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ВИСНОВОК  
 

від 13 липня 2021 року                                                    № 18/2 
 

Про розгляд проєкту рішення  «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)»: 

- за пропозицією Мандрики Ю.В., а також враховуючи значне невиконання 

обласного бюджету, обсяг перерозподілу в проєкті рішення в сумі 100 000 грн на 

Програму підтримки діяльності національно-культурних товариств області, 

забезпечення міжконфесійної злагоди і духовно-морального розвитку 

Вінниччини та співпраці із закордонними українцями на період 2021-2024 роки 

замінити на суму 70 000 грн;  

- відповідно до пропозиції Зубань І.В. щодо змін до проєкту рішення та листа 

Тульчинської міської ради, з приводу виділення коштів з обласного бюджету в 

сумі 150 000 грн, з метою забезпечення експрес тестами для проведення 

тестування глядачів міжнародного фестивалю OPERAFEST TULCHYN-2021, 

передбачити зазначений обсяг коштів для Департаменту фінансів 

облдержадміністрації у вигляді передачі іншої субвенції бюджету Тульчинської 

міської територіальної громади в рамках  Програми розвитку культури 

Вінницької області на 2018-2022 роки за рахунок зменшення видатків загального 

фонду за КПКВКМБ 0614082 «Інші заходи в галузі культури», розпорядником 

яких визначено Департамент гуманітарної політики облдержадміністрації; 

- виключити перерозподіл видатків бюджету розвитку спеціального фонду 

обласного бюджету в сумі 2 500 000 грн по Управлінню будівництва обласної 

державної адміністрації за програмою 1517322 «Будівництво медичних установ 

та закладів» (придбання кисневої станції високої потужності комунального 

некомерційного підприємства «Вінницький обласний клінічний госпіталь 
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ветеранів війни Вінницької обласної Ради») для Департаменту охорони здоров’я 

та реабілітації обласної державної адміністрації за програмою 0712020 

«Спеціалізована стаціонарна медична допомога населенню» (на придбання 

стаціонарного рентген апарата для комунального некомерційного підприємства 

«Центр інфекційних хвороб».  

3. Доручити структурним підрозділам облдержадміністрації, зокрема: 

 Департаменту гуманітарної політики облдержадміністрації внести відповідні 

зміни до  Програми розвитку культури Вінницької області на 2018-2022 роки з 

метою  виділення іншої субвенції з обласного бюджету в сумі 150 000 грн для 

вжиття протиепідемічних заходів із проведення тестування глядачів під час 

проведення міжнародного фестивалю OPTRAFEST TULCHYN-2021, відповідно 

до вимог Бюджетного кодексу України; 

Департаменту міжнародного співробітництва та регіонального розвитку 

облдержадміністрації внести відповідні зміни до Програми економічного та 

соціального розвитку Вінницької області на 2021 рік з метою виділення коштів в 

сумі 4 583 496 грн. для поповнення статутного капіталу КО «Обласний фонд 

сприяння інвестиціям та будівництву», відповідно до вимог Бюджетного кодексу 

України; 

Управлінню будівництва облдержадміністрації прозвітувати з фотофіксацією на 

черговому засіданні комісії у вересні місяці поточного року щодо введення в 

експлуатацію об’єкту:  «Нове будівництво стадіону на території Вінницького 

гуманітарно-педагогічного коледжу за адресою: вул.Нагірна, 13 в м.Вінниця»; 

Департаменту фінансів облдержадміністрації об’єднати проєкти рішень 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)» 

оприлюднені на офіційному сайті обласної Ради від 15 червня 2021 року та від 07 

липня 2021 року та подати доопрацьований проєкт рішення з врахуванням 

висновків комісії від 22 червня 2021 року № 16/2 та  даного засідання; 

Департаменту гуманітарної політики облдержадміністрації ініціювати внесення 

змін до  відповідної програми обласної Ради та внесення змін до обласного 

бюджету з метою передачі міжбюджетного трансферту в сумі 1 100 000 грн до 

бюджету Сутисківської селищної територіальної громади на підтримку 

спеціалізованого закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів смт.Сутиски 

(за пропозицією Івасюка І.Д). 

4. Погодити об’єднаний 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” –8, „проти” – 0, „ утримались” – 0. 

 

 

Голова комісії                                                                            Галина ЯКУБОВИЧ 


