
ПРОТОКОЛ № 27 

проведення засідання постійної комісії обласної ради з питань бюджету 

 Дата проведення: 15.11.2021 

Час проведення: 11:00 год. 

Місце проведення: малий зал  

Присутні:  

 

 

 

      Відсутні: 

   

 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 

Ледида О.О. – заступник голови комісії, 

Іванчо О. І., Пийтер Ч.А, - члени комісії 

 

Лазар П.Д. – директор департаменту фінансів,   

Порядок денний 

1. Лист облдержадміністрації з критичними зауваження до проекту 

рішення „Про внесення змін до рішення обласної ради 17.12.2020 №40 

„Про обласний бюджет на 2021 рік” (зі змінами від 25.02.2021, 

20.05.2021,29.07.2021,23.09.2021 року)”. 

Голова комісії озвучив та запропонував затвердити пропонований  порядок 

денний постійної комісії з питань бюджету. 

     ВИРІШИЛИ: затвердити порядок денний  

    Голосували: «ЗА» – одноголосно. Рішення прийнято  

СЛУХАЛИ: Лист облдержадміністрації з критичними зауваженнями до 

проекту рішення „Про внесення змін до рішення обласної ради 

17.12.2020 №40 „Про обласний бюджет на 2021 рік” (зі змінами від 

25.02.2021, 20.05.2021,29.07.2021,23.09.2021 року)”. 

 
 

Інформує: ЛАЗАР Петро Данилович – директор 

департаменту фінансів облдержадміністрації 

СЛУХАЛИ: Лазар П.Д. озвучив критичні зауваження до нової редакції проекту 

рішення „Про внесення змін до рішення обласної ради 17.12.2020 №40 „Про 

обласний бюджет на 2021 рік” (зі змінами від 25.02.2021, 

20.05.2021,29.07.2021,23.09.2021 року)”, а саме: 



Критичне зауваження №1: 
Враховуючи протокол засідання від 09.11.2021 року регіональної комісії з 

визначення потреби та формування пропозицій щодо розподілу у 2021 році 

коштів субвенції з державного бюджету на забезпечення житлом дітей-сиріт, 

позбавлених батьківського піклування та підтримку малих групових будинків, 

внести наступні зміни до даного проекту рішення за головним розпорядником 

коштів службі у справах дітей облдержадміністрації: 

Розподілити бюджету Великобичківської селищної  територіальної 

громади - 10 525 976 грн. на нове будівництво приміщення для розміщення 

малого групового будинку за рахунок відповідної субвенції. 

Критичне зауваження №2: 

З метою вирішення проблемної ситуації, що склалася в Ужгородській 

районній клінічній лікарні з оплатою енергоносіїв та комунальних послуг, 

внести наступні зміни до даного проекту рішення: 

Зменшити на суму 500,0 тис.грн., у тому числі: 

обсяг резервного фонду обласного бюджету на 200,0 тис.грн. та 

головному розпоряднику коштів департаменту охорони здоров’я 

облдержадміністрації на 300,0 тис.грн. (Програма поліпшення надання 

медичної допомоги дітям, які страждають на хворобу Крона на 2020-2022 

роки); 

Збільшити на 500,0 тис.грн., як іншу дотацію бюджету Середнянської 

селищної територіальної громади на оплату енергоносіїв та комунальних 

послуг Ужгородської районної клінічної лікарні.   

Критичне зауваження №3: 

У зв’язку з виробничою необхідністю проведення поточного ремонту 

спортивного майданчика Ужгородської загальноосвітньої спеціалізованої 

школи-інтернат з поглибленим вивченням окремих предметів та оплати 

енергоносіїв по Чинадіївському дитячому будинку-інтернату, внести наступні 

зміни до даного проекту рішення за головним розпорядником коштів 

департаментом освіти і науки, молоді та спорту облдержадміністрації: 

по Чинадіївському дитячому будинку-інтернату збільшити енергоносії на 

суму 180,0 тис.грн. за рахунок інших поточних видатків обласного методичного 

центру; 

по Ужгородській загальноосвітній спеціалізованій школі-інтернат з 

поглибленим вивченням окремих предметів перерозподілити у межах 

загального обсягу видатків з енергоносіїв у сумі 100,0 тис.грн. на видатки 

споживання.  

 

Критичне зауваження №4: 

З метою недопущення заборгованості по оплаті енергоносіїв та 

здійснення невідкладних заходів спрямованих на запобігання поширенню 

коронавірусної хвороби, внести наступні зміни до даного проекту рішення за 

головним розпорядником коштів департаменту охорони здоров’я 

облдержадміністрації: 

зменшити по програмі Програмі розвитку та підтримки комунальних 

закладів охорони здоров’я Закарпатської області на 2020-2021 роки у сумі 

1060,0 тис.грн. (КНП „Закарпатська обласна клінічна лікарня ім..А.Новака – 



600,0 тис.грн.; КНП „Обласна дитяча лікарня” – 100,0 тис.грн.; КНП Обласний 

клінічний центр нейрохірургії та неврології – 300,0 тис.грн.; КНП 

Закарпатський обласний центр громадського здоров’я – 60,0 тис.грн.); 

збільшити по Програмі розвитку та підтримки комунальних закладів 

охорони здоров’я Закарпатської області на 2020-2021 роки у сумі 622,8 

тис.грн. (КНП „Обласний дитячий туберкульозний санаторій „Човен” на 

оплату праці з нарахуваннями та компенсаційні виплати при звільненні 

працівників - 222,8 тис.грн.; КУ „База спеціального медичного постачання 

департаменту охорони здоров’я на проведення ремонтних робіт для 

розташування холодильного обладнання для зберігання вакцин проти COVID -

19 на суму 400,0 тис.грн.) та на енергоносії 437,2 тис.грн. (КНП Обласний 

клінічний центр нейрохірургії та неврології – 277,2 тис.грн.; КНП 

Закарпатський обласний центр громадського здоров’я – 60,0 тис.грн.; КНП 

„Закарпатський обласний медичний центр психічного здоров’я та медицини 

залежностей” – 100,0 тис.грн.). 

Критичне зауваження №5: 

З метою збільшення видатків на проведення заходів з відзначення 

новорічних та різдвяних свят, внести наступні зміни до даного проекту рішення 

по департаменту культури, національностей та релігій (Програма розвитку 

культури Закарпатської області на 2021-2023 роки): 

зменшити видатки розвитку на суму 50,0 тис.грн. відповідно збільшити 

на цю суму видатки споживання. 

Критичне зауваження №6 : 

З метою недопущення заборгованості за енергоносії Хустським 

професійним ліцеєм внести до даного проекту рішення зміни головному 

розпоряднику коштів - департаменту освіти і науки, молоді та спорту 

облдержадміністрації, а саме: 

зменшити інші поточні видатки на 455,0 тис.грн., у тому числі оплата 

праці 337,0 тис.грн. та відповідно збільшити на енергоносії та Хустській 

спеціалізованій школі-інтернат І-ІІІ ст. зменшити видатки споживання на суму 

49,4 тис.грн. та відповідно збільшити видатки розвитку. 

 

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 



 


