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ВИСНОВОК  

 
 

від 26 жовтня 2021 року                                                                       № 28/1 

 

 

Про проєкт рішення обласної Ради «Про звернення депутатів Вінницької 

обласної Ради 8 скликання до Голови Верховної Ради України та Кабінету 

Міністрів України щодо внесення змін до Бюджетного кодексу України». 

      

Постійна комісія ВИРІШИЛА: 
 

1. Доповнити  «Звернення депутатів Вінницької обласної Ради 8 скликання до 

Голови Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України щодо внесення 

змін до Бюджетного кодексу України»,  а саме: 

абзац 7 викласти у редакції: «Крім того, запропонована редакція пункту 21 

розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення»  передбачає  погашення 

заборгованості за середньостроковими позиками перед державним бюджетом, 

що знаходиться на обліку в Казначействі України у порядку, визначеному 

Кабінетом Міністрів України.  Проте, оскільки велика вірогідність, що порядок 

КМУ буде передбачати погашення такої заборгованості за рахунок джерел 

доходів місцевих бюджетів, що є неприпустимим, зазначену редакцію змін 

необхідно врегулювати. Адже заборгованість місцевих бюджетів за 

середньостроковими позиками перед держбюджетом виникла через невірне 

планування державними органами видатків з делегованих повноважень у 2009–

2014 роках,  в результаті чого,  органи місцевого самоврядування були змушені 

запозичувати кошти з Єдиного казначейського рахунку для забезпечення 

фінансування делегованих державою повноважень та недопущення 

заборгованості з виплати заробітних плат, закупівлі медикаментів, придбання 

матеріалів, забезпечення продуктів харчування, оплати комунальних послуг в 

відповідних галузях бюджетної сфери.» 

Абзаци 7 та 8 даного звернення вважати відповідно абзацами 8 та 9.  

2. Погодити  проєкт  рішення обласної Ради «Про звернення депутатів 

Вінницької обласної Ради 8 скликання до Голови Верховної Ради України та 

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


Кабінету Міністрів України щодо внесення змін до Бюджетного кодексу 

України» з доповненнями та рекомендувати внести його на розгляд сесії 

обласної Ради. 

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

 

 

 

Голова комісії                                                                         Галина ЯКУБОВИЧ 

 

 

 


