573 300,00

18 573 300,00

Разом доходів

30 995 000,00

41034500

41039100

41050000
41053900

(гривень)
Спеціальний фонд
усього
в т.ч.
бюджет
розвитку
311 700,00
311 700,00

311 700,00

311 700,00

311 700,00

311 700,00

311 700,00

311 700,00

311 700,00

311 700,00

30 683 300,00

Додаток 2
Розподіл субвенцій з державного та місцевих бюджетів
між головними розпорядниками коштів обласного бюджету на 2021 рік
07100000000
(код бюджету)
Код ПКВК
Найменування головного розпорядника коштів
місцевих
місцевого бюджету / відповідального виконавця,
бюджетів
найменування бюджетної програми згідно з
Типовою програмною класифікацією видатків та
кредитування місцевих бюджетів, назва об’єкта
(заходу)
Обласна рада (головний розпорядник)
0110000
0117380

Усього
загальний фонд

(гривень)
у тому числі
спеціальний фонд
видатки
з них бюджет
розвитку
розвитку

10 110 000,00

10 110 000,00

10 110 000,00

Виконання інвестиційних проектів за рахунок
інших субвенцій з державного бюджету

10 110 000,00

10 110 000,00

10 110 000,00

Капітальний ремонт покриття руліжної доріжки
аеродрому „Ужгород” по вул. Собранецькій, 145
в м. Ужгород

10 110 000,00

10 110 000,00

10 110 000,00

у тому числі за рахунок субвенції з державного
бюджету місцевим бюджетам на реалізацію
інфраструктурних проектів та розвиток
об'єктів соціально-культурної сфери

10 110 000,00

10 110 000,00

10 110 000,00

0610000

Департамент освіти і науки, молоді та спорту
облдержадміністрації (головний розпорядник)

306 700,00

306 700,00

306 700,00

0611191

Співфінансування заходів, що реалізуються за
рахунок субвенції з державного бюджету
місцевим бюджетам на боротьбу з гострою

306 700,00

306 700,00

306 700,00
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Код ПКВК
місцевих
бюджетів

1010000

1019517

1510000

1517321

Найменування головного розпорядника коштів
місцевого бюджету / відповідального виконавця,
найменування бюджетної програми згідно з
Типовою програмною класифікацією видатків та
кредитування місцевих бюджетів, назва об’єкта
(заходу)
респіраторною хворобою COVID9, спричиненою
короновірусом SARS-CoV-2, та її наслідками під
час навчального процесу у закладах загальної
середньої освіти
у тому числі співфінансування для придбання
ноутбуків для закладів загальної середньої
освіти за рахунок іншої субвенції із бюджету
Хустської територіальної громади

Усього
загальний фонд

306 700,00

306 700,00

13 396 400,00

13 396 400,00

13 396 400,00

Будівництво освітніх установ та закладів

5 000,00

5 000,00

5 000,00

у тому числі „Загальноосвітня школа І-ІІІ ст. на
500 учнів, с.Кваси, Рахівського районубудівництво” за рахунок іншої субвенції із
бюджету Ясінянської територіальної громади

5 000,00

5 000,00

5 000,00

Департамент культури, національностей та
релігій облдержадміністрації (головний
розпорядник)
Субвенція з місцевого бюджету на реалізацію
проектів ремонтно-реставраційних та
консерваційних робіт пам'яток культурної
спадщини, що перебувають у комунальній
власності за рахунок відповідної субвенції з
державного бюджету
Управління капітального будівництва
облдержадміністрації (головний розпорядник)

306 700,00

у тому числі
спеціальний фонд
видатки
з них бюджет
розвитку
розвитку

5 181 900,00

5 181 900,00

5 181 900,00

5 181 900,00
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Код ПКВК
місцевих
бюджетів

1517380

Найменування головного розпорядника коштів
місцевого бюджету / відповідального виконавця,
найменування бюджетної програми згідно з
Типовою програмною класифікацією видатків та
кредитування місцевих бюджетів, назва об’єкта
(заходу)
Виконання інвестиційних проектів за рахунок
інших субвенцій з державного бюджету
у тому числі за рахунок субвенції з державного
бюджету місцевим бюджетам на реалізацію
проектів ремонтно-реставраційних та
консерваційних робіт пам'яток культурної
спадщини, що перебувають у комунальній
власності (Замок-фортеця Х-ХVІ століття пам'ятка архітектури національного значення
(охоронний номер 163) адресою:м.Ужгород,
вул.Капітульна,33. Реставрація: протиаварійні
роботи)

1910000

1917363

Департамент інфраструктури, розвитку і
утримання мережі автомобільних доріг
загального користування місцевого значення
облдержадміністрації (головний розпорядник)
Виконання інвестиційних проектів в рамках
здійснення заходів щодо соціально-економічного
розвитку окремих територій
Будівництво “Інтегрованої загальнообласної
системи відеоспостереження та відео аналітики
“Безпечне Закарпаття” (додаткові роботи)

Усього
загальний фонд

у тому числі
спеціальний фонд
видатки
з них бюджет
розвитку
розвитку

13 391 400,00

13 391 400,00

13 391 400,00

13 391 400,00

13 391 400,00

13 391 400,00

2 000 000,00

2 000 000,00

2 000 000,00

2 000 000,00

2 000 000,00

2 000 000,00

2 000 000,00

2 000 000,00

2 000 000,00
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Код ПКВК
місцевих
бюджетів

Найменування головного розпорядника коштів
місцевого бюджету / відповідального виконавця,
найменування бюджетної програми згідно з
Типовою програмною класифікацією видатків та
кредитування місцевих бюджетів, назва об’єкта
(заходу)
у тому числі за рахунок субвенції з державного
бюджету місцевим бюджетам на здійснення
заходів щодо соціально-економічного розвитку
окремих територій
Усього

Усього
загальний фонд

2 000 000,00

30 995 000,00

5 181 900,00

у тому числі
спеціальний фонд
видатки
з них бюджет
розвитку
розвитку

2 000 000,00

2 000 000,00

25 813 100,00

25 813 100,00
Додаток 3

Зміни у межах загального обсягу видатків головних розпорядників коштів обласного бюджету на 2021 рік
07100000000
(код бюджету)
(гривень)
Код
Найменування головного розпорядника коштів
Усього
у тому числі
ПКВК
місцевого бюджету / відповідального виконавця,
загальний
спеціальний фонд
місцевих
назви об'єктів, найменування бюджетної
фонд
бюджеті
програми згідно з Типовою програмною
видатки
видатки
видатки
з них
в
класифікацією видатків та кредитування
споживання споживання
розвитку
бюджет
місцевих бюджетів, назва об’єкта (заходу)
розвитку
0610000
0611091

Департамент освіти і науки, молоді та спорту
облдержадміністрації (головний розпорядник
Підготовка кадрів закладами професійної
(професійно-технічної) освіти та іншими
закладами освіти за рахунок коштів місцевого
бюджету
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Код
ПКВК
місцевих
бюджеті
в

0710000
0712010

0712020

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

Капітальний ремонт вводів водопроводу до
будівлі навчального корпусу, майстерні та
гуртожитку ВПУ №3 за адресою
вул.Кооперативна,2 м.Мукачево
Капітальний ремонт підвального трубопроводу
водопостачання в будівлі гуртожитку ВПУ №3
за адресою вул.Кооперативна,2 м.Мукачево
Департамент охорони здоров'я
облдержадміністрації (головний розпорядник)
Багатопрофільна стаціонарна медична допомога
населенню
у тому числі за рахунок субвенції на здійснення
підтримки окремих закладів та заходів у системі
охорони здоров’я (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)
Спеціалізована стаціонарна медична допомога
населенню
у тому числі за рахунок субвенції на здійснення
підтримки окремих закладів та заходів у системі
охорони здоров’я -комунальному

загальний
фонд
видатки
споживання

у тому числі
спеціальний фонд
видатки
розвитку

з них
бюджет
розвитку

-121 000,00

-121 000,00

-121 000,00

121 000,00

121 000,00

121 000,00

1 800 000,00

1 800 000,00

1 800 000,00

1 800 000,00

-4 389 200,00
-4 955 200,00

566 000,00

видатки
споживання

-4 955 200,00
-4 955 200,00
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Код
ПКВК
місцевих
бюджеті
в

0712040
0712152

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)
некомерційному підприємству „Обласна клінічна
інфекційна лікарня” Закарпатської обласної ради
(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
Санаторно-курортна допомога населенню
Інші програми та заходи у сфері охорони
здоров’я (Програма розвитку та підтримки
комунальних закладів охорони здоров’я
Закарпатської області на 2020-2021 роки)
у тому числі за рахунок субвенції на здійснення
підтримки окремих закладів та заходів у системі
охорони здоров’я -комунальному
некомерційному підприємству „Обласна клінічна
інфекційна лікарня” Закарпатської обласної ради
(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

Усього
загальний
фонд
видатки
споживання

-566 000,00
4 955 200,00

4 955 200,00

у тому числі
спеціальний фонд
видатки
споживання

видатки
розвитку

з них
бюджет
розвитку

-566 000,00
4 955 200,00

4 955 200,00
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Код
ПКВК
місцевих
бюджеті
в

0719430

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)
методом полімеразної ланцюгової реакції
Субвенція з місцевого бюджету на здійснення
підтримки окремих закладів та заходів у системі
охорони здоров'я за рахунок відповідної
субвенції з державного бюджету
Усього

Усього
загальний
фонд
видатки
споживання

у тому числі
спеціальний фонд
видатки
споживання

-1 800 000,00

видатки
розвитку

з них
бюджет
розвитку

-1 800 000,00

Додаток 4
Зміни до обсягів міжбюджетних трансфертів обласного бюджету на 2021 рік
07100000000
(код бюджету)
Код класифікації доходу
бюджету/код бюджету

(гривень)
Найменування трансферту/найменування бюджету-надавача міжбюджетного
трансферту
І. Трансферти до загального фонду бюджету

41032300

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію
інфраструктурних проектів та розвиток об'єктів соціально-культурної
сфери

41034500

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення
заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

41039100

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію
проектів ремонтно-реставраційних та консерваційних робіт пам'яток
культурної спадщини, що перебувають у комунальній власності
Державний бюджет

99000000000

Усього
30 683 300,00
10 110 000,00

2 000 000,00

18 573 300,00

30 683 300,00
10

41053900
07561000000

ІІ. Трансферти до спеціального фонду бюджету
Інші субвенції з місцевого бюджету
Бюджет Хустської міської територіальної громади (для придбання ноутбуків
для педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти та їх філій для
організації дистанційного навчання)

311 700,00
311 700,00
306 700,00

07564000000

Бюджет Ясінянської селищної територіальної громади (співфінансування ло
об'єкту «Загальноосвітня школа І-ІІІ ст. на 500 учнів, с.Кваси, Рахівського
району- будівництво

5 000,00

х
х
х

УСЬОГО за розділами І, ІІ, у тому числі:
загальний фонд
спеціальний фонд
2. Зміни до показників міжбюджетних трансфертів іншим бюджетам

30 995 000,00
30 683 300,00
311 700,00
(гривень)

Код Програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету/Код бюджету
0619330

Код Типової програмної
Найменування тансферту/Найменування
класифікації видатків та
бюджету-отримувача міжбюджетного
кредитування місцевого
трансферту
бюджету
І. Трансферти із загального фонду бюджету
9330

Усього

5 181 900,00

Субвенція з місцевого бюджету на надання
державної підтримки особам з особливими
освітніми потребами за рахунок відповідної
субвенції з державного бюджету

07510000000

Бюджет Довжанської сільської територіальної
громади

35 200,00

07511000000

Бюджет Зарічанської сільської територіальної
громади

5 200,00
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07512000000

Бюджет Кам’янської сільської територіальної
громади

17 600,00

07516000000

Бюджет Холмківської сільської територіальної
громади
Бюджет Білківської сільської територіальної
громади
Бюджет Буштинської селищної територіальної
громади
Бюджет Верхньокоропецької сільської
територіальної громади

-30 000,00

Бюджет Вилоцької селищної територіальної
громади
Бюджет Виноградівської міської територіальної
громади
Бюджет Горінчівської сільської територіальної
громади
Бюджет Дубриницько-Малоберезнянської
сільської територіальної громади
Бюджет Жденіївської селищної територіальної
громади
Бюджет Колочавської сільської територіальної
громади
Бюджет Костринської сільської територіальної
громади
Бюджет Неліпинської сільської територіальної
громади

30 800,00

07520000000
07522000000
07528000000
07529000000
07530000000
07533000000
07536000000
07537000000
07539000000
07542000000
07544000000

66 000,00
-46 900,00
-42 800,00

88 000,00
8 800,00
17 600,00
-16 000,00
13 200,00
8 800,00
8 800,00

07546000000

Бюджет Нижньоворітської сільської
територіальної громади

3 300,00

07547000000

Бюджет Пийтерфолвівської сільської
територіальної громади

13 200,00
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Бюджет Пилипецької сільської територіальної
громади
Бюджет Середнянської селищної
територіальної громади
Бюджет Синевирської сільської територіальної
громади

07548000000
07551000000
07552000000
07557000000

Бюджет Тур'є-Реметівської сільської
територіальної громади

07562000000

Бюджет Чинадіївської селищної територіальної
громади

0719430

9430

07513000000
07534000000
07534800000
07559000000
1019517

9517

4 400,00
8 800,00
4 400,00
-128 300,00
-70 100,00

Субвенція з місцевого бюджету на
здійснення підтримки окремих закладів та
заходів у системі охорони здоров'я за
рахунок відповідної субвенції з державного
бюджету (на лікування хворих на цукровий
діабет інсуліном та нецукровий діабет
десмопресином)
Бюджет Керецьківської сільської
територіальної громади
Бюджет Драгівської сільської територіальної
громади
Бюджет Пилипецької сільської територіальної
громади
Бюджет Ужгородської міської територіальної
громади
Субвенція з місцевого бюджету на реалізацію
проектів ремонтно-реставраційних та
консерваційних робіт пам'яток культурної
спадщини, що перебувають у комунальній
власності за рахунок відповідної субвенції з

42 600,00
13 500,00
20 900,00
-77 000,00
5 181 900,00
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державного бюджету (Першочергові аварійні
роботи пам'ятки архітектури ХVІІ століття
(охоронний номер 216) дерев'яної церкви
Зіслання Святого Духа с.Колочава Хустського
району Закарпатської області)
Бюджет Колочавської сільської територіальної
громади

07539000000

2. Трансферти із спеціального фонду бюджету
0719430

9430

07517000000

0719720

9720

5 181 900,00
-1 800 000,00

Субвенція з місцевого бюджету на
здійснення підтримки окремих закладів та
заходів у системі охорони здоров'я за
рахунок відповідної субвенції з державного
бюджету (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)

-1 800 000,00

Бюджет Берегівської міської територіальної
громади (комунальне некомерційне
підприємство „Берегівська лікарня імені
Бертолона Ліннера” Берегівської міської ради)

-1 800 000,00

Субвенція з місцевого бюджету на
виконання інвестиційних проектів
(Реконструкція системи киснепостачання КНП
„Ужгородська районна клінічна лікарні”
Ужгородської районної ради)
14

07559000000
07551000000
х
х
х

Бюджет Ужгородської міської територіальної
громади
Бюджет Середнянської селищної
територіальної громади
УСЬОГО за розділами І, ІІ, у тому числі:
загальний фонд
спеціальний фонд

-1 400 000,00
1 400 000,00
3 381 900,00
5 181 900,00
-1 800 000,00

ВИРІШИЛИ: погодити внесення змін до обласного бюджету на 2021.
Голосували: „За” – одноголосно. Рішення прийнято.

Голова постійної комісії з питань бюджету

Секретар комісії

Іван ЧУБИРКО

Михайло ЛАБА
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