
ПРОТОКОЛ № 43 

проведення засідання постійної комісії обласної ради з питань бюджету 

 Дата проведення: 22.08.2022 

Час проведення: 11:00 год. 

Місце проведення: депутатський зал   

 

Присутні:  

 

 

 

 

  Відсутні: 

 Запрошені: 

Штефуца Н. Б. – голова комісії,  

Крулько В. І. – заступник голови комісії, 

Юрик В. В. - секретар засідання 

Білецький М. З., Гуледза Ю. Д., Рівіс М. М., - 

члени комісії 

Ледида О.О., Матрунич І.І., Пийтер Ч.А.,     

Паульо В.Д., Чубирко І. І. 

Чубірко В. В. – голова обласної ради 

Сушко А. А. – заступник голови ради 

Ливч М. М. – керуюча справами 

Порядок денний 

1. Про погодження тарифів на платні медичні послуги КНП 

"Солотвинська   обласна алергологічна лікарня " ЗОР 

2. Про фінансовий план на 2022 рік КНП "Солотвинська   обласна 

алергологічна лікарня " ЗОР 

3. Про фінансовий план на 2022 рік КНП "Закарпатська обласна клінічна 

стоматологічна поліклініка" ЗОР 

4. Про фінансовий план на 2022 рік КНП "Обласний будинок дитини" ЗОР 

Голова комісії інформувала про план проведення засідання постійної 

комісії  обласної ради з питань бюджету. 

ВИРІШИЛИ: затвердити порядок денний  

Голосували: «ЗА» – одноголосно. Рішення прийнято  

1. СЛУХАЛИ: Про погодження тарифів на платні медичні послуги КНП 

"Солотвинська   обласна алергологічна лікарня " ЗОР 

Інформує: Штефуца Н. Б. – голова постійної комісії 

з питань бюджету 

ВИРІШИЛИ: погодити тарифи на платні медичні послуги зазначеному 

КНП охорони здоров’я Закарпатської обласної ради 



Голосували: «ЗА» – одноголосно. Рішення прийнято  

2. СЛУХАЛИ: Про фінансовий план на 2022 рік КНП "Солотвинська   

обласна алергологічна лікарня " ЗОР 

Інформує: Штефуца Н. Б. – голова постійної комісії 

з питань бюджету 

ВИРІШИЛИ: погодити фінансовий план зазначеному КНП охорони 

здоров’я Закарпатської обласної ради 

Голосували: «ЗА» – одноголосно. Рішення прийнято  

3. СЛУХАЛИ: Про фінансовий план на 2022 рік КНП "Закарпатська 

обласна клінічна стоматологічна поліклініка" ЗОР 

Інформує: Штефуца Н. Б. – голова постійної комісії 

з питань бюджету 

ВИРІШИЛИ: погодити фінансовий план зазначеному КНП охорони 

здоров’я Закарпатської обласної ради 

Голосували: «ЗА» – одноголосно. Рішення прийнято 

4.  СЛУХАЛИ: Про фінансовий план на 2022 рік КНП "Обласний будинок 

дитини" ЗОР 

Інформує: Шетфуца Н. Б. – голова постійної комісії 

з питань бюджету 

ВИРІШИЛИ: погодити фінансовий план зазначеному КНП охорони 

здоров’я Закарпатської обласної ради 

Голосували: «ЗА» – одноголосно. Рішення прийнято 

 

 

 

   Голова комісії                                                                    Наталія ШТЕФУЦА 

 

   Секретар комісії                                                                Василь  ЮРИК 

 


