ПРОТОКОЛ № 30
проведення засідання постійної комісії обласної ради з питань бюджету
Дата проведення: 06.12.2021
Час проведення: 11:00 год.
Місце проведення: малий зал
Присутні:

Чубирко І. І. – голова комісії,
Крулько В. І. - секретар засідання,
Білецький М. З., Ледида О.О., Рівіс М. М.,
Паульо В.Д., Юрик В. В. - члени комісії

Відсутні:
Токар Е. В., Гуледза Ю. Д., Пийтер Ч.А.,
Матрунич І.І. - члени комісії
Присутні:

Лазар П.Д. – директор департаменту фінансів
Порядок денний

1. Про внесення змін до призначення субвенцій із обласного бюджету на
2021 рік
2. Про обласний бюджет на 2022 рік
Голова комісії озвучив та запропонував затвердити порядок денний постійної
комісії з питань бюджету, а також вніс пропозицію обрати секретарем засідання
Крулька В. В.
1. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до призначення субвенцій із обласного
бюджету на 2021 рік
Інформує:
ЛАЗАР Петро Данилович – директор
департаменту фінансів облдержадміністрації
СЛУХАЛИ: Лазар П.Д. 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” та враховуючи лист
Хустської міської ради від 29.11.2021 № 02-06/540
1. Департаменту фінансів облдержадміністрації (Лазар П. Д.):
1.1. Внести зміни в призначення субвенції із обласного бюджету бюджету
Хустської міської територіальної громади головного розпорядника коштів –
департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації за КПКВК 0719720
„Субвенція з місцевого бюджету на виконання інвестиційних проектів” у сумі
1 566 400,00 грн, змінивши назву „Реконструкція системи киснепостачання до
кардіологічного, неврологічного та реанімаційного відділень основного корпусу
КНП „Хустська ЦРЛ ім. Віцинського О.П.” на „Реконструкція системи
киснепостачання до кардіологічного, неврологічного та реанімаційного

відділень основного корпусу КНП „Хустська ЦРЛ ім. Віцинського О.П. по вул.
І.Франка,113 в м. Хуст. Коригування”.
ВИРІШИЛИ: погодити внесення змін до обласного бюджету на 2021
Голосували: „За” – одноголосно. Рішення прийнято.
2. СЛУХАЛИ: Про обласний бюджет на 2022 рік
Інформує:
ЛАЗАР Петро Данилович – директор
департаменту фінансів облдержадміністрації
ВИСТУПИЛИ: Чубирко І. І. зауважив, що бюджетна комісія опрацювала проект
рішення обласної ради «Про обласний бюджет на 2022 рік», який був
розроблений з урахуванням показників міжбюджетних трансфертів Проекту
Закону про Державний бюджет України на 2022 рік, що прийнятий у І читанні.
Враховуючи те, що 2 грудня зазначений проект проголосований у другому
читанні, пропонуємо облдержадміністрації доопрацювати проект рішення про
обласний бюджет на 2022 рік з урахуванням нових показників міжбюджетних
трансфертів та повторно подати на розгляд бюджетної комісії.
Голосували: „За” – одноголосно. Рішення прийнято.

Голова постійної комісії з питань бюджету

Іван ЧУБИРКО

Секретар засідання

Василь КРУЛЬКО

