
Проект

РІШЕННЯ

___________ 2020 р. ____ сесія 7 скликання

Про внесення змін у додаток 3 до рішення 2 сесії обласної Ради 6 
скликання від 28 грудня 2010 року № 41 «Про затвердження порядків 

використання коштів обласного бюджету»

Відповідно до частини 2 статті 43 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», враховуючи клопотання обласної державної 
адміністрації та висновки постійних комісій обласної Ради з питань освіти, 
культури, сім’ї та молоді, спорту і туризму, духовності та історичної спадщини, 
з питань бюджету, фінансів та обласних програм, обласна Рада ВИРІШИЛА:

1. Внести у додаток 3 до рішення 2 сесії обласної Ради 6 скликання від 
28 грудня 2010 року № 41 «Про затвердження порядків використання коштів 
обласного бюджету» такі зміни:

викласти абзац другий пункту 6 додатка у новій редакції:
«Оплата зазначених видатків здійснюється установами, 

підпорядкованими управлінню культури і мистецтв Вінницької 
облдержадміністрації, -  Вінницьким обласним центром народної творчості та 
Вінницьким обласним центром культури «Щедрик»».

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії 
обласної Ради з питань освіти, культури, сім’ї та молоді, спорту і туризму, 
духовності та історичної спадщини (Станіславенко Л.А.), з питань бюджету, 
фінансів та обласних програм (Мазур Г.Ф.).

III
УКРАЇНА 

ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

Голова обласної Ради А. ОЛІЙНИК



ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту рішення обласної Ради «Про внесення змін у додаток 3 до 

рішення 2 сесії обласної Ради 6 скликання від 28 грудня 2010 року № 41 
«Про затвердження порядків використання коштів обласного бюджету»

1. Обґрунтування необхідності прийняття рішення.
Рішення приймається у зв’язку із внесенням змін у додаток 3 до рішення 

2 сесії обласної Ради 6 скликання від 28 грудня 2010 року № 41 «Про 
затвердження порядків використання коштів обласного бюджету».

2. Мета і завдання прийняття рішення.
В основу проекту рішення покладається мета економії видатків коштів 

обласного бюджету в частині фінансування загальнодержавних, професійних 
свят, ювілейних та пам’ятних дат відповідно до внесених змін до статуту 
Вінницького обласного центру культури «Щедрик», в частині розширення його 
предмету діяльності, зокрема, організація урочистих заходів з відзначення 
державних свят, матеріальна база та кадровий склад якого передбачає 
самостійне виконання окремих послуг зазначених у вищезазначеному порядку 
використання коштів.

З.Загальна характеристика та основні положення проекту рішення.
Прийняття даного рішення передбачає внесення змін у додаток 3 до 

рішення 2 сесії обласної Ради 6 скликання від 28 грудня 2010 року № 41 «Про 
затвердження порядків використання коштів обласного бюджету», а саме, 
викладення абзацу другого пункту 6 у новій редакції.

4. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового 
регулювання.

Даний проект рішення розроблений відповідно до Бюджетного кодексу 
України, законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про 
культуру».

5.Фінансово-економічне обґрунтування.
Не потребує додаткових коштів обласного бюджету.

6. Громадське обговорення
Не потребує громадського обговорення.

7. Регіональний аспект
Проект даного рішення не стосується розвитку адміністративно- 

територіальних одиниць.

8. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття 
рішення.

Реалізація даного рішення надасть змогу підвищити рівень ефективності 
управління коштами обласного бюджету на фінансування загальнодержавних, 
професійних свят, ювілейних та пам’ятних дат, відповідальним виконавцем 
яких є управління культури і мистецтв облдержадміністрації.

Начальник управління 
культури і мистецтв
облдержадміністрації! Ольга ДЕРНОВА


