
ПРОТОКОЛ № 39 

проведення засідання постійної комісії обласної ради з питань бюджету 

 Дата проведення: 04.03.2022 

Час проведення: 12:00 год. 

Місце проведення: малий зал  

Присутні:  

 

 

 

     

      Відсутні: 

Присутні: 

Чубирко І. І. – голова комісії,  

Крулько В. І – заступник голови комісії 

Юрик В. В. - секретар комісії,  

Паульо В.Д., Рівіс М. М., Токар Е. В.,              

Пийтер Ч.А., Матрунич І.І. – члени комісії 

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

члени комісії 

Лазар П.Д. - директор департаменту фінансів 

ОДА 

Порядок денний 

1. Про перерозподіл бюджетних призначень департаменту охорони 

здоров’я на 2022 рік  

2. Щодо використання коштів Департаменту соціального захисту 

населення Закарпатської ОВА 

3. Щодо використання коштів Департаменту охорони здоров’я ОВА 

4. Щодо використання коштів Управлінню цивільного захисту 

Закарпатської ОВА 

Голова комісії інформував про план проведення засідання постійної комісії  

обласної ради з питань бюджету.  

ВИРІШИЛИ: затвердити порядок денний  

Голосували: «ЗА» – одноголосно. Рішення прийнято  

1. СЛУХАЛИ: Про перерозподіл бюджетних призначень департаменту 

охорони здоров’я на 2022 рік 

Інформує: ЛАЗАР Петро Данилович – директор 

департаменту фінансів ОДА 

СЛУХАЛИ: Лазар П. Д. доповів, що відповідно до статей 4, 15, 28 Закону 

України „Про правовий режим воєнного стану”, Указу Президента України від 

24 лютого 2022 року № 64 „Про введення воєнного стану в Україні”, 

розпорядження Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2022 року № 181-р 

„Питання запровадження та забезпечення здійснення заходів правового режиму 

воєнного стану в Україні”, статті 23 Бюджетного кодексу України, пункту 13 

рішення обласної ради від 23.12.2021 № 527 „Про обласний бюджет на 2022 рік”, 

враховуючи лист департаменту охорони здоров’я від 03.03.2022  



№ 29/01.10 для забезпечення безперервної роботи заготівлі крові та її 

компонентів КНП „Закарпатська обласна станція переливання крові” 

Закарпатської обласної ради в умовах воєнного стану: 

1. Департаменту фінансів обласної військової адміністрації (Лазар П.Д): 

1.1. Здійснити перерозподіл видатків спеціального фонду обласного 

бюджету головному розпоряднику коштів – департаменту охорони здоров’я на 

2022 рік: 

зменшити видатки за КПКВК 0717322 „Будівництво медичних установ та 

закладів” (Співфінансування грантового проекту „Зменшення ризику епідемії 

туберкульозу на прикордонних територіях України і Польщі шляхом 

будівництва туберкульозної лікарні на 100 ліжок в Закарпатській області та 

впровадження інноваційних методів моніторингу, профілактики і лікування 

туберкульозу” – нове будівництво тублікарні ОКТМО „Фтизіатрія” в с. Нижня 

Апша вул.Черничко, №14, Тячівського району Закарпатської області) у сумі 

349 600,00 грн, видатки розвитку; 

збільшити видатки за Програмою розвитку та підтримки комунальних 

закладів охорони здоров’я Закарпатської обласної ради на 2022-2026 роки, 

КПКВК 0712060 „Створення банків крові та її компонентів” (КНП „Закарпатська 

обласна станція переливання крові” Закарпатської обласної ради) для придбання 

обладнання медичного призначення у сумі 349 600,00 грн. видатки розвитку. 

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 

2. СЛУХАЛИ: Щодо використання коштів Департаменту соціального 

захисту населення Закарпатської ОВА 

Інформує: МАЦОЛА В. В. - директор департаменту 

ВИРІШИЛИ: погодити напрямки використання бюджетних коштів у 2022 році 

згідно поданої інформації (додається) 

Голосували: «ЗА» – одноголосно. Рішення прийнято  

3. СЛУХАЛИ: Щодо використання коштів Департаменту охорони 

здоров’я ОВА 

Інформує: ПШЕНИЧНИЙ А. О. - директор 

департаменту 

ВИРІШИЛИ: погодити напрямки використання бюджетних коштів у 2022 році 

згідно поданої інформації (додається) 

Голосували: «ЗА» – одноголосно. Рішення прийнято  

 

 



4. СЛУХАЛИ: Щодо використання коштів Управлінню цивільного захисту 

Закарпатської ОВА 

Інформує: БУРИШИН В. В. – начальник управління 

цивільного захисту ОВА 

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 

 


