
ПРОТОКОЛ № 42 

проведення засідання постійної комісії обласної ради з питань бюджету 

 Дата проведення: 22.07.2022 

Час проведення: 11:00 год. 

Місце проведення: малий зал  

Присутні:  

 

 

 

Відсутні:      

 

Запрошені: 

Штефуца Н. Б. – голова комісії, 

Юрик В. В. - секретар комісії 

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

Чубирко І. І. - члени комісії 

Крулько В. І.- заступник голови комісії 

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

Пийтер Ч.А. 

Шекета А. А. – перший заступник голови ради 

Дем’янчук В. Ю.- заступник голови ради 

Лазар П. Д. - директор департаменту фінансів,  

Чурей В. І. – начальник управління внутрішнього 

аудиту виконавчого апарату обласної ради 

Порядок денний 

І. Про обрання заступника та секретаря постійної комісії з питань бюджету 

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

сесії обласної ради (додається) 

Голова комісії інформувала про план проведення засідання постійної 

комісії  обласної ради з питань бюджету. 

ВИРІШИЛИ: затвердити порядок денний  

Голосували: «ЗА» – одноголосно. Рішення прийнято  

І. СЛУХАЛИ: Про обрання заступника та секретаря постійної комісії з 

питань бюджету 

Інформує: Штефуца Н. Б. – голова постійної комісії 

з питань бюджету 

ВИСТУПИЛИ: голова комісії запропонувала обрати заступником голови 

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

Голосували: «ЗА» – одноголосно. Рішення прийнято 



СЛУХАЛИ: Інформацію про використання коштів обласного бюджету за І 

півріччя 2022 року 

Інформує: ЛАЗАР Петро Данилович – директор департаменту 

фінансів  ЗОВА 

ВИСТУПИЛИ: Лазар П. Д.  доповів, що станом на 1 липня 2022 року місцеві 

бюджети області мають виконання планових показників на 109,5 %, що більше 

плану на 333 млн. грн. У порівнянні з минулим роком надходження зросли на 

871 млн. грн., показник зростання збільшився на 29%. 

До загального фонду обласного бюджету за станом на 1 липня  поточного року 

надійшло на 104,1 млн. грн. більше плану.   

Із 64 територіальних громад дохідну частину виконали 33 громади (обласний 

бюджет), однак 31 громада не впоралися з виконання планових показників 

дохідної частини бюджету.   

– У загальному картина є позитивною, – каже Петро Лазар, – але ми не можемо 

всі кошти використовувати через те, що на сьогодні постановою Кабінету 

Міністрів України №590  встановлено 3 черги проведення видатків 

Казначейською службою. Перша черга – це витрати, пов’язані виключно з 

обороною країни і утриманням правоохоронних органів; друга черга стосується 

видатків на зарплати бюджетних установ і захищені статті, передбачені в 

місцевому і державному бюджетах; третя черга – всі інші видатки, які йдуть на 

капітальні, поточні ремонти і т.д. 

ВИРІШИЛИ: затвердити звіт директора департаменту фінансів ЗОВА. 

Голосували: «ЗА» – одноголосно. Рішення прийнято 

СЛУХАЛИ: Інформацію про результати позапланових аудитів окремих 

комунальних некомерційних  підприємств Закарпатської обласної ради  

 

Інформує: ЧУРЕЙ Василь Іванович – начальник управління 

внутрішнього аудиту виконавчого апарату обласної ради 

ВИСТУПИЛИ: Чурей В.І. доповів зміст питання 

ВИРІШИЛИ: взяти інформацію до відома 

Голосували: «ЗА» – одноголосно. Рішення прийнято 

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

сесії обласної ради (додається) 

СЛУХАЛИ: Про призначення директора Комунального закладу 

«Ужгородський музичний фаховий коледж імені Д. Є. Задора» 

Закарпатської обласної ради (СТЕГНЕЙ  Світлану Нуціївну)  



СЛУХАЛИ:  Про призначення директора Комунального закладу фахової 

передвищої освіти «Берегівський медичний фаховий коледж» 

Закарпатської обласної ради (ГААЛ Мар’яну Юріївну)  

СЛУХАЛИ:  Про призначення директора Комунального закладу фахової 

передвищої освіти «Міжгірський медичний фаховий коледж» 

Закарпатської обласної ради (МОГОРИТУ Віктора Михайловича)  

СЛУХАЛИ:  Про призначення директора Комунального закладу фахової 

передвищої освіти «Хустський медичний фаховий коледж» Закарпатської 

обласної ради (БАБИЧА Віктора Васильовича).  

СЛУХАЛИ:  Про клопотання щодо присудження Премії Верховної Ради 

України (за внесок молоді у розвиток парламентаризму, місцевого 

самоврядування.)  

Інформує: ЛИВЧ Мирослава Михайлівна – керуючий 

справами обласної ради  

ВИРІШИЛИ: включити зазначені питання до порядку денного сесії обласної 

ради та винести на розгляд пленарного засідання обласної ради 

Голосували: «ЗА» – одноголосно. Рішення прийнято 

СЛУХАЛИ: Про перейменування Ужгородської загальноосвітньої 

спеціалізованої школи-інтернату з поглибленим вивченням окремих 

предметів Закарпатської обласної ради   

Інформує: МАРУСИНЕЦЬ Марʼяна Михайлівна – 

директор департаменту освіти і науки, молоді та 

спорту облдержадміністрації 

ВИРІШИЛИ: включити зазначене питання до порядку денного сесії обласної 

ради та винести на розгляд пленарного засідання обласної ради 

Голосували: «ЗА» – одноголосно. Рішення прийнято 

СЛУХАЛИ: Про збільшення статутного капіталу Закарпатського 

обласного комунального підприємства «Міжнародний аеропорт Ужгород  

Інформує: ГНАТКІВСЬКИЙ Володимир Володимирович – 

начальник управління правового забезпечення 

виконавчого апарату  обласної ради 

ВИРІШИЛИ: включити зазначене питання до порядку денного сесії обласної 

ради та винести на розгляд пленарного засідання обласної ради 

Голосували: «ЗА» – одноголосно. Рішення прийнято 

СЛУХАЛИ: Про погодження проєкту землеустрою щодо встановлення 

(зміни) меж населеного пункту м.  Берегове Берегівського району 

Закарпатської області  



Інформує: ГНАТКІВСЬКИЙ Володимир Володимирович – 

начальник управління правового забезпечення 

виконавчого апарату  обласної ради 

ВИРІШИЛИ: підтримати рішення профільної комісії, а саме: рекомендувати 

запросити додаткову інформацію від Берегівської міської ради та 

Великобийганської сільської ради щодо належності зазначених земель та 

запросити представників зазначених рад на засідання президії обласної ради для 

роз’яснення ситуації. 

Голосували: «ЗА» – одноголосно. Рішення прийнято 

СЛУХАЛИ: Про внесення змін до адміністративно-територіального 

устрою Закарпатської області щодо села Затишне Берегівської міської 

територіальної громади Закарпатської області  

Інформує: ГНАТКІВСЬКИЙ Володимир Володимирович – 

начальник управління правового забезпечення 

виконавчого апарату  обласної ради 

ВИРІШИЛИ: включити зазначене питання до порядку денного сесії обласної 

ради та винести на розгляд пленарного засідання обласної ради 

Голосували: «ЗА» – одноголосно. Рішення прийнято 

СЛУХАЛИ: Про внесення змін  до рішення обласної ради  від 24.06.2021 № 

276 (Про припинення процедури ліквідації Великоберезнянської  

загальноосвітньої санаторної  школи-інтернату І – ІІІ ступенів  

Закарпатської обласної ради»)  

Інформує: ГНАТКІВСЬКИЙ Володимир Володимирович – 

начальник управління правового забезпечення 

виконавчого апарату  обласної ради 

ВИСТУПИЛИ: Ледида О.О., Чубирко І. І. внесли пропозицію заслухати 

інформацію директора департаменту освіти, науки, молоді та спорту по 

Великоберезнянській ЗСШІ І-ІІІ ст на засідання Президії 

ВИРІШИЛИ: винести зазначене питання на розгляд Президії та заслухати 

директора департаменту освіти, науки, молоді та спорту.  

Голосували: «ЗА» – одноголосно. Рішення прийнято 

СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення обласної ради   

від 15.11.2021 № 423  «Про безоплатну передачу майна (кисневих 

концентраторів) зі спільної власності територіальних громад сіл, селищ, 

міст області»  

Інформує: ПШЕНИЧНИЙ Анатолій Олександрович – 

директор департаменту охорони здоров’я 

облдержадміністрації  

ВИРІШИЛИ: включити зазначене питання до порядку денного сесії обласної 

ради та винести на розгляд пленарного засідання обласної ради 

Голосували: «ЗА» – одноголосно. Рішення прийнято 



СЛУХАЛИ:  Про затвердження Положення про Комунальну установу 

«Управління спільною власністю територіальних громад» Закарпатської 

обласної ради в новій редакції  

СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення обласної ради від 23.12.2021 № 

534 «Про структуру і чисельність, штатний розпис  Комунальної 

установи  «Управління спільною власністю територіальних громад» 

Закарпатської обласної  ради  на 2022 рік»  

Інформує: ГРОМОВИЙ Антон Олександрович – начальник  

Комунальної установи «Управління спільною власністю 

територіальних громад» Закарпатської обласної ради  

ВИРІШИЛИ: включити зазначені питання до порядку денного сесії обласної 

ради та винести на розгляд пленарного засідання обласної ради 

Голосували: «ЗА» – одноголосно. Рішення прийнято 

СЛУХАЛИ: Про внесення змін до Програми забезпечення виконання 

рішень судів та інших виконавчих документів на 2022-2024 року  

СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення обласної ради від 19.05.2022 № 

617 «Про передачу рухомого майна зі спільної власності територіальних 

громад сіл, селищ, міст Закарпатської області у комунальну власність 

територіальної громади міста Мукачева»  

СЛУХАЛИ: Про тимчасові заходи з підтримки суб’єктів господарювання на 

території Закарпатської області в умовах дії правового режиму воєнного 

стану  

СЛУХАЛИ: Про затвердження Переліку обєктів спільної власності 

територіальних громад сіл, селищ, міст області, що можуть бути передані в 

оренду, в новій редакції  

СЛУХАЛИ: Про затвердження Примірного договору оренди комунального 

майна області (майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, 

міст області).   

СЛУХАЛИ: Про затвердження Примірного договору про порядок участі 

орендаря (суборендаря) у компенсації (відшкодуванні) витрат на оплату 

комунальних послуг і утримання комунального майна області (майна 

спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області)  

СЛУХАЛИ: Про затвердження Примірного договору про закріплення 

майна, що належить до комунальної власності територіальних громад, сіл, 

селищ, міст Закарпатської області (комунальної власності області) на праві 

оперативного управління (з/без правами балансоутримувача)   

СЛУХАЛИ: Про внесення змін до Методики розрахунку і порядку 

використання плати за оренду майна спільної власності територіальних 

громад сіл, селищ, міст області, затвердженої рішенням обласної ради від 

16.03.2006 №724.   

СЛУХАЛИ: Про передачу рухомого майна (медапарати).   

СЛУХАЛИ: Про передачу в оперативне управління нерухомого майна, що 

належить до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст 

Закарпатської області, розташованого за адресою: Ужгородський район, с. 

https://zakarpat-rada.gov.ua/docs/rishennya/7/18_sesion/rish_1793_.zip
https://zakarpat-rada.gov.ua/docs/rishennya/7/18_sesion/rish_1793_.zip
https://zakarpat-rada.gov.ua/docs/rishennya/7/18_sesion/rish_1793_.zip
https://zakarpat-rada.gov.ua/docs/rishennya/7/18_sesion/rish_1793_.zip


Сімер, вул. Будівельників, 8, в оперативне управління Перечинської міської 

ради.   

СЛУХАЛИ: Про передачу рухомого майна Комунальній установі 

«Закарпатський обласний центр цивільного захисту, матеріальних резервів 

та централізованого оповіщення» Закарпатської обласної ради   

СЛУХАЛИ:  Про надання згоди на безоплатну передачу з державної  

власності у спільну власність територіальних громад сіл, селищ, міст 

Закарпатської області Ужгородської дитячої залізниці  

СЛУХАЛИ: Про надання згоди на безоплатну передачу з державної 

власності  у спільну власність територіальних громад сіл, селищ, міст 

Закарпатської області Боржа́вської вузькоколій́ної залізни́ці   

СЛУХАЛИ: Про надання згоди на безоплатну передачу з державної 

власності у спільну власність територіальних громад сіл, селищ, міст 

Закарпатської області майнового комплексу стоматологічної поліклініки  

СЛУХАЛИ: Про надання згоди на безоплатну передачу з державної 

власності у спільну власність територіальних громад сіл, селищ, міст 

Закарпатської області окремого індивідуально визначеного майна (9 

станцій супутникового зв’язку «Starlink для закладів охорони здоров’я ЗОР)   

СЛУХАЛИ: Про надання згоди на списання рухомого майна з балансу 

Комунального некомерційного  підприємства «Закарпатська обласна 

клінічна лікарня імені Андрія Новака» Закарпатської обласної ради 

шляхом ліквідації відповідно до вимог чинного законодавства України  

Інформує: ГРОМОВИЙ Антон Олександрович – начальник  

Комунальної установи «Управління спільною власністю 

територіальних громад» Закарпатської обласної ради  

ВИРІШИЛИ: включити зазначені питання до порядку денного сесії обласної 

ради та винести на розгляд пленарного засідання обласної ради 

Голосували: «ЗА» – одноголосно. Рішення прийнято 

 

 

 

 

Голова комісії                                                                    Наталія ШТЕФУЦА 

 

Секретар комісії                                                                Василь  ЮРИК 

 


