
ПРОТОКОЛ № 45 

проведення засідання постійної комісії обласної ради з питань бюджету 

 Дата проведення: 16.11.2022 

Час проведення: 15:00 год. 

Місце проведення: депутатський зал   

Присутні:  

 

 

 

 

  Відсутні: 

 Присутні: 

Штефуца Н. Б. – голова комісії,  

Крулько В. І. – заступник голови комісії, 

Юрик В. В. - секретар засідання 

Паульо В.Д., Ледида О.О., Чубирко І. І.- члени 

комісії 

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

Матрунич І.І., Пийтер Ч.А. 

Дем’янчук В. Ю. – заступник голови ради 

Сушко А. А. – заступник голови ради 

Іванчо В. В. – заступник голови Закарпатської 

ОВА 

Лазар П. Д. – директор департаменту фінансів 

ОВА 

План комісії 

1. Інформація Про внесення змін до обласного бюджету на 2022 рік за 

рахунок перевиконання дохідної частини обласного бюджету, додаткової 

дотації з державного бюджету, субвенцій із місцевих бюджетів та у межах 

змін загального обсягу видатків 

Голова комісії інформувала про план проведення засідання постійної комісії  

обласної ради з питань бюджету. 

ВИРІШИЛИ: затвердити порядок денний  

Голосували: «ЗА» – одноголосно. Рішення прийнято  

СЛУХАЛИ:  Інформація Про внесення змін до обласного бюджету на 

2022 рік за рахунок перевиконання дохідної частини обласного бюджету, 

додаткової дотації з державного бюджету, субвенцій із місцевих бюджетів та 

у межах змін загального обсягу видатків 

Інформує: ЛАЗАР Петро Данилович – директор департаменту 



фінансів ЗОВА 

ВИСТУПИЛИ: Лазар  П. Д. ознайомив присутніх зі змістом питання та 

зазначив, що відповідно до проєкту розподіляються кошти в сумі понад                   

64 млн грн, у т. ч. за рахунок перевиконання доходів загального фонду обласного 

бюджету станом на 1 листопада 2022 року – близько 45 млн грн. Із них, зокрема 

планується поповнити статутний капітал аеропорту «Ужгород» (на завершення 

робіт та здачі в експлуатацію покриття перону в зоні терміналу аеродрому). 

Також відповідним профільним департаментам спрямовано кошти на придбання 

шкільних автобусів, для реалізації заходів Обласної програми «Турбота», на 

утримання мережі автодоріг загального користування місцевого значення. За 

рахунок іншої субвенції понад 9 млн грн поповнено місцеві бюджети області; 

розподілено додаткову дотацію із держбюджету місцевим бюджетам; скеровано 

іншу субвенцію на реалізацію окремих освітніх та державних програм тощо 

(таблиця додається) 

Крім того, за пропозиціями головних розпорядників коштів обласного 

бюджету враховано перерозподіл бюджетних призначень у межах загального 

обсягу видатків та спрямовано на заходи соціального і медичного призначення. 

  
Про внесення змін до обласного бюджету на 2022 рік  

за рахунок перевиконання дохідної частини обласного бюджету, додаткової дотації з державного 

бюджету, субвенцій із місцевих бюджетів  

та у межах змін загального обсягу видатків 

  тис.грн.  

№п/п 
Розподіляється всього доходів, у тому 

числі: 
64 005,247   

1 

Додаткова дотація з державного бюджету 

для надання компенсації закладам 

комунальної форми власності, закладам 

освіти державної форми власності, що 

передані на фінансування з місцевих 

бюджетів, закладам спільної власності 

територіальних громад області, що 

перебувають в управлінні обласних рад 

2 801,80 

розпорядження КМУ від 4.11.2022  

№994-р „Про виділення коштів з 

резервного фонду державного 

бюджету з метою покриття витрат за 

липень 2022 р. закладів, підприємств, 

установ та організацій державної і 

комунальної форми власності, 

закладів освіти приватної форми 

власності” 

733,1 

  - Розподілено головним 

розпорядникам коштів обласного 

бюджету 

2 068,70 
   - Розподілено територіальним 

громадам  

2 
Інші субвенції із місцевих бюджетів, у тому 

числі: 
16 227,90 

Згідно рішень сесій та виконкомів 

сільських, селищних міських рад 

2.1 

  - на співфінансування до залишків коштів 

освітньої субвенції для придбання шкільних 

автобусів  

7200 (розподілено департаменту освіти) 



2.2 

   - із Ужгородського міського бюджету на 

Реконструкцію будівлі літери "А" з  

надбудовою цілісного майнового комплексу 

Закарпатського військового комісаріату 

(Закарпатського ОТЦК та СП) за адресою: 

вул.О.Бородіна,22 в м.Ужгород  

8500 

(розподілено обласній раді для КУ 

"Управління спільною власністю 

територіальних громад" 

Закарпатської обласної ради 

2.3 

  - із Виноградівського міського бюджету за 

рахунок залишку субвенції на соціально-

економічний розвиток на виконання заходів 

"Програми облаштування місць для 

тимчасового перебування внутрішньо 

переміщених осіб у Закарпатській області 

на 2022 рік" 

527,869 

Перерозподілено джерела по даній 

програмі: збільшено за рахунок даної 

субвенції відповідно зменшено 

виділені за рахунок надходжень 

обласного бюджету та направлено на 

збільшення обсягу резервного фонду 

обласного бюджету 

3 
За рахунок перевиконання дохідної 

частини обласного бюджету 
44 975,6   

3.1 Обласна рада 1 802,4 

Завершення робіт та здачі в 

експлуатацію об‘єкта незавершеного 

будівництва "Капітальний ремонт 

покриття перону в зоні терміналу 

аеродрому "Ужгород" -  1737,5 

тис.грн.; Будкомплекторг - 64,9 

тис.грн. 

3.2 
Департамент освіти і науки, молоді та 

спорту  
400,0 

Співфінансування до залишку 

освітньої субвенції для придбання 

шкільних автобусів 

3.3 
Департамент соціального захисту 

населення  
3 200,0 

Регіональна програма «Турбота» 

щодо посилення соціального захисту 

громадян на 2022-2024 роки  

3.4 

Департамент інфраструктури, розвитку і 

утримання мережі автомобільних доріг 

загального користування місцевого 

значення облдержадміністрації 

30 000,0 Експлуатаційне утримання доріг 

  Передані, як інша субвенція 9 573,2   

3.5 Районний бюджет Мукачівського району  400,0 

(Поточний ремонт підвального 

приміщення будівлі для 

облаштування укриття, що 

знаходиться у власності 

Мукачівської районної ради ) 

3.6 Районний бюджет Тячівського району  360,8 

(На виконання рішення 

Закарпатського окружного 

адміністративного суду від 

12.08.2022 року №2610/2169/21) 

3.7 Районний бюджет Ужгородського району  700,0 

(Поточний ремонт підвального 

приміщення будівлі, що знаходиться 

у власності Ужгородської районної 

ради  за адресою м.Ужгород 

вул.Загорська,10 для облаштування 

укриття) 



3.8 
Бюджет Великоберезнянської селищної 

територіальної громади  
870,0 

(Співфінансування проету 

"Покращення доступності та 

мобільності у словацько-

українському транскордонному 

регіоні") 

3.9 
Бюджет Тур'є-Реметівської сільської 

територіальної громади  
242,4 

(Поповнення резервного фонду з 

метою виконання робіт поточного 

ремонту даху Тур'є -Реметівського 

закладу загальної середньої освіти І-

ІІІ ступенів пошкодженого внаслідок 

інтенсивних опадів 16-18 вересня 

2022 року)  

3.10 
Бюджет Хустської міської територіальної 

громади  
5 000,0 

(Поповнення резервного фонду з 

метою продовження робіт з 

капітального ремонту будівлі 

інфекційного відділення КНП 

"Хустська ЦРЛ ім.Віницького О.П." в 

м.Хуст, вул.Івана 

Франка,113.Коригування) 

3.11 
Бюджет Ясінянської селищної 

територіальної громади  
2 000,0 

(Капітальний ремонт даху основного 

корпусу КНП Ясінянська міська 

лікарня Ясінянської селищної ради) 

ВИРІШИЛИ: взяти озвучену інформацію до відома. 

Голосували: «ЗА» – одноголосно. Рішення прийнято 

Озвучені профільним департаментом ОВА пропозиції були підтримані і 

членами постійною комісії з питань бюджету, які на момент засідання були 

відсутні з ряду причин ( Білецький М. З., Гуледза Ю. Д., Рівіс М. М., Матрунич 

І.І., Пийтер Ч.А.), але попередньо ознайомленні із зазначеною інформацією. 

 

 

 

   Голова комісії                                                                    Наталія ШТЕФУЦА 

 

   Секретар комісії                                                                Василь  ЮРИК 

 

 


