
ПРОТОКОЛ № 32 

проведення засідання постійної комісії обласної ради з питань бюджету 

 Дата проведення: 29.12.2021 

Час проведення: 12:00 год. 

Місце проведення: малий зал  

Присутні:  

 

 

 

 

      Відсутні: 

 Присутні: 

Чубирко І. І. – голова комісії,  

Крулько В. І – заступник голови комісі 

Юрик В. В. - секретар комісії,  

Білецький М. З., Гуледза Ю. Д., Ледида О.О., 

Пийтер Ч.А., Рівіс М. М., Паульо В.Д.,       

Токар Е. В. - члени комісії 

Матрунич І.І. - член комісії 

Лазар П.Д. – директор департаменту фінансів, 

Керівники структурних підрозділів ОДА, 

депутати обласної ради 

Порядок денний 

1. Щодо напрямів використання коштів Закарпатської обласної ради  

2. Щодо погодження напрямків використання коштів департаменту 

культури, національностей та релігій Закарпатської ОДА 

3. Щодо погодження напрямків використання коштів департаменту охорони 

здоров`я Закарпатської ОДА 

4. Щодо погодження напрямків використання коштів управлінню цивільного 

захисту Закарпатської ОДА 

5. Щодо погодження напрямків використання коштів департаменту 

інфраструктури, розвитку і утримання мережі автомобільних доріг мережі 

загального користування Закарпатської ОДА 

6. Щодо погодження напрямків використання коштів департаменту 

соціального захисту населення Закарпатської ОДА 

 

Голова комісії озвучив та запропонував затвердити порядок денний 

постійної комісії з питань бюджету. 

   ВИРІШИЛИ: затвердити порядок денний  

 Голосували: «ЗА» – одноголосно. Рішення прийнято    

1. СЛУХАЛИ: Щодо напрямів використання коштів Закарпатської обласної 

ради  



Інформує: ЧУБИРКО Іван Іванович – голова постійної 

комісії з питань бюджету 

ВИРІШИЛИ: погодити напрямки використання бюджетних коштів у 2021 році 

згідно поданої інформації (додається) 

Голосували: «ЗА» – одноголосно. Рішення прийнято  

 

2. СЛУХАЛИ: Щодо погодження напрямків використання коштів 

департаменту культури, національностей та релігій Закарпатської ОДА 

Інформує: ЧУБИРКО Іван Іванович – голова постійної 

комісії з питань бюджету 

ВИРІШИЛИ: погодити напрямки використання бюджетних коштів у 2021 році 

згідно поданої інформації (додається) 

Голосували: «ЗА» – одноголосно. Рішення прийнято  

 

3. СЛУХАЛИ: Щодо погодження напрямків використання коштів 

департаменту охорони здоров`я Закарпатської ОДА 

Інформує: ЧУБИРКО Іван Іванович – голова постійної 

комісії з питань бюджету 

ВИРІШИЛИ: погодити напрямки використання бюджетних коштів у 2021 році 

згідно поданої інформації (додається) 

Голосували: «ЗА» – одноголосно. Рішення прийнято  

 

4. СЛУХАЛИ: Щодо погодження напрямків використання коштів 

управлінню цивільного захисту Закарпатської ОДА 

Інформує: ЧУБИРКО Іван Іванович – голова постійної 

комісії з питань бюджету 

ВИРІШИЛИ: погодити напрямки використання бюджетних коштів у 2021 році 

згідно поданої інформації (додається) 

Голосували: «ЗА» – одноголосно. Рішення прийнято  

 

5. СЛУХАЛИ: Щодо погодження напрямків використання коштів 

департаменту інфраструктури, розвитку і утримання мережі 

автомобільних доріг мережі загального користування Закарпатської ОДА 

Інформує: ЧУБИРКО Іван Іванович – голова постійної 

комісії з питань бюджету 

ВИРІШИЛИ: погодити напрямки використання бюджетних коштів у 2021 році 

згідно поданої інформації (додається) 

Голосували: «ЗА» – одноголосно. Рішення прийнято  



 

6. СЛУХАЛИ: Щодо погодження напрямків використання коштів 

департаменту соціального захисту населення Закарпатської ОДА 

Інформує: ЧУБИРКО Іван Іванович – голова постійної 

комісії 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                                                                     Василь ЮРИК 

 


