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Пояснювальна записка до звіту 

про виконання обласного бюджету за 2021 рік 

 

Виконання обласного бюджету за доходами 

За 2021 року до обласного бюджету мобілізовано податків, зборів та 

інших доходів у сумі 1 240 462,5 тис. грн., що на 30,0 відс. або на 285 968,5 

тис. грн. більше надходжень 2020 року.  

До загального фонду обласного бюджету мобілізовано податків, 

зборів та інших доходів у сумі 975 680,7 тис. грн., що становить 107,6 відс. до 

затвердженого річного плану з врахуванням змін та 123,1 відс. до 

надходжень 2020 року. Перевиконання плану пояснюється збільшенням 

надходжень податку на доходи фізичних осіб та податку на прибуток 

підприємств.  

Податку на доходи фізичних осіб надійшло у сумі 834 706,6 тис. грн., 

що становить 107,7 відс. затвердженого річного плану понад, план надійшло 

59 704,1 тис. гривень. У порівнянні  до відповідного періоду минулого року 

надходження податку зросли на 20,3 відс. або на 140 826,7 тис. гривень.  

Основною причиною такого збільшення є зростання фонду оплати праці, 

викликане збільшенням розміру мінімальної заробітної плати з 1 січня 2021 

року до 6 000 грн. на місяць. 

Податку на прибуток підприємств надійшло у сумі 84 254,9 тис. грн., 

що на 8,3 відс. або на  6 454,9 тис. грн. більше  річного плану. В порівнянні з 

2020 роком надходження податку зросли на 80,9 відс. або на  37 667,9 тис. 

гривень. Такий ріст зумовлений збільшенням прибутковості підприємств та 

отримання страхових виплат ТОВ „Фішер-Мукачево”. 

Плати за надання адміністративних послуг надійшло в сумі 30 147,9 

тис. грн., що становить 96,8 відс. затвердженого річного плану, менше плану 

надійшло на 985,1 тис. гривень.  В порівнянні з 2020 роком надходження 

плати скоротились на 2,7 відс. або на 842,6 тис. гривень. Головною причиною 

невиконання плану та скорочення плати за надання адміністративних послуг 

є недонадходження плати за  ліцензії на право оптової торгівлі алкогольними 

напоями, тютюновими виробами та рідинами, що використовуються в 

електронних сигаретах.    

Рентної плати за спеціальне використання води надійшло в сумі 

7 375,7 тис. грн., що на 10,1 відс. або на 675,7 тис. грн. більше річного плану. 

В порівнянні з 2020 роком надходження плати зросли на 3,2 тис. гривень. 

Рентної плати за спеціальне користування надрами надійшло в сумі          

8 226,3  тис. грн., що на 2,4 відс. або на 198,4 тис. грн. менше річного плану.  

В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження плати 

зросли на 26,2  відс. або на 1705,5  тис. гривень.  

Доходи спеціального фонду обласного бюджету виконані в сумі  

264 781,8 тис. грн., що в 3,5 рази більше річного плану з врахуванням змін. У 

порівнянні з 2020 роком надходження зросли на 63,5 відс. або на 102 879,3 
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тис. гривень. Перевиконання річного плану доходів спеціального фонду та 

зростання надходжень у порівнянні з 2020 роком зумовлено прийняттям на 

баланс Комунальної установи „Управління спільною власністю 

територіальних громад” Закарпатської області об’єктів майна вартістю 

194 768,2 тис. грн. та відображення їх за кодом класифікації доходів бюджету 

25010200 „Надходження бюджетних установ від додаткової господарської 

діяльності”. 

Виконання обласного бюджету за видатками 

Видатки обласного бюджету без урахування трансфертів, що 

передаються до інших бюджетів, у 2021 році становили 2 605 262,0 тис.грн, з 

них по загальному фонду – 1 316 037,6 тис.грн., що склало 98,2 відс. до плану 

річних призначень з урахуванням змін, по спеціальному фонду – 

1 289 224,4 тис.грн. при кошторисних призначеннях на рік у сумі 1 817 694,8 

тис.гривень. 

 Порівняно з 2020 роком із обласного бюджету проведено видатків на  

500 761,0 тис.грн. або 23,8 відсотка більше (за 2020 рік видатки склали  

2 104 501,0 тис.грн.).  

Обсяг та структура коштів загального і спеціального фондів, 

спрямованих за 2020-2021 роки на галузі бюджетної сфери наведено в 

інформації про виконання обласного бюджету за 2020 та 2021 років до 

пояснювальної записки.  

За рахунок загального фонду у 2021 році фінансувалися поточні 

видатки, з яких на захищені статті спрямовано 991 189,4 тис.грн. або 75,3 

відс. загального обсягу видатків (без трансфертів, що передаються до 

бюджетів інших рівнів), зокрема, на оплату праці з нарахуваннями –    

783 821,0 тис.грн. або 59,6 відс., на оплату енергоносіїв і комунальних послуг 

– 104 786,7 тис.грн. (8,0 відс.), на медикаменти та перев'язувальні матеріали – 

12 454,4 тис.грн. (0,9 відс.), продукти харчування – 36 157,3 тис.грн. (2,7 

відс.), соціальне забезпечення – 53 970,1 тис.грн. (4,1 відс.). У захищених 

видатках враховано проведені видатки закладів охорони здоров’я, які 

фінансуються з бюджету за кодами економічної класифікації 2282, 2610. 

У звітному періоді проведено фінансування головних розпорядників 

коштів обласного бюджету у повному обсязі до наданих ними клопотань.  

Рішеннями сесій обласної ради „Про внесення змін до рішення 

обласної ради від 17.12.2020 № 40 „Про обласний бюджет на 2021 рік” 

збільшено плановий обсяг витрат обласного бюджету на 1 383 119,7 тис.грн., 

у тому числі за рахунок залишків обласного бюджету, які утворилися на 1 

січня 2021 року (431 941,0 тис.грн.), додаткових надходжень власних доходів 

обласного бюджету (70 286,3 тис.грн.) та трансфертів з державного та 

місцевих бюджетів (880 892,4 тис.грн.).   
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Обласна рада 

На утримання апарату обласної ради за 2021 рік по загальному фонду 

обласного бюджету видатки склали 25 669,5 тис.грн., спеціальному  фонду – 

141,3 тис. грн.  

           Для реалізації заходів  обласних програм, виконавцем яких є обласна 

рада, використано по загальному фонду - 16 758,8 тис.грн., у тому числі 

програми: 

фінансової підтримки комунально-експлуатаційного, автотранспорт-

ного господарств облдержадміністрації та збереження адмінбудинку обласної 

ради і облдержадміністрації як пам’ятки архітектури на 2022 рік – 4610,6 

тис.грн.. з яких  по загальному фонду -2 855,0тис.грн.  та по спец. фонду - 

1755,6 тис.грн.; 

         фінансового забезпечення проектів міжнародної технічної допомоги 

Закарпатської області на 2021 рік – 2619,6 тис. грн.; 

фінансового забезпечення розвитку транскордонної та міжрегіональної 

співпраці органів місцевого самоврядування Закарпатської області на 2021рік 

- 589,3 тис.грн.; 

          підвищення ефективності функціонування ЗОКП „Міжнародний 

аеропорт „Ужгород” на 2021-2024 роки – 8 000,0 тис.гривень. 

надання фінансової Підтримки КП Закарпатської обласної ради 

„БУДКОМПЛЕКТТОРГ” на 2021рік – 700,0 тис.грн.; 

підтримки розвитку інформаційної галузі Закарпаття на 2021-2023 роки 

– 128,9 тис.грн. 

інформатизації області на 2019-2021 роки – 110,4 тис.грн. 

Крім того, за програмною класифікацією „Членські внески до асоціацій 

органів місцевого самоврядування” використано 2 355,0 тис.грн. (сплата 

членських внесків до Асоціації органів місцевого самоврядування 

„Єврорегіон Карпати – Україна”). 

          На виконання інвестиційних проектів за рахунок субвенцій з 

державного бюджету по спеціальному фонду видатки склали 139 594,2 

тис.грн, у  тому числі: 

для виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво 

центру перинатології, акушерства та гінекології в місті Ужгороді - 8 375,6 

тис.грн.;   

ЗОКП „Міжнародний аеропорт „Ужгород” – 131 218,6 тис.грн, з яких 

на капітальний ремонт покриття місць стоянки повітряних суден аеродрому 

„Ужгород” – 43 545,2 тис.грн, капітальний ремонт покриття руліжної 

доріжки аеродрому – 7 990,3 тис. грн. та реконструкцію світлосигнальної 

системи аеродрому „Ужгород” і системи її електропостачання, 

розташованого за адресою: м.Ужгород, вул.Собранецька,145, – 79 683,1 

тис.гривень. 
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Комунальна установа „Управління спільною власністю                    

територіальних громад” Закарпатської області 

Видатки Комунальної установи „Управління спільною власністю 

територіальних громад” Закарпатської обласної ради за 2021 рік по 

загальному фонду обласного бюджету склали 11 830,3 тис.грн., по 

спеціальному фонду – 2 878,1 тис.гривень.  

Із спеціального фонду обласного бюджету проведено капітальний 

ремонт системи опалення приміщень літери «В» Закарпатського інституту 

післядипломної педагогічної освіти у сумі 298,9 тис.грн., здійснено 

коригування проектно-кошторисної документації по об’єкту: «Капітальний 

ремонт гуртожитку (літера Б) Ужгородського інституту культури і мистецтв 

по вул. Минайська, 38/80 в  м. Ужгород. Коригування.» на суму 154,9 

тис.грн. та проведено реконструкцію корпусу №1 санаторію „Малятко” під 

лікувально-діагностичне відділення по вул. Головна, 1 в с. Оноківці 

Ужгородського району (Коригування) у сумі 2 424,3 тис.гривень. 

Обласна державна адміністрація 

На виконання заходів програм, які реалізовувалися обласною 

державною адміністрацією, використано кошти по загальному фонду – 

8 425,1 тис грн. та  спеціальному  фонду  - 697,2 тис.грн., у тому числі: 

фінансової підтримки комунально-експлуатаційного, автотранспорт-

ного господарств облдержадміністрації та збереження будинку обласної ради 

і облдержадміністрації як пам'ятки архітектури по загальному фонду – 

6 521,4 тис.грн, у тому на  утримання автотранспортного господарства 

облдержадміністрації – 5 189,5 тис.грн. (оплата праці, придбання паливно-

мастильних матеріалів) та іншу діяльність у сфері житлово-комунального 

господарства – 1 331,9 тис.грн. (озеленення та освітлення адмінбудинку і 

прилеглої території, обладнання приміщень адмінбудинку тощо). За рахунок 

власних надходжень автотранспортного господарства використано по 

спеціальному фонду кошти у сумі 697,2 тис.грн. (оплата комунальних послуг, 

паливно-мастильних матеріалів, ремонт автомобілів); 

інформатизації області – 640,0 тис.грн. (утримання каналів 

телекомунікацій, закупівля та легалізація програмного забезпечення,  

впровадження єдиної автоматизованої системи електронного документообігу 

місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, 

закупівля комп’ютерної техніки, технічна підтримка,модернізація існуючих   

та впровадження нових інформаційних систем);    

мобілізаційної підготовки Закарпатської області – 9,9 тис.грн.;  

          підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб 

місцевого самоврядування Закарпатської області на 2021 рік – 45,5 тис. грн. 

діяльності державної установи Закарпатський обласний контактний 

центр – 1 208,3 тис. гривень. 
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Департамент освіти і науки, молоді та спорту  

облдержадміністрації 

Видатки обласного бюджету по департаменту освіти і науки, молоді та 

спорту за 2021 рік на утримання закладів освіти та виконання регіональних 

програм (без урахування трансфертів іншим бюджетам) становили по 

загальному фонду 650 667,3 тис.грн, по спеціальному фонду – 87 714,2 

тис. гривень. Із загального обсягу видатків за обома фондами 138 434,9 

тис.грн проведено за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету,        

2 963,7 тис.грн - за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим 

бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої 

освіти "Нова українська школа" та 37 988,0 тис.грн - субвенції з державного 

бюджету місцевим бюджетам на заходи, спрямовані на боротьбу з гострою 

респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-

CoV-2 та її наслідками під час навчального процесу у закладах загальної 

середньої освіти. 

Із вищезазначених обсягів на утримання закладів освіти та виконання 

регіональних програм в галузі освіти (без врахування трансфертів іншим 

бюджетам) за загальним фондом використано 564 592,2 тис.грн., за 

спеціальним фондом – 85 981,6 тис. грн , що перевищує аналогічні показники 

2020 року за загальним фондом на 98 362,5 тис.грн, або на 21,1 відс., за 

спеціальним фондом – на 8 662,6 тис. грн , або на 11,2 відсотка. 

За 2021 рік у закладах освіти, які підпорядковані департаменту освіти і 

науки, молоді та спорту, на оплату праці з нарахуваннями використано за 

загальним фондом 457 020,8 тис.грн., на оплату комунальних послуг та 

енергоносіїв – 29 769,2 тис. гривень.  

За рахунок коштів обласного бюджету у 2021 році в галузі освіти 

утримувались 11 загальноосвітніх шкіл-інтернатів різного типу, один 

дошкільний навчальний заклад інтернатного типу, чотири заклади 

позашкільної освіти, здійснювалася підготовка робітничих кадрів і фахівців у 

13 закладах професійно-технічної та одному закладі передвищої освіти, 

фінансувався один заклад післядипломної освіти – Закарпатський інститут 

післядипломної педагогічної освіти. Разом з тим, з 01.07.2021 р. відповідно 

до рішень обласної ради, відбулася ліквідація Перечинської школи-інтернату 

для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та трьох 

спеціальних загальноосвітніх шкіл-інтернатів для дітей, що потребують 

корекції фізичного/розумового розвитку (Часлівецької, Солотвинської та 

Чертезької спеціальних шкіл-інтернатів І-ІІ ступенів). 

Для забезпечення загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг 

у інтернатних закладах різного типу з обласного бюджету було використано 

за загальним фондом 182 121,8 тис.грн. та 2 672,6 тис.грн. – за спеціальним 

фондом. Порівняно з минулим роком обсяг видатків загального фонду зріс на 

7,9 відс., спеціального фонду скоротився на 22,1 відсотка. Число 

учнів/вихованців таких закладів на кінець року становило 1196 дітей. 
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Порівняно з початком року кількість вихованців закладів скоротилася на 147 

учнів у зв’язку з ліквідацією закладів загальної середньої освіти. 

За рахунок обласного бюджету фінансуються чотири позашкільні 

заклади, а також 2 філії Закарпатських обласних центрів натуралістів та 

туристів, в яких здійснювалося оздоровлення окремих категорій дітей. 

Видатки загального фонду на утримання цих закладів становили 71174,2 

тис.грн , що на 15 288,8 тис.грн більше показника 2020 року.  

У 13 професійно-технічних навчальних закладах, що фінансувалися у 

2021 році з обласного бюджету, на кінець бюджетного року навчалося за 

регіональним замовленням 4 713 учнів. Видатки на підготовку 

кваліфікованих робітників у закладах професійно-технічної освіти становили 

за загальним фондом 258 923,8 тис.грн, за спеціальним фондом – 13 089,3 

тис. гривень. На виплату стипендій учням професійно-технічних навчальних 

закладів з обласного бюджету було використано 32 118,7 тис. гривень. 

Видатки на підготовку фахівців у Закарпатському політехнічному фаховому 

коледжі становили 15 382,8 тис.грн., що перевищує видатки минулого року 

на 26,2 відсотка.  

На реалізацію централізованих заходів у сфері освіти спрямовано  

22 013,0 тис.грн за рахунок залишку освітньої субвенції з державного 

бюджету, зокрема на придбання шкільних автобусів, у тому числі 

обладнаних місцями для дітей з особливими освітніми потребами, 

використано 21 569,0 тис.грн, а також на придбання обладнання для кабінетів 

української мови в закладах загальної середньої освіти з навчанням мовами 

національних меншин – 444,0 тис. гривень. 

На виконання заходів, спрямованих на боротьбу з гострою 

респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-

CoV-2, та її наслідками під час навчального процесу у закладах загальної 

середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим 

бюджетам з врахуванням співфінансування з місцевих бюджетів спрямовано 

за загальним фондом 787,1 тис.грн. на придбання засобів захисту, необхідних 

для організації протиепідемічних заходів під час проведення основної та 

додаткової сесій зовнішнього незалежного оцінювання та за спеціальним 

фондом 42 042,0 тис.грн – на придбання 2 456 ноутбуків для педагогічних 

працівників 196 комунальних закладів загальної середньої освіти. 

На утримання закладів фізичної культури і спорту за 2021 рік (без 

урахування трансфертів іншим бюджетам) по загальному фонду використано 

72 660,8 тис.грн., по спеціальному фонду – 1 732,6 тис. гривень. За рахунок 

цих коштів забезпечувалось фінансування регіонального центру з фізичної 

культури і спорту осіб з інвалідністю „Інваспорт”, центру олімпійської 

підготовки, школи вищої спортивної майстерності, обласного центру 

фізичного здоров'я населення „Спорт для всіх”, чотирьох спортивних шкіл 

обласного підпорядкування, семи дитячо-юнацьких спортивних шкіл, які 

підпорядковані обласним організаціям фізкультурно-спортивних товариств 

„Колос”, „Україна”, „Спартак” і „Динамо”. 
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На проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських 

та неолімпійських видів спорту головним розпорядником бюджетних коштів 

використано 6 301,8 тис.грн., за рахунок яких проведено 343 спортивні 

заходи з олімпійських видів спорту і 127 навчально-тренувальних зборів і 

змагань з неолімпійських видів спорту. Середні витрати на одну людину в 

день для їх проведення становили відповідно 229 грн. і 299 гривень. 

На проведення 88 навчально-тренувальних зборів і змагань та заходів зі 

спорту осіб з інвалідністю використано 2 053,4 тис. гривень. Середні витрати 

на одну людину в день для їх проведення склали 459 гривень. 

Обласним центром фізичного здоров’я населення „Спорт для всіх” 

проведено 150 фізкультурно-масових заходів серед населення регіону на 

загальну суму 475,4 тис. гривень. 

Департаментом освіти і науки, молоді та спорту на виконання  

регіональних програм використано 7 132,6 тис. грн., у тому числі на: 

 програму розвитку освіти Закарпаття на 2013-2022 роки - 2 073,4 

тис. грн. У межах програми на проведення свят, конкурсів, змагань, 

спортивних заходів, конференцій, конкурсів тощо використано 1114,4 

тис.грн; виплату стипендій переможцям і призерам IV етапу Всеукраїнських 

учнівських олімпіад, щорічне відзначення випускників, які за результатами 

зовнішнього незалежного оцінювання отримали 200 балів з предмета, – 173,9 

тис.грн; надання пільг з оплати за навчання студентам, які навчаються у  

вищих навчальних закладах області на контрактній основі – 785,1 тис. грн.;  

програму розвитку фізичної культури і спорту на 2021-2024 роки – 

3 959,2 тис. грн., за рахунок яких здійснено виплату стипендій талановитим 

та перспективним спортсменам в сумі 1 659,8 тис.грн, забезпечено 

екіпірування збірних команд та тренерів, проведено інші заходи в сумі 

2 299,4 тис. грн.;  

програму „Молодь Закарпаття” – 1 100,0 тис. грн., за рахунок яких 

проведено 41 захід, у якому взяли участь 4 953 особи. 

Департамент охорони здоров'я облдержадміністрації 

Видатки обласного бюджету по департаменту охорони здоров’я за  

2021 рік становили по загальному фонду – 195 104,2 тис.грн. (без урахування 

трансфертів іншим бюджетам) та по спеціальному фонду – 208 235,8 тис. 

гривень.  

За рахунок коштів обласного бюджету фінансуються три медичні 

коледжі, курси підвищення кваліфікації та перепідготовки молодших, 

медичних та фармацевтичних спеціалістів, на утримання яких було 

використано по загальному фонду 37 179,1 тис.грн. та по спеціальному –  

8 047,0 тис. гривень. 

На оплату комунальних послуг та енергоносіїв закладів охорони 

здоров’я у 2021 році використано 54 218,9 тис.грн., що становить 95,4 відс. 

плану на 2021 рік (56 807,4 тис.грн.). 
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Із загального обсягу видатків 111 521,0 тис.грн. проведено за рахунок 

субвенції з державного бюджету на здійснення підтримки окремих закладів 

та заходів у системі охорони здоров’я. За рахунок цієї субвенції по 

загальному фонду фінансуються заклади, які визначені статтею 90 

Бюджетного кодексу України, а саме: КНП „Обласний будинок дитини”, 

КНП „Закарпатська обласна станція переливання крові” Закарпатської 

обласної ради, КНП „Закарпатське обласне бюро судово-медичної 

експертизи, обласний центр медико-соціальної експертизи, база спеціального 

медичного постачання департаменту охорони здоров’я, а також КНП „Центр 

громадського здоров’я”, який частково фінансується також з коштів НСЗУ.  

По спеціальному фонду департаментом охорони здоров’я у 2021 році 

здійснено видатки на: 

- нове будівництво тублікарні ОКТМО „Фтизіатрія” в с.Нижня Апша 

Тячівського району Закарпатської області – 43 305,8 тис.грн., з яких 20 938,7 

тис.грн за рахунок обласного бюджету співфінансування до грантового 

проекту; 

- закупівлю лінійного прискорювача медичного та проведення 

ремонту в приміщеннях КНП „Закарпатський протипухлинний центр” –  

13 000,0 тис.грн, у тому числі 11 000 тис.грн - співфінансування з обласного 

бюджету інвестиційного проекту, що реалізується за рахунок коштів 

державного фонду регіонального розвитку та 2 000,0 тис.грн за рахунок 

субвенції з державного бюджету на соціально-економічний розвиток окремих 

територій; 

- закупівлю обладнання для КНП „Обласний клінічний центр 

нейрохірургії та неврології” – 90 000,0 тис.грн за рахунок субвенції з 

державного бюджету на реалізацію інфраструктурних проектів та розвиток 

об’єктів соціально-культурної сфери; 

- закупівлю кисневих концентраторів для закладів охорони здоров’я – 

21 907,8 тис.грн та забезпечення закладів охорони здоров’я, які проводять 

попередню діагностику гострої респіраторної хвороби COVID-19, 

спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, експрес-тестами для визначення 

антигена коронавірусу SARS-CoV-2 та наборами для відбору біологічного 

матеріалу методом полімеразної ланцюгової реакції – у сумі 3 067,5 тис.грн. 

(за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 

здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони 

здоров’я). 

У галузі охорони здоров'я у 2021 році проведено видатки у сумі 

59 033,0 тис.грн для реалізації обласних програм, що становить 96,0 відс. 

плану, у тому числі за програмами: 

 - розвитку та підтримки комунальних закладів охорони здоров’я 

Закарпатської області на 2020 – 2021 роки використано 31 537,2  тис.грн. (для 

підтримки закладів охорони здоров’я понад обсяг медичних гарантій); 
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- забезпечення медикаментами, виробами медичного призначення та 

проведення безкоштовного зубопротезування ветеранів війни та пільгової 

категорії населення області на 2017-2021 роки” – 2 193,3 тис.грн., за рахунок 

яких пільгова категорія населення області отримала послуги з безкоштовного 

зубопротезування, медикаменти за пільговими рецептами, були закуплені 

слухові апарати та медикаменти і вироби медичного призначення для 

передпротезної підготовки ротової порожнини; 

- забезпечення жителів області, які страждають на рідкісні (орфанні) 

захворювання, лікарськими засобами та відповідними харчовими продуктами 

для спеціального дієтичного споживання на 2021-2025 роки – 1 447,1 

тис.грн., за рахунок яких закуплено лікарські засоби для лікування 

акромегалії, ревматоїдного артриту, препарати для лікування дітей з 

рідкісними ендокринними  хворобами, хворобами розладу харчування та 

порушення обміну речовин (муковісцидоз); 

- поліпшення надання медичної допомоги дітям, які страждають на 

хворобу Крона на 2020-2022 роки, – 599,7 тис.грн. для закупівлі 

медикаментів; 

- протиепідемічних заходів та боротьби з інфекційними хворобами в 

області на 2017-2021 рок – 936,4 тис.грн; 

- протидії захворюванню на туберкульоз на 2017-2021 роки – 1 000,0 

тис.грн.  для закупівлі витратних матеріалів та медикаментів для діагностики 

та лікування туберкульозу;   

- „Цукровий діабет” на 2021-2025 роки  – 798,4 тис.грн.,   

- боротьби з онкологічними захворюваннями на період до 2021 року – 

983,8 тис.грн. для придбання хіміотерапевтичних препаратів для 

онкологічних хворих та виробів медичного призначення. 

 

Департамент соціального захисту населення 

облдержадміністрації 

Видатки обласного бюджету (без урахування трансфертів іншим 

бюджетам) по департаменту соціального захисту населення за 2021 рік по 

загальному фонду склали – 184 406,3 тис.грн., по спеціальному – 28 468,5 

тис. гривень. 

 За рахунок цих коштів департаментом соціального захисту населення 

фінансувалися три дитячі будинки-інтернати, геріатричний пансіонат, три 

психоневрологічні інтернати, обласний центр комплексної реабілітації для 

осіб з інвалідністю, соціальний абілітаційно-реабілітаційний центр 

«Парасолька», обласний центр по нарахуванню та здійсненню соціальних 

виплат, Закарпатський обласний центр соціальних служб та чотири заклади 

соціального обслуговування для осіб, які опинилися в складних життєвих 

обставинах. 

 За рахунок коштів обласного бюджету у 2021 році пільговим медичним 

обслуговуванням скористалися 1615 осіб, які постраждали внаслідок 
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Чорнобильської катастрофи, здійснено поховання 22 учасників бойових дій 

та осіб з інвалідністю внаслідок війни. 

Головним розпорядником коштів для виконання регіональних програм 

у сфері соціального захисту населення використано 23 301,1 тис. грн., у тому 

числі: 

по програмі „Турбота” щодо посилення соціального захисту громадян 

на 2019-2021 роки – 13 450,1 тис. грн., за рахунок яких для надання 

матеріальних допомог малозабезпеченим, непрацездатним, багатодітним і 

неповним сім’ям, громадянам похилого віку, ветеранам війни та праці, 

особам з обмеженими фізичними можливостями; учасникам 

антитерористичної операції та сім’ям загиблих учасників, важкохворим 

громадянам та іншим громадянам, які внаслідок недостатнього матеріального 

забезпечення потребують соціальної підтримки використано 11 653,0 

тис.грн., для фінансової підтримки громадських об’єднань та благодійних 

організацій, діяльність яких має соціальну спрямованість, – 1 597,5 тис. 

гривень; 

по програмі оздоровлення та відпочинку дітей і розвитку мережі 

дитячих закладів оздоровлення та відпочинку на 2018-2021 роки – 2 099,4 

тис. грн., за рахунок яких придбано 306 путівок на оздоровлення та 

відпочинок дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, 

проведено інші заходи, пов’язані з організацією оздоровлення та відпочинку 

дітей; 

по програмі сімейної, ґендерної політики, запобігання та протидії 

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

6 675,4 тис.грн, за рахунок яких забезпечено функціонування закладів 

соціального обслуговування для осіб, які опинилися в складних життєвих 

обставинах, на загальну суму 6 036,3 тис.грн. та проведено заходи з питань 

ґендерної політики, попередження домашнього насильства, протидії торгівлі 

людьми – 639,1 тис. гривень. 

Служба у справах дітей облдержадміністрації 

Службою у справах дітей на соціальний захист населення без 

урахування трансфертів іншим бюджетам за 2021 рік по загальному фонду 

використано 13 840,4 тис.грн., по спеціальному фонду – 223,8 тис. гривень. 

За рахунок цих коштів здійснювалося утримання притулку для дітей і 

Закарпатського центру соціально-психологічної реабілітації дітей. 

У притулку для дітей розгорнуто 50 ліжок, у центрі соціально-

психологічної реабілітації дітей 20 ліжок. У притулку для дітей протягом 

року належними житлово-побутовими умовами були забезпечені 224 дітей, у 

центрі соціально-психологічної реабілітації соціальні послуги при тривалому 

(стаціонарному) перебуванні отримали 49 дітей. 

Для проведення службою у справах дітей 72 заходів у рамках реалізації 

Регіональної програми забезпечення права дитини на виховання у сімейному 
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оточенні на 2018 – 2025 роки з обласного бюджету використано 249,7 тис. 

гривень. 

Департамент культури, національностей та релігій 

облдержадміністрації 

Видатки обласного бюджету по головному розпоряднику коштів 

обласного бюджету - департаменту культури, національностей та релігій у 

2021 році на утримання закладів та виконання регіональних програм 

становили  213 183,1 тис.грн., у тому числі по загальному фонду – 199 135,9 

тис.грн. та по спеціальному – 14 047,2 тис.гривень. 

За рахунок коштів обласного бюджету здійснювалося утримання 

шістьох закладів культури: обласної бібліотеки для дітей та юнацтва, 

обласної універсальної наукової бібліотеки, краєзнавчого музею, музею 

народної архітектури та побуту, художнього музею, обласного організаційно-

методичного центру  культури, на що використано з обласного бюджету 

55 339,1 тис.грн. по загальному фонду та 6 506,2 тис.грн. – по спеціальному 

фонду. Для надання фінансової підтримки театрально-видовищним і 

концертним організаціям: Закарпатському обласному українському музично-

драматичному театру, Закарпатському обласному театру драми та комедії, 

Закарпатському обласному театру ляльок, Закарпатському обласному 

угорському драматичному театру, Закарпатській обласній філармонії, 

академічному камерному хору „Кантус”, заслуженому академічному 

Закарпатському народному хору використано по загальному фонду 73 818,4 

тис.грн. та 3 615,3 тис.грн. по спеціальному фонду. 

На фінансування закладу вищої освіти у галузі культури і мистецтва – 

Ужгородського інституту культури та мистецтв та закладу фахової 

передвищої освіти – Ужгородського музичного коледжу використано 

67 031,7 тис.грн. по загальному фонду та  3 302,1 тис.грн. по спеціальному 

фонду. 

На виконання регіональних програм у галузі культури проведено 

видатки у сумі 3 570,4 тис.грн., у тому числі: 

Програми розвитку культури Закарпатської області на 2021-2023 роки -  

1 344,4 тис.грн. по загальному фонду (проведення конкурсів, святкових 

концертів, майстер-класів, пленерів, фестивалів та інших заходів, 

передбачених у плані заходів на 2021 рік) та 623,7 тис.грн. по спеціальному 

фонду для придбання музичних інструментів, бібліотечних та музейних  

фондів; 

Програми „Центр культур національних меншин Закарпаття”  на 2021-

2025 роки – 1 055,0 тис.грн.; 

Програми підтримки національних меншин та розвитку 

міжнаціональних відносин у Закарпатській області на 2021-2025 роки – 449,3 

тис.грн.; 

Програми охорони культурної спадщини Закарпатської області на 

2021-2023 роки – 98,0 тис. гривень. 
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Управління капітального будівництва облдержадміністрації 

За рахунок коштів бюджету розвитку управлінням капітального 

будівництва облдержадміністрації у 2021 році використано кошти в сумі         

38 598,5 тис. грн, з них на: 

 нове будівництво комунального закладу дошкільної освіти на 150 місць 

у с.Заріччя, вул.Центральна, Іршавського району Закарпатської області - 64,6 

тис. грн; 

  будівництво загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів (блоки «Б», «В», 

«Г»), с.Неліпино Свалявського району - 2 518,0 тис. грн.; 

 добудову лікарської амбулаторії з перепрофілюванням під навчальний 

заклад Тернівської ЗОШ І-ІІІ ст. в с.Терново по вул.Садовій,63 Тячівського 

району - 151,5 тис. грн.; 

 реконструкцію будівлі обласного центру нейрохірургії та неврології в                 

м. Ужгород по вул.Перемоги, 24 (з розширенням). Коригування - 2 872,8 

тис.грн.; 

 будівництво районної лікарні в м.Берегово - 32 721,8 тис. грн., із яких 

видатки за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 

реалізацію інфраструктурних проектів та розвиток об'єктів соціально-

культурної сфери становлять 28 000,0 тис. грн.; 

 протиаварійні реставраційні роботи покрівлі головної вежі "Донжон" та 

малої вежі оборонного муру "Невицький замок", охоронний № 194, на 

території с.Кам'яниця Ужгородського району Закарпатської  області" - 269,8 

тис. гривень. 

 

Управління містобудування та архітектури облдержадміністрації 

На виконання заходів обласної комплексної соціально-економічної 

програми забезпечення молоді, учасників антитерористичної операції та 

внутрішньо переміщених осіб житлом  у Закарпатській області на 2018-2022 

роки, за 2021 рік використано кошти в сумі 8 944,2 тис. грн., за рахунок яких 

надано пільгових кредитів молодим сім’ям та одиноким молодим громадянам 

для будівництва (придбання) 16 квартир. Витрати, пов’язані з наданням та 

обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на 

будівництво/реконструкцію/придбання житла становлять 536,6 тис. гривень. 

Також на виконання заходів програми створення та впровадження 

містобудівного кадастру Закарпатської області на 2019-2023 роки для 

формування програмного комплексу геоінформаційної системи та 

геопорталу містобудівного кадастру по загальному фонду використано 421,2 

тис. гривень. 
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Департамент інфраструктури, розвитку і утримання мережі 

автомобільних доріг загального користування місцевого значення 

облдержадміністрації 

Протягом 2021 року департаментом інфраструктури, розвитку і 

утримання мережі автомобільних доріг загального користування місцевого 

значення облдержадміністрації на утримання та розвиток автомобільних 

доріг та дорожньої інфраструктури по загальному фонду використано -        

5 665,3 тис.грн та по спеціальному фонду –  594 609,2 тис. грн, з яких: 

на утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої 

інфраструктури за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету –          

484 570,0 тис. гривень. Із зазначених коштів на капітальний ремонт 

автомобільних доріг загального користування місцевого значення та мостів 

використано   245 017,0 тис. грн, проектно-вишукувальні роботи майбутніх 

періодів – 1 040,2 тис грн, поточний середній ремонт доріг загального 

користування місцевого значення та мостів –132 360,8 тис. грн, поточний 

дрібний ремонт та експлуатаційне утримання автодоріг – 106 152,0 тис. 

гривень;  

за рахунок субвенції з місцевого бюджету на фінансове забезпечення 

будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг 

загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної 

власності у населених пунктах за рахунок відповідної субвенції з державного 

бюджету департаментом профінансовано бюджету Рахівської міської 

територіальної громади 6 601,0 тис.грн, із яких використано 6 590,0 тис.грн. 

на капітальний ремонт трьох автомобільних доріг, Ужгородської міської 

територіальної громади – 7000,0 тис.грн, використано – 7000,0 тис.грн. на 

капітальний ремонт двох комунальних доріг, та районному бюджету 

Хустського району – 4 856,8 тис.грн, із яких використано   4 717,0 тис.грн  на 

експлуатаційне утримання доріг; 

на виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо 

соціально-економічного розвитку окремих територій використано 4 657,9 

тис.грн (на капітальний ремонт автомобільної дороги загального 

користування місцевого значення О 071204 Середнє-Анталовці км 0+000-

12+000 Закарпатської області. (коригування); 

на виконання інвестиційних проектів за рахунок інших субвенцій з 

державного бюджету – 71 465,4 тис. грн. (на капітальний ремонт 

автомобільної дороги загального користування місцевого значення О 070603 

Синевир - Колочава - Буштино, км 0 + 000 - 17 + 600 Закарпатської області 

(коригування);  

за рахунок субвенції з місцевого бюджету на фінансове забезпечення 

будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг 

загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної 

власності у населених пунктах профінансовано бюджетам територіальних 

громад 23 264,7 тис. грн., із яких використано 20 253,1 тис. гривень; 

на виконання заходів Програми розвитку прикордонної інфраструктури 
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в Закарпатській області на 2018 – 2022 роки використано 419,1 тис. грн, з них 

по загальному фонду 320,7 тис. грн. та по спеціальному фонду 98,4 тис. грн.. 

на розробку територіальними громадами детальних планів територій та 

проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок міжнародних 

пунктів пропуску. 

Управління інформаційної діяльності та комунікацій з 

громадськістю облдержадміністрації 

Управлінням інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю 

використано кошти у сумі  2219,4 тис. грн. на реалізацію таких обласних 

програм: 

забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації 

державної політики і вивчення суспільної думки на 2022-2024 роки – 125,4 

тис.грн.; 

підтримки розвитку інформаційної галузі на 2021-2023 роки – 450,5 

тис.грн. (проведення конференцій, засідань за круглим столом, брифінгів, 

прес-турів, фестивалів, конкурсів серед ЗМІ, відзначення ювілеїв газет, радіо 

і телебачення, професійних свят журналістів, працівників радіо і 

телебачення, висвітлення діяльності місцевих органів виконавчої влади та 

органів місцевого самоврядування); 

підтримки видання місцевих авторів, популяризації закарпатської 

книги  та сприяння книгорозповсюдженню на 2021-2023 роки – 1643,5 

тис.грн. (видання творів місцевих авторів, на проведення заходів (фестивалів 

книг і читання, засідань за круглим столом, зустрічей, презентацій); 

відзначення кращих працівників видавництв, поліграфії, 

книгорозповсюдження.  

Департамент агропромислового розвитку облдержадміністрації 

Департаментом агропромислового розвитку облдержадміністрації у 2021 

році по загальному фонду без врахування трансфертів, що передаються до 

інших бюджетів, використано 9 300,0 тис. грн., по спеціальному – 6 100,0 

тис.грн, в тому числі на виконання заходів програм: 

розвитку та підтримки тваринництва та переробки 

сільськогосподарської продукції в області на 2021-2025 роки – 1 100,0 

тис.грн, які було спрямовано на часткове відшкодування вартості придбаного 

обладнання для бджільництва, дотації за наявне поголів’я вівцематок та ярок 

старше року; 

розвитку та підтримки галузі рослинництва в області на 2021-2025 роки 

–  200,0 тис. грн, які спрямовано на часткове відшкодування вартості 

сертифікації органічних продуктів, покращення родючості грунтів 

(придбання меліорантів); 

 „Власний дім” використано 13 150,0 тис. грн., в тому числі із загального 

фонду –  7 050,0 тис. грн., спеціального – 6 100,0 тис. грн., за рахунок яких 

надано пільгові кредити сільським позичальникам на добудову і 
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реконструкцію житла домогосподарств та облаштування інженерних мереж 

будинків. Витрати, пов’язані з наданням та обслуговуванням пільгових 

довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво 

/реконструкцію/придбання житла за 2021рік становлять 950,0 тис. гривень. 

 

Управління єврорегіональної  співпраці облдержадміністрації 

На виконання заходів програми розвитку транскордонного 

співробітництва Закарпатської області на 2021-2027роки було використано 

по загальному фонду 800,0 тис. грн. (робочі зустрічі, проведення круглих 

столів, організація поїздок за кордон, заходи по облаштуванню пунктів 

перетину кордону, організація засідання координаційних рад). 

Управління туризму та курортів 

На виконання заходів програми розвитку туризму та курортів в 

Закарпатській області на 2021-2023 роки було використано кошти по 

загальному фонду – 1 150,0 тис.грн. (випуск довідників „Зимове Закарпаття”, 

„ТОП-30 маршрутів Закарпаття”, інформаційних видань про туристично-

рекреаційну індустрію області, проведення інших заходів, передбачених 

програмою). 

 

Департамент економічного та  регіонального розвитку, торгівлі, 

залучення інвестицій, забезпечення виконання державних програм та 

контролю за їх виконанням  облдержадміністрації 

На виконання заходів обласних програм департаментом економічного 

розвитку і торгівлі  використано кошти по загальному фонду – 4 828,1 тис. 

грн. та по спеціальному фонду - 49,8 тис.грн, у тому числі: 

програми розвитку малого та середнього підприємництва у 

Закарпатській області  на 2021-2023 роки – 1 591,2 тис грн. (фінансово-

кредитна та матеріально-технічна підтримка малого та середнього 

підприємництва, розвиток інфраструктури підтримки малого та середнього 

підприємництва та інформаційно-консультаційна підтримка); 

         програми формування позитивного міжнародного інвестиційного 

іміджу  та залучення іноземних інвестицій у Закарпатську область на 2021-

2025 роки – 449,9 тис грн. по загальному фонду та 49,8 тис.грн. по 

спеціальному фонду (дизайнерські, рекламні та інформаційні послуги, 

послуги друку, покращення матеріально – технічного забезпечення 

департаменту.); 

програми підтримки державної політики регіонального розвитку та 

підтримки громад Закарпатської  області 2021-2023 роки – 2 787,0 тис грн. 

(виїзні  навчання, навчання громад, конференції, оренда приміщень, послуги 

друку, кейтерингові послуги, підтримка установи Агенції регіонального 

розвитку Закарпатської області – 1 699,8 тис.грн., співфінансування за 

проектами регіонального розвитку, що можуть реалізовуватись за рахунок 

коштів державного бюджету – 987,1 тис.грн.). 
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Департамент екології та природних ресурсів облдержадміністрації 

На виконання заходів Програми охорони навколишнього природного 

середовища Закарпатської області на 2021-2023 роки по спеціальному фонду 

без врахування трансфертів, що передаються до інших бюджетів, 

використано 455,0 тис.грн, що становило 12,4 відс. уточненого плану на рік. 

Зазначені кошти було спрямовано на: забезпечення функціонування системи 

моніторингу навколишнього природного середовища Закарпатської області – 

100,0 тис.грн, видання поліграфічної продукції з екологічної тематики –    

99,9 тис.грн, проведення „круглого столу” та інших заходів з пропаганди 

охорони навколишнього природного середовища – 255,1 тис.гривень.  

Управління  цивільного захисту облдержадміністрації 

На виконання заходів комплексної програми розвитку цивільного 

захисту Закарпатської області на 2020-2024 роки використано кошти по 

загальному фонду – 6 179,0 тис.грн., з них 5 679,0 тис.грн. комунальною 

установою „Закарпатський обласний центр цивільного захисту,  матеріальних 

резервів та централізованого оповіщення” Закарпатської обласної ради 

(оплата праці, утримання комплексу будівель, споруд спільної власності 

територіальних громад, сіл, селищ та міст області) та по спеціальному фонду 

– 115,0 тис.грн. для придбання обладнання безперебійного функціонування 

системи оповіщення.  

 На виконання заходів програми управлінням цивільного захисту  

використано кошти по загальному фонду у сумі 500,0 тис. грн.  (оплата 

послуг зв’язку та передачі даних, транспортних послуг, здійснення заходів у 

сфері  технічного захисту інформації, проведення поточних ремонтів та 

додаткового обладнання приміщень, придбання меблів, канцелярського 

приладдя, придбання та встановлення охоронної сигналізації). 

Загалом, у 2021 році на реалізацію 63 обласних програм із обласного 

бюджету використано 185 612,7 тис.грн., що становить 94,3 відс. плану на 

рік.  

 Інформація про фінансування програм із обласного бюджету у 2021 

році додається до пояснювальної записки. 

Джерела фінансування обласного бюджету 

 За 2021 рік із загального фонду до спеціального фонду обласного 

бюджету на фінансування капітальних видатків передано коштів у сумі   

550 265,2 тис. гривень. 

 У 2021 році перераховано прокуратурі Закарпатської області кошти у 

сумі 484,6 тис. грн, що рахувалися за обласним бюджетом, як боргові 

зобов’язання станом на 1 січня 2021 року. 

 З метою додаткових надходжень до обласного бюджету в 2021 році 

розміщалися тимчасово вільні кошти загального та спеціального фондів 

обласного бюджету на депозит в банках у сумі 132 109,3 тис.грн. За 2021 рік 
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плати за розміщення тимчасово вільних коштів надійшло до обласного 

бюджету в сумі 1 074.1 тис. гривень.   

 Залишок коштів обласного бюджету на кінець 2021 року складає 

265 817,3  тис.грн., у тому числі: 

 загального фонду – 242 237,2 тис.грн., з них  на рахунку загального 

фонду (без субвенцій) - 114 182,8 тис. грн.. та залишок субвенцій:  

освітньої – 117 245,3 тис.грн., у тому числі цільові видатки на 

придбання шкільних автобусів, у тому числі обладнаних місцями для дітей з 

особливими освітніми потребами, – 33 229,6 тис.грн, забезпечення створення 

належних санітарно-гігієнічних умов у приміщеннях закладів загальної 

середньої освіти – 74 503,2 тис.грн.; 

на реалізацію інфраструктурних проектів та розвиток об`єктів 

соціально-культурної сфери – 5 363,0 тис.грн. (капітальний ремонт 

автомобільної дороги загального користування місцевого значення О 070603 

Синевир – Колочава – Буштино, км 0 + 000 – 17 + 600 Закарпатської області 

(коригування) – 534,6 тис.грн., капітальний ремонт покриття руліжної 

доріжки аеродрому „Ужгород” по вул. Собранецькій, 145 в м. Ужгород – 

2 119,7 тис.грн., реконструкція світлосигнальної системи аеродрому 

„Ужгород” і системи її електропостачання, розташованого за адресою: 

вулиця Собранецька, 145, м. Ужгород – 2 708,7 тис.грн.); 

на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих 

територій – 3 975,0 тис.грн. (капітальний ремонт гуртожитку (літера Б) 

Ужгородського інституту культури і мистецтв по вул. Минайська 38/80 в 

м. Ужгороді. Коригування – 2 000,0 тис.грн., будівництво „Інтегрованої 

загальнообласної системи відеоспостереження та відео аналітики „Безпечне 

Закарпаття” (додаткові роботи) – 1 975,0 тис.грн.); 

на розроблення комплексних планів просторового розвитку територій 

територіальних громад – 1 471,0 тис.грн.; 

на надання державної підтримки особам з особливими освітніми 

потребами – 0,2 тис.грн.; 

 спеціального фонду – 99 714,2 тис.грн., у тому числі залишок коштів: 

податку з власників наземних транспортних засобів та інших 

самохідних машин і механізмів (юридичних осіб) – 9,6 тис.грн.;  

екологічного податку – 3 674,2 тис.грн.; 

від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського 

виробництва – 2 098,3 тис. грн.; 

бюджету розвитку – 7 299,2 тис. грн.;  

фонду інвестування об’єктів соціальної сфери та промисловості 

„Власний дім” – 32,4 тис.грн.; 

фонду молодіжного житлового будівництва – 701,6 тис.грн.;  

власні кошти бюджетних установ – 76 134,1 тис.грн.; 

субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансове 

забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання 
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автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і 

доріг комунальної власності у населених пунктах – 9 295,1 тис.грн. та на 

здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих 

територій – 469,6 тис.грн (капітальний ремонт автомобільної дороги 

загального користування місцевого значення О 071204 Середнє-Анталовці км 

0+000-12+000 Закарпатської області. Коригування). 

Міжбюджетні трансферти: 

- з обласного бюджету: 

У 2021 році бюджетам районів та об’єднаних територіальних громад 

профінансовано з обласного бюджету субвенцій у обсязі 58 167,2 тис.грн. або 

90,8 відсотка до уточненого плану (освоєно місцевими бюджетами – 50 162,5 

тис.грн. та 4 156,8 тис.грн. залишилися на рахунках місцевих бюджетів для 

цільового використання субвенції у 2022 році (постачання лікувального 

кисню).  

Крім субвенцій з обласного бюджету профінансовано іншу додаткову 

дотацію у сумі 2 000,0 тис.грн. (бюджетам територіальних громад: 

Середнянській селищній – 500,0 тис.грн. та Рахівській міській – 1 500,0 

тис.грн.). 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 15.12.2010 

року № 1132 „Про затвердження Порядку перерахування міжбюджетних 

трансфертів” (зі змінами) невикористані низовими бюджетами кошти 

субвенції повернуті до обласного бюджету в сумі 3 847,9 тис. гривень. 

Інформація про використання коштів субвенцій із обласного бюджету в 

2021 році в розрізі адміністративно-територіальних одиниць та напрямків 

використання додається до пояснювальної записки в додатку. 

 Субвенцію з місцевого бюджету державному бюджету на виконання 

програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів КТКВК 

9800 профінансовано у сумі 26 407,7 тис.грн., з них для реалізації програм:  

організації та забезпечення територіальної оборони, призову на 

строкову військову службу та військово-патріотичного виховання населення 

Закарпатської області – 300,0 тис.грн.; 

охорони навколишнього природного середовища Закарпатської області 

– 300,0 тис.грн.; 

підтримки законності та правопорядку в Закарпатській області – 

1 000,0 тис.грн.; 

боротьби з тероризмом, контрабандою, організованою злочинністю та 

корупцією – 2 500,0 тис.грн.; 

забезпечення пожежної  та техногенної безпеки на території 

Закарпатської області – 941,8 тис.грн.; 

профілактики злочинності на території Закарпатської області – 3 500,0 

тис.грн.; 
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надання шефської допомоги військовим частинам, які розташовані на 

території області – 180,0 тис.грн.; 

сприяння діяльності управління патрульної поліції в Закарпатській 

області – 400,0 тис.грн.; 

ефективності виконання повноважень органами виконавчої влади щодо 

реалізації державної регіональної політики та впровадження реформ – 

17 285,9  тис. гривень.  

Невикористані на кінець 2021 року кошти субвенції у сумі 207,3 

тис.грн. повернуто до обласного бюджету. 

- з низових бюджетів: 

До обласного бюджету у 2021 році передано: 

іншу субвенцію на співфінансування до коштів залишку освітньої 

субвенції для придбання шкільних автобусів у сумі 2 997,0 тис.грн., 

співфінансування до коштів субвенції на заходи, що реалізуються на 

боротьбу з гострою респіраторною хворобою COVID9, спричиненою 

короновірусом SARS-CoV-2, та її наслідками під час навчального процесу у 

закладах загальної середньої освіти (придбання ноутбуків для педагогічних 

працівників закладів загальної середньої освіти та їх філій для організації 

дистанційного навчання) – 4 695,2 тис.грн. та на співфінансування до об'єкту 

„Загальноосвітня школа І-ІІІ ст. на 500 учнів, с.Кваси, Рахівського району- 

будівництво” – 5,0 тис.грн.; 

субвенцію на співфінансування інвестиційних проектів: Берегівським 

районним бюджетом та територіальною громадою Берегівської міської ради  

по 500,0 тис.грн. на співфінансування проекту: „Районна лікарня м.Берегово 

– будівництво (коригування); Нересницькою сільською радою – 779,0 

тис.грн. для об’єкта: „Добудова лікарської амбулаторії з перепрофілюванням 

під навчальний заклад Тернівської ЗОШ І-ІІІ ст. в с.Терново по 

вул.Садовій,63, Тячівського району. Коригування; Зарічанською сільською 

радою – 725,0 тис.грн. на об’єкт: „Нове будівництво комунального закладу 

дошкільної освіти на 150 місць в с.Заріччя, вул.Центральна)”.  

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 15.12.2010 

року № 1132 „Про затвердження Порядку перерахування міжбюджетних 

трансфертів” (зі змінами) невикористані кошти субвенції управлінням 

капітального будівництва облдержадміністрації у сумі 1 337,7 тис.грн. 

повернуті до відповідних бюджетів територіальних громад, у тому числі: 

Берегівської міської – 44,8 тис.грн.; Ясінянської селищної – 5,0 тис.грн.; 

Нересницької та Зарічанської сільських – 627,5 тис.грн. та 660,4 тис.грн. 

відповідно (основними причинами є економія бюджетних коштів при 

здійсненні ремонтно-будівельних робіт, незабезпечення підрядними  

організаціями виконання робіт для використання передбачених в бюджеті 

коштів у повному обсязі); 

субвенцію з місцевого бюджету на реалізацію заходів, спрямованих на 

розвиток системи охорони здоров`я у сільській місцевості, за рахунок 
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залишку коштів відповідної субвенції з державного бюджету, що утворився 

на початок бюджетного періоду у сумі 5 060,7 тис.грн., яка розподілена 

бюджетам територіальних громад: Полянської сільської – 347,9 тис.грн. на 

капітальний ремонт амбулаторії загальної практики сімейної медицини 

с.Сусково, буд 108 Свалявського району, Закарпатської області; Пилипецької 

сільської – 1 723,3 тис.грн. на будівництво амбулаторії ЗПСМ з житлом  в с 

Ізки Міжгірського району, Закарпатської області; Рахівської міської – 418,2 

тис.грн. на капітальний ремонт амбулаторії загальної практики сімейної 

медицини в с.Луг,  Рахівського району та Міжгірської селищної – 2 571,3 

тис.грн. на капітальний ремонт будівлі КНП „Міжгірський Центр первинної 

медико-санітарної допомоги Міжгірської районної ради Закарпатської 

області” в смт.Міжгір'я Закарпатської області по вул.Шевченка,63.  

 

-  з державного бюджету: 

Обласний бюджет у 2021 році отримав трансфертів по загальному та 

спеціальному фондах у сумі 1 971 341,3 тис.грн., у тому числі:  

дотацій 555 517,4 тис.грн. (базову – 272 569,1 тис.грн. або 100,0 відс. до 

річного плану, додаткову дотацію з державного бюджету місцевим 

бюджетам на здійснення переданих з державного бюджету видатків з 

утримання закладів освіти та охорони здоров'я – 273 380,2 тис.грн. (100,0 

відс. плану) із якої передано бюджетам територіальних громад – 177 031,7 

тис.грн.);та додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на 

проведення розрахунків протягом опалювального періоду за комунальні 

послуги та енергоносії, які споживаються установами, організаціями, 

підприємствами, що утримуються за рахунок відповідних місцевих бюджетів 

– 9 568,1 тис.грн. (100,0 відс. плану), яка передана до бюджетів 

територіальних громад у повному обсязі.  

субвенцій – 1 415 823,9 тис.грн., або 95,6 відс. річного плану з 

урахуванням змін. Із отриманих субвенцій 228 436,0 тис.грн. або 81,2 відс.  

уточненого річного плану передано бюджетам сільських, селищних, міських 

рад територіальних громад: 

 для реалізації програм соціального захисту (на виплату грошової 

компенсації за належні для отримання жилі приміщення для окремих 

категорій населення – 6 187,5 тис.грн., на проектні, будівельно-ремонтні 

роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших 

форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-

сиріт, осіб з їх числа – 17 086,7 тис.грн.); 

на здійснення програм у галузі освіти – 88 179,9 тис.грн.;  

на здійснення програм та заходів у галузі охорони здоров'я – 72 443,3 

тис.грн.; 

на здійснення програм соціально-економічного та культурного 

розвитку регіонів – 43 363,0 тис.грн.; 
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на погашення заборгованості з різниці в тарифах, що підлягає 

урегулюванню згідно із Законом України "Про заходи, спрямовані на 

врегулювання заборгованості теплопостачальних та теплогенеруючих 

організацій та підприємств централізованого водопостачання і 

водовідведення" – 1 175,6 тис.гривень. 

Крім того, за рахунок залишку коштів субвенції на надання державної 

підтримки особам з особливими освітніми потребами передано бюджетам 

територіальних громад  800,0 тис. гривень.  

Невикористані субвенції (крім освітньої, на надання державної 

підтримки особам з особливими освітніми потребами, на реалізацію 

інфраструктурних проектів та розвиток об`єктів соціально-культурної сфери, 

на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих 

територій, на розроблення комплексних планів просторового розвитку 

територій територіальних громад, на фінансове забезпечення будівництва, 

реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального 

користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у 

населених пунктах), які надійшли з державного бюджету обласному, у сумі 

310 002,2 тис.грн. повернуто до державного бюджету, у тому числі на: 

створення навчально-практичних центрів сучасної професійної 

(професійно-технічної) освіти – 102,7 тис.грн. (економія коштів внаслідок 

проведення тендерних процедур на придбання довгострокового обладнання 

для сучасних науково-практичних центрів); 

заходи, спрямовані на боротьбу з гострою респіраторною хворобою 

COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками під 

час навчального процесу у закладах загальної середньої освіти – 158,1 

тис.грн. (економія коштів внаслідок проведення тендерних процедур із 

закупівлі ноутбуків для педагогічних працівників шкіл з метою організації 

дистанційного навчання); 

забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти 

„Нова українська школа” – 423,0 тис.грн. (економія коштів виникла по 

видатках на відрядження, що були скорочені внаслідок вжиття карантинних 

заходів та запровадження дистанційного навчання); 

реалізацію проектів ремонтно-реставраційних та консерваційних робіт 

пам`яток культурної спадщини, що перебувають у комунальній власності – 

13 391,4 тис.грн. (у зв’язку з неможливістю виконання ремонтних робіт, які 

передбачають розкриття даху об’єкту, через погані погодні умови у 

листопаді – грудні 2021 року); 

будівництво центру перинатології, акушерства та гінекології в місті 

Ужгороді Закарпатської області (будівництво центру перинатології, 

акушерства та гінекології в місті Ужгороді Закарпатської області) –  

291 624,4 тис.грн. по причині довготривалого процесу виготовлення 

проектної документації на об’єкт. Субвенція надійшла до обласного бюджету 

у 2020 році; 
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здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони 

здоров`я - 4 223,3 тис.грн., з яких не виконані роботи по реконструкції систем 

киснепостачання на суму 2 315,0 тис.грн, економія коштів внаслідок 

проведення тендерних процедур при закупівлі ПЛР тестів на суму 1 887,7 

тис.грн. та 77,8 тис.грн економія по видатках на нарахуваннях на оплату 

праці; 

здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих 

територій - 79,3 тис.грн. (економія коштів субвенції, отриманої у 2020 році 

для проекту Інтегрована загальнообласна система відеоспостереження та 

відеоаналітики “Безпечне Закарпаття” (три черги). 

До пояснювальної записки крім звіту про виконання обласного 

бюджету за 2021 рік додається інформація про фінансування програм із 

обласного бюджету у 2021 році, інформація про використання коштів 

субвенцій із обласного бюджету в 2021 році та інформація про виконання 

обласного бюджету за 2020 та 2021 роки. 

 

Департамент фінансів облдержадміністрації 

                                                         


