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УКРАЇНА 
ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 

РІШЕННЯ____

2020 року сесія 7 скликання

Про Звіт Рахункової палати за результатами аудиту ефективності 
використання коштів місцевих бюджетів Вінницької області у частині 

капітальних видатків, які визначаються функціями держави

Відповідно до статті 43 Закону України „Про місцеве самоврядування в 
Україні”, Закону України „Про Рахункову палату”, враховуючи висновки 
постійних комісій обласної Ради 7 скликання, обласна Рада ВИРІШИЛА:

1. Звіт Рахункової палати за результатами аудиту ефективності 
використання коштів місцевих бюджетів Вінницької області у частині 
капітальних видатків, які визначаються функціями держави, взяти до відома.

2. З метою підвищення ефективності управління і використання коштів 
місцевих бюджетів Вінницької області у частині капітальних видатків, які 
визначаються функціями держави:

2.1 Вінницькій обласній державній адміністрації:

2.1.1 Привести у відповідність інвестиційні проекти (програми), 
визначені Стратегією збалансованого розвитку Вінницької області на період 
до 2020 року (далі -  Стратегія), Планом заходів з реалізації у 2018-2020 роках 
Стратегії з Програмою економічного і соціального розвитку Вінницької 
області на 2020 рік.

Протягом 2020 року

2.1.2 Внести на розгляд сесії обласної Ради пропозиції щодо приведення 
у відповідність Програми економічного і соціального розвитку Вінницької 
області на 2020 рік, затвердженої рішенням 41 сесії обласної Ради 7 
скликання від 17 грудня 2019 року №883, до Типової структури програми 
економічного і соціального розвитку Автономної Республіки Крим, області, 
району, міста на наступний рік, затвердженої постановою Кабінету Міністрів 
України від 26 квітня 2003 року №621.



2.1.3 Формувати проекти рішеннь про обласний бюджет на 2021 рік та 
на наступні роки відповідно до Типової форми рішення про місцевий 
бюджет, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 03 серпня 
2018 року № 668.

Щорічно,під час складання 
проекту бюджету на відповідні роки

2.2 Постійній комісії обласної Ради з питань бюджету, фінансів та 
обласних програм розглянути питання та внести пропозиції щодо доцільності 
делегування Вінницькій обласній державній адміністрації повноважень в 
частині перерозподілу в міжсесійний період бюджетних призначень, крім 
міжбюджетних трансфертів соціального спрямування.

До 12 жовтня 2020 року

2.3 Управлінню спільної комунальної власності територіальних громад 
Вінницької області:

2.3.1 Спільно з Департаментом охорони здоров’я облдержадміністрації 
внести на розгляд сесії обласної Ради, в порядку встановленому Регламентом 
обласної Ради 7 скликання, пропозиції щодо завершення передачі 
спеціалізованих автомобілів марки «RENAULT DUSTER» органам місцевого 
самоврядування області.

До 12 жовтня 2020 року

2.3.2 Розглянути питання щодо відповідності чинному законодавству 
укладеного договору між комунальним некомерційним підприємством 
«Авторемонтна база закладів охорони здоров'я Вінницької обласної Ради» та 
Вінницьким обласним комунальним спеціалізованим лісогосподарським 
підприємством «Віноблагроліс» про оренду автомобіля марки SKODA 
OCTAVIA 1,6і вартістю 539,0 тис. гривень.

До 12 жовтня 2020року

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 
обласної Ради з питань бюджету, фінансів та обласних програм (Мазур Г.Ф.)

Голова обласної Ради А.ОЛІЙНИК


