
ПРОТОКОЛ № 29 

проведення засідання постійної комісії обласної ради з питань бюджету 

 Дата проведення: 01.12.2021 

Час проведення: 10:00 год. 

Місце проведення: малий зал  

Присутні:  

 

 

 

      Відсутні: 

   

 Присутні: 

 

Чубирко І. І. – голова комісії,  

Юрик В. В. - секретар засідання,  

Білецький М. З., Гуледза Ю. Д., Паульо В.Д., 

Токар Е. В., - члени комісії 

Пийтер Ч.А., Ледида О.О., Рівіс М. М., 

Матрунич І.І. - члени комісії 

Чубірко В. В. – голова обласної ради, 

Лазар П.Д. – директор департаменту фінансів, 

Добромільський П. П. – в.о. голови 

облдержадміністрації  

Порядок денний 

1. Про внесенні змін до обласного бюджету на 2021 рік 

2. Про розгляд фінансових планів комунальних некомерційних 

підприємств охорони здоров’я Закарпатської обласної ради уточнених 

за 2020 рік та на 2021 рік, зокрема: 

- КНП «Солотвинська обласна алергологічна лікарня» Закарпатської 

обласної ради  

- КНП «Обласний заклад з надання психіатричної допомоги  

с. Вільшани» Закарпатської обласної ради 

-  КНП «Обласний дитячий туберкульозний санаторій «Човен» Закарпатської 

обласної ради  

- КНП «Закарпатський обласний дитячий санаторій «Малятко» Закарпатської 

обласної ради  

-  КНП «Обласний медичний клінічний шкірно-венерологічний центр» 

Закарпатської обласної ради 

-  КНП «Закарпатський обласний медичний центр психічного здоров’я та 

медицини залежностей» Закарпатської обласної ради 

- КНП «Закарпатський обласний центр громадського здоров’я» Закарпатської 

обласної ради 

- КНП «Закарпатська обласна клінічна стоматологічна поліклініка» 

Закарпатської обласної ради 
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- КНП «Обласний госпіталь ветеранів війни» Закарпатської обласної ради 

- КНП «Обласний заклад з надання психіатричної допомоги  

м. Берегова» Закарпатської обласної ради 

-  КНП «Обласна клінічна інфекційна лікарня» Закарпатської обласної ради 

-  КНП «Обласний клінічний центр нейрохірургії та неврології» 

Закарпатської обласної ради 

    - КНП «Закарпатський протипухлинний центр» Закарпатської обласної ради 

- КНП «Обласний клінічний фтизіопульмонологічний лікувально-

діагностичний центр» Закарпатської обласної ради  

- КНП «Закарпатська обласна клінічна лікарня імені Андрія Новака» 

Закарпатської обласної ради  

- КНП «Обласна дитяча лікарня» Закарпатської обласної ради  

-  КНП «Закарпатський обласний клінічний центр кардіології та 

кардіохірургії» Закарпатської обласної ради 

-  КНП «Закарпатський територіальний центр екстреної медичної допомоги» 

Закарпатської обласної ради 

Голова комісії озвучив та запропонував затвердити порядок денний 

постійної комісії з питань бюджету, а також вніс пропозицію обрати 

секретарем засідання Юрика В. В. 

     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 облдержадімінстрацією підготовано та 

подається на розгляд комісії проект 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, 15.11.2021) зі 

змінами які вже були погодженні в міжсесійний період комісією, а також 

озвучив про доповнення, які пропонуються до розгляду (проект рішення 

додається)  

ВИРІШИЛИ: погодити внесення змін до обласного бюджету на 2021 та 

включити зазначене питання як невідкладне в порядок денний сесії. 

 Голосували: „За” – одноголосно. Рішення прийнято. 

2. СЛУХАЛИ: Про розгляд уточнених фінансових планів комунальних 

некомерційних підприємств охорони здоров’я Закарпатської обласної 

ради на 2021 рік 
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Інформує: ЧУБИРКО Іван Іванович – голова 

постійної комісії обласної ради з питань 

бюджету  

ВИСТУПИЛИ: голова комісії Чубирко І. І. доповів зміст питання та 

запропонував, враховуючи подані матеріали, пояснюючі записки та 

погодження медичної комісії, підтримати та погодити фінансові плани  

зазначеним комунальним некомерційним підприємствам охорони здоров’я 

Закарпатської обласної ради (додається) 

ВИРІШИЛИ: погодити фінплани зазначеним комунальним некомерційним 

підприємствам охорони здоров’я Закарпатської обласної ради 

Голосували: «ЗА» – одноголосно. Рішення прийнято 

ІІІ. РІЗНЕ  

Голова комісії вніс пропозицію заслухати директора МА «Ужгород» з 

приводу питання фінансування та подальшого функціонування аеропорту. 

Голосували: «ЗА» – одноголосно. Рішення прийнято 

 

 

 

 

  Голова постійної комісії з питань бюджету                         Іван ЧУБИРКО 

 

 

  Секретар засідання                                                                      Василь ЮРИК 

 


