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Пояснювальна записка до звіту 

про виконання обласного бюджету за 2020 рік 

 

Виконання обласного бюджету за доходами 

 

За 2020 рік до обласного бюджету мобілізовано податків, зборів та 

інших доходів у сумі 954 494,1 тис. грн., що на 14,1 відс. або на 156 596,2 тис. 

грн. менше надходжень за 2019 рік. Зменшення обсягу доходів обласного 

бюджету зумовлене скороченням власних надходжень бюджетних установ.  

До загального фонду обласного бюджету мобілізовано податків, 

зборів та інших доходів в сумі 792 591,6 тис. грн., що становить 103,4 відс. до 

затвердженого річного плану з врахуванням змін та 106,8 відс. до 

надходжень 2019 року.  

Податку на доходи фізичних осіб надійшло у сумі 693 879,9 тис. грн., 

що на 2,7 відс. або на 18 464,8 тис. грн. більше затвердженого річного плану з 

врахуванням змін.  

У порівнянні до 2019 року обсяги податку на доходи фізичних осіб 

зросли на 6,6 відс. або на 43 185,0 тис. гривень. Причиною такого збільшення 

є зростання фонду оплати праці, викликане збільшенням розміру мінімальної 

заробітної плати з 1 січня 2020 року до 4 723 грн. та з 1 вересня 2020 року до      

5 000 гривень.  

Податку на прибуток підприємств надійшло у сумі 46 587,0  тис. грн., 

що на 9,1 відс. або на 3 868,2 тис. грн. більше затвердженого річного плану з 

врахуванням змін. В порівнянні з 2019 роком надходження податку зросли на 

10,3 відс. або на  4 344,3 тис. гривень. 

Плати за надання адміністративних послуг надійшло в сумі 30 990,5 

тис. грн., що на 9,3 відс. або на 2 624,5 тис. грн. більше затвердженого 

річного плану з врахуванням змін.  В порівнянні з 2019 роком надходження 

плати за надання адміністративних послуг зросли на 4,5 відс. або на 1 327,3 

тис. гривень.   

Рентної плати за спеціальне використання води надійшло в сумі 

7 372,5 тис. грн., що на 3,8 відс. або на 272,5 тис. грн. більше затвердженого 

річного  плану з врахуванням змін. В порівнянні з 2019 роком надходження 

плати зросли на 9,6 відс. або на 644,9 тис. гривень. 

Рентної плати за спеціальне користування  надрами надійшло в сумі                 

6 520,7 тис. грн., що на 6,8 відс. або на 479,3 тис. грн. менше затвердженого 

річного плану з врахуванням змін. Причиною невиконання є 

неплатоспроможність підприємств комунальної власності області по 

водопостачанню і водовідведенню.  В порівнянні з 2019 роком надходження 

плати зросли на 10,3 відс. або на 607,9 тис. гривень. 

Орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та 

іншим майном, що перебуває в комунальній власності надійшло в сумі 

5 059,2 тис. грн., що на 15,5 відс. або на 679,2 тис. грн. більше затвердженого 
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річного  плану з врахуванням змін. В порівнянні з 2019 роком надходження 

плати скоротились на 8,5  відс. або на  467,3 тис. гривень.   

Доходи спеціального фонду обласного бюджету виконані в сумі 

161 902,4 тис. грн., що в 2,2 раза  або на 207 005,2 тис. грн. більше 

затвердженого річного плану з врахуванням змін. Причиною такого 

зростання  є перевиконання плану по власних надходженнях бюджетних 

установ (в 2,4 раза, або на 86 517,3 тис. гривень). 

  В порівнянні з 2019 роком надходження доходів спеціального фонду 

скоротились на 56,1 відс. або на 207 005,2 тис. гривень. Причиною такого 

скорочення є зменшення власних надходжень бюджетних установ на 58,9 

відс. або на 213 067,3 тис. гривень. Значне зменшення власних надходжень 

бюджетних установ спричинено тим, що у 2019 році обласні заклади охорони 

здоров’я були реорганізовані у неприбуткові комунальні підприємства та їхні 

власні надходження не включаються до власних надходжень бюджетних 

установ спеціального фонду обласного бюджету. Крім того, причиною 

зменшення власних надходжень бюджетних установ є проведення 

карантинних заходів у закладах освіти з метою запобігання поширенню 

короновірусної інфекції. 

Виконання обласного бюджету за видатками 

Видатки обласного бюджету без урахування трансфертів, що 

передаються до інших бюджетів, у 2020 році становили 2 104 501,0 тис.грн, з 

них по загальному фонду – 1 364 137,4 тис.грн., що склало 98,2 відс. до плану 

річних призначень з урахуванням змін, по спеціальному фонду – 

740 363,6 тис.грн. при кошторисних призначеннях на рік у сумі 1 152 135,0 

тис.гривень. 

 Порівняно з 2019 роком із обласного бюджету проведено видатків на  

500 501,9 тис.грн. або 19,2 відсотка менше (за 2019 рік видатки склали  

2 605 002,3 тис.грн.). Зменшення видатків обласного бюджету пов’язане 

переведенням з квітня 2020 року на фінансуються з Національної Служби 

здоров’я України установ охорони здоров’я, які є комунальними 

некомерційними підприємствами, та зменшенням витрат на проведення 

окремих заходів закладами обласного бюджету із запровадженням 

карантину, з метою запобігання негативному розвитку епідемічної ситуації та 

протидії поширенню коронавірусу COVID-19. 

Обсяг та структура коштів загального і спеціального фондів, 

спрямованих за 2019-2020 роки на галузі бюджетної сфери наведено в 

інформації про виконання обласного бюджету за 2019 та 2020 років до 

пояснювальної записки.  

За рахунок загального фонду у 2020 році фінансувалися поточні 

видатки, з яких на захищені статті спрямовано 1 096 886,5 тис.грн. або 80,4 

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

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

810 357,2 тис.грн. або 59,4 відс., на оплату енергоносіїв і комунальних послуг 

+14,8% 

+21,7 % 

+ 14,8% +24,3% 

-32,3% 
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– 80 223,6 тис.грн. (5,9 відс.), на медикаменти та перев'язувальні матеріали – 

116 725,0 тис.грн. (8,9 відс.), продукти харчування – 43 242,0 тис.грн. (3,4 

відс.), соціальне забезпечення – 46 338,6 тис.грн. (3,4 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 20.12.2019 № 1850 „Про обласний бюджет на 2020 рік” 

збільшено плановий обсяг витрат обласного бюджету на 522 731,9 тис.грн., у 

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

січня 2020 року та додаткових надходжень трансфертів з державного та 

низових бюджетів.   

Обласна рада 

На утримання апарату обласної ради за 2020 рік по загальному фонду 

обласного бюджету видатки склали 23 563,4 тис.грн., спеціальному  фонду – 

50,0 тис. грн. (для придбання меблів, комп’ютерної техніки та 

кондиціонерів). 

           Для реалізації заходів п’ятьох обласних програм, виконавцем яких є 

обласна рада, використано 11 744,5 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 2020 рік – 2 719,8 

тис.грн., з яких на охорону адмінбудинку – 2 704,3 тис.грн. та капітальний і 

поточний ремонти адмінбудинку – 15,5 тис.гривень; 

          фінансового забезпечення розвитку транскордонної та міжрегіональної 

співпраці органів місцевого самоврядування Закарпатської області на 2020 

рік – 222,7 тис.грн., у тому числі на фінансове забезпечення розвитку 

транскордонної співпраці – 70,7 тис.грн., сплата членських внесків до 

Європейського об’єднання територіального співробітництва з обмеженою 

відповідальністю „ТИСА”  – 152,7  тис.грн.; 

         фінансового забезпечення проектів міжнародної технічної допомоги 

Закарпатської області на 2020 рік – 1 100,0 тис. грн., 

         розвитку та підтримки комунальних закладів охорони здоров’я 

Закарпатської області на 2020-2021 роки – 210,0 тис.грн.; 

          підвищення ефективності функціонування ЗОКП „Міжнародний 

аеропорт „Ужгород” на 2017-2020 роки – 7 492,0 тис.гривень. 

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”). 
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На проведення місцевих виборів у 2020 році по загальному фонду 

обласного бюджету було використано кошти у сумі 4 548,5 тис.гривень. 

Комунальна установа „Управління спільною власністю                    

територіальних громад” Закарпатської області 

Видатки Комунальної установи „Управління спільною власністю 

територіальних громад” Закарпатської обласної ради за 2020 рік по 

загальному фонду обласного бюджету склали 12 336,3 тис.грн., по 

спеціальному фонду – 6 846,9 тис.грн., з яких 2,5 тис.грн. Програма 

проведення заходів з ліквідації комунальних підприємств Закарпатської 

області на 2020-2025 роки,  5 649,8 тис.грн. власні надходження (натуральна 

форма). 

 На реконструкцію спортзалу №3 спорткомплексу „Юність” з 

прибудовою четвертого залу по вул. М.Заньковецької, 5 в м.Ужгород за 2020 

рік використано по спеціальному фонду – 498,5 тис.гривень. 

На реконструкцію корпусу №1 санаторію „Малятко” під лікувально-

діагностичне відділення по вул. Головна, 1 в с. Оноківці Ужгородського 

району за 2020 рік використано кошти по спеціальному фонду – 6 281,4 

тис.гривень. 

Обласна державна адміністрація 

Обласною державною адміністрацією здійснено видатки для реалізації 

10  – ти обласних програм, у тому числі:  

фінансової підтримки комунально-експлуатаційного, 

автотранспортного господарства облдержадміністрації та збереження 

будинку обласної ради і облдержадміністрації як пам'ятки архітектури по 

загальному фонду – 4 686,7 тис.грн. (оплата праці, придбання паливно-

мастильних матеріалів, відрядження), по спеціальному фонду за рахунок 

власних надходжень було використано кошти у сумі 676,9 тис.грн. (оплата 

комунальних послуг, придбання запчастин та паливно-мастильних 

матеріалів, ремонт автомобілів). На іншу діяльність у сфері житлово-

комунального господарства  по загальному фонду – 720,0 тис.грн. 

(обслуговування внутрішньобудинкових мереж, матеріально-технічне 

забезпечення, технічний захист кабінетів); 

діяльності редакційно-видавничої групи обласної книги „Реабілітовані 

історією” і редколегії з підготовки та випуску „Зводу пам’яток історії та 

культури Закарпатської області” –  748,3  тис. грн., (заробітна плата членів 

редколегій, редакційно-видавничі роботи, оплата поточних видатків та 

комунальних платежів);  

„Центр культур національних меншин Закарпаття на 2016-2020 роки”  

– 978,4 тис. грн.;  

інформатизації області – 649,3 тис.грн. (утримання каналів 

телекомунікацій, придбання ліцензії для використання програмного 
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забезпечення, антивірусів, комп’ютерної техніки, впровадження нових та 

обслуговування існуючих програмних продуктів, створення веб-сайтів,);    

мобілізаційної підготовки Закарпатської області – 127,2 тис.грн.;  

забезпечення розвитку освіти, культури, традицій національних меншин 

області на 2016-2020 роки – 36,2 тис.грн. (організація проведення науково-

практичних конференцій, семінарів, засідань за круглим столом, 

міжурядових комісій з питань забезпечення прав національних меншин, 

відзначення пам’ятних дат, проведення культурних, освітніх, спортивних 

заходів,);  

„Ромське населення Закарпаття” на 2016-2020 роки – 50,0 тис.грн. 

(проведення освітніх, інформаційних та культурних заходів пов’язаних з 

ромськими національними традиціями, придбання подарунки для дітей з 

багатодітних родин ромів на новорічні свята); 

          підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб 

місцевого самоврядування Закарпатської області на 2019-2021 роки – 221,1 

тис. грн. 

Також за рахунок обласного бюджету облдержадміністрацією 

фінансувалася  державна установа Закарпатський обласний контактний центр 

– 1 119,9 тис. гривень. 

Департамент освіти і науки облдержадміністрації 

Видатки обласного бюджету по департаменту освіти і науки за 2020 рік 

на утримання закладів освіти та виконання регіональних програм (без 

урахування трансфертів іншим бюджетам) становили по загальному фонду    

466 229,7 тис.грн., по спеціальному фонду – 77 319,0 тис.грн., у тому числі    

із загального обсягу видатків 169 754,9 тис.грн. проведено за рахунок 

освітньої субвенції з державного бюджету. 

За рахунок коштів обласного бюджету у 2020 році утримувались 11 

загальноосвітніх шкіл-інтернатів різного типу, один дошкільний навчальний 

заклад інтернатного типу, чотири позашкільні навчальні заклади, 13 

професійно-технічних закладів, один навчальний заклад фахової передвищої 

освіти та інститут післядипломної педагогічної освіти. 

Для забезпечення загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг 

дітям, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з 

урахуванням нозології захворювання, з обласного бюджету фінансувалося 7 

спеціальних загальноосвітніх шкіл-інтернатів, у яких на кінець 2020 року 

навчався 407 учнів. На їх утримання з бюджету спрямовано за загальним 

фондом 85 143,0 тис. грн., або в середньому 209,2 тис.грн. на одного 

вихованця. Вихованці, враховуючи запровадження карантинних заходів по 

запобіганню виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19), 

перебували у закладі в середньому 89 днів, а вартість одного дня харчування 

становила 78,20 гривень.  
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З обласного бюджету фінансуються дві спеціалізовані загальноосвітні 

школи-інтернати: Ужгородська спеціалізована школа-інтернат з поглибленим 

вивченням окремих предметів та Закарпатський обласний ліцей-інтернат з 

посиленою військово-фізичною підготовкою ім. Героїв Красного поля, у яких 

навчалося 664 учні. Вартість утримання одного учня в рік за загальним 

фондом становила 50,2 тис.гривень. На реконструкцію з розширенням 

навчального корпусу Ужгородської спеціалізованої школи-інтернат з 

поглибленим вивченням окремих предметів використано 890,2 тис.гривень.   

Також з обласного бюджету проводилось фінансування однієї 

загальноосвітньої санаторної школи–інтернат, у якій  у 2020 році навчалося 

131 учень в 11 класах закладу. В середньому видатки на одного учня в рік за 

рахунок загального фонду обласного бюджету склали 128,1 тис.грн., а 

вартість одного діто-дня харчування – 97,10 гривень.  

В області функціонує загальноосвітня школа – інтернат для дітей – 

сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування з кількістю вихованців 

на кінець року – 58 дітей. Видатки на 1 вихованця становили в середньому 

321,3 тис.грн., вартість одного дня харчування – 103,55 гривень.  Кількість 

штатних одиниць та ставок педагогічного персоналу закладу на кінець року 

становила 96,0 од., тобто 1,65 одиниць на одного вихованця.  

У дошкільному навчальному закладі інтернатного типу на кінець року 

перебувало 66 дітей. В середньому видатки в розрахунку на одного 

вихованця в рік склали 226,2 тис.грн., а вартість одного діто-дня харчування 

– 89,60 гривень. Кількість фактично зайнятих посад (ставок) у закладі 

становила 84,48 од., або 1,28 од. на одного вихованця. 

За рахунок обласного бюджету фінансуються чотири позашкільні 

заклади, з кількістю дітей на кінець року - 7809, 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 55 885,4 тис.гривень.  

У 13 професійно-технічних навчальних закладах, що фінансувалися у 

2020 році з обласного бюджету, на кінець бюджетного року навчалося 4 591 

учні, з них 1286 дівчат, або 28,0 відсотка від загального контингенту. 

Стипендіатами були 95,3 відс. учнів закладів. На виплату стипендій з 

обласного бюджету було використано 26 812,8 тис. гривень. Видатки в 

середньому на 1 учня у професійно-технічних навчальних закладах 

становили за загальним фондом 44,2 тис.гривень. 

У державному навчальному закладі фахової передвищої освіти – 

Закарпатському машинобудівному технікумі, у якому протягом року 

здобувало освіту 212 студентів, з них стипендіати (з урахуванням тих, що 

отримують соціальну стипендію) становили 56,6 відс. На утримання вищого 

закладу використано з обласного бюджету за загальним фондом 12 185,5 

тис.гривень. 
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Видатки обласного бюджету на фінансування заходів та конкурсів і 

змагань обласного значення; виплати стипендій, премій учням-переможцям 

Всеукраїнських учнівських олімпіад; оплати навчання студентів пільгових 

категорій за контрактною формою навчання в рамках програми розвитку 

освіти Закарпаття на 2013-2022 роки використано 880,4 тис.гривень. 

З метою створення умов для забезпечення у сільській місцевості 

регулярного безоплатного перевезення до місць навчання учнів придбано 16 

шкільних автобусів, на що спрямовано 29 091,6 тис.грн., у тому числі за 

рахунок залишку освітньої субвенції – 26 431,6 тис. гривень.  

Видатки на забезпечення загальноосвiтнiх навчальних закладiв 

сучасними технiчними засобами навчання з природничо-математичних i 

технологiчних дисциплін за рахунок залишку освітньої субвенції відповідно 

до розпоряджень Кабінету Міністрів України 18.12.2018 р. № 1012-р та 

27.11.2019 р. № 1109-р становили 30 699,0 тис.грн. (придбано 64 од.). 

На придбання обладнання для спеціальних шкіл та навчально-

реабілітаційних центрів, в яких навчаються сліпі, із зниженим зором, глухі 

діти, використано 330,3 тис.грн. за рахунок залишку освітньої субвенції. 

Департамент охорони здоров'я облдержадміністрації 

Видатки обласного бюджету по департаменту охорони здоров’я за 

2020 року (без урахування трансфертів переданих до інших бюджетів) 

становили по загальному фонду – 439 018,2 тис.грн. та по спеціальному 

фонду – 148 578,0 тис. гривень. 

Із загального обсягу видатків 240 435,8 тис.грн. проведено за рахунок 

медичної субвенції з державного бюджету, у тому числі по загального фонду 

– 222 448,1 тис.грн. на фінансування закладів охорони здоров’я у І кварталі 

2020 року та по спеціальному фонду – 17 987,7 тис.грн. на капітальні 

видатки закладів. 

З 1 квітня 2020 року заклади охорони здоров’я, які не заключили 

договори з Національною службою здоров’я України та, які відповідно до 

статті 90 Бюджетного кодексу України, утримуються з обласного бюджету, 

фінансуються за рахунок субвенції з державного бюджету на здійснення 

підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я. Зокрема 

це: 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.  

Видатки за рахунок субвенції з державного бюджету на утримання цих 

закладів становили  70 560,9 тис.грн., або 99,8 відс. від затвердженого плану 

на 2020 рік.  

Із обсягу видатків по спеціальному фонду 16 139,0 тис.грн. проведено 

за рахунок субвенції на виконання інвестиційних проектів в рамках 
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реформування регіональних систем охорони здоров'я для здійснення  заходів 

з виконання спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку 

проекту „Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей”. 

За рахунок коштів обласного бюджету також фінансуються три 

медичні коледжі, курси підвищення кваліфікації та перепідготовки 

молодших, медичних та фармацевтичних спеціалістів, на утримання яких 

було використано по загальному фонду 31 311,2 тис.грн. та по спеціальному 

– 8 400,3 тис.гривень. 

У галузі охорони здоров'я у 2020 році проведено видатки у сумі 

120 296,6 тис.грн для реалізації обласних програм, що становить 96,0 відс. 

плану, у тому числі: 

 - по Програмі розвитку та підтримки комунальних закладів охорони 

здоров’я Закарпатської області на 2020 – 2021 роки використано 

104 540,6  тис.грн., що становить 96,7 відс.плану. Для проведення 

першочергових (невідкладних) заходів спрямованих на запобігання 

виникнення і поширення короновірусної хвороби (СОVID-19) в 

Закарпатській області, в рамках виконання зазначеної програми у 2020 році 

використано коштів у сумі 76 692,6 тис.грн., що складає 73,4 відс. видатків  

Програми, у тому числі поточні видатки – 44 793,3 тис.грн. та капітальні – 

31 899,3  тис. гривень.  

- по програмі розвитку та вдосконалення нефрологічної служби в 

області на 2016 – 2020 роки – 7 415,2 тис.грн. використано у І кварталі 2020 

року за рахунок медичної субвенції для закупівлі витратних матеріалів для 

гемодіалізу, перитонеального діалізу та медикаментів супроводу; 

- по забезпечення медикаментами, виробами медичного призначення та 

проведення безкоштовного зубопротезування ветеранів війни та пільгової 

категорії населення області на 2017-2021 роки” – 2 274,0 тис.грн., за рахунок 

яких пільгова категорія населення області отримали 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 2016-2020 роки – 873.9 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); 

 „Репродуктивне здоров'я населення Закарпатської області на період до 

2020 року” – 948,8 тис.грн. використано для закупівлі лікарських засобів для 

породіль та новононароджених; 
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поліпшення надання медичної допомоги дітям, які страждають на 

хворобу Крона на 2020-2022 роки – 497,5 тис. грн. для закупівлі 

медикаментів; 

протидії захворюванню на туберкульоз на 2017-2021 роки – 2 000,0 

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

діагностики та лікування туберкульозу;   

„Цукровий та нецукровий діабет на 2016-2020 роки” – 1 300,0 тис.грн.,   

боротьби з онкологічними захворюваннями на період до 2021 року – 

446,6 тис.грн., використано для придбання хіміотерапевтичних препаратів 

для онкологічних хворих та виробів медичного призначення. 

Департамент соціального захисту населення 

облдержадміністрації 

На утримання підвідомчих закладів, пільгове медичне обслуговування 

осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, поховання 

учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни, для виконання 

регіональних програм у 2020 році департаментом соціального захисту 

населення (без урахування трансфертів іншим бюджетам) по загальному 

фонду використано 155 258,2  тис. грн., по спеціальному – 26 304,7 

тис. гривень. 

 За рахунок цих коштів протягом року фінансувалися три дитячі 

будинки-інтернати, три психоневрологічні інтернати, геріатричний пансіонат, 

обласний центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю, соціальний 

абілітаційно-реабілітаційний центр „Парасолька”, обласний центр по 

нарахуванню та здійсненню соціальних виплат, обласний центр соціальних 

служб для сім’ї, дітей та молоді, обласний соціальний гуртожиток для дітей-

сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, і три заклади 

соціального обслуговування для осіб, які опинилися в складних життєвих 

обставинах. 

 Планова кількість ліжко-місць у дитячих будинках-інтернатах складала 

430 ліжок, з яких на кінець року фактично зайнято 383. У 

психоневрологічних інтернатах і геріатричному пансіонаті із 882 

розгорнутих ліжок фактично зайнято 752 ліжка. 

У обласному соціальному гуртожитку для дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування, який розраховано для перебування 21 

особи, у звітному році проживало 12 осіб, з них 6 дівчат. У центрі соціально-

психологічної допомоги на кінець минулого року соціальні послуги 

отримували 4 особи, у соціальному центрі матері та дитини – 6 осіб. У центрі 

соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними 

обмеженнями протягом року належні послуги отримали 113 осіб. 

 За рахунок коштів обласного бюджету у 2020 році пільговим медичним 

обслуговуванням скористалися 1811 осіб, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи, здійснено поховання 27 учасників бойових дій 

та осіб з інвалідністю внаслідок війни. 
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У сфері соціального захисту населення головним розпорядником 

коштів для виконання регіональних програм використано 20 734,5 тис. грн., у 

тому числі: 

„Турбота” щодо посилення соціального захисту громадян на 2019 – 

2021 роки – 12 910,9 тис. грн., з яких для надання матеріальної допомоги 

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 – 11 009,1 тис.грн., для фінансової підтримки громадських 

об’єднань та благодійних організацій, діяльність яких має соціальну 

спрямованість, використано 1 539,6 тис. гривень; 

оздоровлення та відпочинку дітей і розвитку мережі дитячих закладів 

оздоровлення та відпочинку на 2018 – 2021 роки – 2 470,6 тис. грн., за 

рахунок яких придбано 411 путівок на оздоровлення та відпочинок дітей, які 

потребують особливої соціальної уваги та підтримки, проведено інші заходи, 

пов’язані з організацією оздоровлення та відпочинку дітей; 

сімейної, демографічної, ґендерної політики, попередження насильства 

в сім’ї та протидії торгівлі людьми на 2016 – 2020 роки – 5 353,0 тис.грн, за 

рахунок яких забезпечено функціонування закладів соціального 

обслуговування для осіб, які опинилися в складних життєвих обставинах, на 

загальну суму 5 011,7 тис.грн. та проведено заходи з питань ґендерної 

політики, попередження насильства в сім’ї та протидії торгівлі людьми – 

341,3 тис. гривень. 

Служба у справах дітей облдержадміністрації 

Службою у справах дітей на соціальний захист населення за 2020 рік 

без урахування трансфертів іншим бюджетам по загальному фонду 

використано 11 111,3 тис.грн., по спеціальному фонду – 1 132,2 тис. гривень.  

За рахунок цих коштів здійснювалося утримання притулку для дітей і  

Закарпатського центру соціально-психологічної реабілітації дітей. 

В обласному притулку для дітей із розгорнутих 50 ліжок в середньому 

протягом 2020 року 49 були фактично завантажені. Обласний центр 

соціально-психологічної реабілітації дітей розрахований на 20 місць, які у 

звітному році були повністю завантажені. 

Протягом року у притулку для дітей перебувало 160 дітей, в тому числі 

76 дівчат (47,5 відс.), у центрі соціально-психологічної реабілітації дітей при 

тривалому перебуванні соціальні послуги отримали 39 дітей, в тому числі 15 

дівчат (38,5 відс.). 

Для проведення службою у справах дітей 70 заходів у рамках реалізації 

Регіональної програми забезпечення права дитини на виховання у сімейному 

оточенні на 2018 – 2025 роки з обласного бюджету використано 160,6 тис. 

гривень. 
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Департамент культури облдержадміністрації 

Видатки обласного бюджету по головному розпоряднику коштів 

обласного бюджету департаменту культури у 2020 році на утримання 

закладів та виконання регіональних програм становили 161 800,4 тис.грн., у 

тому числі по загальному фонду – 153 800,1 тис.грн. та по спеціальному – 

8 382,1 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 

46 672,1 тис.грн. по загальному фонду та 5 919,3 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 56 215,4 

тис.грн.  

На фінансуваннях закладу вищої освіти у галузі культури і мистецтва – 

Ужгородського інституту культури та мистецтв та закладу фахової перед 

вищої освіти – Ужгородського музичного коледжу використано 50 530,4 

тис.грн. по загальному фонду та  тис.грн. – 2 463,2 тис.грн. по спеціальному 

фонду. 

На виконання регіональних програм у галузі культури проведено 

видатки у сумі 1 781,3 тис.грн., у тому числі: 

для реалізації заходів програми розвитку культури і мистецтва області 

на 2016-2020 роки – 1 694,4 тис.грн., із яких на проведення конкурсів, 

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

(поточні видатки) використано 1 069,6 тис.грн. та 624,5 тис.грн. – на 

капітальні видатки, з них: придбання комп’ютерної та оргтехніки для 

бібліотек області – 194,9 тис.грн., поповнення бібліотечних фондів – 195,0 

тис.грн., поповнення фондів музеїв – 210,0 тис.грн., придбання костюмів – 

84,5 тис.грн., музичних інструментів – 135,0 тис.грн.; 

комплексної програми збереження та використання пам’яток 

культурної спадщини Закарпатської області на 2016-2020 роки – 86,9 тис. 

грн. для виготовлення облікової документації (паспортизації) на об’єкти 

культурної спадщини.  

Управління молоді та спорту облдержадміністрації 

На утримання закладів фізичної культури і спорту та виконання 

регіональних програм за 2020 рік (без урахування трансфертів іншим 



 12 

бюджетам) по загальному фонду використано 62 199,3 тис.грн., по 

спеціальному фонду – 2 798,0 тис. гривень. 

За рахунок цих коштів здійснювалося утримання  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 значення, семи дитячо-юнацьких спортивних шкіл, які 

підпорядковані обласним організаціям фізкультурно-спортивних товариств 

„Колос”, „Україна”, „Спартак” і „Динамо”. 

Середньорічна кількість учнів, які залучені до фізкультурно-

спортивних занять вищезазначеними дитячо-юнацькими спортивними 

школами, у 2020 році становила 3 323 ос., у тому числі дівчат – 862 ос. або 

25,9 відс. загальної кількості. У регіональному центрі з фізичної культури і 

спорту осіб з інвалідністю „Інваспорт”, центрі олімпійської підготовки і 

школі вищої спортивної майстерності проводилася підготовка 317 

спортсменів, з них 109 спортсменок. 

Середні витрати на одного учня у дитячо-юнацьких спортивних 

школах усіх типів за рахунок загального фонду обласного бюджету склали 

11 197 грн., а на одного спортсмена у вищезазначених регіональних центрах і 

школі вищої спортивної майстерності – 46 403 гривні. 

У 2020 році управлінням молоді та спорту проведено 221 спортивний 

захід з олімпійських видів спорту і 69 навчально-тренувальних зборів і 

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

день для їх проведення становили відповідно 175 грн. і 314 гривень. 

Для проведення 68 навчально-тренувальних зборів, змагань та заходів 

зі спорту осіб з інвалідністю у минулому році використано 1 548,4 тис. 

гривень. Середні витрати на одну людину в день для їх проведення склали 

395 гривень. 

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

проведено 90 фізкультурно-масових заходів серед населення регіону на 

загальну суму 300,6 тис. гривень. 

Для виконання регіональних програм у галузі фізичної культури, 

молоді та спорту використано 3 378,8 тис. грн., у тому числі: 

„Молодь Закарпаття” на 2016 - 2020 роки – 825,7 тис. грн., за рахунок 

яких проведено 33 заходи, у яких взяли участь 3 925 осіб; 

розвитку фізичної культури і спорту в Закарпатській області на період 

до 2020 року – 2 553,1 тис. гривень. За рахунок цих коштів здійснено виплату 

стипендій талановитим та перспективним спортсменам, грошової винагороди 

до Дня фізичної культури і спорту, проведено оплату за навчання провідних 

спортсменів області, надано фінансову підтримку Закарпатській обласній 

організації фізкультурно-спортивного товариства „Динамо”, придбано 

спортивний інвентар, проведено спартакіади, традиційні спортивні змагання 

серед ветеранів спорту, організовано на базі спортивно-оздоровчих закладів 
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спеціалізовані зміни для вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл, 

надано фінансову підтримку спеціалізованим класам з поглибленим 

вивченням фізичної культури та окремих видів спорту, тощо. 

Відділ капітального будівництва облдержадміністрації 

За рахунок коштів бюджету розвитку відділом капітального 

будівництва облдержадміністрації у 2020 році використано кошти в сумі         

55 247,9 тис.грн, з них на: 

добудову лікарської амбулаторії з перепрофілюванням під навчальний 

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

Тячівського району – 3 549,0 тис. грн;  

будівництво районної лікарні в м.Берегово - 1 900,0 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" - 48,6 

тис.грн; 

 замок - фортеця Х-ХVІ ст.- пам'ятка архітектури національного 

значення (охор.№153. Постанова РМ УРСР від 24.08.1963р. №970) за 

адресою: м.Ужгород, вул. Капітульна, 33. Реставрація: протиаварійні роботи 

– 1 981,4 тис.гривень.  

 За відповідний період за рахунок субвенції з державного бюджету 

місцевим бюджетам на реалізацію проектів з реконструкції, капітального 

ремонту приймальних відділень в опорних закладах охорони здоров'я у 

госпітальних округах використано 47 768,9 тис. грн, з них на: 

 капітальний ремонт з переплануванням приймального відділення КНП 

"ЦМКЛ" Ужгородської міської ради під відділення екстреної (невідкладної) 

медичної допомоги, м.Ужгород, вул.Грибоєдова, буд.20 - 8 000,0 тис. грн; 

 капітальний ремонт з переплануванням 1-го поверху корпусу "Б" 

(новий) під відділення екстреної (невідкладної) медичної допомоги КНП 

"Берегівська ЦРЛ ім. Б.Ліннера" Берегівської районної ради Закарпатської 

області, м.Берегово, вул. Ліннера Бертолона, 2 - 8 000,0 тис.грн; 

 реконструкцію приміщень будівлі (літ."Р", "Р1") під відділення 

екстреної медичної допомоги КНП "Виноградівська районна лікарня" по 

вул.Лікарняна,13, м.Виноградів - 8 000,0 тис. грн; 

  капітальний ремонт приймального відділення КНП "Воловецька ЦРЛ 

Воловецької районної ради" з влаштуванням відділення невідкладної 

екстреної медичної допомоги по вул.Карпатська,23, смт.Воловець - 6 999,8 

тис. грн; 

 реконструкцію з добудовою відділення екстреної (невідкладної) 

медичної допомоги КНП"Рахівська РЛ" Рахівської районної ради по вул. 

Карпатська,1 в м. Рахів - 7 000,0 тис. грн;  

 капітальний ремонт з переплануванням 1-го поверху акушерсько-

гінекологічного корпусу під відділення екстреної (невідкладної) медичної 

допомоги КНП "Тячівська РЛ", м.Тячів, вул.Нересенська, буд.48 - 2 670,9 тис. 

грн; 
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 капітальний ремонт з переплануванням приймального та дитячого 

відділень КНП "Хустська ЦРЛ ім.Віцинського О.П." під відділення екстреної 

(невідкладної) медичної допомоги по вул.І.Франка, 113 в м.Хуст -                           

7 098,2 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 використано кошти у сумі 4 867,7 тис. грн., в тому числі по загальному 

фонду – 3 896,2  тис.грн, по спеціальному – 971,5 тис.гривень. За рахунок 

цих коштів надано пільгових кредитів молодим сім’ям та одиноким 

молодим громадянам для будівництва та придбання 7 квартир. 

Також на виконання заходів програми створення та впровадження 

містобудівного кадастру Закарпатської області на 2019-2023 роки для 

формування інформаційно-комунікаційної системи обміну інформацією по 

загальному фонду використано 756,9 тис.грн  та по спеціальному фонду -  

100,0 тис.гривень.  

Департамент інфраструктури, розвитку і утримання мережі 

автомобільних доріг загального користування місцевого значення та 

житлово-комунального господарства облдержадміністрації   

Департаментом інфраструктури, розвитку і утримання мережі 

автомобільних доріг загального користування місцевого значення та 

житлово-комунального господарства облдержадміністрації у 2020 році по 

загальному фонду використано 5 951,1 тис.грн, по спеціальному – 381 194,4  

тис.грн, без врахування трансфертів, що передаються до інших бюджетів. Із 

зазначених видатків по спеціальному фонду 374 924,3 тис.грн, або 98,4 відс., 

проведено за рахунок 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. 

За рахунок вищевказаної субвенції з державного бюджету видатки на 

капітальний ремонт автомобільних доріг становили 241 816,9 тис.грн, на 

поточний середній ремонт автомобільних доріг – 88 908,5 тис.грн, на 

експлуатаційне утримання та поточний дрібний ремонт автомобільних доріг 

– 44 198,9 тис.гривень. 

Для виконання регіональних програм департаментом використано 

кошти в сумі  4 404,6 тис.грн, в тому числі на: 

програму розвитку автомобільних доріг загального користування 

місцевого значення на 2019-2022 роки використано по загальному фонду – 

479,5 тис.грн, по спеціальному – 1 504,4 тис.гривень. Зазначені кошти 

спрямовано на: експлуатаційне утримання автомобільної дороги С 071314 

Липча-Липовець км 0+000-9+500, капітальний ремонт автомобільної дороги 
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загального користування місцевого значення С 070902 Верхнє Водяне-

Солотвино  км 0+000-11+200 – 1 504,4 тис.гривень;  

 програму профілактики злочинності на території Закарпатської області 

на 2016 – 2020 роки по спеціальному фонду – 2 420,7 тис.гривень. 

Для співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за 

рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку використано  

7 816,6 тис.грн, з них на поточний ремонт автомобільних доріг загального 

користування місцевого значення: О070502 Довге – Іршава ( на ділянці км 0 

+ 000 –км 21 + 700) ‒ 3 108,7 тис.грн, О-07-09-04 Рахів − Богдан − Луги на 

ділянці км 1 + 500 − км 21 + 600 − 2 362,9 тис.грн, на капітальний ремонт 

автомобільної дороги Великі Ком’яти – Вилок (ділянка В.Ком’яти – 

Шаланки) – 2 345,0 тис.гривень. 

Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з 

громадськістю облдержадміністрації 

Департаментом інформаційної діяльності та комунікацій з 

громадськістю використано кошти на реалізацію обласних програм: 

забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації 

державної політики і вивчення суспільної думки на 2019-2021 роки – 111,5 

тис.грн. (на проведення круглих столів та відзначення державних свят); 

підтримки розвитку інформаційної галузі на 2018-2020 роки – 291,5 

тис.грн. (відзначення дня журналіста, висвітлення діяльності 

облдержадміністрації та обласної ради, прес-тур); 

підтримки видання місцевих авторів, популяризації закарпатської 

книги  та сприяння книгорозповсюдженню на 2018-2020 роки – 735,6 тис.грн. 

(на проведення книжкових виставок, круглих столів, виставок ярмарок із 

залученням ЗМІ області, пропаганду української книги, популяризація творів 

закарпатських авторів). 

Департамент агропромислового розвитку облдержадміністрації 

Департаментом агропромислового розвитку облдержадміністрації у 2020 

році по загальному фонду без врахування трансфертів, що передаються до 

інших бюджетів, використано 3608,0 тис.грн, по спеціальному – 6000,0 тис. 

грн, в тому числі на виконання заходів програм: 

розвитку та підтримки тваринництва, птахівництва і бджільництва в 

області на 2016-2020 роки – 283,0 тис.грн, які було спрямовано на часткове 

відшкодування вартості придбаного обладнання для бджільництва, доплати 

за наявні племінні конематки, жеребців гуцульської породи; 

розвитку та підтримки галузі рослинництва в області на 2016-2020 роки 

–  300,0 тис.грн, які спрямовано на часткове відшкодування вартості 

придбаного обладнання та техніки для садівництва, зрошувального 

обладнання; 

„Власний дім” використано 9 025,0 тис.грн, в тому числі із загального 

фонду – 3 025,0 тис. грн, спеціального – 6 000,0 тис.гривень. За рахунок цих 
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коштів надано пільгові кредити сільським позичальникам на добудову і 

реконструкцію житла домогосподарств та облаштування інженерних мереж 

будинків.  

Управління зовнішньоекономічних зв'язків, інвестицій  

та транскордонного співробітництва облдержадміністрації 

Управлінням зовнішньоекономічних зв’язків здійснено видатків у сумі 

679,1 тис. грн., у тому числі на виконання заходів програм: 

формування позитивного міжнародного інвестиційного іміджу та 

залучення іноземних інвестицій у Закарпатську область на 2016-2020 роки – 

298,1 тис. грн. (придбання та виготовлення друкованої та презентаційної 

продукції для учасників заходів, придбання сувенірної продукції, друк 

презентаційних матеріалів Закарпатської області, оренда приміщень, 

транспортні, канцелярські витрати); 

розвитку транскордонного співробітництва Закарпатської області на 2016-

2020 роки – 381,0 тис. грн. (виготовлення бейджів, банерів, запрошень та 

канцелярських товарів, придбання сувенірної друкованої продукції). 

Управління туризму та курортів 

На виконання заходів програми розвитку туризму та курортів в 

Закарпатській області на 2016-2020 роки було використано кошти по 

загальному фонду – 4,1 тис.грн. (виготовлення та розміщення банерів, 

транспортні послуги, участь у виставках, сувенірна продукція, проведення 

семінарів). 

Департамент економічного розвитку і 

торгівлі облдержадміністрації 

Департаментом економічного розвитку і торгівлі для реалізації заходів 

програм використано 1 620,9 тис. грн., у тому числі: 

програми розвитку туризму і курортів у Закарпатській області на 2016-

2020 роки – 105,9 тис. грн. (маркування туристичних шляхів, участь  у 

виставках, конференціях, круглих столах, семінарах, тренінгах, виготовлення 

інформаційних флаєрів, буклетів, довідників, організація і проведення Днів 

туризму);  

програми підвищення конкурентоспроможності Закарпатської області 

на 2019-2020 роки  – 1515,0 тис. грн. (фінансова підтримка діяльності малих 

та середніх підприємств, залучення об’єктів підприємницької діяльності до 

участі у міжнародних конференціях, бізнес-тренінгах, семінарах, створення, 

підтримка та наповнення інвестиційного порталу області, проведення 

досліджень і впроваджень розробок у сфері регіонального розвитку). 

Департамент екології та природних ресурсів облдержадміністрації 

На виконання заходів Програми охорони навколишнього природного 

середовища Закарпатської області на 2019-2020 роки по спеціальному фонду 

без врахування трансфертів, що передаються до інших бюджетів, 

використано 99,8 тис.грн, що становило 12,2 відс. уточненого плану на рік. 
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Зазначені кошти було спрямовано на забезпечення функціонування системи 

моніторингу навколишнього природного середовища Закарпатської.  

Управління з питань оборонної роботи, цивільного захисту та 

 взаємодії з правоохоронними органами облдержадміністрації 

На виконання заходів комплексної програми розвитку цивільного 

захисту Закарпатської області на 2020-2024 роки було використано кошти по 

загальному фонду – 8 959,0 тис.грн.,  по спеціальному фонду – 16 764,0 

тис.грн., (у т. ч. 16 417,1 тис. грн. власні надходження, поставлено на баланс 

об’єкти в с. Порошково на суму 2 153,2 тис.грн. та систему раннього 

оповіщення Певіан, отриману від благодійної організації на суму 14 263,9 

тис.грн.) (оплата праці, комунальні послуги, транспорті послуги).  

На запобігання виникнення і поширення короновірусної хвороби 

використано кошти у сумі 6 117,0 тис.грн., (придбання матеріалів та 

обладнання для поповнення регіонального матеріального резерву, оплата 

праці, комунальні послуги, транспорті послуги, телекомунікаційні послуги). 

Загалом, у 2020 році на реалізацію 50 обласних програм із обласного 

бюджету використано  220 952,8 тис.грн., що становить 95,4 відс. плану на 

рік.  

 Інформація про фінансування програм із обласного бюджету у 2020 

році додається до пояснювальної записки. 

 За рахунок резервного фонду обласного бюджету розпорядженням 

голови облдержадміністрації 16.03.2020 №148 „Про виділення коштів із 

резервного фонду обласного бюджету” виділено головному розпоряднику 

коштів - департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації 4 054,520 

тис.грн. грн. на проведення першочергових (невідкладних) заходів із 

запобігання виникнення надзвичайної ситуації техногенного та природного 

характеру, пов'язаної з можливим поширенням на території Закарпатської 

області випадків захворювань, спричинених коронавірусом 2019-nCoV) із 

яких використано 3 810,950 тис.грн. 

Невикористані кошти за рахунок резервного фонду у 2020 році 

повернуто до обласного бюджету у сумі 241,570 тис.гривень. 

Джерела фінансування обласного бюджету 

 За 2020 рік із загального фонду до спеціального фонду обласного 

бюджету на фінансування капітальних видатків передано коштів у сумі   

277 520,5 тис. гривень. 

 З метою додаткових надходжень до обласного бюджету в 2020 році 

розміщалися тимчасово вільні кошти загального та спеціального фондів 

обласного бюджету на депозит в банках у сумі 30 250,9 тис.грн. За 2020 рік 

плати за розміщення тимчасово вільних коштів надійшло до обласного 

бюджету в сумі 513,9 тис. гривень.   

 Залишок коштів обласного бюджету на кінець 2020 року складає 

532 198,8 тис.грн., у тому числі: 
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 загального фонду – 387 684,8 тис.грн., з них залишок субвенцій: 

освітньої – 23 329,5 тис.грн., на будівництво центру перинатології, 

акушерства та гінекології в місті Ужгороді Закарпатської області – 300 000,0 

тис.грн., на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку 

окремих територій – 79,3 тис.грн. та на надання державної підтримки особам 

з особливими освітніми потребами – 800,1 тис.грн. 

 спеціального фонду – 144 514,0 тис.грн., у тому числі залишок коштів: 

податку з власників наземних транспортних засобів та інших 

самохідних машин і механізмів (юридичних осіб) – 3,8 тис.грн.;  

екологічного податку – 788,2 тис.грн.; 

від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського 

виробництва – 694,3 тис. грн.; 

бюджету розвитку – 7 447,1 тис. грн.;  

фонду інвестування об’єктів соцсфери та промисловості „Власний дім” 

– 344,5 тис.грн.; 

фонду молодіжного житлового будівництва – 507,5 тис.грн.;  

власні кошти бюджетних установ – 95 174,5 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 – 39 554,1 тис.грн. 

Міжбюджетні трансферти: 

- з обласного бюджету: 

У 2020 році бюджетам районів, міст обласного значення та об’єднаних 

територіальних громад профінансовано з обласного бюджету субвенцій у 

обсязі 28 848,0 тис.грн. або 97,3 відсотка до уточненого плану (освоєно 

місцевими бюджетами – 26 506,0 тис.грн.).  

Крім субвенцій, з обласного бюджету профінансовано іншу додаткову 

дотацію у сумі 1 570,2 тис.грн. Воловецькому району на оплату праці з 

нарахуваннями працівникам дошкільних навчальних закладів району. 

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 2 342,0 тис. гривень. 

Інформація про використання коштів субвенцій із обласного бюджету в 

2020 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 14 864,4 тис.грн., з них для реалізації програм:  

боротьби з контрабандою, організованою злочинністю та корупцією– 

800,0 тис.грн.; 

боротьби з тероризмом – 1 200,0 тис.грн.; 
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профілактики злочинності на території Закарпатської області н – 150,0 

тис.грн.; 

ефективності виконання повноважень органами виконавчої влади щодо 

реалізації державної регіональної політики та впровадження реформ –

12 714,4  тис. гривень.  

Невикористані на кінець 2020 року кошти субвенції у сумі 98,6 тис.грн. 

повернуто до обласного бюджету. 

- з низових бюджетів: 

До обласного бюджету у 2020 році передано: 

субвенцію на співфінансування до коштів залишку освітньої субвенції 

для придбання шкільних автобусів у сумі 2 660,0 тис.грн. та на поточний 

ремонт пункту постійного базування в с.Липча Хустського району 

Закарпатського територіального центру екстреної медичної допомоги 

Закарпатської обласної ради у сумі 58,0 тис.грн. Кошти субвенцій 

використані у повному обсязі.  

-  з державного бюджету: 

Обласний бюджет у 2020 році отримав трансфертів по загальному та 

спеціальному фондах у сумі 2 180 760,3 тис.грн., у тому числі: 

дотацій 595 606,1 тис.грн. (базову – 231 813,7 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 – 363 792,4 тис.грн. (100,0 

відс. плану) із якої передано бюджетам районів та об’єднаних територіальних 

громад – 291 033,9 тис.грн.); 

субвенцій – 1 585 154,2 тис.грн., або 93,2 відс. річного плану з 

урахуванням змін. Із отриманих субвенцій 333 019,1 тис.грн. або 73,9 відс.  

уточненого річного плану передано райміськбюджетам та бюджетам 

об’єднаних територіальних громад: 

 для реалізації програм соціального захисту (на виплату грошової 

компенсації за належні для отримання жилі приміщення для окремих 

категорій населення – 3 996,4 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 – 21 145,6 тис.грн.); 

на здійснення програм у галузі освіти – 131 076,2 тис.грн.;  

на здійснення програм та заходів у галузі охорони здоров'я – 95 480,9 

тис.грн.; 

на здійснення програм соціально-економічного та культурного 

розвитку регіонів – 25 789,5 тис.грн.; 

на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, 

міських голів –55 530,4 тис.грн. 
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Крім того, за рахунок залишку коштів відповідних субвенцій з 

державного бюджету, що утворився на кінець 2019 року у сумі 215 254,5 

тис.грн., передано бюджетам районів та ОТГ 96 932,9 тис. грн., у тому числі: 

освітньої субвенції – 42 607,3 тис.грн., на надання державної підтримки 

особам з особливими освітніми потребами – 200,0 тис.грн. та на реалізацію 

заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров'я у сільській 

місцевості – 54 125,6 тис.гривень.  

Невикористані субвенції (крім освітньої, на надання державної 

підтримки особам з особливими освітніми потребами, на здійснення заходів 

щодо соціально-економічного розвитку окремих територій, на будівництво 

центру перинатології м.Ужгород), які надійшли з державного бюджету 

обласному, у сумі 21 696,4 тис.грн. повернуто до державного бюджету, у 

тому числі на: 

реалізацію проектів з реконструкції, капітального ремонту 

приймальних відділень в опорних закладах охорони здоров’я у госпітальних 

округах  – 8 231,1 тис.грн.; 

здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони 

здоров'я – 160,6 тис.грн.; 

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 за рахунок відповідної субвенції з державного 

бюджету – 91,2 тис.грн.; 

забезпечення здійснення деяких заходів, спрямованих на запобігання 

виникненню та поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та 

пандемій гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 

коронавірусом SARS-CoV-2 – 1 901,3 тис.грн.; 

забезпечення подачею кисню ліжкового фонду закладів охорони 

здоров'я, які надають стаціонарну медичну допомогу пацієнтам з гострою 

респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-

CoV-2, за рахунок коштів, виділених з фонду боротьби з гострою 

респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-

CoV-2, та її наслідками – 320,1 тис.грн.; 

здійснення доплат медичним та іншим працівникам закладів охорони 

здоров'я, за рахунок коштів, виділених із фонду боротьби з гострою 

респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-

CoV-2, та її наслідками – 216,8 тис.грн.; 

забезпечення опорних закладів охорони здоров'я у госпітальних 

округах медичним обладнанням, а саме системами рентгенівськими 

діагностичними стаціонарними загального призначення (цифровими) та 

апаратами ультразвукової діагностики за рахунок коштів, виділених з фонду 

боротьби з  
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гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою 

коронавірусом SARS-CoV-2 та її наслідками – 4 417,2 тис.грн.; 

забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти 

„Нова українська школа” – 0,1 тис.грн.; 

створення навчально-практичних центрів сучасної професійної 

(професійно-технічної) освіти –1,7 тис.грн.; 

реформування регіональних систем охорони здоров'я для здійснення  

заходів з виконання спільного з Міжнародним банком реконструкції та 

розвитку проекту „Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей” – 

5 698,8 тис.грн.; 

 проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, 

міських голів – 647,1 тис.грн.; 

медична субвенція – 6,4 тис.грн. 

До доходів державного бюджету повернуто невикористану за 2019 рік 

субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів 

щодо соціально-економічного розвитку окремих територій (придбання 

спортивного спорядження, устаткування та інвентаря для Закарпатської 

обласної дитячо-юнацької спортивної школи (ЗОДЮСШ), 

вул. Заньковецької, 5, м. Ужгород) у сумі 4,0 тис.грн. 

До пояснювальної записки крім звіту про виконання обласного 

бюджету за 2020 рік додається інформація про фінансування програм із 

обласного бюджету у 2020 році, інформація про використання коштів 

субвенцій із обласного бюджету в 2020 році та інформація про виконання 

обласного бюджету за 2019 та 2020 роки. 

 

Департамент фінансів облдержадміністрації 

                                                         


