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ВИСНОВОК  

 
 

Від 18 січня 2022 року                                                                    № 35/3 

 

 

Про розгляд проєкту рішення «Про внесення змін та доповнень до обласної 

Програми «Підтримка та розвиток галузі охорони здоров’я Вінниччини» на 

2021-2025 роки, затвердженої рішенням 6 сесії обласної Ради 8 скликання від 

26 лютого 2021 року № 95» 

 

Постійна комісія ВИРІШИЛА: 

1. Інформацію взяти до відома. 

2. Доопрацювати проєкт рішення відповідно до вимог рішення 15 сесії 8 

скликання від 24 грудня 2021 року № 307 «Про внесення змін до рішення 4 сесії 

обласної Ради 8 скликання від 29 січня 2021 року №38 «Про Порядок 

формування, фінансування і моніторингу виконання регіональних (комплексних) 

програм та включення їх до щорічних програм соціально-економічного розвитку 

Вінницької області», а саме: 

-  в частині відображення у Додатку 3 до Програми потреби у коштах  на 

реалізацію заходів програми у вартісних показниках (в тис.грн.) згідно п.3.1.6.  

Порядку; 

- розшифрувати обсяги бюджетних коштів в розрізі місцевих бюджетів, згідно 

вимог заповнення  додатку 2 «Ресурсне забезпечення комплексної програми»; 

- абзац 1 розділу  V «Обсяг та джерела фінансування Програми» викласти у такій 

редакції: «Забезпечення виконання заходів Програми здійснюється в межах 

видатків передбачених у місцевих бюджетах та інших джерел, незаборонених 

законодавством.» 

3. Погодити доопрацьований проєкт рішення «Про внесення змін та доповнень 

до обласної Програми «Підтримка та розвиток галузі охорони здоров’я 

Вінниччини» на 2021-2025 роки, затвердженої рішенням 6 сесії обласної Ради 8 

скликання від 26 лютого 2021 року № 95» з врахуванням пропозицій  постійної 

комісії з питань охорони здоров’я, соціального захисту населення та ветеранів та 

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


рекомендувати голові обласної Ради внести його на розгляд чергової сесії 

обласної Ради. 

 Голосували: „за” –  9, „проти” – 0, „ утримались” – 0. 

 

 

 

 

 

Голова комісії                                                                        Галина ЯКУБОВИЧ 


