
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 до проекту обласного бюджету  

 на 2022 рік 
 

Проект обласного бюджету на 2022 рік сформовано відповідно до діючих 

норм Бюджетного та Податкового кодексів України та інших законодавчих 

актів, що стосуються місцевих бюджетів та міжбюджетних відносин, постанови 

Кабінету Міністрів України від 31 травня 2021 року № 586 „Про схвалення 

Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2022 – 2024 роки”,  

доопрацьовано відповідно до прийнятого Верховною Радою України 02.12.2021 

року у другому читанні та в цілому Закону України ,,Про Державний бюджет 

України на 2022 рік”, з врахуванням рекомендацій Міністерства фінансів 

України щодо формування місцевих бюджетів (листи від 12.08.2021 № 05110-

14-6/25339, від 20.09.2021 № 05110-14-6/28755, від 06.12.2021 № 05110-10-

6/37437) та Прогнозу обласного бюджету Закарпатської області на 2022-2024 

роки, схваленого розпорядженням облдержадміністрації 31 серпня 2021 року 

№792.  

Проект обласного бюджету на 2022 рік доопрацьовано для приведення 

його показників у відповідність до прийнятого 02.12.2021 року Закону України 

„Про Державний бюджет України на 2022 рік”. Порівняно з показниками, 

визначеними у державному бюджеті, схваленому у першому читанні, загальний 

ресурс, передбачений для області збільшився на 79 765,2 тис. грн, зокрема 

обсяг базової дотації зріс на 38,9 тис. грн, отримано новий трансферт - 

додаткову дотацію з державного бюджету місцевим бюджетам на проведення 

розрахунків протягом опалювального періоду за енергоносії та комунальні 

послуги, які споживаються установами, організаціями, підприємствами, що 

утримуються за рахунок відповідних місцевих бюджетів – 45 926,4 тис. грн, 

освітню субвенція збільшили на 7 173,6 тис. грн та збільшився обсяг субвенції 

на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання 

автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і 

доріг комунальної власності у населених пунктах – 26 733,3 тис. гривень. 

Додаткову дотацію з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування 

переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та 

охорони здоров’я зменшили на 107,0 тис. гривень. 
 

Прогноз показників обласного бюджету за основними видами доходів та 

видатків на 2022 рік 

Дохідна частина проекту обласного бюджету на 2022 рік розроблена на 

основі норм Бюджетного, Податкового кодексів України та прийнятого у 

другому читанні та в цілому 02.12.2021 року Закону України „Про Державний 

бюджет України на 2022 рік”.  

При прогнозуванні дохідної частини обласного бюджету враховано 

основні показники економічного і соціального розвитку області на 2022 рік, 

фактичне виконання доходів за 2020 рік та очікуване виконання за 2021 рік. 
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Основні показники економічного 

і соціального розвитку області  
             

 
Показники 

  2020 рік 
 

2021 рік 
очікуване 

2022 рік 
прогноз 

Валова додана вартість у фактичних 
цінах, млн грн 

53 100 55 500 58 300 

Темп росту валової доданої вартості у 
порівняльних цінах до попереднього 
року, % 

98,0 103,5 103,0 

Фонд оплати праці, млн грн 12 305,4 14 520,3 15 250,0 

Темп росту фонду оплати праці до 
попереднього року, % 

102,8 118,0 105,0 

Середньомісячна заробітна плата, грн  10 193 11 805 12 203 

Темп росту середньомісячної 
заробітної плати до попереднього 
року, % 

109,7 113,7 103,3 

 

Обсяг ресурсу загального фонду обласного бюджету на 2022 рік 

прогнозується в сумі 1 772 401,2 тис. грн, із них: базова дотація у сумі 

278 069,6 тис. грн, додаткова дотація з державного бюджету місцевим 

бюджетам на здійснення переданих з державного бюджету видатків з 

утримання закладів освіти та охорони здоров’я у сумі 136 637,9 тис.грн,  

додаткова дотація на проведення розрахунків протягом опалювального періоду 

за енергоносії та комунальні послуги, які споживаються установами, 

організаціями, підприємствами, що утримуються за рахунок відповідних 

місцевих бюджетів – 45 926,4 тис.грн, субвенції з державного бюджету у сумі 

290 317,3 тис. грн, податки, збори та інші доходи у сумі 1 021 450,0 тис. 

гривень. 

Обсяг ресурсу спеціального фонду обласного бюджету на 2022 рік 

прогнозується у сумі 530 060,0 тис. грн, із них: субвенції з державного та 

місцевих бюджетів у сумі 451 748,2 тис. грн, податки, збори та інші доходи у 

сумі 78 311,8  тис. гривень.  

Обсяг доходів загального фонду (без трансфертів)  обласного бюджету 

прогнозується у сумі  1 021 450,0  тис. гривень.  

 

Податок на доходи фізичних осіб спрогнозовано у сумі 910 133,7 тис. 

грн,  що на 8,6 відс. або на 72 042,6 тис. грн більше очікуваних надходжень 

2021 року. Податок на доходи фізичних осіб продовжує залишатися 

найвагомішим джерелом доходів обласного бюджету, питома вага його в 

доходах загального та спеціального фондів бюджету (без трансфертів) 

становитиме близько 82,8 відс., в доходах загального фонду (без трансфертів) – 

89,1 відсотка. Згідно із статтею 66 Бюджетного кодексу України норматив 
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зарахування до обласного бюджету податку на доходи фізичних осіб 

становить 15,0 відс. від загального обсягу надходжень, що справляється на 

території області.  

 

 Прогноз надходжень податку на доходи фізичних осіб на 2022 рік 

розрахований із урахуванням прогнозного обсягу фонду оплати праці, рівня 

середньомісячної заробітної плати та мінімальної заробітної плати. 

 Основним чинником, який сприятиме збільшенню надходжень податку 

на доходи фізичних осіб, є ріст фонду оплати праці у зв’язку із встановленням 

мінімальної заробітної плати з 1 січня 2022 року у розмірі 6 500 грн,  з 1 жовтня 

– 6 700 грн та зростанням середньомісячної заробітної плати працівників.   

Податку на прибуток підприємств приватного сектору економіки на 

2022 рік прогнозується у сумі 60 767,0 тис. грн, що на 28,0 відс. або на  

23 637,8 тис. грн менше очікуваних надходжень 2021 року. Податок 

спрогнозовано за даними Головного управління Державної податкової служби 

у Закарпатській області з врахуванням законодавчо встановлених ставок 

оподаткування, очікуваних надходжень прибутку прибуткових підприємств, 

фактичних показників податкової звітності (дані зведеної декларації з податку 

на прибуток за звітні періоди), фактичних надходжень податку на прибуток за 

попередні звітні періоди, змін податкового законодавства. Зменшення 

зазначених надходжень зумовлено сплатою у 2021 році одноразових страхових 

виплат УАП ТОВ „Фішер-Мукачево” у сумі 25 221,0 тис. гривень. 

 Згідно із Бюджетним кодексом України норматив зарахування податку 

до обласного бюджету становить 10 відсотків від обсягу надходжень, що 

справляється на території області.  

Надходження рентної плати за спеціальне використання природних 

ресурсів спрогнозовані на 2022 рік згідно з розрахунками Головного 

управління Державної податкової служби у Закарпатській області, в тому числі:  

 рентна плата за спеціальне використання води –  у сумі 7 400,0 тис. 

грн, що відповідає очікуваним надходженням 2021 року. Розрахунок проведено 
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Головним управлінням Державної податкової служби у Закарпатській 

області  відповідно до прогнозних обсягів використання води, які підлягають 

оподаткуванню, та ставок, затверджених Податковим кодексом України.   

 рентна плата за користування надрами для видобування корисних 

копалин загальнодержавного значення – у сумі 9 000,0  тис. грн, що на 9,6 

відс. або на 786,3 тис. грн більше очікуваних надходжень 2021 року. Прогнозна 

плата розрахована  Головним управлінням Державної податкової служби у 

Закарпатській області відповідно до фактичних та прогнозних обсягів 

видобутку корисних копалин та ставок плати, затверджених Податковим 

кодексом України.  

Відповідно до статті 66 Бюджетного кодексу України до обласного 

бюджету зараховується: рентна плата за спеціальне використання води (крім 

рентної плати за спеціальне використання води і водних об’єктів місцевого 

значення) –  в розмірі 45,0 відс. (55,0 відс. – до державного бюджету); рентна 

плата за користування надрами для видобування корисних копалин 

загальнодержавного значення – у розмірі 25,0 відс. (50,0 відс. – до державного 

бюджету, 25,0 відс. – до бюджетів місцевого самоврядування за місцем 

видобутку відповідних корисних копалин). 
 

Обсяги надходжень окремих видів ліцензій прогнозуються на 2022 рік на 

підставі показників Головного управління Державної податкової служби у 

Закарпатській області, із врахуванням динаміки кількості виданих, діючих, 

скасованих ліцензій та середньої плати за ліцензію:  

плата за ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями 
та тютюновими виробами - у сумі 18 300,0 тис. грн, що відповідає  

очікуваним надходженням у 2021 році;  

плата за ліцензії на право оптової торгівлі алкогольними напоями та 

тютюновими виробами - у сумі 8 800,0 тис. грн, що на 10,3 відс. або 823,9  

тис. грн більше очікуваних надходжень у 2021 році; 

 плата за ліцензії на виробництво спирту етилового, коньячного і 

плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів – у сумі 23,4 тис. грн, 

що відповідає очікуваним надходженням 2021 року.  

Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачуються ліцензіатами за 

місцем здійснення діяльності, розрахована у сумі 800,0 тис. грн, що  

відповідає очікуваним надходженням 2021 року. 

Надходження орендної плати за користування цілісними майновими 

комплексами та іншим майном, що перебуває у комунальній власності, 

прогнозуються за розрахунками комунальної установи „Управління спільною 

власністю територіальних громад” Закарпатської обласної ради  у сумі 

3 180,0 тис. грн, що на 27,1 відс. або на 1 179,7 тис. грн менше очікуваних 

надходжень за 2021 рік. За роз’ясненням,  комунальної установи „Управління 

спільною власністю територіальних громад” Закарпатської обласної ради, за 

період з грудня 2021 року по грудень 2022 року закінчується дія 22 договорів, 

які обліковуються комунальною установою та 14, які обліковуються 

балансоутримувачами. Укладення нових договорів оренди комунального майна 

проводиться тільки за допомогою електронної торгової системи (Закон України 

„Про оренду державного та комунального майна”  від 03.10.2019 р. №157- IX) 
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У разі  необхідності проведення повторних аукціонів розмір орендної 

плати може знижуватись на 50 відсотків.  У зв’язку з цим, розрахувати реальні 

обсяги надходжень орендної плати за майно у 2022 році Управління  не має 

можливості.   

Від підприємств обласної комунальної власності прогнозуються 

надходження податку на прибуток у сумі 13,1 тис. грн, що на 62,6 відс. або на 

22,0 тис. грн менше очікуваних надходжень 2021 року. Причиною такого 

зменшення є  надходження у 2021 році податку на прибуток від обласного 

комунального підприємства „Будкомплекторг” у сумі 22,0 тис. грн за минулі  

роки.   

Надходження від орендної плати за водні об’єкти (їх частини), що 

надаються в користування на умовах оренди обласною державною 

адміністрацією прогнозуються на підставі інформації Басейнового управління 

водних ресурсів річки Тиса у сумі 0,6 тис. грн, що на 79,2 відс. або 2,3 тис. грн 

менше  очікуваних надходжень за 2021 рік. Причиною зменшення є сплата у 

2021 році заборгованості з орендної плати за водні об’єкти за попередні роки.  

Обсяг доходів спеціального фонду (без трансфертів) обласного 

бюджету визначений на 2022 рік у сумі  78 311,8 тис. гривень. 

Найвагомішим джерелом доходів спеціального фонду є власні 

надходження бюджетних установ, питома вага яких становитиме 92,5 відс. 

доходів спеціального фонду. Зазначені надходження спрогнозовані на підставі 

даних головних розпорядників коштів обласного бюджету у сумі 73 244,7 тис. 

грн, що на 10,1 відс. або 6 731,8 тис. грн більше очікуваних надходжень 2021 

року. У прогнозних надходженнях на 2022 рік не враховано кошти благодійних 

внесків, грантів та дарунків.   

 Надходження екологічного податку спрогнозовано на підставі 

розрахунків Головного управління Державної податкової служби у 

Закарпатській області у сумі 3 472,1 тис. гривень. 

 Згідно із статтею 69
1
 Бюджетного кодексу України екологічний 

податок зараховується до обласного бюджету у розмірі 30,0 відс. (25,0 відс. – 

до бюджетів місцевого самоврядування,  45,0 відс. – до державного 

бюджету).  

Крім того, до спеціального фонду обласного бюджету прогнозуються:  

 кошти від відшкодування втрат сільськогосподарського і 

лісогосподарського виробництва –  у сумі 875,0 тис. грн, розраховані 

Головним управлінням Держгеокадастру у Закарпатській області. Зазначені 

кошти відповідно до статті 69
1
 Бюджетного кодексу України 

зараховуватимуться у 2022 році до обласного бюджету у розмірі 25,0 відс. 

(75,0 відс. – до  бюджетів місцевого самоврядування);  

 грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням 

законодавства про охорону навколишнього природного середовища 

внаслідок господарської та іншої діяльності – у сумі 400,0 тис. грн, 

розраховані Державною екологічною інспекцією у Закарпатській області. 

Зазначені кошти згідно із статтею 69
1
 Бюджетного кодексу України 

зараховуються до обласного бюджету у розмірі 20,0 відс. (50,0 відс. – до 

бюджетів місцевого самоврядування, 30,0 відс. – до державного бюджету); 
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 інші надходження до фондів охорони навколишнього природного 

середовища – у сумі 200,0 тис. грн (від проведення робіт з розчистки русел 

річок в басейні р. Тиса відповідно до рішення обласної ради від 21.09.2017 р. № 

911); 

 відсотки за користування довгостроковим кредитом, що надається 

з місцевих бюджетів молодим сім’ям та одиноким молодим громадянам на 

будівництво (реконструкцію) та придбання житла  – у сумі 120,0 тис. грн, 

розраховані Закарпатським регіональним відділенням Державного фонду 

сприяння молодіжному житловому будівництву. 
 

                                Видатки  обласного  бюджету 

 Розрахунок видатків обласного бюджету здійснено на основі Бюджетного 

кодексу України зі змінами, Закону України „Про Державний бюджет на 2022 

рік”, прийнятого у другому читанні та в цілому 02.12.2021 року, з врахуванням: 

 розміру мінімальної заробітної 6500 гривень з 1 січня 2022 та 6700 

гривень з 1 жовтня (до 2021 року зросте в середньому на 8,4 відс.); 

 розміру посадового окладу працівника І тарифного розряду ЄТС  2893 

гривні з 1 січня 2022 року та 2982 гривні з 1 жовтня 2022 року (ріст порівняно з 

2021 роком –  8,4 відс.); 

 індексу споживчих цін (грудень до грудня попереднього року) – 106,2 

відсотка. 

 Загальний обсяг видатків обласного бюджету на 2022 рік передбачено у 

сумі 2 291 750,8 тис. грн (загальний фонд 1 706 680,0  тис. грн, спеціальний 

фонд – 585 070,8 тис. грн), з яких  207 594,0 тис. грн – трансферти іншим 

бюджетам.  

 Видаткова частина, крім податків та зборів (обов’язкових платежів), 

сформована за рахунок трансфертів з державного бюджету, які передбачені у 

Державному бюджеті України на 2022 рік обласному бюджету у загальній сумі 

1 201 699,4 тис.грн (750 951,2 тис.грн по загальному фонду і  450 748,2 тис.грн - 

по спеціальному фонду), в тому числі: 

- базової дотації – 278 069,6 тис.грн; 

- додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на 

здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання 

закладів освіти та охорони здоров'я –  136 637,9 тис.грн; 

- додаткової дотації на проведення розрахунків протягом 

опалювального періоду за енергоносії та комунальні послуги, які 

споживаються установами, організаціями, підприємствами, що 

утримуються за рахунок відповідних місцевих бюджетів – 

45 926,4 тис.грн; 

- освітньої субвенції – 167 494,2 тис.грн; 

 - субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам здійснення 

підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров’я – 72 373,8 

тис.грн; 

 - субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання 

державної підтримки особам з особливими потребами – 17 324,9 тис.грн; 

 - субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на проектні, 

будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку 
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сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та 

забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, 

осіб з їх числа – 21 561,4 тис.грн; 

 - субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на створення 

мережі спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього 

насильства та насильства за ознакою статі – 11 563,0 тис.грн;  

 - субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансове 

забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних 

доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної 

власності у населених пунктах – 450 748,2 тис. гривень. 

 Крім того, до спеціального фонду обласного бюджету передбачається 

субвенція з бюджету Зарічанської територіальної громади у сумі 1000,0 тис. грн 

для співфінансування інвестиційних проектів. 
 

 Відповідно до статті 103
6 

Бюджетного кодексу України розподілено 

додаткову дотацію з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення 

переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та 

охорони здоров'я, зокрема між бюджетами територіальних громад – 

68 269,5 тис. гривень. 

 Як виняток з положень статті 97 Бюджетного кодексу України обласною 

державною адміністрацією здійснено розподіл передбаченої з держаного 

бюджету додаткової дотації на проведення розрахунків протягом 

опалювального періоду за енергоносії та комунальні послуги, які споживаються 

установами, організаціями, підприємствами, що утримуються за рахунок 

відповідних місцевих бюджетів між бюджетами територіальних громад у сумі 

39 161,3 тис. гривень. 

Обсяг видатків загального фонду обласного бюджету за виключенням 

міжбюджетних трансфертів, передбачених іншим бюджетам, складе 1 499 085,9 

тис.грн, і збільшився порівняно плановими показниками з врахуванням змін на 

2021 рік на 11,8 відсотка.  

Нижче наведено дані затверджених і уточнених планових показників 

загального фонду обласного бюджету на 2021 рік та проект на 2022 рік у розрізі 

галузей бюджетної сфери (без врахуванням трансфертів іншим бюджетам). 

Видатки загального фонду обласного бюджету у 2021 році та проект на 2022 рік 

Назва галузі 2021 рік – 

затвердже

ний план 

(тис.грн) 

2021 рік – 

план  з 

урахуван

ням змін 

(тис.грн) 

Проект на 

2022 

(тис.грн) 

Відхилення 

показників на 2022р. 

до плану зі змінами 

на 2021 р. 

Питома вага у 

загальному обсязі, 

% 

сума 

(тис.грн) 

% 2021 2022 

Освіта  678 096,7 689 415,8 753 413,4 63 997,6 9,3 51,2 50,3 

Охорона здоров’я 147 678,7  159 707,5 185 683,4 25 975,9 16,3 11,9 12,4 

Соціальний захист та 

соціальне 

забезпечення 

199 877,3  203 029,3 219 203,8 16 174,5 7,9 15,1 14,6 

Культура і мистецтво  132 642,6 133 242,1 146 045,6 12 803,5 9,6 9,9 9,7 

Фізкультура та спорт 84 642,7 87 445,4 100 025,7 12 580,3 14,4 6,5 6,7 
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Органи управління 36 239,2 38 050,1 43 941,3 5 891,2 15,4 2,8 2,9 

Інші галузі (з 

врахуванням 

резервного фонду) 

39 550,5 36 708,7 50 772,7 14 064,0 38,3 2,6 3,4 

 

Бюджетні програми галузей соціально-культурної сфери у 2022 році 

займатимуть 93,7 відс. загального обсягу запланованих видатків по загальному 

фонду (без трансфертів іншим бюджетам) обласного бюджету, що трохи менше 

запланованого (зі змінами) на 2021 рік (94,6 відсотка). 

 У проекті обласного бюджету на 2022 рік передбачено профіцит по 

загальному фонду та дефіцит по спеціальному фонду у 55 010,8 тис. грн на 

обсяг коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку 

(спеціального фонду) для проведення капітальних видатків. 

 Резервний фонд заплановано у обсязі 7 000,0 тис. гривень.  
  

Обласна рада 
 

Для обласної ради у проекті бюджету на 2022 рік передбачено видатки 

(без врахування власних надходжень по спеціальному фонду – 2 100,0 тис.грн) 

у сумі 61 960,7 тис. грн (по загальному фонду – 51 066,4 тис.грн. по 

спеціальному  10 894,3 тис. гривень),  в тому числі:  

28 975,1 тис. грн – видатки на утримання органів місцевого 

самоврядування – апарату Закарпатської обласної ради, з яких на оплату праці 

передбачено 20 430,0 тис.грн на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 

1 146,4 тис. гривень. 

17 007,3 тис. грн. – видатки на утримання комунальної установи 

„Управління спільною власністю територіальних громад” Закарпатської 

обласної ради, з яких по загальному фонду – 14 907,3 тис. гривень. На оплату 

праці передбачено 8 000,0 тис. грн, на оплату комунальних послуг та 

енергоносіїв – 512,5 тис. гривень. По спеціальному фонду за рахунок власних 

надходжень  – 2 100,0 тис. гривень. 

3 433,2 тис. грн для КУ „Управління  спільною власністю територіальних 

громад” Закарпатської обласної ради, співфінансування в межах програми 

Президента України "Велике будівництво" по об'єкту "Реконструкція спортзалу 

№3 спорткомплексу "Юність"; 

2 355,0 тис. грн – членські внески до  асоціацій органів місцевого 

самоврядування;  

12 290,1 тис. грн – на фінансування обласних програм, з яких на: 

Програму підвищення кваліфікації державних службовців та посадових 

осіб місцевого самоврядування Закарпатської області на 2022-2024 роки – 199,0 

тис. грн; 

Програму фінансового забезпечення розвитку транскордонної та 

міжрегіональної співпраці органів місцевого самоврядування Закарпатської 

області на 2022 рік – 1 600,0 тис.грн;  

Програму фінансового забезпечення проектів міжнародної технічної 

допомоги Закарпатської області на 2022 рік – 2 550,0 тис.грн; 
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Програму підвищення ефективності функціонування 

Закарпатського обласного комунального підприємства „Міжнародний аеропорт 

„Ужгород” на 2021-2024 роки  – 7 271,1 тис.грн; 

 Програму підтримки розвитку інформаційної галузі Закарпаття на 2021- 

2023 роки – 600,0 тис.грн; 

Програму проведення заходів із ліквідації комунальних підприємств 

Закарпатської обласної ради  на 2022 – 2025 роки – 50,0 тис.грн; 

Програму забезпечення виконання рішень судів та інших виконавчих 

документів на 2021-2022 роки – 20,0 тис. гривень. 
 

Обласна державна адміністрація 
 

Обласній державній адміністрації у проекті бюджету на реалізацію 

обласних програм передбачено 10 964,5 тис.грн, у тому числі по загальному 

фонду – 9 874,5 тис. грн, по спеціальному – 1 090,0 тис. грн, у тому числі на: 

Програму фінансової підтримки комунально-експлуатаційного, 

автотранспортного господарств обласної ради і облдержадміністрації та 

збереження адмінбудинку (пл. Народна, 4) як пам'ятки архітектури на 2022 рік 

–   8353,0 тис. грн, у тому числі на  утримання автотранспортного господарства 

облдержадміністрації по загальному фонду – 5 610,0 тис. грн. та іншу 

діяльність у сфері житлово-комунального господарства – 1 653,0 тис. грн. На 

виконання цієї ж програми за рахунок власних надходжень автотранспортного 

господарства по спеціальному фонду передбачено 1 090,0 тис. гривень;  

          Програму інформатизації області на 2022-2024 роки – 908,0 тис. грн;  

Програму мобілізаційної підготовки Закарпатської області на 2021 рік – 

175,0 тис. грн;     

Програму діяльності державної установи Закарпатський обласний 

контактний центр на 2020-2022 роки – 1 329,5 тис. грн; 

Програму підвищення кваліфікації державних службовців та посадових 

осіб місцевого самоврядування Закарпатської області на 2022-2024 роки –

199,0 тис. гривень. 
 

Департамент освіти і науки, молоді та спорту облдержадміністрації 

У проекті обласного бюджету на 2022 рік департаменту освіти і науки, 

молоді та спорту облдержадміністрації передбачено видатки у сумі 

831 434,8 тис. грн, у тому числі за загальним фондом – 803 358,8 тис. гривень. 

На фінансування галузі освіти передбачено видатки у сумі 721 015,5 

тис. грн, у тому числі за загальним фондом – 694 899,5 тис. гривень. У 

зазначеному обсязі заплановано видатки, що здійснюватимуться за рахунок 

освітньої субвенції з державного бюджету, зокрема, для фінансування оплати 

праці з нарахуваннями педагогічних працівників закладів загальної освіти та 

здобуття повної загальної середньої освіти учнями та студентами закладів 

професійно-технічної та фахової передвищої освіти в сумі 

111 071,1 тис. гривень. Обсяг видатків спеціального фонду становить 

26 116,0 тис. грн, у тому числі за рахунок власних надходжень бюджетних 

установ − 21 197,5 тис. грн та за рахунок коштів, що передаються із загального 

фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) – 4 918,5 тис. гривень.   
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У проекті обласного бюджету департаменту освіти і науки, молоді та 

спорту облдержадміністрації в галузі освіти передбачено видатки для 

фінансування 6 закладів загальної середньої освіти, одного навчального закладу 

інтернатного типу дошкільної освіти, чотирьох закладів позашкільної освіти, 

13 закладів професійно-технічної та одного закладу передвищої освіти – 

Закарпатського  політехнічного фахового коледжу, а також закладу 

післядипломної освіти – Закарпатського інституту післядипломної педагогічної 

освіти. 

Для забезпечення загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг у 

інтернатних закладах різного типу заплановано на 2022 рік за загальним 

фондом 157 325,3 тис. гривень. Видатки на фінансування Великоберезнянської 

загальноосвітньої санаторної школи-інтернату І-ІІІ ступенів заплановано тільки 

на І півріччя 2022 року у зв’язку з необхідністю її ліквідації після завершення 

2021/2022 навчального року відповідно до прикінцевих та перехідних положень 

Закону України „Про повну загальну середню освіту”. Для фінансування 

чотирьох закладів позашкільної освіти передбачено за загальним фондом  

84 079,0 тис. гривень.  

На підготовку робітничих кадрів закладами професійно-технічної освіти 

у проекті обласного бюджету заплановано видатки загального фонду у сумі     

343 006,8 тис. грн, для підготовки фахівців у державному закладі фахової 

передвищої освіти – 16 977,1 тис. грн, для закладу післядипломної освіти –       

32 061,7 тис. гривень. 

Видатки департаменту освіти і науки, молоді та спорту  

облдержадміністрації у галузі освіти по загальному фонду на оплату праці з 

нарахуваннями заплановано в сумі 456 680,8 тис. грн, їх питома вага у 

загальному фонді (без врахування субвенцій територіальним громадам) складає 

71,8 відс.; на оплату комунальних послуг та енергоносіїв установ галузі 

передбачено 43 974,5 тис. грн, що становить 6,9 відс. видатків загального фонду 

(без урахуванням субвенцій). 

У проекті обласного бюджету департаменту освіти і науки, молоді та 

спорту передбачено субвенцію місцевим бюджетам на надання державної 

підтримки особам з особливими освітніми потребами (ООП) за рахунок 

відповідної субвенції з державного бюджету в сумі 17 222,0 тис. грн (у т.ч. 

4 264,9 тис. грн – видатки розвитку), що розподілена між бюджетами 

територіальних громад пропорційно до кількості осіб з особливими освітніми 

потребами. Окрім того, для надання державної підтримки особам з ООП у 

підвідомчих закладах професійно-технічної освіти заплановано 102,9 тис. грн, у 

тому числі 18,5 тис.грн – видатки розвитку.  Передбачено також субвенцію 

місцевим бюджетам на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок 

коштів освітньої субвенції в сумі 41 643,2 тис. грн, з них на оплату праці з 

нарахуваннями педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів 

приватної форми власності – 11 104,7 тис. грн та на оплату праці з 

нарахуваннями педагогічних працівників інклюзивно-ресурсних центрів –       

37 712,1 тис. гривень. 

Обсяг капітальних видатків у закладах освіти передбачено у сумі 4 918,5 

тис. грн, з яких на придбання комп’ютерних класів Ужгородської 

загальноосвітньої спеціалізованої школи-інтернат з поглибленим вивченням 
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окремих предметів – 600,0 тис. грн, реконструкцію навчального корпусу 

№1 з проведенням прибудови спортивної зали Закарпатського обласного ліцею-

інтернату з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Героїв Красного 

поля – 4000,0 тис.грн, капітальний ремонт вбиралень Перечинського 

професійного ліцею – 300,0 тис. грн, для придбання спеціальних засобів 

корекції психофізичного розвитку за субвенцією з державного бюджету на 

підтримку осіб з особливими освітніми потребами у професійно-технічному 

училищі №33 смт.Великий Березний. 

На фінансування галузі фізичної культури і спорту головному 

розпоряднику департаменту освіти і науки, молоді та спорту  передбачено 

видатки у сумі 103 245,7 тис. грн, галузі соціального захисту населення – 

1 260,0 тис. гривень. 

У загальному фонді враховано видатки на проведення навчально-

тренувальних зборів і змагань у сумі 7 900,0 тис. грн, на утримання і навчально-

тренувальну роботу комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл – 

27 527,0 тис. грн, на підготовку спортсменів школою вищої спортивної 

майстерності та центром олімпійської підготовки – 16 138,0 тис. гривень. Крім 

того, на фінансову підтримку дитячо-юнацьких спортивних шкіл, які 

підпорядковані обласним осередкам всеукраїнських фізкультурно-спортивних 

товариств „Колос”, „Україна”, „Спартак” і „Динамо”, планується виділити 

31 152,5 тис. гривень. 

На утримання регіонального центру з фізичної культури і спорту осіб з 

інвалідністю „Інваспорт”, обласної дитячо-юнацької школи осіб з інвалідністю 

та на проведення навчально-тренувальних зборів, змагань і заходів зі спорту 

осіб з інвалідністю передбачається спрямувати 10 022,0 тис. гривень. 

Для забезпечення діяльності обласного центру фізичного здоров'я 

населення „Спорт для всіх” та проведення ним фізкультурно-масових заходів 

серед населення регіону враховано видатки у сумі 1 526,2 тис. гривень. 

На оплату праці з нарахуваннями працівників у галузі фізичної культури і 

спорту передбачено 57 572,0 тис. грн, у тому числі по установах, які повністю 

утримуються за рахунок коштів обласного бюджету, – 31 952,0 тис. грн, а по 

установах, які отримують фінансову підтримку, – 25 620,0 тис. гривень. 

Обсяг капітальних видатків у закладах фізичної культури і спорту 

передбачено у сумі 960,0 тис. грн, з яких на придбання спортивного 

обладнання, предметів довгострокового користування – 660,0 тис. грн, 

капітальний ремонт на території стадіону „Спартак” – 300,0 тис. гривень. 

Для виконання регіональних програм департаментом освіти і науки, 

молоді та спорту облдержадміністрації передбачено видатки у сумі 

10 620,0 тис. грн, з них на: 

Програму розвитку освіти Закарпаття на 2013-2022 роки – 

2 500,0 тис. грн, зокрема: для проведення свят, конкурсів, змагань, спортивно-

масових заходів, фестивалів заплановано 700,0 тис. грн; для щорічного 

відзначення випускників, які за результатами зовнішнього незалежного 

оцінювання отримали 200 балів з предмета, для виплати стипендії переможцям 

і призерам  учнівських олімпіад та премій вчителям, загальнообласної премії 

для переможців III етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-

дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України – 800,0 тис.грн; 
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для надання пільг з оплати за навчання студентам, які навчаються у вищих 

навчальних закладах області на контрактній основі − 900,0 тис. грн; для 

забезпечення закладів освіти навчальними посібниками, художньою 

літературою та забезпечення документами про базову середню освіту та повну 

загальну середню освіту – 100,0 тис. гривень; 

Регіональну програму „Молодь Закарпаття” на 2021-2025 роки – 

1 260,0 тис. грн, зокрема: на здійснення заходів, спрямованих на створення 

умов для творчого і духовного розвитку молоді, організацію наметових таборів 

та інших заходів з метою національно-патріотичного та військово-

патріотичного виховання – 1200,0 тис. грн; на виплату обласної премії для 

молоді за особливі заслуги у розбудові області – 60,0 тис. гривень; 

Регіональну програму розвитку фізичної культури і спорту на 2021-2024 

роки –  6 860,0 тис. грн, зокрема: на виплату щомісячних стипендій обласної 

ради та облдержадміністрації – 660,0 тис. грн; для відзначення грошовими 

винагородами кращих спортсменів області та їх тренерів – 1 500,0 тис. грн; на 

оплату за навчання кращих спортсменів області – 400,0 тис. грн; участь команд-

майстрів з ігрових видів спорту у спортивних змаганнях вищого рівня – 

600,0 тис. грн; на фінансову підтримку комунального некомерційного 

підприємства „Центр спортивної медицини, санології та фізичної реабілітації” – 

1 200,0 тис. грн, Закарпатської обласної організації фізкультурно-спортивного 

товариства „Динамо” – 400,0 тис. грн; для покращення житлово-побутових 

умов шляхом придбання житла учасниці літніх Паралімпійських ігор Надії 

Дьолог – 1 000,0 тис. грн; на екіпірування збірних команд області з видів 

спорту, проведення спартакіад, традиційних спортивних змагань серед 

ветеранів спорту або за участю іноземних команд та ін. заходи – 1 100,0 тис. 

гривень. 

 

Департамент охорони здоров'я облдержадміністрації 
 

Департаменту охорони здоров'я на 2022 рік передбачено видатки у сумі  

246 046,9 тис. грн, у тому числі на фінансування галузі освіти – 53 843,5 

тис.грн, охорони здоров’я – 192 203,4 тис. гривень. 

У загальному обсязі видатків на освіту передбачено кошти для підготовки 

кадрів у закладах фахової передвищої освіти (трьох медичних коледжах) у сумі 

51 033,0 тис.грн, з них за рахунок власних надходжень – 11 113,9 тис. гривень. 

На курси підвищення кваліфікації та перепідготовки медичних, 

фармацевтичних спеціалістів заплановано 2 810,5 тис. гривень. Видатки, що 

здійснюватимуться за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету для 

здобуття повної загальної середньої освіти у закладах передвищої освіти, 

становлять 3 580,9 тис. гривень. 

На фінансування галузі охорони здоров’я у проекті бюджету на 2022 рік 

передбачено видатки у сумі 192 203,4 тис.грн, з них по загальному фонду – 

186 683,4 тис.грн. та по спеціальному за рахунок коштів, що передаються із 

загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду), – 5 520,0 тис. 

гривень.  

У зазначеному обсязі заплановано видатки за рахунок субвенції з 

державного бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у 
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системі охорони здоров'я у сумі 72 373,8 тис.грн, які спрямовуються на 

утримання п’яти установ згідно з статтею 90 Бюджетного кодексу України: 

КНП „Обласний будинок дитини” Закарпатської обласної ради, КНП 

„Закарпатська обласна станція переливання крові” Закарпатської обласної ради, 

обласний центр медико-соціальної експертизи, Закарпатське обласне бюро 

судово-медичної експертизи, КУ „База спеціального медичного постачання 

департаменту охорони здоров’я”. Додатково до обсягу субвенції на утримання 

цих закладів передбачено кошти обласного бюджету у сумі 6 749,9 тис.грн для 

забезпечення медикаментами, харчуванням та здійснення інших видатків для 

забезпечення їх функціонування. 

За рахунок коштів обласного бюджету та частково за рахунок додаткової 

дотації з державного бюджету на здійснення переданих з державного бюджету 

видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я передбачено 

фінансування енергоносіїв та комунальних послуг у сумі 76 448,1 тис. грн у 23 

обласних установах охорони здоров’я, з яких дві обласні багатопрофільні 

лікарні, 11 спеціалізованих закладів, обласний будинок дитини, дитячі санаторії 

„Човен” та „Малятко”, територіальний центр екстреної медичної допомоги, 

станція переливання крові, стоматполіклініка, медико-соціальна експертиза, 

центр громадського здоров’я, база спецмедпостачання та бюро судово-медичної 

експертизи.  

В обласному бюджеті на 2022 рік департаментом охорони здоров’я 

враховано видатки на фінансування обласних програм у галузі охорони 

здоров'я, зокрема на: 

Обласну програму забезпечення медикаментами, виробами медичного 

призначення і проведення безкоштовного зубопротезування ветеранів війни та 

пільгової категорії населення області на 2022-2026 роки (подано проект) – 

2 450,0 тис. гривень; 

Обласну програму забезпечення жителів області, які страждають на 

рідкісні (орфанні) захворювання, лікарськими засобами та відповідними 

харчовими продуктами для спеціального дієтичного споживання на 2021-2025 

роки – 500,0 тис. гривень; 

Обласну програму „Цукровий діабет” на 2021-2025 роки – 600,0 тис. 

гривень; 

Програму поліпшення надання медичної допомоги дітям, які страждають 

на хворобу Крона на 2020-2022 роки – 300,0 тис. гривень; 

Обласну програму протидії захворюванню на туберкульоз на 2022-2026 

роки” (подано проект) – 1 000,0 тис.грн.; 

Обласну програму боротьби з онкологічними захворюваннями на період 

до 2026 року (подано проект) – 2 000,0 тис. гривень; 

Регіональну програму протиепідемічних заходів та боротьби з 

інфекційними хворобами в області на 2022-2026 роки (подано проект) – 

2 000,0 тис. гривень. 

Для фінансування інших пріоритетних заходів у галузі охорони здоров’я 

та надання фінансової підтримки закладам охорони здоров’я – комунальним 

некомерційним підприємствам обласної ради у проекті обласного бюджету на 

2022 рік передбачено видатки у сумі  33 531,5 тис.грн на Програму розвитку та 
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підтримки комунальних закладів охорони здоров’я Закарпатської 

області, з них на:  

для забезпечення діяльності, пов'язаної з судово-психіатричною 

експертизою – 834,8 тис.грн; 

фінансування  оглядів водіїв з метою виявлення стану алкогольного, 

наркотичного чи іншого сп’яніння або перебувають під впливом лікарських 

препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції – 714,2 тис.грн; 

оплату за медичний огляд громадян України для призову на строкову 

військову службу – 979,3 тис.грн; 

придбання продуктів харчування для дітей, хворих на фенілкетонурію – 

874,0 тис.грн; 

утримання КНП „Обласний заклад з надання психіатричної допомоги 

с.Вільшани” та КНП „Обласний дитячий туберкульозний санаторій Човен” – 

3 850,7 тис.грн до їх подальшої реорганізації; 

забезпечення функціонування КНП „Закарпатський обласний центр 

громадського здоров’я” – 6 403,3 тис.грн; 

забезпечення медикаментами та харчуванням пацієнтів у КНП „Обласний 

госпіталь ветеранів війни – 1 000,0 тис. гривень. 

У проекті обласного бюджету на 2022 рік заплановано капітальні видатки 

на: 

співфінансування проекту „Туберкульоз без кордонів” згідно Грантового 

контракту від 30.06.2021 року з Міністерством зовнішніх справ і торгівлі 

(Будапешт, Угорщина) у сумі 1 500,0 тис.грн; 

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” у сумі 3 800,0 тис. гривень. 

 

Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації 
 

У проекті обласного бюджету на 2022 рік головному розпоряднику 

коштів обласного бюджету передбачено видатки у сумі 243 934,3 тис. грн, з них 

по загальному фонду – 212 891,0 тис грн та по спеціальному фонду – 

31 043,3 тис.грн, у тому числі: за рахунок власних надходжень бюджетних 

установ – 29 255,3 тис. грн та для проведення капітальних видатків за рахунок 

коштів, що передаються із загального фонду обласного бюджету до бюджету 

розвитку (спеціального фонду), – 1 788,0 тис. гривень.  

У загальному обсязі враховано субвенцію з державного бюджету 

місцевим бюджетам на створення мережі спеціалізованих служб підтримки 

осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою 

статі, у сумі 11 563,0 тис. гривень. 

У проекті обласного бюджету враховано видатки на фінансування трьох 

дитячих будинків-інтернатів, геріатричного пансіонату, трьох 

психоневрологічних інтернатів, обласного центру комплексної реабілітації для 

осіб з інвалідністю, соціального абілітаційно-реабілітаційного центру 

«Парасолька», обласного центру по нарахуванню та здійсненню соціальних 
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виплат, обласного центру соціальних служб та чотирьох закладів 

соціального обслуговування для осіб, які опинилися в складних життєвих 

обставинах. 

У загальному фонді проекту обласного бюджету передбачено видатки на: 

надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, 

особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в установах соціального 

обслуговування – 165 434,2 тис. грн; 

утримання обласного центру по нарахуванню та здійсненню соціальних 

виплат – 7 093,2 тис. грн; 

утримання обласного соціального гуртожитку для дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування – 1 222,5 тис. грн; 

утримання та забезпечення діяльності обласного центру соціальних 

служб – 5 902,1 тис. грн; 

пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи – 1 400,0 тис. грн; 

поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни – 

160,0 тис. грн; 

компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне 

обслуговування автомобілів, мотоколясок і на транспортне обслуговування – 

489,2 тис. гривень. 

Видатки на оплату праці з нарахуваннями працівникам бюджетних 

установ становлять 140 701,3 тис. грн, або 69,9 відс. обсягу видатків загального 

фонду (без врахування субвенції). На придбання медикаментів та продуктів 

харчування планується спрямувати 11 614,6 тис. грн, або 5,8 відс., на оплату 

енергоносіїв та комунальних послуг – 22 080,1 тис. грн, або 11 відс., на інші 

захищені видатки – 11 738,5  тис. грн, що складає 5,8 відсотка. 

Капітальні видатки установ соціального захисту населення на 2022 рік за 

рахунок коштів, що передаються із загального фонду до спеціального фонду 

(бюджету розвитку) передбачені в сумі 1 788,0 тис. грн, за рахунок яких 

планується придбати предмети та обладнання довгострокового користування – 

314,0 тис.грн, провести капітальний ремонт у закладах для громадян похилого 

віку: їдальні та кухонного блоку Тур’я-Реметівського психоневрологічного 

інтернату – 500,0 тис.грн, септика Виноградівського геріатричного пансіонату – 

400,0 тис.грн; продовжити капітальний ремонт даху, вікон та зовнішніх дверей 

корпусу "Л" Виноградівського дитячого будинку-інтернату – 574,0 тис. 

гривень. 

Для виконання регіональних програм у галузі соціального захисту 

населення передбачено видатки у сумі 20 190,8 тис. грн, з них на: 

Регіональну програму „Турбота” щодо посилення соціального захисту 

громадян на 2022-2024 роки – 10 200,0 тис. грн, з них для надання одноразових 

матеріальних допомог окремим категоріям громадян, які внаслідок 

недостатнього матеріального забезпечення потребують соціальної підтримки 

передбачається 7 605,1 тис. грн, для надання підтримки громадським 

об’єднанням, які мають соціальну спрямованість, − 2 000,0 тис. грн, 

відшкодування витрат, пов'язаних із санаторно-курортним лікуванням, особам з 

інвалідністю, громадянам, постраждалим внаслідок Чорнобильської 

катастрофи, ветеранам війни та праці – 300,0 тис. гривень; 
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Регіональну програму оздоровлення та відпочинку дітей і 

розвитку мережі дитячих закладів оздоровлення та відпочинку на 2018-2021 

роки – 2 500,0 тис. гривень; 

Регіональну програму сімейної, ґендерної політики, запобігання та 

протидії домашньому насильству, протидії торгівлі людьми на 2021-2025 роки 

– 7 490,8 тис грн, з них 6 770,8 тис. грн, заплановано для забезпечення 

діяльності обласних центрів соціального обслуговування: матері та дитини, 

соціально-психологічної допомоги, соціально-психологічної реабілітації дітей 

та молоді з функціональними обмеженнями. 

 

Служба у справах дітей облдержадміністрації 
 

У проекті обласного бюджету на 2022 рік службі у справах дітей 

облдержадміністрації передбачено видатки у сумі 36 917,7 тис грн, з яких на 

утримання притулку для дітей і Закарпатського центру соціально-психологічної 

реабілітації дітей – 15 106,3 тис гривень. На оплату праці з нарахуваннями 

працівникам цих закладів спрямовується 10 262,3 тис грн, або 67,9 відс. 

загального обсягу видатків. На придбання медикаментів та продуктів 

харчування планується спрямувати 2 279,4 тис грн, або 15,1 відс., на оплату 

комунальних послуг та енергоносіїв – 1 196,4 тис грн, або 7,9 відс. На 

капітальні видатки у притулку для дітей передбачено 70,0 тис. грн для 

придбання обладнання і предметів довгострокового користування. 

У загальному обсязі видатків службі у справах дітей враховано 

21 561,4 тис. грн за рахунок субвенції з державного бюджету на проектні, 

будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку 

сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення 

житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх 

числа, які будуть розподілятися у 2022 році між місцевими бюджетами 

відповідно до Порядку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України. 

Для виконання Регіональної програми забезпечення права дитини на 

виховання у сімейному оточенні на 2018-2025 роки передбачено видатки у сумі 

250,0 тис. грн, за рахунок яких планується провести: інформаційні кампанії 

щодо підтримки національного усиновлення і влаштування дітей у сім'ї 

громадян; заходи щодо поліпшення становища дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування; семінари, профілактичні рейди та 

відпрацювання з метою попередження безпритульності та бездоглядності серед 

дітей. 
 

Департамент культури, національностей та релігій  

облдержадміністрації 
 

Департаменту культури, національностей та релігій облдержадміністрації 

в проекті обласного бюджету на 2022 рік передбачено видатки в сумі 

232 774,1 тис. грн, з них по загальному фонду – 220 496,1 тис. грн та по 

спеціальному – 12 278,0  тис. грн, у тому числі за рахунок власних надходжень 

бюджетних установ –  8 488,0 тис. грн та за рахунок коштів, що передаються із 
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загального фонду обласного бюджету до бюджету розвитку (спеціального 

фонду), для проведення капітальних видатків – 3 790,0 тис. гривень. 

У обсязі видатків загального фонду на оплату праці з нарахуваннями 

працівників  спрямовується 189 205,2 тис.грн, що становить 85,8 відсотків. 

Для фінансування закладу вищої освіти – Ужгородського інституту 

культури і мистецтв заплановано видатки у сумі 39 780,5 тис.грн та закладу 

фахової передвищої освіти – Ужгородського музичного фахового коледжу 

ім. Д.Є. Задора – 30 644,6 тис. гривень.  Крім того, на оплату праці з 

нарахуваннями педагогічних працівників для здобуття повної загальної 

середньої освіти студентами цих закладів заплановано видатки в сумі 

4 025,4 тис.грн за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету. 

У проекті бюджету на 2022 рік враховано видатки для фінансування 

шістьох закладів культури, які повністю утримуються з бюджету: обласної 

бібліотеки для дітей та юнацтва, обласної універсальної наукової бібліотеки, 

краєзнавчого музею, музею народної архітектури та побуту, художнього музею, 

обласного організаційно-методичного центру закладів культури. Крім того, 

заплановано надання фінансової підтримки чотирьом обласним театрам: 

українському музично-драматичному, театру драми та комедії, театру ляльок, 

угорському драматичному театру та трьом концертним організаціям: обласній 

філармонії, заслуженому академічному Закарпатському народному хору та 

камерному хору „Кантус”. 

Для фінансування обласних закладів культури та виконання обласних 

програм у галузі культури і мистецтва передбачено видатки у сумі 

154 201,6 тис.грн, з них по загальному фонду – 146 045,6 тис.грн та по 

спеціальному фонду – 8 156,0 тис. грн, в т.ч. видатки, що передаються із 

загального фонду до спеціального (бюджету розвитку), – 2 790,0 тис.грн та 

власні надходження бюджетних установ – 5 366,0 тис. гривень.  

У зазначених обсягах включені видатки в сумі 82 759,7 тис.грн для 

фінансової підтримки театрів та концертних організацій, що становить 53,7 

відс. від загального обсягу видатків на галузь культури, з них по загальному 

фонду – 81 709,7 тис.грн та по спеціальному фонду – 1 050,0 тис. гривень. 

Капітальні видатки установ культури на 2022 рік за рахунок коштів, що 

передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку) 

передбачені в сумі 2 050,0 тис.грн, з них 1 000,0 тис.грн – для проведення 

капітального ремонту приміщень Ужгородського інституту культури і мистецтв 

та 1 050,0 тис.грн – співфінансування грантового проекту „Розвиток 

транскордонної культури: відреставровані міста Сату-Маре та Ужгород” у 

Закарпатському академічному обласному українському музично-драматичному 

театрі  ім. братів Юрія-Августина та Євгена Шерегіїв.  

Для виконання обласних програм департаментом культури передбачено 

видатки у сумі 6 168,5 тис.грн,  у тому числі на: 

Програму розвитку культури Закарпатської області на 2021 – 2023 роки – 

3 996,9 тис.грн, з яких для проведення культурно-мистецьких заходів по 

загальному фонду – 2 256,9 тис.грн та 1 740,0 тис.грн на капітальні видатки 

(придбання розбірної конструкції (сцени) та комплектуючих – 600,0 тис.грн,  

транспортного засобу для транспортування сцени – 450,0 тис.грн, поповнення 

бібліотечних та музейних фондів – 240,0 тис.грн, придбання звукової апаратури 
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– 200,0 тис.грн, сценічних костюмів – 100 тис.грн, комп'ютерного 

обладнання – 150,0 тис.грн); 

Програму охорони культурної спадщини Закарпатської області на 2021 –

2023 роки” – 500,0 тис.грн, з яких для виготовлення облікової документації на 

об'єкти культурної спадщини – 250,0 тис.грн, інвентаризацію пам'яток – 100,0 

тис.грн, проведення науково-практичної конференції на тему дослідження, 

охорони, збереження, реставрації та популяризації об'єктів – 150,0 тис. гривень; 

Програму „Центр культур національних меншин Закарпаття” на 2021-

2025 роки – 1 221,6 тис.грн, що спрямовуються на утримання Центру 

нацменшин та здійснення ним заходів;  

Програму підтримки національних меншин та розвитку міжнаціональних 

відносин у Закарпатській області на 2021-2025 роки – 450,0 тис.грн, які 

передбачаються на підтримку аматорського мистецтва національних спільнот, 

проведення науково-практичних конференцій, семінарів, засідань,  культурних, 

просвітницьких, спортивних та інших заходів у сфері міжнаціональних 

відносин, захисту прав нацменшин. 
 

Управління капітального будівництва облдержадміністрації 
 

Управлінню капітального будівництва у проекті обласного бюджету на 

2022 рік передбачено 26 000,0 тис. грн по спеціальному фонду, в тому числі: 

3 000,0 тис. грн для будівництва загальноосвітньої школа І-ІІІ ст. на 500 

учнів, с.Кваси, Рахівського району; 

 4 500,0 тис. грн для нового будівництва комунального закладу дошкільної 

освіти на 150 місць у с.Заріччя, вул.Центральна, Іршавського району 

Закарпатської області (у тому числі 1000,0 млн.грн. за рахунок трансферту з 

бюджету Зарічанської територіальної громади); 

1 000,0 тис. грн для реконструкції будівель та споруд об'єктів спортивної 

інфраструктури, розташованих за адресою: місто Ужгород, вулиця 

Заньковецької, будинок 5; 

 1 000,0 тис. грн для нового будівництва багатофункціональних 

спортивних майданчиків на території Закарпатського обласного палацу дитячої 

та юнацької творчості „ПАДІЮН” розташованих за адресою: місто Ужгород, 

Студентська набережна, будинок 8; 

 1 000,0 тис. грн для реконструкції спортивних залів Закарпатського 

обласного палацу дитячої та юнацької творчості „ПАДІЮН” розташованих за 

адресою: місто Ужгород, Студентська набережна, будинок 8; 

 1 000,0 тис. грн для реконструкції 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; 

 4 000,0 тис. грн для реконструкції будівлі обласного центру нейрохірургії 

та неврології в м.Ужгород по вул. Перемоги, 24 (з розширенням);  

6 500,0 тис. грн  для будівництва районної лікарні в м.Берегово;  

1 500,0 тис. грн для нового будівництва Закарпатської обласної 

багатопрофільної лікарні;  

  1 000,0 тис. грн – „Замок-фортеця Х-ХVІ ст.- пам’ятка архітектури 

національного значення (охор.№163. Постанова РМ УРСР від 24.08.1963р. 
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№970) за адресою: м.Ужгород, вул. Капітульна, 33" Реставрація: 

протиаварійні роботи; 

 1 500,0 тис. грн ‒ Синагога - пам'ятка архітектури місцевого значення 

(охороний №15-Зк, рішення Закарпатського облвиконкому від 18.06.1985р. 

№156) за адресою: м.Ужгород, Театральна площа, 10. 
 

 

 

Управління містобудування та архітектури облдержадміністрації 
 

Управлінню містобудування та архітектури облдержадміністрації 

передбачено 459,6 тис. грн (339,6 тис. грн по загальному фонду та 120,0 тис. 

грн – по спеціальному фонду) на витрати, пов'язані з наданням та 

обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на 

будівництво/реконструкцію/придбання житла. 

Для реалізації Програми створення та впровадження містобудівного 

кадастру Закарпатської області на 2019-2023 роки по загальному фонду 

передбачено 210,0 тис. гривень. 
 

Департамент інфраструктури, розвитку і утримання мережі 

автомобільних доріг загального користування місцевого значення 

облдержадміністрації 
 

Департаменту інфраструктури, розвитку і утримання мережі 

автомобільних доріг загального користування місцевого значення 

облдержадміністрації передбачено 455 348,2 тис.грн, з яких: 

450 748,2 тис.грн по спеціальному фонду для будівництва, реконструкції, 

ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого 

значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах за рахунок 

субвенції з державного бюджету; 

 4 600,0 тис.грн для реалізації заходів обласних програм, а саме: 

Регіональної програми розвитку автомобільних доріг загального 

користування місцевого значення на 2019-2022 роки – 800,0 тис.грн для 

паспортизації автомобільних доріг та штучних споруд;  

Програми розвитку прикордонної інфраструктури в Закарпатській області 

на 2018-2022 роки – 800,0 тис.грн для розроблення детальних планів територій, 

проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок для будівництва  

(реконструкції) пунктів пропуску; 

Регіональної програми підвищення рівня безпеки дорожнього руху у 

Закарпатській області на період до 2023 року – 3 000,0 тис. гривень. 
 

Відділ цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації 

облдержадміністрації 
      
       Для відділу цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації 

облдержадміністрації у проекті обласного бюджету обсяг видатків на 2022 рік  

становить 1 000,0 тис.грн для виконання заходів обласної програми 
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інформатизації області на 2022-2024 роки, з яких  по загальному фонду- 

930,0 тис. грн,   по  спеціальному - 70,0 тис. гривень. 
 

Управління інформаційної діяльності та комунікацій з 

громадськістю облдержадміністрації 
 

Головному розпоряднику коштів – департаменту інформаційної 

діяльності та комунікацій з громадськістю на 2022 рік у проекті обласного 

бюджету передбачено 2 500,0 тис. грн, у тому числі: 

 100,0 тис. грн на виконання  Регіональної програми із забезпечення 

участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики і вивчення 

суспільної думки на 2022-2024 роки, для відзначення державних свят, 

визначних подій, пам’ятних дат, забезпечення участі делегацій від 

Закарпатської області у загальнодержавних заходах, проведення засідань за 

круглим столом, соціологічні дослідження; 

2 400,0 тис. грн на підтримку засобів масової інформації, з яких на: 

Програму підтримки розвитку інформаційної галузі Закарпаття на 2021-

2023 роки – 700,0 тис. грн для висвітлення діяльності органів влади засобами 

масової інформації, проведення засідання за круглим столом, конференцій, 

прес-турів, конкурсів, відзначення Дня журналіста, Дня працівників 

телебачення; 

Програму підтримки видання творів місцевих авторів, популяризації 

закарпатської книги та сприяння книгорозповсюдженню на 2021-2023 роки – 

1700,0 тис. грн  для видання творів місцевих авторів, проведення виставок, 

проведення зустрічей з письменниками області та презентації книг. 
 

Департамент агропромислового розвитку облдержадміністрації 
 

Департаменту агропромислового розвитку у проекті обласного бюджету 

на 2022 рік передбачено видатки у сумі 3 825,0 тис.грн, з яких на виконання: 

Програми розвитку і підтримки тваринництва та переробки 

сільськогосподарської продукції в області на 2021-2025 роки  – 1 000,0 тис. грн 

для стимулювання розвитку вівчарства; 

Програми розвитку та підтримки галузі рослинництва в області на 2021-

2025 роки  – 1 875,0 тис. грн, в тому числі по спеціальному фонду за рахунок 

надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і 

лісогосподарського виробництва – 875,0 тис. грн для покращення якості 

ґрунтів, та 1000,0 тис.грн по загальному фонду – на розвиток органічного 

землеробства, садівництва та ягідництва, виноградарства та виноробства. 

Крім того на витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових 

довгострокових кредитів, наданих громадянам на 

будівництво/реконструкцію/придбання житла по загальному фонду 

передбачено 950,0 тис. гривень. 
 

Управління єврорегіональної  співпраці Закарпатської 

облдержадміністрації 
 

Управлінню єврорегіональної  співпраці у проекті обласного бюджету 

передбачено 870,0 тис. грн на реалізацію обласної програми розвитку 
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транскордонного співробітництва Закарпатської області на 2021-2027 

роки для забезпечення участі представників облдержадміністрації у заходах 

міжнародного характеру, проведення міжнародних конференцій, семінарів, 

нарад, робочих зустрічей. 
 

Управління туризму та курортів облдержадміністрації 

    Управлінню туризму і курортів у проекті рішення передбачено 1 600,0 

тис. грн на реалізацію Програми розвитку туризму та курортів в Закарпатській 

області на 2021-2023 рік для розбудови туристичної інфраструктури, 

маркування туристичних маршрутів, маркетингових досліджень туристичних 

потоків, випуску інформаційних видань, сувенірної продукції, туристичного 

порталу,  туристичного форуму. 

 

Департамент економічного та регіонального розвитку, торгівлі, 

залучення інвестицій, забезпечення виконання державних програм та 

контролю за їх виконанням 
 

Департаменту економічного та регіонального розвитку, торгівлі, 

залучення інвестицій, забезпечення виконання державних програм та контролю 

за їх виконанням облдержадміністрації передбачено 7 496,8 тис. грн, з яких для 

реалізації заходів обласних програм: 

розвитку малого та середнього підприємництва у Закарпатській області 

на 2021-2023 роки на фінансово-кредитну та матеріально-технічну підтримку 

підприємництва, інформаційно-консультаційну підтримку та розвиток 

інфраструктури підтримки малого та середнього підприємництва – 1 600,0 тис. 

грн; 

формування позитивного міжнародного інвестиційного іміджу та 

залучення іноземних інвестицій у Закарпатській області 2021 – 2025 роки –  

2010,0 тис. грн; 

підтримки державної політики регіонального розвитку та підтримки 

громад Закарпатської області 2021-2023роки - інституційна підтримка Агенції 

регіонального розвитку Закарпатської області, проведення зустрічей, 

розроблення ПКД, впровадження смарт-спеціалізації на території Закарпатської 

області, на дослідження територій з метою надання їм спеціальних статусів –  

3 886,8 тис. гривень. 
 

 

Департамент екології та природних ресурсів облдержадміністрації 
 

На діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища за 

рахунок екологічного податку, інших надходжень до фондів охорони 

навколишнього природного середовища, грошових стягнень за шкоду, 

заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного 

середовища внаслідок господарської та іншої діяльності по спеціальному фонду 

передбачено 4 072,1 тис. гривень.  
 

Управління цивільного захисту облдержадміністрації  

Управлінню цивільного захисту облдержадміністрації передбачено на 

2022рік - 7 805,3 тис. грн.  на реалізацію Комплексної програми розвитку 
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цивільного захисту Закарпатської області на 2020 – 2024 роки,  для 

утримання майна та будівель спільної власності територіальних громад сіл, 

селищ, міст Закарпатської області, забезпечення належного функціонування 

комунальної установи «Закарпатський обласний центр цивільного захисту, 

матеріальних резервів та централізованого оповіщення» Закарпатської обласної 

ради,    розвиток системи зв’язку, оповіщення та інформатизації цивільного 

захисту  Закарпатської області, проведення заходів із підвищення рівня 

реагування на надзвичайні ситуації та інформаційно-просвітницькі роботи у 

сфері цивільного захисту, придбання автомобіля підвищеної прохідності. 

 

Департамент фінансів облдержадміністрації 

Резервний фонд обласного бюджету в обсязі 7 000,0 тис.грн передбачено 

головному розпоряднику – департаменту фінансів облдержадміністрації. 

Також, для надання міжбюджетних трансфертів низовим бюджетам 

передбачено по загальному фонду дотацію з місцевого бюджету на здійснення 

переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та 

охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного 

бюджету у сумі  68 269,5 тис.грн та додаткову дотацію з місцевого бюджету на 

проведення розрахунків протягом опалювального періоду за комунальні 

послуги та енергоносії, які споживаються установами, організаціями, 

підприємствами, що утримуються за рахунок відповідних місцевих бюджетів за 

рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету -  39 161,3 тис. 

гривень. 

Кредитування  

Для надання кредитів громадянам на будівництво, придбання житла, 

поліпшення житлово-побутових умов проживання мешканців області по 

загальному та спеціальному фондах обласного бюджету передбачено 18 960,4 

тис. грн, з них:  

управлінню містобудування та архітектури облдержадміністрації для 

реалізації комплексної соціально-економічної програми забезпечення молоді, 

учасників антитерористичної операції та внутрішньо переміщених осіб житлом 

у Закарпатській області на 2018-2022 роки по загальному фонду 5 660,4 тис. грн 

та спеціальному –  2 000,0 тис. гривень.  

департаменту агропромислового розвитку для реалізації обласної 

цільової програми „Власний дім” на 2021-2025 роки для надання 

довгострокових кредитів по загальному фонду передбачено 5 050,0 тис. грн, по 

спеціальному – 6 250,0 тис. гривень. 

   

Департамент фінансів облдержадміністрації 

                                                               09.12.2021 


