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Проект

РІШЕННЯ

2020 р. сесія 8 скликання

Про звернення депутатів Вінницької обласної Ради 8 скликання до 
Президента України, Голови Верховної Ради України, Кабінету Міністрів 
України щодо врегулювання ситуації із заборгованості за незахищеними

статтями державного бюджету

Відповідно до частини 2 статті 43 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», статті 13 Закону України «Про статус депутатів 
місцевих рад», враховуючи ініціативу депутата Вінницької обласної Ради 
8 скликання Мазура Г.Ф., висновки постійних комісій Вінницької обласної 
Ради 8 скликання, обласна Рада ВИРІШИЛА:

1. Схвалити звернення депутатів Вінницької обласної Ради 8 скликання 
до Президента України, Голови Верховної Ради України, Кабінету Міністрів 
України щодо врегулювання ситуації із заборгованості за незахищеними 
статтями державного бюджету (додається).

2. Надіслати звернення до Президента України, Верховної Ради України 
та Кабінету Міністрів України.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 
обласної Ради з питань економіки, фінансів та бюджету (Якубович Г.А.).

Голова обласної Ради В. СОКОЛОВИЙ



Додаток 
до рішення сесії 
обласної Ради 8 скликання
ВІД «__ » 2020 року №

ЗВЕРНЕННЯ

депутатів Вінницької обласної Ради 8 скликання до Президента України, 
Голови Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України щодо 
врегулювання ситуації із заборгованості за незахищеними статтями

державного бюджету

З перших чисел листопада цього року у Вінницькій області склалася 
катастрофічна ситуація з виплатою коштів за незахищеними статтями 
державного бюджету. Державна казначейська служба зупинила фінансування 
всіх видатків, крім захищених (заробітні плати працівників бюджетної сфери, 
пенсії, соціальні виплати, погашення боргів).

Зупинка означає, що держава відмовляється від фінансування в першу 
чергу капітальних видатків (ремонт, реконструкція, будівництво і інші).

Така ситуація неминуче призведе до кризи в регіоні та країні в цілому. 
Процес злагодженої діяльності більшості установ та організацій в області 
зірвано.

У випадку виникнення бюджетних зобов’язань в 2020 році їх величина в 
будь-якому випадку має бути погашена в наступні періоди. Це означає 
зменшення можливостей на реалізацію планів 2021 року. Такого критичного 
стану справ не було навіть у 2013 році.

Відсутність чіткого плану дій, хаос та постійні маніпуляції ситуацією 
призводять до того, що місцева влада має постійно знаходити вихід з ситуації.

Враховуючи складність ситуації, що виникла та високий рівень 
відповідальності перед людьми, звертаємося з вимогою якомога швидше 
вжити необхідних дій щодс "* а не допустити зриву
фінансового процесу.
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