
 

ДЕПАРТАМЕНТ ФІНАНСІВ 
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Пояснювальна записка  

до проекту рішення обласної ради «Про внесення змін до рішення обласної 

ради від 24.12.2020 № 4-8/VIIІ» 

 

1. Обґрунтування необхідності прийняття рішення. 

Проект рішення підготовлено на виконання положень статей 23, 72, 78 

Бюджетного кодексу України. 

У процесі виконання обласного бюджету виникають випадки зміни 

обставин та умов, на основі яких готувався проект обласного бюджету на 

відповідний рік, що призводить до зміни відповідних показників бюджету та їх 

перерозподілу. 

З огляду на вищезазначене, існує необхідність у внесенні змін до рішення 

обласної ради від 24.12.2020 № 4-8/VIIІ «Про обласний бюджет Черкаської 

області на 2021 рік» для вирішення невідкладних питань бюджетної сфери. 

 

2. Мета і шляхи досягнення. 

Проект рішення підготовлено з метою забезпечення ефективного 

використання коштів обласного бюджету шляхом шляхом включення 

додаткових трансфертів з місцевих бюджетів та перерозподілу бюджетних 

призначень в межах затвердженого загального обсягу видатків та надання 

кредитів на 2021 рік. 

 

3. Правові аспекти. 

Проект рішення розроблено до пункту 17 частини першої статті 43 Закону 

України „Про місцеве самоврядування в Україні”, статті 23, 72, 78 Бюджетного 

кодексу України. 

 

4. Фінансово-економічне обґрунтування. 

4.1. Враховано зміни, внесені розпорядженнями обласної державної 

адміністрації: 

Обласна рада 
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4.1.1. По Управлінню освіти і науки облдержадміністрації враховано 

зміни відповідно до розпорядження обласної державної адміністрації від 

11.02.2021 № 55 «Про перерозподіл освітньої субвенції». 

4.1.2. По Управлінню охорони здоров’я облдержадміністрації 

враховано зміни відповідно до розпорядження обласної державної адміністрації 

від 15.02.2021 №57 «Про перерозподіл видатків обласного бюджету». 

4.1.3. По Департаменту соціального захисту населення 

облдержадміністрації враховано зміни відповідно до розпорядження обласної 

державної адміністрації від 15.02.2021 № 60 «Про розподіл та перерозподіл 

видатків бюджету». 

4.1.4. По Управлінню у справах сім’ї, молоді та спорту 

облдержадміністрації враховано зміни відповідно до розпорядження обласної 

державної адміністрації від 15.02.2021 №56 «Про перерозподіл видатків 

бюджету». 

4.1.5. По Департаменту регіонального розвитку облдержадміністрації 

враховано зміни відповідно до розпорядження обласної державної адміністрації 

від 15.01.2021 №10 «Про перерозподіл видатків бюджету». 

4.1.6. По Департаменту будівництва облдержадміністрації враховано 

зміни відповідно до розпорядження обласної державної адміністрації  

від 15.02.2021 №58 «Про розподіл міжбюджетних трансфертів». 

 

5. Позиція заінтересованих органів. 

Проект рішення стосується головних розпорядників бюджетних коштів. 

 

6. Регіональний аспект. 

Проект рішення не зачіпає розвитку адміністративно-територіальних 

одиниць. 

 

7. Громадське обговорення. 

Проект рішення не потребує громадського обговорення. 

 

8. Прогноз результатів. 

Прийняття обласною радою проекту рішення забезпечить приведення 

показників обласного бюджету у відповідність із обсягами трансфертів, 

виділених з місцевих бюджетів області, ефективне використання коштів 

обласного бюджету шляхом перерозподілу бюджетних призначень в межах 

затвердженого загального обсягу видатків та надання кредитів на 2021 рік. 

 

 

 

Директор Наталія КРАВЧЕНКО 
 

 

 

 

Володимир Таранушенко 31 67 70 


