
ПРОТОКОЛ № 31 

проведення засідання постійної комісії обласної ради з питань бюджету 

 Дата проведення: 16.12.2021 

Час проведення: 11:00 год. 

Місце проведення: малий зал  

Присутні:  

 

 

 

 

      Відсутні: 

 Присутні: 

Чубирко І. І. – голова комісії,  

Крулько В. І – заступник голови комісії 

Юрик В. В. - секретар комісії,  

Білецький М. З., Ледида О.О., Рівіс М. М., 

Паульо В.Д., Токар Е. В., Пийтер Ч.А., 

Матрунич І.І. - члени комісії 

Гуледза Ю. Д. - член комісії 

Лазар П.Д. – директор департаменту фінансів, 

Керівники структурних підрозділів ОДА, 

депутати обласної ради 

Порядок денний 

1. Обрання заступника і секретаря постійної комісії з питань бюджету  

2. Про розподіл субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 

закупівлю опорними закладами охорони здоров’я послуг щодо проектування 

та встановлення кисневих станцій у 2021 році 

3. Про розподіл додаткової дотації з державного бюджету на проведення 

розрахунків протягом опалювального періоду за комунальні послуги та 

енергоносії  у  2021 році 

4. Про перерозподіл субвенції з державного бюджету, на проектні, будівельно-

ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та 

інших форм виховання, наближених до сімейних, підтримку малих групових 

будинків та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених 

батьківського піклування, осіб з їх числа 

5. Про розподіл та перерозподіл субвенцій з державного бюджету  у галузі 

освіти на 2021 рік 

6. Про розподіл та перерозподіл  субвенцій з державного бюджету     у галузі     

охорони здоров’я на 2021 рік 

7. Звіт про виконання обласного бюджету за 9 місяців  

8. Щодо уточнення напрямів використання коштів департаменту соціального 

захисту населення облдержадміністрації  

9. Щодо уточнення напрямів використання коштів департаменту економічного 

та регіонального розвитку, торгівлі, залучення інвестицій, забезпечення 



виконання державних програм та контролю за їх виконанням Закарпатської 

облдержадміністрації  

10.  Щодо уточнених напрямків використання коштів Департаменту охорони 

здоров’я  

11.  Щодо уточнених напрямків використання коштів департаменту освіти і 

науки облдержадміністрації  

12.  Щодо уточнених напрямків використання коштів департаменту АПК 

облдержадміністрації  

13.  Тарифи та перелік платних послуг, які можуть надаватися в КНП 

«Закарпатська обласна клінічна лікарня імені А. Новака» ЗОР  

ІІ. Попередній розгляд проектів рішень, які виносяться на розгляд 

засідання сесії обласної ради (додається)   

 Голова комісії озвучив та запропонував затвердити порядок денний постійної 

комісії з питань бюджету. 

     ВИРІШИЛИ: затвердити порядок денний  

    Голосували: «ЗА» – одноголосно. Рішення прийнято    

1. СЛУХАЛИ: Обрання заступника і секретаря постійної комісії з питань 

бюджету 

Інформує: ЧУБИРКО Іван Іванович – голова постійної 

комісії з питань бюджету 

СЛУХАЛИ: голова комісії Чубирко І. І.  вніс пропозицію обрати заступником 

голови комісії Крулька В. І. та секретарем комісії Юрика В.В.  

ВИРІШИЛИ: підтримати пропозицію голови комісії 

Голосували: «ЗА» – одноголосно. Рішення прийнято 

2. СЛУХАЛИ: Про розподіл субвенції з державного бюджету місцевим 

бюджетам на закупівлю опорними закладами охорони здоров’я послуг 

щодо проектування та встановлення кисневих станцій у 2021 році 

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”, постанови Кабінету Міністрів 

України від 24 листопада 2021 р. № 1243 „Деякі питання здійснення 

централізованих закупівель кисневих станцій”, пункту 13 рішення обласної ради 

від 17.12.2020 № 40 „Про обласний бюджет на 2021 рік”:  

1. Департаменту фінансів облдержадміністрації (Лазар П. Д.): 

1.1. Збільшити обсяг доходів загального фонду обласного бюджету у сумі 

4 591,8 тис. гривень – субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на 

закупівлю опорними закладами охорони здоров’я послуг щодо проектування та 

встановлення кисневих станцій (код 41033400).  



1.2. Збільшити обсяг видатків загального фонду обласного бюджету 

головному розпоряднику коштів – департаменту охорони здоров’я 

облдержадміністрації за КПКВК 0719415 у сумі 4 591,8 тис.грн. та розподілити 

між бюджетами територіальних громад згідно з додатком. 

РОЗПОДІЛ 

субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на закупівлю 

опорними закладами охорони здоров’я послуг щодо проектування та 

встановлення кисневих станцій 

 
Код програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевого 

бюджету/код 

бюджету 

Найменування головного розпорядника коштів /коду 

програмної класифікації видатків та кредитування місцевих 

бюджетів /адміністративно-територіальної одиниці 

Обсяг 

видатків 

загального 

фонду-всього 

(тис.грн) 

0710000 Департамент охорони здоров’я облдержадміністрації 4 591,8 

 

0719415 

 

Субвенція з місцевого бюджету на закупівлю опорними 

закладами охорони здоров'я послуг щодо проектування 

та встановлення кисневих станцій за рахунок 

відповідної субвенції з державного бюджету 

4 591,8 

07532000000 Бюджет Воловецької селищної територіальної 

громади 
 

 Комунальне некомерційне підприємство „Воловецька 

центральна районна лікарня Воловецької селищної 

ради” 

765,3 

 

07504000000 Бюджет Іршавської міської територіальної громади  

 Комунальне некомерційне підприємство „Іршавська 

міська лікарня” Іршавської міської ради 
765,3 

07543000000 Бюджет Міжгірської селищної територіальної 

громади 
 

 Комунальне некомерційне підприємство „Лікувально-

профілактична установа Міжгірська районна лікарня 

Міжгірської селищної ради Закарпатської області” 

765,3 

07550000000 Бюджет Свалявської міської територіальної 

громади 
 

 Комунальне некомерційне підприємство „Свалявська 

міська лікарня” Свалявської міської ради 
765,3 

07502000000 Бюджет Тячівської міської територіальної громади  

 

Комунальне некомерційне підприємство „Тячівська 

районна лікарня” Тячівської міської ради Закарпатської 

області 

765,3 

07561000000 Бюджет Хустської міської територіальної громади  

 

Комунальне некомерційне підприємство „Хустська 

центральна лікарня імені Віцинського Остапа 

Петровича” Хустської міської ради 

765,3 

ВИРІШИЛИ: погодити внесення відповідних зміни до розпису обласного 

бюджету на 2021 рік та подати їх на розгляд сесії обласної ради. 

Голосували: «ЗА» – одноголосно. Рішення прийнято 



3. СЛУХАЛИ: Про розподіл додаткової дотації з державного бюджету на 

проведення розрахунків протягом опалювального періоду за комунальні 

послуги та енергоносії  у  2021 році 

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”, Законів України „Про внесення 

змін до Закону України „Про Державний бюджет України на 2021 рік” від 2 

грудня 2021 року №1931-IX та №1932-IX,  пункту 13 рішення обласної ради від 

17.12.2020 № 40 „Про обласний бюджет на 2021 рік”: 

1. Департаменту фінансів облдержадміністрації (Лазар П. Д.): 

1.1. Збільшити обсяг доходів загального фонду обласного бюджету у сумі 

9568,1 тис. гривень – додаткова дотація з державного бюджету місцевим 

бюджетом на проведення розрахунків протягом опалювального періоду за 

комунальні послуги та енергоносії, які споживаються установами, організаціями, 

підприємствами, що утримуються за рахунок відповідних місцевих бюджетів 

(код 41021100).  

1.2. Збільшити обсяг видатків загального фонду обласного бюджету 

головному розпоряднику коштів – департаменту фінансів облдержадміністрації  

за КПКВК 3719160 у сумі 9568,1  тис.грн. та розподілити між бюджетами 

територіальних громад згідно з додатком. 

РОЗПОДІЛ 

між бюджетами територіальних громад додаткової дотації  на проведення 

розрахунків протягом опалювального періоду за комунальні послуги та 

енергоносії, які споживаються установами, організаціями, 

підприємствами, що утримуються за рахунок відповідних місцевих 

бюджетів, у 2021 році  
Код програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевого 

бюджету/код 

бюджету 

Найменування головного розпорядника коштів /коду 

програмної класифікації видатків та кредитування місцевих 

бюджетів /бюджету адміністративно-територіальної одиниці 

Обсяг 

видатків 

загального 

фонду-всього 

(тис.грн) 

3710000 Департамент фінансів облдержадміністрації 9568,1 

 

3719160 

 

Дотація з місцевого бюджету на проведення розрахунків 

протягом опалювального періоду за комунальні послуги 

та енергоносії, які споживаються установами, 

організаціями, підприємствами, що утримуються за 

рахунок відповідних місцевих бюджетів, за рахунок 

відповідної дотації з державного бюджету 

9568,1 

07504000000 Бюджет Іршавської міської територіальної громади 355,1 
07505000000 Бюджет Перечинської міської територіальної громади 130,0 
07508000000 Бюджет Великоберезнянської селищної територіальної 

громади 
70,0 

07517000000 Бюджет Берегівської міської територіальної громади 400,0 
07521000000 Бюджет Богданської сільської територіальної громади 200,0 
07530000000 Бюджет Виноградівської міської територіальної громади 437,9 



07532000000 Бюджет Воловецької селищної територіальної громади 740,2 
07535000000 Бюджет Дубівської селищної територіальної громади 200,0 
07537000000 Бюджет Жденіївської селищної територіальної громади 200,0 
07539000000 Бюджет Колочавської сільської територіальної громади 591,1 
07542000000 Бюджет Костринської сільської територіальної громади 200,0 
07543000000 Бюджет Міжгірської селищної територіальної громади 694,0 
07546000000 Бюджет Нижньоворітської сільської територіальної громади 200,0 
07548000000 Бюджет Пилипецької сільської територіальної громади 200,0 
07549000000 Бюджет Рахівської міської територіальної громади 824,0 
07550000000 Бюджет Свалявської міської територіальної громади 219,8 
07551000000 Бюджет Середнянської селищної територіальної громади 1800,0 
07552000000 Бюджет Синевирської сільської територіальної громади 200,0 
07554000000 Бюджет Ставненської сільської територіальної громади          200,0 
07560000000 Бюджет Усть-Чорнянської селищної територіальної громади 200,0 
07561000000 Бюджет Хустської міської територіальної громади 1306,0 
07564000000 Бюджет Ясінянської селищної  територіальної громади 200,0 

ВИРІШИЛИ: погодити внесення відповідних зміни до розпису обласного 

бюджету на 2021 рік та подати їх на розгляд сесії обласної ради. 

Голосували: «ЗА» – одноголосно. Рішення прийнято 

4. СЛУХАЛИ: Про перерозподіл субвенції з державного бюджету на проектні, 

будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку 

сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, підтримку 

малих групових будинків та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, 

позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа 

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, постанови Кабінету Міністрів України від 26 травня 2021 р. № 615 

„Деякі питання забезпечення дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського 

піклування, осіб з їх числа житлом та підтримки малих групових будинків”, 

пункту 13 рішення обласної ради від 17.12.2020 № 40 „Про обласний бюджет на 

2021 рік”, протоколу № 5 засідання від 15 грудня 2021 року регіональної комісії 

з визначення потреби та формування пропозицій щодо розподілу у 2021 році 

коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на проектні, 

будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку 

сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, підтримку малих 

групових будинків та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених 

батьківського піклування, осіб з їх числа: 

1. Департаменту фінансів облдержадміністрації (Лазар П.Д.): 

1.1. Здійснити перерозподіл субвенції з державного бюджету на проектні, 

будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку 

сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, підтримку малих 

групових будинків та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених 

батьківського піклування, осіб з їх числа головному розпоряднику коштів 

обласного бюджету – службі у справах дітей облдержадміністрації за КПКВК 



0919270 між бюджетами територіальних громад у сумі 16 793 019,00 грн., 

спрямувавши їх для виплати грошової компенсації за належні для отримання 

житлові приміщення для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування, осіб з їх числа згідно з додатком. 

ПЕРЕРОЗПОДІЛ 

субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на проектні, 

будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку 

сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та 

забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського 

піклування, осіб з їх числа 
        (грн.) 

Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевого 

бюджету/код 

бюджету 

Найменування головного розпорядника коштів /коду 

програмної класифікації видатків та кредитування місцевих 

бюджетів /адміністративно-територіальної одиниці 

Обсяг видатків 

загального 

фонду (видатки 

розвитку) 

0910000 Служба у справах дітей облдержадміністрації  

 

0919270 

 

Субвенція з місцевого бюджету на проектні, 

будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та 

приміщень для розвитку сімейних та інших форм 

виховання, наближених до сімейних, та забезпечення 

житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського 

піклування, осіб з їх числа за рахунок відповідної 

субвенції з державного бюджету 

 

07501000000 

 

Бюджет Вільховецької сільської територіальної 

громади 
-6 156 760,00 

07525000000 

 

Бюджет Великобичківської селищної територіальної 

громади 
-10 612 676,00 

07561000000 Бюджет Хустської міської територіальної громади -23 583,00 

07507000000 Бюджет Мукачівської міської територіальної громади 5 444 203,00 

07561000000 Бюджет Хустської міської територіальної громади 1 173 102,00 

07559000000 Бюджет Ужгородської міської територіальної громади 1 173 102,00 

07517000000 Бюджет Берегівської міської територіальної громади 782 068,00 

07550000000 Бюджет Свалявської міської територіальної громади 2 346 204,00 

07502000000 

 
Бюджет Тячівської міської територіальної громади 782 068,00 

07543000000 Бюджет Міжгірської селищної територіальної громади 664 758,00 

07549000000 Бюджет Рахівської міської територіальної громади 1 173 102,00 

07516000000 Бюджет Холмківської сільської територіальної громади 1 173 102,00 

07524000000 
Бюджет Великобийганської сільської територіальної 

громади 
391 034,00 

07526000000 Бюджет Великодобронської сільської територіальної 

громади 
391 034,00 

07531000000 Бюджет Вишківської селищної територіальної громади 908 208,00 

07535000000 Бюджет Дубівської селищної територіальної громади 391 034,00 



ВИРІШИЛИ: погодити внесення відповідних зміни до розпису обласного 

бюджету на 2021 рік та подати їх на розгляд сесії обласної ради. 

Голосували: «ЗА» – одноголосно. Рішення прийнято 

5. СЛУХАЛИ: Про розподіл та перерозподіл  субвенцій з державного бюджету 

у галузі охорони здоров’я 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”, постанов Кабінету Міністрів 

України від 13 грудня 2021 р. №1315 „Про внесення змін у додаток до постанови 

Кабінету Міністрів України від 26 січня 2021 р. № 47”, від 13 грудня 2021 р. 

№1316 „Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених 

Міністерству охорони здоров’я на 2021 рік, і внесення змін до постанови 

Кабінету Міністрів України від 26 січня 2021 р. № 47”, від 13 грудня 2021 р. № 

1317 „Про виділення коштів для забезпечення централізованою подачею кисню 

ліжкового фонду закладів охорони здоров’я, які надають стаціонарну медичну 

допомогу пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19, 

спричиненою корона вірусом SARS-CoV-2, в Закарпатській області”, пункту 13 

рішення обласної ради від 17.12.2020 № 40 „Про обласний бюджет на 2021 рік”:  

1. Департаменту фінансів облдержадміністрації (Лазар П. Д.): 

1.1. Збільшити обсяг доходів обласного бюджету у сумі 16 821 000,00 грн 

– субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення підтримки 

окремих закладів та заходів у системі охорони здоров’я (код 41033000), у тому 

числі загального фонду – 417 900,00 грн та спеціального фонду – 16 403 100,00 

гривень. 

1.2. Збільшити обсяг видатків обласного бюджету головному 

розпоряднику коштів – департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації у 

сумі 16 821 000,00 грн., у тому числі загального фонду – 417 900,00 грн та 

спеціального  фонду – 16 403 100,00 гривень. 

1.3. Зменшити бюджетам територіальних громад обсяг субвенції з 

місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у 

системі охорони здоров`я за рахунок відповідної субвенції з державного 

бюджету (лікування хворих на цукровий діабет інсуліном та нецукровий діабет 

десмопресином) (КПКВК 0719430) у сумі 2 424 100,00 грн згідно з додатком 1.  

1.4. Розподілити обсяг субвенції на здійснення підтримки окремих закладів 

та заходів у системі охорони здоров’я у сумі 19 245 100,00 грн, у тому числі: 

загального фонду – 2 842 000,00 грн згідно з додатком 2; 

спеціального фонду – 16 403 100,00 грн на 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 згідно з додатком 3. 

1.4. Перерозподілити обсяг субвенції на здійснення підтримки окремих 

закладів та заходів у системі охорони здоров’я у сумі 437 060,00 грн згідно з 

додатком 4. 



1.5. Збільшити обсяг доходів обласного бюджету у сумі 12 500 000 грн за 

рахунок субвенції з державного бюджету та розподілити їх для придбання систем 

рентгенівських стаціонарних загального призначення для закладів охорони 

здоров’я, які надають стаціонарну медичну допомогу пацієнтам з гострою 

респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2 

згідно з додатком 5. 

Додаток 1 
Зменшення бюджетам територіальних громад обсягу субвенції з місцевого 

бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі 

охорони здоров`я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 

(лікування хворих на цукровий діабет інсуліном та нецукровий діабет 

десмопресином)     
Код бюджету Назва місцевого бюджету адміністративно-

територіальної одиниці 

Обсяг 

субвенції 

загального 

фонду 

(видатки 

споживання) 

грн 

 Департамент охорони здоров’я 

облдержадміністрації (КПКВК 0719430) 

2 424 100,00 

07501000000 Бюджет Вільховецької сільської територіальної громади 74 833,00 
07502000000 Бюджет Тячівської міської територіальної громади 241,00 
07503000000 Бюджет Полянської сільської територіальної громади 41 535,00 
07504000000 Бюджет Іршавської міської територіальної громади 319,00 
07505000000 Бюджет Перечинської міської територіальної громади 49 660,00 
07506000000 Бюджет Баранинської сільської територіальної громади 48 437,00 
07507000000 Бюджет Мукачівської міської територіальної громади 259 053,00 

07508000000 Бюджет Великоберезнянської селищної територіальної 

громади 
31 629,00 

07509000000 Бюджет Горондівської сільської територіальної громади 35 478,00 
07514000000 Бюджет Косоньської сільської територіальної громади 78 600,00 
07515000000 Бюджет Оноківської сільської територіальної громади 35 097,00 
07517000000 Бюджет Берегівської міської територіальної громади 311 613,00 
07518000000 Бюджет Батівської селищної територіальної громади 116 995,00 
07519000000 Бюджет Бедевлянської сільської територіальної громади 804,00 
07520000000 Бюджет Білківської сільської територіальної громади 15 999,00 
07521000000 Бюджет Богданської сільської територіальної громади 52 370,00 
07522000000 Бюджет Буштинської селищної територіальної громади 30 717,00 
07523000000 Бюджет Великоберезької сільської територіальної громади 124 079,00 
07524000000 Бюджет Великобийганської сільської територіальної 

громади 
34 837,00 

07525000000 Бюджет Великобичківської селищної територіальної 

громади 
85 875,00 

07526000000 Бюджет Великодобронської сільської територіальної 

громади 
32 458,00 

07527000000 Бюджет Великолучківської сільської територіальної громади 19 987,00 
07528000000 Бюджет Верхньокоропецької сільської територіальної 

громади 
8 501,00 

07529000000 Бюджет Вилоцької селищної територіальної громади 39 261,00 



Код бюджету Назва місцевого бюджету адміністративно-

територіальної одиниці 

Обсяг 

субвенції 

загального 

фонду 

(видатки 

споживання) 

грн 

07530000000 Бюджет Виноградівської міської територіальної громади 2 737,00 
07531000000 Бюджет Вишківської селищної територіальної громади 36 850,00 
07532000000 Бюджет Воловецької селищної територіальної громади 57,00 
07533000000 Бюджет Горінчівської сільської територіальної громади 4 207,00 
07535000000 Бюджет Дубівської селищної територіальної громади 13 593,00 
07536000000 Бюджет Дубриницько-Малоберезнянської сільської 

територіальної громади 
16 899,00 

07537000000 Бюджет Жденіївської селищної територіальної громади 92,00 
07538000000 Бюджет Івановецької сільської територіальної громади 26 191,00 
07539000000 Бюджет Колочавської сільської територіальної громади 40 856,00 
07540000000 Бюджет Кольчинської селищної територіальної громади 35 456,00 
07541000000 Бюджет Королівської селищної територіальної громади 86 169,00 
07542000000 Бюджет Костринської сільської територіальної громади 28 518,00 
07543000000 Бюджет Міжгірської селищної територіальної громади 8 875,00 
07544000000 Бюджет Неліпинської сільської територіальної громади 2 604,00 
07545000000 Бюджет Нересницької сільської територіальної громади 2 539,00 
07546000000 Бюджет Нижньоворітської сільської територіальної громади 361,00 

07547000000 Бюджет Пийтерфолвівської сільської територіальної 

громади 
87 229,00 

07548000000 Бюджет Пилипецької сільської територіальної громади 86,00 
07549000000 Бюджет Рахівської міської територіальної громади 162 436,00 
07550000000 Бюджет Свалявської міської територіальної громади 36 114,00 
07551000000 Бюджет Середнянської селищної територіальної громади 10 021,00 
07552000000 Бюджет Синевирської сільської територіальної громади 206,00 
07553000000 Бюджет Солотвинської селищної територіальної громади 9 811,00 
07554000000 Бюджет Ставненської сільської територіальної громади 20 409,00 
07556000000 Бюджет Тересвянської селищної територіальної громади 1 546,00 
07557000000 Бюджет Тур'є-Реметівської сільської територіальної громади 16 376,00 
07558000000 Бюджет Углянської сільської територіальної громади 3 588,00 
07559000000 Бюджет Ужгородської міської територіальної громади 36 424,00 
07560000000 Бюджет Усть-Чорнянської селищної територіальної громади 24 454,00 
07561000000 Бюджет Хустської міської територіальної громади 52 017,00 
07562000000 Бюджет Чинадіївської селищної територіальної громади 157,00 
07563000000 Бюджет Чопської міської територіальної громади 65 278,00 
07564000000 Бюджет Ясінянської селищної  територіальної громади 63 566,00 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 2 

РОЗПОДІЛ 

обсягу субвенції на підтримку окремих закладів та заходів у системі охорони 

здоров’я  
Код програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевого 

бюджету/код 

бюджету 

Найменування головного розпорядника коштів /коду 

програмної класифікації видатків та кредитування 

місцевих бюджетів /адміністративно-територіальної 

одиниці 

Обсяг субвенції 

загального 

фонду (видатки 

споживання), 

грн 

1 2 3 

 

0710000 

 

Департамент охорони здоров’я 

облдержадміністрації – всього,  

з них: 

2 842 000,00 

0712050 
Медико-соціальний захист дітей-сиріт і дітей, 

позбавлених батьківського піклування 
220 500,00 

0712060 Створення банків крові та її компонентів 220 200,00 

0712100 Стоматологічна допомога населенню 538 800,00 

0712130 
Проведення належної медико-санітарної 

експертизи (МСЕК)  
220 200,00 

0712151 
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері 

охорони здоров’я 
        220 200,00 

0719430 

Субвенція з місцевого бюджету на здійснення 

підтримки окремих закладів та заходів у системі 

охорони здоров`я за рахунок відповідної 

субвенції з державного бюджету 

1 422 100,00 

07532000000 Бюджет Воловецької селищної територіальної 

громади 
1 422 100,00 

 Комунальне некомерційне підприємство 

„Воловецька центральна районна лікарня 

Воловецької селищної ради” (для недопущення 

виникнення заборгованості з виплати заробітної 

плати працівникам та нарахувань на неї) 

1 422 100,00  

 

Додаток 3 

РОЗПОДІЛ 

обсягу субвенції на підтримку 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) 

 
Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевого 

Найменування головного розпорядника коштів /коду 

програмної класифікації видатків та кредитування 

місцевих бюджетів /адміністративно-територіальної 

одиниці/назва закладу 

Обсяг субвенції 

 спеціального фонду 

(видатки розвитку), 

грн 



бюджету/код 

бюджету 

1 2 3 

 
Департамент охорони здоров’я 

облдержадміністрації 
16 403 100,00 

0712010 
Багатопрофільна стаціонарна медична допомога 

населенню 
1 880 000,00 

 

Реконструкція системи киснепостачання корпусу "В" 

Комунального некомерційного підприємства 

"Закарпатська обласна клінічна лікарня імені Андрія 

Новака» Закарпатської обласної ради за адресою: 

м.Ужгород, вул. Капушанська, 22 

1 880 000,00 

0712020 
Спеціалізована стаціонарна медична допомога 

населенню 
1 396 100,00 

 

Реконструкція системи постачання лікувального кисню 

Комунального некомерційного підприємства «Обласна 

клінічна інфекційна лікарня» Закарпатської обласної 

ради» по вул. Грибоєдова, № 20 в м.Ужгород" 

963 000,00 

 

Централізована система постачання лікувального 

кисню до Комунального некомерційного підприємства 

„Обласна клінічна інфекційна лікарня» Закарпатської 

обласної ради" 

433 100,00 

0719430 

Субвенція з місцевого бюджету на здійснення 

підтримки окремих закладів та заходів у системі 

охорони здоров`я за рахунок відповідної субвенції з 

державного бюджету – всього, з них: 

13 127 000,00 

07502000000 Бюджет Тячівської міської територіальної громади 2 410 000,00 

 

Реконструкція системи лікувального газопостачання в 

КНП "Тячівська районна лікарня" Тячівської міської 

ради Закарпатської області за адресою: Закарпатська 

обл., Тячівський р-н, місто Тячів, вул. Нересенська, 

будинок 48" 

 

2 410 000,00 

07504000000 Бюджет Іршавської міської територіальної громади 1 000 000,00 

 Реконструкція системи постачання лікувального кисню  

КНП "Іршавська міська лікарня" Іршавської міської 

ради Закарпатської області по вул.Комарова,16 в 

м.Іршава 

1 000 000,00 

07507000000 
Бюджет Мукачівської міської територіальної 

громади 
1 100 000,00 

 

Капітальний ремонт  лікувального газопостачання  

терапевтичного та  пологового  корпусів  КНП 

«Мукачівська районна лікарня» в м.Мукачево  по 

вул.Пирогова,8-13 

1 100 000,00 

07517000000 
Бюджет Берегівської міської територіальної 

громади 
1 606 000,00 



 

Реконструкція системи постачання лікувального кисню 

корпусу Б (новий) літера "Є-є" Комунального 

некомерційного підприємства "Берегівська лікарня 

імені Бертолона Ліннера  Берегівської міської ради" по 

вул. Ліннера Бертолона, №2 в м.Берегово 

Закарпатської області 

1 606 000,00 

07530000000 
Бюджет Виноградівської міської територіальної 

громади 
450 000,00 

 

Комунальне некомерційне підприємство 

„Виноградівська районна лікарня” Виноградівської 

міської ради Закарпатської області - придбання 

обладнання  для систем централізованої подачі кисню 

(дизельна електростанція потужністю 105 кВт; тощо) 

450 000,00 

07532000000 Бюджет Воловецької селищної територіальної 

громади 
1 183 000,00 

 Реконструкція системи постачання лікувального кисню  

КНП „Воловецька центральна лікарня Воловецької 

селищної ради”по вул.Карпатська,23 в смт Воловець 

Закарпатської області 

1 183 000,00 

07543000000 Бюджет Міжгірської селищної територіальної 

громади 
2 128 000,00 

 Реконструкція системи постачання лікувального кисню 

акушерсько-гінекологічного корпусу КНП «ЛПУ 

Міжгірська РЛ» по вул. Возз′єднання № 4 в смт. 

Міжгір′я Закарпатської області. Коригування 

1 322 800,00 

 Реконструкція системи постачання лікувального кисню 

головного корпусу КНП «ЛПУ Міжгірська РЛ» по вул. 

Возз′єднання № 4 в смт. Міжгір′я Закарпатської 

області. Коригування 

805 200,00 

07549000000 Бюджет Рахівської міської територіальної громади 1 250 000,00 

 

Капітальний ремонт системи постачання лікувального 

кисню корпусу "Г" Комунального некомерційного 

підприємства "Рахівська районна лікарня" Рахівської 

міської ради Закарпатської області по вул. 

Карпатська,1 в м.Рахів. Коригування 

 1 250 000,00 

07550000000 Бюджет Свалявської міської територіальної 

громади 
1 000 000,00 

 Реконструкція системи постачання лікувального кисню 

КНП "Свалявська міська лікарня" Свалявської міської 

ради Закарпатської області по вул.Визволення, буд.23 в 

м.Свалява 

1 000 000,00 

07559000000 Бюджет Ужгородської міської територіальної 

громади 
1 000 000,00 

 Реконструкція системи постачання лікувального кисню 

КНП  «Центральна міська клінічна лікарня» 

Ужгородської міської ради 
1 000 000,00 

 

 

 

 



Додаток 4  

РОЗПОДІЛ 

обсягу субвенції обсягу субвенції на підтримку окремих закладів та заходів у 

системі охорони здоров’я  (забезпечення діагностичним обладнанням закладів 

охорони здоров’я, які залучені до здійснення заходів, пов’язаних із 

запобіганням поширенню на території України гострої респіраторної хвороби 

COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та боротьбою з її 

наслідками) 

 
Код програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевого 

бюджету/код 

бюджету 

Найменування головного розпорядника коштів /коду 

програмної класифікації видатків та кредитування 

місцевих бюджетів /адміністративно-територіальної 

одиниці/назва закладу 

Обсяг субвенції 

спеціального 

фонду 

 (видатки 

розвитку), грн 

1 2 3 

 
Департамент охорони здоров’я 

облдержадміністрації 
12 500 000,00 

0712010 
Багатопрофільна стаціонарна медична 

допомога населенню 
2 500 000,00 

 
КНП „Закарпатська обласна клінічна лікарня 

ім.А.Новака” Закарпатської обласної ради 
2 500 000,00 

0719430 

Субвенція з місцевого бюджету на здійснення 

підтримки окремих закладів та заходів у 

системі охорони здоров`я за рахунок 

відповідної субвенції з державного бюджету – 

всього, з них: 

10 000 000,00 

07502000000 
Бюджет Тячівської міської територіальної 

громади 
2 500 000,00 

 
КНП „Тячівська районна лікарня” Тячівської 

міської ради 
2 500 000,00 

07504000000 Бюджет Іршавської міської територіальної 

громади 
2 500 000,00 

 КНП „Іршавська міська лікарня” Іршавської 

міської ради 
2 500 000,00 

07507000000 
Бюджет Мукачівської міської територіальної 

громади 
2 500 000,00 

 КНП „Мукачівська центральна районна лікарня”  2 500 000,00 

07550000000 Бюджет Свалявської міської територіальної 

громади 
2 500 000,00 

 КНП „Свалявська міська лікарня” Свалявської 

міської ради 
2 500 000,00 

 

 

 

 

 



                                                                                      Додаток 5  

ПЕРЕРОЗПОДІЛ 

субвенції з державного бюджету на підтримку окремих закладів та 

заходів в 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)  

 

 
Код програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевого 

бюджету/код 

бюджету 

Найменування головного розпорядника коштів /коду 

програмної класифікації видатків та кредитування місцевих 

бюджетів /адміністративно-територіальної одиниці/назва 

закладу  

Обсяг 

субвенції 

спеціального 

фонду 

(видатки 

розвитку) 

(грн) 
0710000 Департамент охорони здоров’я облдержадміністрації  

 

0712010 

Багатопрофільна стаціонарна медична допомога 

населенню 
-183 600,00 

 КНП "Закарпатська обласна клінічна лікарня 

ім.А.Новака" Закарпатської обласної ради 

-183 600,00 

 

 

0712020 

Спеціалізована стаціонарна медична допомога 

населенню 
-2 000,00 

 КНП „Обласний клінічний фтизіопульмонологічний 

лікувально-діагностичний центр” Закарпатської 

обласної ради 

-2 000,00 

0719430 

Субвенція з місцевого бюджету на здійснення 

підтримки окремих закладів та заходів у системі 

охорони здоров`я за рахунок відповідної субвенції з 

державного бюджету – всього, з них: 

185 600,00 

07507000000 
Бюджет Мукачівської міської територіальної 

громади 
- 32 000,00 

 КНП „Мукачівська центральна районна лікарня” -32 000,00 

07561000000 Бюджет Хустської міської територіальної громади -219 460,00 

 
КНП „Хустська центральна лікарня імені Віцинського 

Остапа Петровича” Хустської міської ради 
- 219 460,00 

07530000000 
Бюджет Виноградівської міської територіальної 

громади 
437 060,00 

 
КНП „Виноградівська районна лікарня” 

Виноградівської міської ради Закарпатської області 
437 060,00 

ВИРІШИЛИ: погодити внесення відповідних зміни до розпису обласного 

бюджету на 2021 рік та подати їх на розгляд сесії обласної ради. 

Голосували: «ЗА» – одноголосно. Рішення прийнято 

6. СЛУХАЛИ: Про розподіл та перерозподіл субвенцій з державного 

бюджету у галузі освіти 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, розпорядження Кабінету Міністрів України від 15 грудня 2021 №1662-

р „Про розподіл резерву коштів освітньої субвенції з державного бюджету 

місцевим бюджетам у 2021 році та перерозподіл деяких видатків державного 

бюджету і надання кредитів з державного бюджету, передбачених Міністерству 

освіти і науки на 2021 рік”, пункту 13 рішення обласної ради від 17.12.2020 № 40 

„Про обласний бюджет на 2021 рік”:  

1. Департаменту фінансів облдержадміністрації (Лазар П.Д.):  

1.1. Внести зміни до обсягу доходів загального фонду обласного бюджету 

згідно з додатком 1. 

1.2. Зменшити обсяг видатків обласного бюджету головному розпоряднику 

коштів обласного бюджету – департаменту освіти і науки, молоді та спорту 

облдержадміністрації згідно з додатком 2.  

1.3. Розподілити освітню субвенцію з державного бюджету головному 

розпоряднику коштів обласного бюджету – департаменту освіти і науки, молоді 

та спорту облдержадміністрації за КПКВК 0611142 „Інші програми та заходи у 

сфері освіти” в сумі 107 732 800,00 грн, в тому числі на придбання шкільних 

автобусів, у тому числі обладнаних місцями для дітей з особливими освітніми 

потребами в сумі 33 229 600,00 грн та на забезпечення створення належних 

санітарно-гігієнічних умов у приміщеннях закладів загальної середньої освіти в 

сумі 74 503 200,00 грн, видатки розвитку.  

Додаток 1 

              

Зміни до обсягу доходів загального фонду обласного бюджету на 2021 рік

                                                                  (грн) 

 

Код 

 

Найменування згідно з 

класифікацією доходів бюджету 

 

Зменшення обсягу 

 

Збільшення обсягу 

41035900 

Субвенція з державного бюджету 

місцевиепм бюджетам на заходи, 

спрямовані на боротьбу з гострою 

респіраторною хворобою COVID-19, 

спричиненою коронавірусом SARS-

CoV-2, та її наслідками під час 

навчального процесу у закладах 

загальної середньої освіти 

 

 

2 697 600,00 

 

41037200 

Субвенція з державного бюджету 

місцевим бюджетам на забезпечення 

якісної, сучасної та доступної 

загальної середньої освіти „Нова 

українська школа” 

 

13 428 600,00 

 

41033900 Освітня субвенція з державного 

бюджету місцевим бюджетам  

 
 107 732 800,00    

 Всього 16 126 200,00 107 732 800,00 

 



Додаток 2 

            

Зменшення обсягу видатків обласного бюджету  

головному розпоряднику коштів обласного бюджету – 

 департаменту освіти і науки, молоді та спорту облдержадміністрації 

  
Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевого 

бюджету/код 

бюджету 

Найменування головного 

розпорядника коштів /коду 

програмної класифікації видатків 

та кредитування місцевих 

бюджетів /адміністративно-

територіальної одиниці 

Зменшення обсягу видатків (загальний фонд) грн 

Всього, у тому 

числі 

видатки 

споживання 

видатки 

розвитку 

1 2 3 4 5 

0610000 

Департамент освіти і науки, 

молоді та спорту 

облдержадміністрації 

 

16 126 200,00 

 

13 306 700,00 2 819 500,00 

0611192 

 

Субвенція з державного бюджету 

місцевим бюджетам на заходи, 

спрямовані на боротьбу з гострою 

респіраторною хворобою COVID-

19, спричиненою коронавірусом 

SARS-CoV-2, та її наслідками під 

час навчального процесу у 

закладах загальної середньої 

освіти 

2 697 600,00 27 600,00 2 670 000,00 

0611182 

 

Виконання  заходів, спрямованих 

на забезпечення якісної, сучасної 

та доступної загальної середньої 

освіти „Нова українська школа” 

за рахунок субвенції з державного 

бюджету місцевим бюджетам   

2 831 600,00 2 831 600,00  

 в тому числі заробітна плата: 2 338 900,00 2 338 900,00  

 

0619350 

 

Субвенція з місцевого бюджету 

на забезпечення якісної, 

сучасної та доступної загальної 

середньої освіти „Нова 

українська школа” у 2021 році 

за рахунок відповідної субвенції 

з державного бюджету 

10 597 000,00 10 447 500,00 149 500,00 

07501000000 Бюджет Вільховецької сільської 

територіальної громади 
108 100,00 108 100,00  

07502000000 Бюджет Тячівської міської 

територіальної громади 
200 000,00 200 000,00  

07503000000 Бюджет Полянської сільської 

територіальної громади 
106 000,00 106 000,00  

07504000000 Бюджет Іршавської міської 

територіальної громади 
234 900,00 234 900,00  

07505000000 Бюджет Перечинської міської 

територіальної громади 
91 200,00 91 200,00  

07506000000 Бюджет Баранинської сільської 

територіальної громади 
57 500,00 57 500,00  



07507000000 Бюджет Мукачівської міської 

територіальної громади 
630 000,00 630 000,00  

07508000000 Бюджет Великоберезнянської 

селищної територіальної громади 
105 000,00 105 000,00  

07509000000 Бюджет Горондівської сільської 

територіальної громади 
69 500,00 69 500,00  

07510000000 Бюджет Довжанської сільської 

територіальної громади 
111 100,00 111 100,00  

07511000000 Бюджет Зарічанської сільської 

територіальної громади 
68 100,00 68 100,00  

07512000000 Бюджет Кам`янської сільської 

територіальної громади 
105 100,00 105 100,00  

07513000000 Бюджет Керецьківської сільської 

територіальної громади 
72 100,00 72 100,00  

07514000000 Бюджет Косоньської сільської 

територіальної громади 
78 200,00 78 200,00  

07515000000 Бюджет Оноківської сільської 

територіальної громади 
41 900,00 37 700,00 4 200,00 

07516000000 Бюджет Холмківської сільської 

територіальної громади 
107 700,00 107 700,00  

07517000000 Бюджет Берегівської міської 

територіальної громади 
504 000,00 480 900,00 23 100,00 

07518000000 Бюджет Батівської селищної 

територіальної громади 
123 700,00 123 700,00  

07519000000 Бюджет Бедевлянської сільської 

територіальної громади 
82 600,00 82 600,00  

07520000000 Бюджет Білківської сільської 

територіальної громади 
179 300,00 179 300,00  

07521000000 Бюджет Богданської сільської 

територіальної громади 
78 500,00 78 500,00  

07522000000 Бюджет Буштинської селищної 

територіальної громади 
145 300,00 145 300,00  

07523000000 Бюджет Великоберезької 

сільської територіальної громади 
88 600,00 88 600,00  

07524000000 Бюджет Великобийганської 

сільської територіальної громади 
79 600,00 78 300,00 1 300,00 

07525000000 Бюджет Великобичківської 

селищної територіальної громади 
501 200,00 501 200,00  

07526000000 Бюджет Великодобронської 

сільської територіальної громади 
94 500,00 80 600,00 13 900,00 

07527000000 Бюджет Великолучківської 

сільської територіальної громади 

263 600,00 192 600,00 71 000,00 

07528000000 Бюджет Верхньокоропецької 

сільської територіальної громади 
80 800,00 80 800,00  

07529000000 Бюджет Вилоцької селищної 

територіальної громади 
132 600,00 131 500,00 1 100,00 

07530000000 Бюджет Виноградівської міської 

територіальної громади 
524 500,00 524 500,00  

07531000000 Бюджет Вишківської селищної 

територіальної громади 
74 000,00 74 000,00  

07532000000 Бюджет Воловецької селищної 

територіальної громади 
73 000,00 68 800,00 4 200,00 



07533000000 Бюджет Горінчівської сільської 

територіальної громади 
114 900,00 111 900,00 3 000,00 

07534000000 Бюджет Драгівської сільської 

територіальної громади 
111 600,00 111 600,00  

07535000000 Бюджет Дубівської селищної 

територіальної громади 
116 700,00 116 700,00  

07536000000 
Бюджет Дубриницько-

Малоберезнянської сільської 

територіальної громади 

108 100,00 108 100,00  

07537000000 Бюджет Жденіївської селищної 

територіальної громади 
62 800,00 62 800,00  

07538000000 Бюджет Івановецької сільської 

територіальної громади 
101 700,00 101 700,00  

07539000000 Бюджет Колочавської сільської 

територіальної громади 
129 900,00 129 900,00  

07540000000 Бюджет Кольчинської селищної 

територіальної громади 
72 600,00 72 600,00  

07541000000 Бюджет Королівської селищної 

територіальної громади 
130 900,00 130 900,00  

07542000000 Бюджет Костринської сільської 

територіальної громади 
91 300,00 91 300,00  

07543000000 Бюджет Міжгірської селищної 

територіальної громади 
343 900,00 343 900,00  

07544000000 Бюджет Неліпинської сільської 

територіальної громади 
67 200,00 67 200,00  

07545000000 Бюджет Нересницької сільської 

територіальної громади 
198 900,00 198 900,00  

07546000000 Бюджет Нижньоворітської 

сільської територіальної громади 
137 600,00 137 600,00  

07547000000 Бюджет Пийтерфолвівської 

сільської територіальної громади 
156 500,00 156 500,00  

07548000000 Бюджет Пилипецької сільської 

територіальної громади 
26 400,00 26 400,00  

07549000000 Бюджет Рахівської міської 

територіальної громади 
190 500,00 190 500,00  

07550000000 Бюджет Свалявської міської 

територіальної громади 
188 400,00 188 400,00  

07551000000 Бюджет Середнянської селищної 

територіальної громади 

140 000,00 140 000,00  

07552000000 Бюджет Синевирської сільської 

територіальної громади 
48 400,00 48 400,00  

07553000000 Бюджет Солотвинської селищної 

територіальної громади 
408 500,00 408 500,00  

07554000000 Бюджет Ставненської сільської 

територіальної громади 
119 100,00 119 100,00  

07555000000 Бюджет Сюртівської сільської 

територіальної громади 
101 800,00 101 800,00  

07556000000 Бюджет Тересвянської селищної 

територіальної громади 
125 600,00 125 600,00  

07557000000 Бюджет Тур`є-Реметівської 

сільської територіальної громади 
260 300,00 250 300,00 10 000,00 

07558000000 Бюджет Углянської сільської 

територіальної громади 
113 900,00 113 900,00  



07559000000 Бюджет Ужгородської міської 

територіальної громади 
556 000,00 556 000,00  

07560000000 Бюджет Усть-Чорнянської 

селищної територіальної громади 
76 100,00 76 100,00  

07561000000 Бюджет Хустської міської 

територіальної громади 
646 200,00 646 200,00  

07562000000 Бюджет Чинадіївської селищної 

територіальної громади 
135 200,00 128 100,00 7 100,00 

07563000000 Бюджет Чопської міської 

територіальної громади 
129 000,00 129 000,00  

07564000000 Бюджет Ясінянської селищної 

територіальної громади 
174 800,00 164 200,00 10 600,00 

ВИРІШИЛИ: погодити внесення відповідних зміни до розпису обласного 

бюджету на 2021 рік та подати їх на розгляд сесії обласної ради. 

Голосували: «ЗА» – одноголосно. Рішення прийнято 

Також, Лазар П. Д. озвучив що відповідно до розпорядження КМУ від 15 

грудня 2021 року № 1661-р зменшено обсяг субвенції з державного бюджету на 

реалізацію інфраструктурних проектів та розвиток об'єктів соціально-культурної 

сфери на суму 4 063,0 тис. грн за рахунок якої фінансувався об’єкт Капітальний 

ремонт покриття місць стоянки повітряних суден аеродрому “Ужгород” по 

вул. Собранецькій, 145 в м.Ужгород, враховуючи зазначене потрібно внести 

відповідні зміни головному розпоряднику коштів – обласна рада. 

Крім того, пропонується у межах загального обсягу видатків обласного 

бюджету перерозподіл бюджетних призначень, зокрема: 

за рахунок зменшення видатків головним розпорядникам коштів 

обласного бюджету - департаменту культури, національностей та релігій 

облдержадміністрації  у сумі 1 069,3 тис.грн., управлінню капітального 

будівництва облдержадміністрації – 2 549,5 тис.грн., департаменту 

інфраструктури, розвитку і утримання мережі автомобільних доріг загального 

користування місцевого значення облдержадміністрації  – 500,0 тис.грн. та 

департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації – 381,2 тис.грн. збільшено  

видатки департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації для розроблення 

проектної документації „Реконструкція будівель та споруд комунального 

некомерційного підприємства „Обласна дитяча лікарня” Закарпатської обласної 

ради за адресою: вул. Франка Івана №№ 39,41,43, вул. Василя Цібере №76/2 в 

м.Мукачево – 3 000,0 тис.грн. та бюджету Рахівської міської територіальної 

громади – 1 500,0 тис.грн. іншу дотацію; 

перерозподілено у межах загального обсягу видатків головних 

розпорядників коштів: 

департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації  – 912,0 тис.грн. - 

збільшено на оплату енергоносіїв КНП „Закарпатська обласна клінічна лікарня 

ім..А.Новака” та КНП „Обласна дитяча лікарня” за рахунок зменшення видатків 

на енергоносії Закарпатського територіального центру екстреної допомоги, 

дитячого туберкульозного санаторію „Човен” та обласної психіатричної лікарні 

в м.Берегово; 



департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації: 

збільшено видатки на оплату праці за рахунок зменшення інших видатків по 

Обласному соціальному гуртожитку для дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування на суму 15,0 тис.грн., збільшено видатки на оплату за 

природний газ Мукачівському дитячому будинку-інтернат у сумі 138,0 тис.грн., 

на оплату послуг із страхування майна у сумі 58,4 тис.грн. Виноградівському 

дитячому будинку-інтернат та Мукачівському психоневрологічному інтернату 

 №1, на оплату праці з нарахуваннями Мукачівському психоневрологічному 

інтернату в сумі 36,6 тис.грн. за рахунок зменшення видатків на оплату інших 

енергоносіїв Тур'я-Реметівському психоневрологічному інтернату на суму 133,0 

тис.грн. та на оплату електроенергії і природного газу Обласному центру 

комплексної реабілітації осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю у сумі 100,0 

тис.грн. у зв’язку з економією (простій Виноградівського відділення медичної 

реабілітації); 

департаменту культури, національностей та релігій облдержадміністрації 

за рахунок зменшення видатків на фінансову підтримку театрів (економія по 

угорському театру) збільшено капітальні видатки на поповнення бібліотечного 

фонду (передплата періодичних видань) Закарпатській обласній науковій 

бібліотеці імені Федора Потушняка у сумі 100,0 тис.грн. та Обласному 

організаційно-методичному центру культури за рахунок зменшення інших 

поточних видатків збільшено видатки на оплату природного газу у сумі 5,0 

тис.грн.; 

департаменту екології та природних ресурсів облдержадміністрації 

перерозподілено видатки по програмі охорони навколишнього природного 

середовища Закарпатської області на 2021-2023 роки передбачено для 

Басейневого управління водних ресурсів річки Тиса - 150,0 тис.грн. 

(функціонування системи моніторингу поверхневих вод суббасейну річки Тиси) 

та для Державної екологічної інспекції у Закарпатській області – 150,0 тис.грн. 

(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) за рахунок інших заходів програми; 

управлінню цивільного захисту облдержадміністрації на виконання 

заходів програми розвитку цивільного захисту Закарпатської області 

перерозподілено 4,3 тис. грн. за рахунок видатків на комунальні послуги та 

енергоносії; 

департаменту інфраструктури, розвитку і утримання мережі 

автомобільних доріг загального користування місцевого значення 

облдержадміністрації перерозподілено 100,0 тис.грн. із загального фонду до 

спеціального фонду іншу субвенцію для бюджету Великобийганської сільської 

територіальної громади з метою ефективного використання коштів, та, 

відповідно до погодженого  Укравтодором уточненого переліку доріг 

пропонується здійснити за рахунок коштів субвенції (дорожньої) з державного 

бюджету перерозподіл у сумі 1,0 тис.грн., а саме збільшити на 1 тис.грн. обсяг 



субвенції бюджету Рахівської міської територіальної для  проведення робіт з 

капітального ремонту доріг; 

обласній раді – за рахунок зменшення видатків з Програми підтримки 

розвитку інформаційної галузі Закарпаття на 2021-2023 роки у сумі 15,0 тис.грн 

збільшити на цю суму видатки на  Програму інформатизації області на 2019-2021 

роки, за рахунок зменшення видатків по спеціальному фонду з об’єктів 

„Капітальний ремонт покрівлі адмінбудинку (6-й поверх, пл.Народна,4 в 

м.Ужгород. (Коригування)” – 175,0 тис.грн та „Капітальний ремонт приміщень 2 

та 3 поверху Закарпатського апеляційного суду по вул.Довженка,7 в м. Ужгород. 

Коригування” у сумі 807,0 тис.грн збільшити видатки на поповнення статутного 

капіталу суб’єктів господарювання – 400,0 тис.грн (Програма підвищення 

ефективності функціонування Закарпатського обласного комунального 

підприємства „Міжнародний аеропорт „Ужгород” на 2021-2024 роки – 200,0 тис. 

грн. та Програма надання фінансової підтримки Комунальному підприємству 

Закарпатської обласної ради „Будкомплекторг” на 2021 рік – 200,0 тис.грн) та на 

капітальний ремонт системи опалення приміщень літери „В” Закарпатського 

інституту післядипломної педагогічної освіти за адресою: м.Ужгород, вул. 

Волошина, 35, перший поверх в сумі - 299,0 тис. грн. і капітальний ремонт 

системи опалення із заміною димохідної труби в с. Яноші містечко Чікош вул. 

Батозі,1 – 283,0 тис. гривень.   

ВИРІШИЛИ: включи зазначене питання в порядок денний сесії обласної ради, 

як невідкладне та рекомендувати департаменту фінансів підготувати проект 

рішення Про внесенні змін до обласного бюджету на 2021 рік та подати на 

розгляд сесії обласної ради; 
Голосували: «ЗА» – одноголосно. Рішення прийнято 

7. СЛУХАЛИ: Звіт про виконання обласного бюджету за 9 місяців  

Інформує: ЛАЗАР Петро Данилович – директор 

департаменту фінансів облдержадміністрації 

СЛУХАЛИ: Лазар П. Д. доповів зміст питання  

ВИРІШИЛИ: взяти інформацію до відома 

Голосували: «ЗА» – одноголосно. Рішення прийнято 

8. СЛУХАЛИ: Щодо уточнення напрямів використання коштів департаменту 

соціального захисту населення 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  

9. СЛУХАЛИ: Щодо уточнення напрямів використання коштів департаменту 

економічного та регіонального розвитку, торгівлі, залучення інвестицій, 



забезпечення виконання державних програм та контролю за їх виконанням 

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  

10. СЛУХАЛИ: Щодо уточнених напрямків використання коштів 

Департаменту охорони здоров’я  

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  

11.  СЛУХАЛИ:  Щодо уточнених напрямків використання коштів департаменту 

освіти і науки 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  

12. СЛУХАЛИ: Щодо уточнених напрямків використання коштів 

департаменту АПК 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  

13. СЛУХАЛИ: Тарифи та перелік платних послуг, які можуть надаватися в 

КНП «Закарпатська обласна клінічна лікарня імені А. Новака» ЗОР  

Інформує: Чубирко Іван Іванович – голова постійної 

комісії обласної ради з питань бюджету 

ВИРІШИЛИ: погодити тарифи та перелік платних послуг згідно поданої 

інформації (додається) 

Голосували: «ЗА» – одноголосно. Рішення прийнято  

ІІ. Попередній розгляд проектів рішень, які виносяться на розгляд засідання 

сесії обласної ради (додається)   

1. СЛУХАЛИ: Про обласний бюджет на 2022 рік 07100000000  (код 

бюджету)  

Інформує: ЛАЗАР Петро Данилович – директор департаменту 

фінансів облдержадміністрації 



ВИСТУПИЛИ: Лазар П. Д. провів презентацію та ознайомив членів бюджетної 

комісії з проектом бюджету на 2022 рік та заначив, що проект обласного 

бюджету на 2022 рік сформовано з урахуванням змін, внесених до Бюджетного 

та Податкового кодексів України й інших законодавчих актів, що стосуються 

місцевих бюджетів та міжбюджетних відносин. Інформував про 

прогнозовані  показники за основними видами доходів та видатків на 2022 рік. 

Чубирко І. І. вніс пропозиції доповнити текстову частину проекту рішення 

наступними пунктами:   

пункт 10 викласти у новій редакції: «Відповідно до статті 16 

Бюджетного кодексу України надати право директору департаменту фінансів 

облдержадміністрації у межах поточного бюджетного періоду, за погодженням 

із головою постійної комісії обласної ради з питань бюджету, здійснювати на 

конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів обласного бюджету 

на депозитах, з подальшим поверненням таких коштів до кінця поточного 

бюджетного періоду» 

Голосували: "ЗА"– одноголосно. Рішення прийнято.  

Доповнити рішення пунктом 16. Головним розпорядникам коштів 

обласного бюджету не пізніше 01 березня 2022 року та у двотижневий термін 

після внесення змін до бюджету на 2022 рік погоджувати із постійною комісією 

обласної ради з питань бюджету напрямки спрямування капітальних видатків та 

коштів, передбачених у обласному бюджеті на фінансування програм. Копії 

погоджень подати департаменту фінансів облдержадміністрації 

Департаменту фінансів обласної державної адміністрації здійснювати 

фінансування програм, кошти на виконання яких передбачені в обласному 

бюджеті на 2022 рік, після погодження переліків заходів постійною комісією 

обласної ради з питань бюджету» 

Голосували: "ЗА"– одноголосно. Рішення прийнято.  

 доповнити рішення пунктом 17 «Обласній державній адміністрації 

погодити з постійною комісією обласної ради з питань бюджету перелік об’єктів 

будівництва, реконструкції, капітального та поточного ремонтів автомобільних 

доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної 

власності у населених пунктах за рахунок відповідної субвенції з державного 

бюджету місцевим бюджетам». 

Голосували: "ЗА"– 8.  «Утримались» - 2 (Білецький М. З., Токар Е. В.) 

 Рішення прийнято.  

Рівіс М. М. вніс пропозицію вишукати та передбачити кошти на Обласну 

програму забезпечення жителів області, які страждають на рідкісні (орфанні) 

захворювання, лікарськими засобами та відповідними харчовими продуктами 

для спеціального дієтичного споживання на 2021-2025 роки. 

Чубирко І.І. запропонував зменшити видатки на Обласну програму 

забезпечення медикаментами, виробами медичного призначення і проведення 



безкоштовного зубопротезування ветеранів війни та пільгової категорії 

населення області на 2022-2026 роки у сумі 450,0 тис. грн та відповідно 

збільшити видатки на Обласну програму забезпечення жителів області, які 

страждають на рідкісні (орфанні) захворювання, лікарськими засобами та 

відповідними харчовими продуктами для спеціального дієтичного споживання 

на 2021-2025 роки. 

Голова комісії озвучив також, що треба доповнити пункт 13.4 проекту 

рішення і після тексту «вносити зміни до обсягів видатків та назв об’єктів» 

замінити словами «назв та переліку об’єктів» 

Голосували: "ЗА"– одноголосно. Рішення прийнято.  

ВИРІШИЛИ: рекомендувати департаменту фінансів облдержадміністрації 

врахувати відповідні зміни в обласному бюджеті на 2022 рік та подати в новій 

редакції на розгляд сесії обласної ради. 

Голосували: "ЗА"– одноголосно. Рішення прийнято.  

2. СЛУХАЛИ: Про звіт директора Закарпатського  обласного 

комунального підприємства  «Міжнародний аеропорт Ужгород»   

 Інформує:       : КОЦЮБА Олег Анатолійович – директор ЗОКП 

«Міжнародний аеропорт «Ужгород» 

ВИРІШИЛИ: рекомендувати погодити зазначене питання, включити до 

порядку денного сесії обласної ради 

Голосували: «ЗА» – одноголосно. Рішення прийнято  

3. СЛУХАЛИ: Про Програму фінансової підтримки комунально-

експлуатаційного, автотранспортного господарств обласної ради і 

облдержадміністрації та збереження адмінбудинку (пл. Народна,4), як 

пам’ятки архітектури на 2022 – 2024 р.р.  

Інформує: МИШАНИЧ Андрій Федорович – заступник 

начальника управління ресурсного забезпечення 

апарату облдержадміністрації 

ВИРІШИЛИ: рекомендувати погодити зазначене питання, включити до 

порядку денного сесії обласної ради 

Голосували: «ЗА» – одноголосно. Рішення прийнято  

4. СЛУХАЛИ: Про обласну програму протидії захворюванню на 

туберкульоз на 2022-2026 роки  

5. Про обласну Програму забезпечення медикаментами, виробами 

медичного призначення і проведення безкоштовного зубопротезування 

ветеранів війни та пільгової категорії   населення області на 2022-2026 роки  

6. Про обласну програму боротьби з онкологічними захворюваннями на 

період до 2026 року  



Інформує: ПШЕНИЧНИЙ Анатолій Олександрович – 

директор департаменту охорони здоров’я 

облдержадміністрації 

ВИРІШИЛИ: рекомендувати погодити зазначені питання, включити до порядку 

денного сесії обласної ради 

Голосували: «ЗА» – одноголосно. Рішення прийнято  

7. СЛУХАЛИ: Про Програму забезпечення виконання рішень судів та 

інших виконавчих документів на 2022-2024 роки    

Інформує: МАЛИК Юлія Леонідівна – начальник 

Комунальної установи «Управління спільною 

власністю територіальних громад» Закарпатської 

обласної ради 

ВИРІШИЛИ: рекомендувати погодити зазначене питання, включити до 

порядку денного сесії обласної ради 

Голосували: «ЗА» – одноголосно. Рішення прийнято  

8. СЛУХАЛИ: Про   збільшення   статутного   капіталу Закарпатського 

обласного комунального підприємства  «Міжнародний  аеропорт Ужгород»  

Інформує: БОРТЕЙЧУК Юрій Юрійович – начальник 

управління правового забезпечення діяльності 

обласної ради 

ВИРІШИЛИ: рекомендувати погодити зазначене питання, включити до 

порядку денного сесії обласної ради 

Голосували: «ЗА» – одноголосно. Рішення прийнято  

9. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до Програми забезпечення пожежної 

та техногенної безпеки на території Закарпатської області на 2021-2023 

роки (зі змінами від 23.09.2021) 

Інформує: ГУДАК Роман Васильович – начальник Головного 

управління ДСНС України у Закарпатській області  

ВИРІШИЛИ: рекомендувати погодити зазначене питання, включити до 

порядку денного сесії обласної ради 

Голосували: «ЗА» – одноголосно. Рішення прийнято  

10. СЛУХАЛИ: Про Звернення Закарпатської обласної ради щодо 

неприпустимості набрання чинності проєкту закону «Про внесення змін до 

Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо 

забезпечення збалансованості бюджетних надходжень»   

Інформує: ЛИВЧ Мирослава Михайлівна – керуюча 

справами обласної ради 



ВИРІШИЛИ: рекомендувати погодити зазначене питання, включити до 

порядку денного сесії обласної ради 

Голосували: «ЗА» – одноголосно. Рішення прийнято  

ІІІ. РІЗНЕ  

Ледида О. О. вніс пропозицію, враховуючи, що на підтримку Комунальному 

підприємству Закарпатської обласної ради „Будкомплекторг” на 2021 рік було 

виділено 200 тис.грн, потрібно внести в порядок денний сесії як невідкладні, 

відповідні програми, а саме: Про збільшення статутного капіталу КП 

«Будкомплекторг» ЗОР та до Програми надання фінансової підтримки КП 

«Будкомплекторг» ЗОР. 

ВИРІШИЛИ: включити зазначені питання в порядок денний сесії обласної ради, 

як невідкладні та подати відповідні проекти рішень на розгляд сесії обласної 

ради. 
Голосували: «ЗА» – одноголосно. Рішення прийнято 

 

 

 

 

Голова постійної комісії  

з питань бюджету                                                                       Іван ЧУБИРКО 

 

 

  Секретар комісії                                                                       Василь ЮРИК 

 


