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ВИСНОВОК  
 

 

 

від 19 вересня 2022 року                                                                      № 13/6 

 

 

Про проєкт рішення «Про затвердження Правил надання комунальною 

організацією «Обласний фонд сприяння інвестиціям та будівництву» 

пільгових довгострокових кредитів позичальникам» 

 

 

Постійна комісія ВИРІШИЛА:  

 
 

1. Інформацію взяти до відома. 
 

2. Врахувати зауваження та пропозиції, викладені у висновках управління 

юридичного забезпечення, управління з питань майнових та орендних відносин, 

будівництва, інфраструктури, ЖКГ та управління по зв’язках з органами 

місцевого самоврядування, міжнародного та міжрегіонального співробітництва, 

проєктної діяльності та сприяння інвестиціями виконавчого апарату обласної 

Ради. 
 

3. Пунк 4 проєкту рішення «Про затвердження Правил падання комунальною 

організацією «Обласний фонд сприяння інвестиціям та будівництву» пільгових 

довгострокових кредитів позичальникам» викласти в новій редакції, а саме: 
 

«4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії 

обласної Ради з питань економіки, фінансів та бюджету (Якубович Г.А.), з 

питань будівництва, комунального майна, транспорту та розвитку 

інфраструктури (Ковальов А.Є.) та з питань стратегічного розвитку, інвестицій 

та місцевого самоврядування (Скальський В.В.).» 

 
 

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


4. Доповнити «Правила надання комунальною організацією «Обласний фонд 

сприяння інвестиціями та будівництву» пільгових довгострокових кредитів 

позичальникам» новим пунктом 5.4. такого змісту: 

« 5.4. Фонд щоквартально до 10 числа місяця, що настає за звітним періодом, 

надає інформацію обласній Раді про використання коштів, отриманих для 

надання пільгових довгострокових кредитів позичальникам.» 
 

5. Рекомендувати розглянути цей проєкт рішення на засіданнях профільних 

постійних комісій обласної Ради з питань економіки, фінансів та бюджету та з 

питань будівництва, комунального майна, транспорту та розвитку 

інфраструктури. 
 

 

6. Погодити доопрацьований проєкт рішення та рекомендувати голові обласної 

Ради та включити його до порядку денного чергової сесії обласної Ради                     

8 скликання. 

Голосували: «за» – 8, «проти» – 0, «утримались» – 0. 
 

 

 

 

 

Голова постійної комісії                                                            В. СКАЛЬСЬКИЙ 

 


