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24

сесія 7 скликання

Про звіт постійної комісії обласної Ради з питань бюджету, фінансів та
обласних програм
Відповідно до пункту 8 частини 1 статті 43, частини 14 статті 47 Закону
України „Про місцеве самоврядування в Україні”, пункту 6.2 розділу 6 Положення
про постійні комісії обласної Ради 7 скликання, затвердженого рішенням 1 сесії
обласної Ради 7 скликання від 4 грудня 2015 року № 7 та Плану роботи обласної
Ради 7 скликання на 2017 рік, затвердженого рішенням 13 сесії обласної Ради 7
скликання від 20 грудня 2016 року № 238, заслухавши та обговоривши звіт
постійної комісії обласної Ради з питань бюджету, фінансів та обласних програм,
обласна Рада ВИРІШИЛА:
1. Звіт постійної комісії обласної Ради з питань бюджету, фінансів та
обласних програм, взяти до відома (додається).
2. Контроль за виконанням цьоі^рішення залишаю за собою.

Голова обласної Ради

А. ОЛІЙНИК

Додаток
до рішення 24 сесії обласної
Ради 7 скликання від 28 вересня
2017 року № Щ
ЗВІТ
постійної комісії обласної Ради з питань бюджету, фінансів
та обласних програм
Склад постійної комісії з питань бюджету, фінансів та обласних програм:
Голова комісії
МАЗУР
Геннадій Федорович

Вінницька обласна організація
Всеукраїнського об’єднання
„Батьківщина”
Заступник голови комісії

СТАДНІК
Сергій Олександрович

ФУРМАН
Тарас Юрійович
КОПАЧЕВСЬКИИ
Микола Анатолійович
КРЕМЕНЮК
Михайло Володимирович
КРУЧЕНЮК
Олександр Васильович
ЛАНОВИК
Сергій Якович
ПОБЕРЕЖЕЦЬ
Олександр Олександрович
РИЖМАНЬ
Дмитро Іванович

Вінницька обласна організація
політичної партії "Об'єднання
"САМОПОМІЧ"
Секретар комісії
Вінницька обласна організація
Всеукраїнського об’єднання „Свобода”
Члени комісії:
Вінницька територіальна організація
ПАРТІЇ „БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА
„СОЛІДАРНІСТЬ”
Вінницька територіальна організація
Радиканьної Партії Олега Ляшка
Вінницька територіальна організація
ПАРТІЇ „БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА
„СОЛІДАРНІСТЬ”
Вінницька обласна організація
Всеукраїнського об’єднання
„Батьківщина”
Регіональна організація Політичної
Партії „Опозиційний блок” у
Вінницькій області
Вінницька обласна організації Аграрної
партії України

З моменту обрання обласної Ради 7 скликання та формування постійної
комісії обласної Ради з питань бюджету, фінансів та обласних програм було
проведено 61 засідання комісії на яких було розглянуто 534 питання. За
рекомендацією комісії на розгляд сесій обласної Ради спрямовано 215 проектів
рішень, більшість з яких були ухвалені на пленарних засіданнях сесій обласної
Ради 7 скликання.
Депутати - члени постійної комісії з питань бюджету, фінансів та обласних
програм протягом роботи обласної Ради 7 скликання беруть активну участь у
засіданнях комісії, залучалися до роботи робочих груп відповідно до розпоряджень

голови обласної Ради та його заступників, брали участь у виїзних, апаратних
нарадах, та нарадах присвячених актуальним проблемам розвитку області.
Основним завданням постійної комісії з питань бюджету, фінансів та
обласних програм є участь у бюджетному процесі області. Комісія вносить
пропозиції та розглядає проекти рішень про обласний бюджет, рішень про
внесення змін до обласного бюджету, аналізує звіти про виконання обласного
бюджету та фінансування обласних програм. Комісія з питань бюджету, фінансів
та обласних програм регулярно проводить моніторинг виконання обласного
бюджету по доходах та видатках, готує висновки з цих питань, виступає з
доповідями та співдоповідями на сесіях. Активно співпрацює з Департаментом
фінансів облдержадміністрації по питаннях внесення змін до обласного бюджету,
зокрема, практично на кожному засіданні комісії розглядається проект
розпорядження голови облдержадміністрації „Про внесення змін до обласного
бюджету”, що дає можливість оперативно перерозподіляти кошти в межах
призначень головних розпорядників коштів обласного бюджету, зараховувати
трансферти з інших бюджетів. Такий режим роботи, коли комісія збирається один
раз на два тижні (а інколи і частіше), робить бюджетний процес в області більш
оперативним та ефективним.
Комісія під час розгляду бюджетних питань завжди дотримувалась
принципів відкритості, прозорості та принципу ефективності. Ключовим у
питаннях розподілу бюджетних коштів для комісії було ефективне проведення
видатків саме на ті напрями, бюджетні заклади, обласні програми, де це може дати
максимальний ефект для жителів області, підвищити рівень надання соціальних
послуг, створити умови для економічного зростання.
Комісією було розглянуто та підтримано прийняття 32 обласних програми
в різних галузях соціально-економічного розвитку області, внесені доповнення та
зміни до понад 40 діючих програм. Фактично усі проекти рішень про
затвердження нових та внесення змін до діючих програм проходили розгляд
постійної комісії з питань бюджету, фінансів та обласних програм.
Комісія в постійному режимі здійснює контрольну функцію за ходом та
результатами виконання і фінансування обласних програм. На засіданнях комісії
протягом звітного періоду заслуховувались звіти про виконання програм у сфері
освіти, охорони здоров’я, фізичної культури і спорту, оборонно-правоохоронної
роботи, підтримки учасників АТО. За результатами розгляду цих звітів виконавцям
програм надавались рекомендації щодо вдосконалення програм.
За ініціативи комісії обласною Радою внесено зміни до Комплексної цільової
програми соціального захисту населення Вінницької області на 2016-2018 роки в
частині збільшення планового обсягу фінансування депутатського фонду із 4
млн.грн. до 8 млн.грн. У 2017 році як результат звернення голови постійної комісії
до голови обласної державної адміністрації обсяг депутатського фонду у
обласному бюджеті 2017 року доведено до рекордного обсягу у 6 млн.грн.
Одним із важливих напрямків роботи комісії є розгляд і затвердження
фінансових планів комунальних підприємств - об’єктів спільної власності
територіальних громад області та аналіз звітів про виконання фінансових планів.
На засіданнях постійної комісії з питань бюджету, фінансів та обласних програм у
2016 році затверджено фінансові плани 54 комунальних підприємств на 2017 рік.

В даний час на розгляді комісії перебувають фінансові плани 39 комунальних
підприємств області на 2018 рік.
За період роботи комісіє було розглянуто та підтримано понад 20
різноманітних звернень депутатів Вінницької обласної Ради до Президента
України, Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України. Серед них 7 за
ініціативи голови постійної комісії. Члени комісії майже на кожному засіданні
комісії розглядають депутатські звернення та запити, листи громадських
організацій та різного рівня державних структур та установ щодо надання
фінансової підтримки з обласного бюджету, здебільше соціального спрямування.
Зокрема, комісією були ініційовані звернення щодо внесення змін до Бюджетного і
Податкового кодексів, прийняття державної програми поліпшення якості ґрунтів,
проведення пенсійної реформи, збільшення фінансування із обласного бюджету
Обласного конкурсу проектів розвитку територіальних громад.
На засідання постійної комісії запрошуються керівники управлінь,
представники галузевих департаментів облдержадміністрації зацікавлених сторін,
що дає змогу всебічно та прозоро обговорювати питання та приймати виважені
рішення.
Робота комісії висвітлюється у місцевих засобах масової інформації, що дає
можливість залучати громадськість до обговорення важливих питань формування і
використання бюджетних ресурсів, а сам бюджетний процес зробити відкритим і
демократичним. Після кожного засідання комісії на офіційному сайті обласної
Ради розміщується стаття щодо результатів розгляду питань комісією.
Для забезпечення збільшення надходжень до обласного бюджету та
раціонального використання коштів комісія з питань бюджету, фінансів та
обласних програм планує в 2018 році реалізувати наступне:
- забезпечити більш активну співпрацю з головними розпорядниками
коштів обласного бюджету - департаментами охорони здоров’я, освіти,
соціального захисту населення та іншим управліннями та департаментами
облдержадміністрації, в частині більш ефективного та доцільного використання
коштів обласного бюджету;
- сприяти подальшому впровадженню програмно-цільового методу
формування бюджету для підвищення ефективності бюджетного процесу;
- продовжувати проведення комплексного моніторингу виконання обласних
програм.
Практика роботи постійної комісії є реальною формою участі та
безпосереднього впливу на бюджетні процеси області, адже висновки комісії
відіграють вирішальну роль при внесенні питань і проектів рішень до порядку
денного засідання президії обласної Ради та пленарних засідань сесії.

Голова постійної комісії з
питань бюджету, фінансів
та обласних програм

Геннадій МАЗУР

