
Постійна комісія обласної ради з питань регіонального розвитку, 
планування, бюджету, фінансів та інвестицій 

 
 
Повноваження постійної комісії обласної ради з питань регіонального 

розвитку, планування, бюджету, фінансів та інвестицій: попередній розгляд 
внесених на затвердження ради проектів поточних та перспективних планів 
економічного і соціального розвитку області та  звітів  про їх виконання,  
затвердження проекту обласного бюджету або змін до нього та  звіту про 
його виконання, вивчення питань залучення додаткових джерел надходжень 
до бюджету та ефективність використання бюджетних коштів; аналіз стану 
фінансування обласних програм, сприяння інвестиційній діяльності в області 
завдяки участі органів місцевого самоврядування області в інвестиційних 
конкурсах проектів та програм, організація підготовки та проведення 
обласного конкурсу проектів та програм розвитку місцевого самоврядування 
тощо. 

 
 
Відповідно до Регламенту роботи обласної ради сьомого скликання 

засідання  постійних комісій проводяться  в міру необхідності, але, 
враховуючи оперативність вирішення питань, пов’язаних із виконанням 
обласного бюджету, постійна комісія самостійно вирішує періодичність 
проведення засідань. За період сьомого скликання проведено 44 засідання, 
розглянуто близько 630 питань, з них майже 410 профільних. 

 
 
До складу постійної комісії входять 11 депутатів обласної ради, очолює 

комісію Барна Федір Петрович. 
Злагоджена робота та висока відповідальність членів постійної комісії, 

які є досвідченими фахівцями різних галузей економіки, права, державних 
органів, дали змогу професійно та прагматично вирішувати  складні питання 
формування, затвердження, поточного виконання, внесення змін до 
обласного бюджету, неупереджено і принципово аналізувати та розглядати 
проекти різних нормативних документів. Так, у складі постійної комісії                  
працівник сільського господарства Барна Федір Петрович, Фроленко 
Володимир Олександрович (депутат обласної ради 6,7 скликань), Наказенко 
Сергій Брониславович, Садрідінов Тахір Шамсідінович, приватний 
підприємець Бєлава Владислав Олександрович, Сторчеус Віктор 
Олександрович, працівник транспорту і дорожнього господарства Бондар 
Олександр Олександрович, працівник банківських і фінансових установ  
Рубський Геннадій Іванович, працівник освіти Дранов Володимир Ілліч, 
народний депутат України 6 скликання   Соколов Михайло Володимирович,  
депутат обласної ради  4,5,6,7 скликань  Демченко Тетяна Василівна. 
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Постійна комісія обласної ради з питань регіонального розвитку, 
планування, бюджету, фінансів та інвестицій протягом звітного періоду 
забезпечила системний контроль за виконанням рішень про обласний 
бюджет Миколаївської області, про внесення до нього змін, у першу чергу 
тих положень, які забезпечували розширення впливу депутатського корпусу 
на формування переліків об’єктів, що фінансуються за рахунок коштів 
субвенцій з державного та обласного бюджетів, погодження напрямів 
використання капітальних видатків по головних розпорядниках коштів, 
інших принципових питань. 

Завдяки плідній спільній роботі постійної комісії депутатським 
корпусом своєчасно розглянуто та з урахуванням реалій життя і фінансового  
ресурсу затверджено обласний бюджет Миколаївської області на 2017 та на 
2018 роки, що створило сприятливі умови для стабільного функціонування 
мережі бюджетних установ та закладів обласного підпорядкування, 
збереження для населення можливостей і надалі отримувати освітні, медичні, 
соціальні, культурні послуги належної якості. Насамперед у  затверджених 
обсягах видатків по всіх розпорядниках коштів обласного бюджету 
забезпечено фінансування захищених статей. 

 
 
Упродовж звітного періоду постійна комісія приділяла  принципову 

увагу контролю стосовно виконання облдержадміністрацією делегованих 
повноважень, налагодженню взаємодії обласної ради з місцевими органами 
виконавчої влади та самоврядування в питаннях забезпечення ефективного і 
повного використання  інвестиційних субвенцій з державного бюджету на 
соціально-економічний розвиток регіону, фінансування заходів пріоритетних 
обласних програм. У бюджеті на 2017 рік забезпечено  фінансування  
обласних програм на суму близько 780,0 млн. гривень. На виконання 
депутатами обласної ради доручень виборців відповідно до обласних 
програм, затверджених обласною радою, під час  затвердження обласного 
бюджету на 2017 рік було передбачено кошти в сумі 40,0 тис. гривень на 
кожного депутата обласної ради. У процесі виконання обласного бюджету, 
завдяки плідній роботи  голови постійної комісії обласної ради Барни Ф.П.  з 
облдержадміністрацією  кошти  було збільшено до 300,0 тис. гривень на 
кожного депутата та  виділено  субвенцію на виконання депутатами обласної 
ради доручень виборців у сумі 19,2 млн. гривень. 

 
 
 
 
В межах повноважень у міжсесійний період  постійна комісія системно 

відпрацьовує оперативні питання врегулювання міжбюджетних відносин з 
державним та місцевими бюджетами, погодження  змін до розпису обласного 
бюджету, перерозподілу видатків за функціональною класифікацією у розрізі 
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економічної класифікації за обґрунтованими поданнями головних 
розпорядників коштів та місцевого фінансового органу, розглядає звернення 
органів державної влади та місцевого самоврядування, громадських 
організацій  з конкретних фінансово-економічних питань.  

Протягом 2017 бюджетного року М постійною комісією обласної ради 
з питань регіонального розвитку, планування, бюджету, фінансів та 
інвестицій погоджувались  і розподілялись субвенції і дотації з державного 
бюджету: 

обсяг видатків по об’єктах і заходах, що фінансуватимуться у 2017 році 
за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, на 
фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику населення, 
яке проживає в зоні спостереження; 

обсяг міжбюджетних трансфертів стосовно розподілу стабілізаційної 
дотації з державного бюджету місцевим бюджетам у 2017 році; 

кошти субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 
здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих 
територій. 

обсяг субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 
проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських 
голів на 2017 рік. 

В рамках Комплексної програми соціального захисту населення 
«Турбота» на період до 2020 року здійснювалися заходи стосовно 
дотримання державних гарантій соціального захисту відповідно до чинного 
законодавства України, надання адресної допомоги малозахищеним верствам 
населення, матеріальної підтримки категорії ветеранів війни та інших 
громадян похилого віку, інші заходи. 

Протягом року постійною комісією обласної ради погоджувались:  
перерозподіл між бюджетами міст і районів області  субвенції з 

обласного бюджету на медичне обслуговування громадян, які постраждали 
внаслідок Чорнобильської катастрофи; 

внесення змін до обсягу міжбюджетних трансфертів обласного 
бюджету на 2017 рік, зокрема збільшення обсягів  субвенції з державного 
бюджету  місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій 
населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, 
водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і 
споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких 
нечистот; 

 збільшення та перерозподіл обсягів субвенції з обласного бюджету на 
окремі заходи щодо соціального захисту інвалідів (компенсаційні виплати 
інвалідам на бензин, ремонт, технічне обслуговування автотранспорту та 
транспортне обслуговування. встановлення телефонів  інвалідам І-ІІ групи) 
за рахунок зменшення субвенції  з обласного бюджету  місцевим бюджетам 
на відшкодування витрат на поховання учасників бойових дій та інвалідів 
війни; 
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збільшення та перерозподіл обсягів субвенції з державного бюджету 
місцевим  бюджетам  на виплату грошової  компенсації за належні для 
отримання жилі приміщення для сімей загиблих осіб, визначених абзацами 5-
8  пункту 1 статті 10, а також осіб з інвалідністю І-ІІ групи, визначених 
пунктами 11-14 частини другої статті 7 Закону України  «Про статус 
ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та осіб, які втратили 
функціональні можливості нижніх кінцівок, інвалідність яких настала 
внаслідок поранення, контузії або каліцтва, одержаних під час 
безпосередньої участі в антитерористичній операції, та потребують 
поліпшення житлових умов на 2017 рік. 

субвенції з обласного бюджету місцевим бюджетам для надання 
одноразової матеріальної допомоги дітям військовослужбовців, які загинули, 
пропали безвісти або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, 
одержаних при виконанні службових обов’язків під час участі в 
антитерористичній операції (АТО) на сході України. 

 
 
 

Завдяки активній участі у засіданнях постійної комісії обласної ради 
обласної ради депутатів Наказенка С.Б., Дранова В.І., Сторчеуса В.О., 
Садрідінова Т.Ш., Рубського Г.І., Демченко Т.В., Бондаря О.О. постійна 
комісія своєчасно опрацьовувала та приймала виважені  рішення.  

 
 
 
Постійна  комісія приділяла особливу увагу виконанню Програми 

розвитку місцевого самоврядування у Миколаївській області на 2012-2015 
роки, затвердженої рішенням обласної ради від 23 березня   2012 року № 5, 
строк дії якої продовжено рішенням обласної ради «Про внесення змін до 
рішення обласної ради  від 25 грудня 2015 року №10  «Про продовження 
строку дії Програми розвитку місцевого самоврядування у Миколаївській 
області на 2012-2015 роки на період до 2017 року» в частині впровадження 
щорічного обласного конкурсу проектів та програм розвитку місцевого 
самоврядування. Так, рішенням обласної ради від 12 жовтня    2017 року №13 
оголошено проведення  щорічного обласного конкурсу проектів та програм 
розвитку місцевого самоврядування 2017 року. Враховуючи  створення та 
функціонування добровільних об’єднань територіальних громад та з метою 
розповсюдження дії щорічного обласного конкурсу проектів та програм 
розвитку місцевого самоврядування на відповідні органи місцевого 
самоврядування  внесено зміни до Положення про порядок проведення 
щорічного обласного конкурсу проектів та програм розвитку місцевого 
самоврядування, затвердженого рішенням обласної ради від 02 жовтня 2013 
року № 3. 
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Обласний щорічний конкурс проектів та програм розвитку місцевого 
самоврядування є  одним із дієвих механізмів реалізації місцевим 
самоврядуванням повноважень щодо належного життєзабезпечення 
територіальних громад, яким опікується безпосередньо обласна рада.  

Започаткований 2013 року за ініціативи постійної комісії з питань 
регіонального розвитку, планування, бюджету, фінансів та інвестицій 
шостого скликання проект став ефективним засобом залучення та 
використання додаткових коштів місцевими громадами.   

2016 року територіальними громадами області на розгляд Наглядової                   
ради підготовлено та надано 29 проектів, у тому числі: сільськими                       
радами - 17, міськими - 6, районними - 6. Переможцями  визначено                       
14 проектів загальною вартістю 0,9 млн.грн. 

2017 року територіальними громадами області на розгляд Наглядової                   
ради підготовлено та надано 70 проектів, у тому числі: селищними, 
сільськими радами - 19, об’єднаними територіальними громадами – 33, 
міськими - 10, районними - 8.  

 
 
Депутати обласної ради – члени постійної комісії є членами робочих 

груп, колегій облдержадміністрації, що дозволяє більш детально вивчати 
проблеми соціально-економічного розвитку Миколаївської області та з 
урахуванням досвіду приймати ефективні рішення. 

Так, голова постійної комісії обласної ради з питань регіонального 
розвитку, планування, бюджету, фінансів та інвестицій Барна Ф.П. є членом 
конкурсної комісії з відбору проектів на отримання часткової компенсації з 
обласного бюджету відсоткових ставок за кредитами, що надаються на 
реалізацію проектів суб’єктам малого та середнього підприємництва; робочої 
групи з опрацювання пропозицій щодо налагодження ефективної діяльності 
комунального підприємства «Міжнародний аеропорт Миколаїв» та 
подальшого його функціонування за основним профілем діяльності 
координаційної ради з питань розвитку житлового будівництва в 
Миколаївській області; колегії департаменту фінансів Миколаївської 
облдержадміністрації; депутат обласної ради Демченко Т.В. є членом робочої 
групи з питань забезпечення додержання чинного законодавства щодо 
використання земель сільськогосподарського призначення та сплати податків 
і зборів до бюджетів усіх рівнів. Барна Ф.П., Демченко Т.В., Сторчеус В.О. є 
членами робочої групи з розроблення проекту Плану заходів з реалізації у 
2018-2020 роках Стратегії розвитку Миколаївської області на період до 2020 
року.  
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Пріоритетними напрямами в подальшій роботі  на 2018 рік постійна 
комісія обласної ради з питань регіонального розвитку, планування, 
бюджету, фінансів та інвестицій визначила: 

1. Співпрацю  з головними розпорядниками коштів обласного бюджету 
щодо цільового та ефективного використання коштів обласного бюджету. 

2. Систематизацію та узагальнення використання коштів, передбачених 
в обласному бюджеті на виконання депутатами обласної ради доручень 
виборців . 

3. Наповнення місцевих бюджетів та  вишукання додаткових джерел 
надходжень до місцевих бюджетів проведення роботи щодо реалізації 
інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку.  

 


	кошти субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій.

