
ПРОТОКОЛ № 33 

проведення засідання постійної комісії обласної ради з питань бюджету 

 Дата проведення: 27.01.2022 

Час проведення: 11:00 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., Ледида О.О., Рівіс М. М., 

Токар Е. В. - члени комісії 

Гуледза Ю. Д., Матрунич І.І., Паульо В.Д.,       

Пийтер Ч.А. - член комісії 

Лазар П.Д. – директор департаменту фінансів, 

Керівники структурних підрозділів ОДА, 

депутати обласної ради 

Порядок денний 

І. Про перерозподіл коштів спеціального фонду обласного бюджету на 2022  

рік 

ІІ. Щодо виділення співфінансування на створення навчально практичних 

центрів сучасної професійної освіти  

ІІІ. Щодо напрямів використання коштів головними розпорядниками у 2022 

році:  

1. Щодо напрямів використання коштів у 2022 році Закарпатської обласної 

ради 

2. Щодо напрямів використання коштів у 2022 році Апаратом Закарпатської 

облдержадміністрації  

3. Щодо напрямів використання коштів у 2022 році Департаментом освіти і 

науки, молоді та спорту 

4. Щодо напрямів використання коштів у 2022 році Департаментом 

соціального захисту населення 

5. Щодо напрямів використання коштів у 2022 році Департамент культури, 

національностей та релігій 

6. Щодо напрямів використання коштів у 2022 році Службою у справах дітей 

7. Щодо напрямів використання коштів у 2022 році Департаментом екології 

та природних ресурсів 

8. Щодо напрямів використання коштів у 2022 році Управлінням 

єврорегіональної співпраці 



9. Щодо напрямів використання коштів у 2022 році Управлінням 

капітального будівництва 

10.  Щодо напрямів використання коштів у 2022 році Управлінням цивільного 

захисту 

Голова комісії інформував про план проведення засідання постійної комісії  

обласної ради з питань бюджету.  

ВИРІШИЛИ: затвердити порядок денний  

Голосували: «ЗА» – одноголосно. Рішення прийнято  

СЛУХАЛИ: І. Про перерозподіл коштів спеціального фонду обласного 

бюджету на 2022  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 23 грудня 2021 № 527 „Про 

обласний бюджет на 2022 рік” та враховуючи лист управління капітального 

будівництва облдержадміністрації від 20.01.2022 № 01-15/36: 

1. Департаменту фінансів облдержадміністрації: 

1.1. Здійснити перерозподіл коштів спеціального фонду обласного 

бюджету (бюджет розвитку) головному розпоряднику коштів – управлінню 

капітального будівництва облдержадміністрації: 

  - зменшити призначення за КПКВК 1517322 „Будівництво медичних 

установ та закладів” по об’єкту „Реконструкція будівель та споруд КНП 

«Обласна дитяча лікарня» Закарпатської обласної ради, за адресою: вул.Франка 

Івана №№ 39, 41, 43, вул.Василя Цібере № 76/2 в м.Мукачево” на суму 600,0 тис. 

гривень.; 

- збільшити призначення за КПКВК 1517325 „Будівництво споруд, установ 

та закладів фізичної культури і спорту” по об’єкту „Реконструкція будівель та 

споруд об'єктів спортивної інфраструктури, розташованих за адресою: місто 

Ужгород, вулиця Заньковецької, будинок 5” на суму 600,0 тис. гривень. 

ВИРІШИЛИ: погодити внесення відповідних зміни до розпису обласного 

бюджету на 2022 рік та подати їх на розгляд сесії обласної ради. 

Голосували: «ЗА» – одноголосно. Рішення прийнято 

СЛУХАЛИ: ІІ. Щодо виділення співфінансування на створення навчально 

практичних центрів сучасної професійної освіти  

Інформує: МАРУСИНЕЦЬ Мар’яна Михайлівна - 

директор департаменту  

ВИСТУПИЛИ: Марусинець М. М. доповіла, що з метою створення навчально-

практичних центрів на базі закладів професійно-технічної освіти області є 

потреба виділення додаткових коштів для забезпечення співфінансування з 

обласного бюджету у сумі 1 287 900 гривень (10% від загальної вартості) 

Чубирко І.І. вніс пропозицію погодити виділення відповідної суми 



співфінансування за рахунок коштів які передбачені в обласному бюджеті на 

2022 рік на утримання відповідних закладів і установ (в межах кошторисних 

призначень), а також виділити кошти на капітальний ремонт котельні  

Мукачівському професійному аграрного ліцею ім. М. Данканича, зазначивши що 

був відповідний лист звернення до обласної ради. 

ВИРІШИЛИ: підтримати пропозицію голови комісії та виділення коштів на 

створення НПЦ та Мукачівський аграрний ліцей  

Голосували: «ЗА» – одноголосно. Рішення прийнято 

 ІІІ. Щодо напрямів використання коштів головними розпорядниками у 2022 

році:  

1. СЛУХАЛИ: Щодо напрямів використання коштів у 2022 році 

Закарпатської обласної ради 

Інформує: КОВАЧ Марія Федорівна – заступник 

начальника управління – начальник 

відділу бух. обліку та звітності апарату 

ради 

ВИРІШИЛИ: погодити напрямки використання бюджетних коштів у 2022 році 

згідно поданої інформації (додається) 

Голосували: «ЗА» – одноголосно. Рішення прийнято  

2. СЛУХАЛИ: Щодо напрямів використання коштів у 2022 році Апаратом 

Закарпатської облдержадміністрації  

Інформує: КЛОПОТАР Вікторія Володимирівна -  

начальник відділу - головний бухгалтер 

ВИРІШИЛИ: погодити напрямки використання бюджетних коштів у 2022 році 

згідно поданої інформації (додається) 

Голосували: «ЗА» – одноголосно. Рішення прийнято  

3. СЛУХАЛИ: Щодо напрямів використання коштів у 2022 році 

Департаментом освіти і науки, молоді та спорту 

Інформує: МАРУСИНЕЦЬ Мар’яна Михайлівна - 

директор департаменту 

ВИРІШИЛИ: погодити напрямки використання бюджетних коштів у 2022 році 

згідно поданої інформації (додається) 

Голосували: «ЗА» – одноголосно. Рішення прийнято  

4. СЛУХАЛИ: Щодо напрямів використання коштів у 2022 році 

Департаментом соціального захисту населення 

Інформує: ОМЕЛЯНЮК Наталія Володимирівна 

– в.о. директора департаменту  

СЛУХАЛИ: Рівіс М. М. зауважив, що Регіональна програма оздоровлення та 



відпочинку дітей потребує коригування і вніс пропозицію відкласти на 

доопрацювання напрямки використання коштів.  

ВИРІШИЛИ: погодити напрямки використання бюджетних коштів у 2022 році  

подані департаментом після доопрацювання зазначеної Програми (додається) 

Голосували: «ЗА» – одноголосно. Рішення прийнято  

5. СЛУХАЛИ: Щодо напрямів використання коштів у 2022 році Департамент 

культури, національностей та релігій 

Інформує: ТИЩУК Євген Віталійович - директор 

департаменту  

ВИСТУПИЛИ: Чубірко І. І. вніс пропозицію доручити департаменту культури 

підготувати проект рішення про внесення змін до регіональної програми 

«Розвитку культури Закарпатської області на 2021 – 2023 роки» в частині 

розширення обсягу фінансування в пункті «інші заходи в галузі культури і 

мистецтва», а також погоджувати витрати на поточні видатки з профільною 

комісією з питань освіти, науки, культури, духовності та національних меншин.  

ВИРІШИЛИ: підтримати пропозицію голови комісії та погодити напрямки 

використання бюджетних коштів у 2022 році згідно поданої інформації 

(додається) 

Голосували: «ЗА» – одноголосно. Рішення прийнято  

6. СЛУХАЛИ: Щодо напрямів використання коштів у 2022 році Службою у 

справах дітей 

Інформує: ЯКІМЕЛІНА Світлана Степанівна - 

начальник служби  

ВИРІШИЛИ: погодити напрямки використання бюджетних коштів у 2022 році 

згідно поданої інформації (додається) 

Голосували: «ЗА» – одноголосно. Рішення прийнято  

7.  СЛУХАЛИ: Щодо напрямів використання коштів у 2022 році 

Департаментом екології та природних ресурсів 

Інформує: ШПОНАТАК Юрій Михайлович -  

ВИРІШИЛИ: погодити напрямки використання бюджетних коштів у 2022 році 

згідно поданої інформації (додається) 

Голосували: «ЗА» – одноголосно. Рішення прийнято  

8. СЛУХАЛИ:  Щодо напрямів використання коштів у 2022 році 

Управлінням єврорегіональної співпраці 

https://zakarpat-rada.gov.ua/oblasna-rada/postijni-komisiji/z-pytan-osvity-nauky-kultury-duhovnosti-molodizhnoji-polityky-fizkultury-i-sportu-natsionalnyh-menshyn-ta-informatsijnoji-polityky/


Інформує: БІЛАК Олександр Олександрович – 

начальник управління 

ВИРІШИЛИ: погодити напрямки використання бюджетних коштів у 2022 році 

згідно поданої інформації (додається) 

Голосували: «ЗА» – одноголосно. Рішення прийнято  

9.  СЛУХАЛИ:  Щодо напрямів використання коштів у 2022 році 

Управлінням капітального будівництва 

Інформує: КАЙЗЕР Владислав Володимирович – 

начальник відділу  

ВИРІШИЛИ: погодити напрямки використання бюджетних коштів у 2022 році 

згідно поданої інформації (додається) 

Голосували: «ЗА» – одноголосно. Рішення прийнято  

10. СЛУХАЛИ:  Щодо напрямів використання коштів у 2022 році 

Управлінням цивільного захисту  

Інформує: БУРИШИН Віктор Васильович - 

начальник управління  

ВИРІШИЛИ: погодити напрямки використання бюджетних коштів у 2022 році 

згідно поданої інформації (додається) 

Голосували: «ЗА» – одноголосно. Рішення прийнято  

 

 

Голова постійної комісії  

з питань бюджету                                                                       Іван ЧУБИРКО 

 

 

  Секретар комісії                                                                      Василь ЮРИК 

 


