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ВИСНОВОК  

 
 

Від 22 червня 2021 року                                                    № 16/2 

 

 

Про проєкт рішення обласної Ради «Про внесення змін до рішення 3 

сесії обласної Ради 8 скликання від 24 грудня 2020 року № 19 «Про обласний 

бюджет на 2021 рік» (зі змінами)». 

 

Постійна комісія ВИРІШИЛА:  

 

1.Інформацію взяти до відома. 

2. Внести зміни до проєкту рішення обласної Ради «Про внесення змін до 

рішення 3 сесії обласної Ради 8 скликання від 24 грудня 2020 року № 19 «Про 

обласний бюджет на 2021 рік» (зі змінами)»: 

2.1  Видатки в сумі 4 583 496 грн. для поповнення статутного капіталу КО 

«Обласний фонд сприяння інвестиціям та будівництву» відповідно до вимог п.21 

ч.1 ст.91 Бюджетного кодексу України передбачити у додатку № 4, який 

передбачає реалізацію місцевих/регіональних програм обласного бюджету.  

2.2. Виключити з шапки додатків до проєкту рішення слово «червня», оскільки 

проєкт рішення не включений до порядку денного чергової 10 сесії  обласної 

Ради 8 скликання, яка відбудеться 25 червня 2021 року, через недотримання 

вимог щодо оприлюднення проєкту рішення за 10 робочих днів до дати їх 

розгляду, згідно із вимогами п.3 ст.15 Закону України «Про доступ до публічної 

інформації».  

 

3. Рекомендувати обласній державної адміністрації  виносити на затвердження 

обласною Радою Порядок розподілу додаткової дотації на здійснення переданих 

з державного бюджету видатків на утримання закладів освіти та охорони 

здоров’я між місцевими бюджетами на наступні бюджетні роки відповідно до 

вимог частини 5 статті 103
6 
Бюджетного кодексу України.  

http://www.vinrada.gov.ua/


4. Звернутись до облдержадміністрації щодо необхідності підготовки 

управлінням капітального будівництва облдержадміністрації обгрунтованих 

пояснень щодо стану готовності об’єкту «Нове будівництво стадіону на території 

Вінницького гуманітарно-педагогічного коледжу за адресою: вул.Нагірна, 13 в 

м.Вінниця» та правомірності включення до проєкту рішення обсягу видатків в 

сумі 766 504,00 гривень. 

 

5. Погодити доопрацьований проєкт рішення обласної Ради «Про внесення змін 

до рішення 3 сесії обласної ради 8 скликання від 24 грудня 2020 року № 19 «Про 

обласний бюджет на 2021 рік» (зі змінами)»  та рекомендувати внести його на 

розгляд сесії обласної Ради. 

 

Голосували: „за” – 7, „проти” –0, „утримались” –0. 
 

 

 

 

Голова комісії                                                                            Галина ЯКУБОВИЧ 


