ПРОТОКОЛ № 28
проведення засідання постійної комісії обласної ради з питань бюджету
Дата проведення: 24.11.2021
Час проведення: 16:00 год.
Місце проведення: малий зал
Присутні:

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

Відсутні:

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

Присутні:

Лазар П.Д. – директор департаменту фінансів,
Шпонтак М. Ю. – директор департаменту
екології та природних ресурсів
Порядок денний

1. Про внесенні змін до обласного бюджету на 2021 рік
2. Щодо погодження переліку природоохоронних заходів
(об’єктів) та обсяги їх фінансування для реалізації у 2021 році
Програми охорони навколишнього природного середовища
Закарпатської області на 2021-2023 роки
3. Про перерозподіл видатків департаменту екології та природних
ресурсів облдержадміністрації на 2021 рік
4. Уточнені напрями використання коштів на 2021 рік
департаменту
економічного
розвитку
і
торгівлі
облдержадміністрації
5. Уточнені напрями використання коштів на 2021 рік
Державному архіву Закарпатської області
6. Уточнені напрями використання коштів на 2021 рік
Управлінню містобудування та архітектури Закарпатської
області
7. Уточнені напрями використання коштів на 2021 рік Апарату
Закарпатської облдержадміністрації

8. Уточнені напрями використання
Закарпатської обласної ради

коштів

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 внесенні 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”, статті 23 Бюджетного
кодексу України, пункту 13 рішення обласної ради від 17 грудня 2020 № 40
„Про обласний бюджет на 2021 рік”, враховуючи:
рішення Пилипецької сільської ради від 04 листопада 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 р.
№2, від 17.09.2021 р. №2);
рішення Батівської селищної ради від 19 листопада 2021 року № 306 „Про
внесення змін до рішення 2-ої сесії 8-го скликання від 22 грудня 2020 року
№ 25 „Про бюджет Батівської селищної територіальної громади на 2021 рік” (із
змінами від 26.02.2021 р., 26.03.2021 р., 27.05.2021 р., 07.09.2021 р.);
лист Виноградівської міської ради від 09.11.2021 № 02-12/3905;
лист управління капітального будівництва облдержадміністрації від
18.11.2021 № 01-15/225:
1. Департаменту фінансів облдержадміністрації (Лазар П. Д.):
1.1. Збільшити обсяг доходів спеціального фонду обласного бюджету на
2021 рік у сумі 477 000,00 грн „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 477 000,00 грн за КПКВК 0611142 „Інші
програми та заходи у сфері освіти” – співфінансування на придбання шкільних
автобусів.
1.3. Здійснити перерозподіл видатків спеціального фонду обласного
бюджету головному розпоряднику коштів – управлінню капітального
будівництва облдержадміністрації за КПКВК 1517340 „Проектування,
реставрація та охорона пам'яток архітектури”:
зменшити призначення на суму 450 000,00 грн з об’єкту „Синагога пам'ятка
архітектури
місцевого
значення
(охор.№15-Зк,
рішення
Закарпатського облвиконкому від 18.06.1985 р. №156) за адресою: м.Ужгород,

Театральна площа,10 - ремонтно-реставраційні роботи” та збільшити
призначення на суму 450 000,00 грн на об’єкт „Протиаварійні реставраційні
роботи покрівлі головної вежі „Донжон” та малої вежі оборонного муру
„Невицький замок”, охоронний №194, на території с.Кам'яниця, Ужгородського
району, Закарпатської області”.
1.4. Управлінню капітального будівництва облдержадміністрації за
КПКВК 1517380 „Виконання інвестиційних проектів за рахунок інших
субвенцій з державного бюджету” назву об’єкту „Замок-фортеця Х–ХVІ
століття – пам’ятка архітектури національного значення (охоронний номер 163)
за адресою: м. Ужгород, вул. Капітульна, 33. Реставрація: протиаварійні
роботи” замінити на „Замок-фортеця Х–ХVІ ст. - пам’ятка архітектури
національного значення (охор. №163. Постанова РМ УРСР від 24.08.1963р.
№970) за адресою: м. Ужгород, вул. Капітульна, 33. Реставрація: протиаварійні
роботи”.
1.5. Внести зміни в призначення субвенції з місцевого бюджету на
виконання інвестиційних проектів бюджету Виноградівської міської
територіальної громади за КПКВК 0719720 „Субвенція з місцевого бюджету на
виконання інвестиційних проектів” у сумі 2 300 000,00 грн, змінивши назву з
„Реконструкція
Виноградівської
районної
лікарні
із
влаштування
киснепостачання по вул. Лікарняній в м. Виноградів, Закарпатської області” на
„Реконструкція системи постачання лікувального кисню комунального
некомерційного
підприємства
„Виноградівська
районна
лікарня”
Виноградівської міської ради Закарпатської області по вул.Лікарняній, 13 в
м. Виноградів Закарпатської області”.
1.6. Внести зміни до міжбюджетних трансфертів на 2021 рік згідно з
додатком.
Додаток
Зміни до міжбюджетних трансфертів на 2021 рік
07100000000
(код бюджету)
(гривень)
Код
Найменування тансферту/Найменування бюджетуУсього
Класифікації
надавача міжбюджетного трансферту
доходу
бюджету/Ко
д бюджету
Зміни до показників міжбюджетних трансфертів з
інших бюджетів
41053900
Інші субвенції з місцевого бюджету
477 000,00
ІІ. Трансферти до спеціального фонду бюджету
477 000,00
07518000000 Бюджет Батівської селищної територіальної громади
288 500,00
(співфінансування на придбання шкільного автобуса)
07548000000 Бюджет Пилипецької сільської територіальної громади 188 500,00
(співфінансування на придбання шкільного автобуса )
ВИРІШИЛИ: погодити внесення змін до обласного бюджету на 2021.
Голосували: „За” – одноголосно. Рішення прийнято.

2. СЛУХАЛИ: Щодо погодження переліку природоохоронних

заходів (об’єктів) та обсяги їх фінансування для реалізації у
2021 році Програми охорони навколишнього природного
середовища Закарпатської області на 2021-2023 роки
Інформує:

ШПОНТАК Михайло Юрійович – директор
департаменту екології та природних ресурсів

СЛУХАЛИ: Шпонтак М. Ю. доповів, що відповідно до статей 6 і 39
Закону України „Про місцеві державні адміністрації”, Закону України „Про
охорону навколишнього природного середовища”, з метою реалізації у 2021
році Програми охорони навколишнього природного середовища Закарпатської
області на 2021 - 2023 роки, яка схвалена розпорядженням голови
облдержадміністрації 14.12.2020 року №730 (зі змінами) та затверджена
рішенням Закарпатської обласної ради 17.12.2020 року №66 (зі змінами)
подають на розгляд комісії Перелік природоохоронних заходів (об'єктів) та
обсяги їх фінансування для реалізації у 2021 році Програми охорони
навколишнього природного середовища Закарпатської області на 2021 – 2023
роки викласти у новій редакції, що додається.
Додаток

Перелік природоохоронних заходів (об'єктів) та обсяги їх
фінансування для реалізації у 2021 році Програми охорони навколишнього
природного середовища Закарпатської області на 2021 – 2023 роки

№ з/п

Назва заходу (об'єкту)

Відповідальні виконавці

Обсяг
фінансуванн
я, тис. грн.

1

2

3

4

Охорона і раціональне використання земель
Будівництво, розширення та реконструкція протиерозійних, гідротехнічних, протикарстових,
берегозакріплювальних, протизсувних, протиобвальних, протилавинних і протиселевих споруд,
а також проведення заходів з захисту від підтоплення і затоплення, направлених на запобігання
розвитку небезпечних геологічних процесів, усуненню або зниженню до допустимого рівня їх
негативного впливу на території і об'єкти (в тому числі виготовлення проектно-кошторисної
документації)
1.

Захист центральної частини с. Білки від
підтоплення, зокрема ремонт берегоукріплення
потічків, які знаходяться по обидві сторони
опорного Білківського закладу загальної
середньої освіти вздовж країв шкільної

Білківська сільська рада (ТГ)

500,0

території
метрів)

(загальна

довжина

близько

500

Раціональне використання і зберігання відходів виробництва та побутових відходів
Забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення, зберігання, оброблення,
утилізації, видалення, знешкодження і захоронення відходів в тому числі ліквідація
несанкціонованих, стихійних сміттєзвалищ (в тому числі виготовлення проектно-кошторисної
документації)
1.
Ліквідація
несанкціонованих
стихійних Оноківська сільська рада
300,0
сміттєзвалищ в межах дачних масивів сіл (ТГ)
Кам’яниця, Оноківці, Оріховиця
Обстеження водного об'єкта річки Боржава км
28–км 32 для подальшої ліквідації сміттєвих
заторів
Зрізування дерев у важкодоступних місцях
річки Боржава км 28–км 32 з метою подальшої
ліквідації сміттєвих заторів
Обстеження водного об'єкта річки Боржава км
21–км 28 для подальшої ліквідації сміттєвих
заторів

Кам'янська сільська рада
(ТГ)

49,0

Кам'янська сільська рада
(ТГ)

49,0

Великоберезька сільська рада
(ТГ)

49,0

5

Зрізування дерев у важкодоступних місцях
річки Боржава км 21–км 28 з метою подальшої
ліквідації сміттєвих заторів

Великоберезька сільська рада
(ТГ)

49,0

6

Обстеження водного об'єкта річки Боржава км
14–км 21 для подальшої ліквідації сміттєвих
заторів

Берегівська
райдержадміністрація

49,0

7

Зрізування дерев у важкодоступних місцях
річки Боржава км 14–км 21 з метою подальшої
ліквідації сміттєвих заторів

Берегівська
райдержадміністрація

49,0

8

Обстеження водного об'єкта річки Латориця
км30–км 35 для подальшої ліквідації сміттєвих
заторів
Зрізування дерев у важкодоступних місцях
річки Латориця км30–км 35 з метою подальшої
ліквідації сміттєвих заторів
Обстеження водного об'єкта річки Латориця
км35–км 40 для подальшої ліквідації сміттєвих
заторів
Зрізування дерев у важкодоступних місцях
річки Латориця км35–км 40 з метою подальшої
ліквідації сміттєвих заторів
Обстеження водного об'єкта річки Латориця
км40–км 43 для подальшої ліквідації сміттєвих
заторів

Великодобронська сільська
рада (ТГ)

49,0

Великодобронська сільська
рада (ТГ)

49,0

Ужгородська
райдержадміністрація

49,0

Ужгородська
райдержадміністрація

49,0

Сюртівська сільська рада
(ТГ)

49,0

Зрізування дерев у важкодоступних місцях

Сюртівська сільська рада

49,0

2

3

4

9

10

11

12

13

річки Латориця км40–км 43 з метою подальшої
ліквідації сміттєвих заторів

(ТГ)

14

Обстеження водного об'єкта річки Латориця
км46–км 49 для подальшої ліквідації сміттєвих
заторів

Великолучківська сільська
рада (ТГ)

49,0

15

Зрізування дерев у важкодоступних місцях
річки Латориця км46–км 49 з метою подальшої
ліквідації сміттєвих заторів

Великолучківська сільська
рада (ТГ)

49,0

16

Обстеження водного об'єкта річки Латориця
км49–км 52 для подальшої ліквідації сміттєвих
заторів

Мукачівська
райдержадміністрація

49,0

17

Зрізування дерев у важкодоступних місцях
річки Латориця км49–км 52 з метою подальшої
ліквідації сміттєвих заторів

Мукачівська
райдержадміністрація

49,0

Наукова, освітня, екологічна інформація та пропаганда, видання поліграфічної продукції,
моніторинг навколишнього природного середовища, підтримка екологічних організацій
1.

Проведення науково-технічних конференцій і Департамент екології та
семінарів, організація виставок, фестивалів та природних
ресурсів
інших заходів щодо пропаганди охорони облдержадміністрації
навколишнього
природного
середовища,
видання поліграфічної продукції з екологічної
тематики, створення бібліотек, відеотек,
фототек тощо

355,0

2.

Функціонування системи моніторингу довкілля
Закарпатської області

Департамент екології та
природних
ресурсів
облдержадміністрації

100,0

3.

Функціонування системи моніторингу
поверхневих вод суббасейну річки Тиси

Басейнове
управління
водних ресурсів річки Тиса
(за згодою)

150,0

4.

Утримання та оснащення природоохоронних Державна
екологічна
організацій
приладами,
обладнанням
і інспекція у Закарпатській
спеціальними
транспортними
засобами, області (за згодою)
зміцнення
матеріально
технічної
бази
спеціально
уповноваженого центрального
органу виконавчої влади з питань охорони
навколишнього природного середовища, його
урядових і територіальних органів, а також
установ та організацій, що належать до сфери
його управління

150,0

ВИРІШИЛИ: погодити перелік заходів поданих департаментом екології та
природних ресурсів облдержадміністрації (додається)
Голосували: «ЗА» – одноголосно. Рішення прийнято

3. СЛУХАЛИ: Про перерозподіл видатків департаменту екології
та природних ресурсів облдержадміністрації на 2021 рік
Інформує:

ЛАЗАР Петро Данилович – директор
департаменту фінансів облдержадміністрації

СЛУХАЛИ: 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 17.12.2020 № 40 „Про обласний
бюджет на 2021 рік”, розпорядження голови облдержадміністрації від __№ __
„Про перелік природоохоронних заходів (об’єктів) та обсяги їх фінансування
для реалізації у 2021 році Програми охорони навколишнього природного
середовища Закарпатської області на 2021-2023 роки”:
1.Департаменту фінансів облдержадміністрації (Лазар П.Д.):
1.1. Перерозподілити видатки спеціального фонду обласного бюджету на
2021 рік у межах загального обсягу бюджетних призначень, передбачених
головному розпоряднику коштів обласного бюджету – департаменту екології та
природних ресурсів облдержадміністрації для реалізації заходів Програми
охорони навколишнього природного середовища Закарпатської області на
2021-2023 роки, згідно з додатком.
Додаток
ПЕРЕРОЗПОДІЛ
видатків спеціального фонду обласного бюджету на 2021 рік у межах загального обсягу
бюджетних призначень, передбачених головному розпоряднику коштів обласного
бюджету – департаменту екології та природних ресурсів облдержадміністрації для
реалізації заходів Програми охорони навколишнього природного середовища
Закарпатської області на 2021-2023 роки

(гривень)
Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету /
коду програмної класифікації видатків та кредитування / одержувача
міжбюджетного трансферту / заходу

Всього (видатки
споживання)

1

2

Департамент екології та природних ресурсів облдержадміністрації
Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів (КПКВКМБ
2818340)

- 300 000

Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання
програм соціально-економічного розвитку регіонів (КПКВКМБ

300 000

2819800), в тому числі:
Басейнове управління водних ресурсів річки Тиса

150 000

Функціонування системи моніторингу поверхневих вод суббасейну
річки Тиси

150 000

Державна екологічна інспекція у Закарпатській області

150 000

Утримання та оснащення природоохоронних організацій приладами,
обладнанням і спеціальними транспортними засобами, зміцнення
матеріально технічної бази спеціально уповноваженого центрального
органу виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного
середовища, його урядових і територіальних органів, а також установ
та організацій, що належать до сфери його управління

150 000

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

4. СЛУХАЛИ: Уточнені напрями використання коштів на 2021
рік департаменту економічного розвитку і торгівлі
облдержадміністрації
Інформує:

Чубирко Іван Іванович – голова постійної
комісії обласної ради з питань бюджету

ВИРІШИЛИ: погодити напрямки використання бюджетних коштів у 2021 році
згідно поданої інформації (додається)
Голосували: «ЗА» – одноголосно. Рішення прийнято

5. СЛУХАЛИ: Уточнені напрями використання коштів на 2021
рік Державному архіву Закарпатської області
Інформує:

Чубирко Іван Іванович – голова постійної
комісії обласної ради з питань бюджету

ВИРІШИЛИ: погодити напрямки використання бюджетних коштів у 2021 році
згідно поданої інформації (додається)
Голосували: «ЗА» – одноголосно. Рішення прийнято

6. СЛУХАЛИ: Уточнені напрями використання коштів на 2021
рік Управлінню містобудування та архітектури Закарпатської
області
Інформує:

Чубирко Іван Іванович – голова постійної
комісії обласної ради з питань бюджету

ВИРІШИЛИ: погодити напрямки використання бюджетних коштів у 2021 році

згідно поданої інформації (додається)
Голосували: «ЗА» – одноголосно. Рішення прийнято

7. СЛУХАЛИ: Уточнені напрями використання коштів на 2021
рік Апарату Закарпатської облдержадміністрації
Інформує:

Чубирко Іван Іванович – голова постійної
комісії обласної ради з питань бюджету

ВИРІШИЛИ: погодити напрямки використання бюджетних коштів у 2021 році
згідно поданої інформації (додається)
Голосували: «ЗА» – одноголосно. Рішення прийнято

8. СЛУХАЛИ: Уточнені напрями використання коштів на 2021
рік Закарпатської обласної ради
Інформує:

Чубирко Іван Іванович – голова постійної
комісії обласної ради з питань бюджету

ВИРІШИЛИ: погодити напрямки використання бюджетних коштів у 2021 році
згідно поданої інформації (додається)
Голосували: «ЗА» – одноголосно. Рішення прийнято

Голова постійної комісії з питань бюджету

Іван ЧУБИРКО

Секретар комісії

Михайло ЛАБА

