
 
 
 
 

Про перерозподіл видатків обласного 
бюджету у 2016 році 

 
 

На підставі статей 6, 39 Закону України “Про місцеві державні адміні-
страції”, керуючись частиною 8 статті 23 Бюджетного кодексу України, 
наказом Міністерства фінансів України від 05.05.2016 № 469 “Про затверд-
ження змін до бюджетної класифікації”, а також відповідно до абзацу 2 пунк-
ту 17 рішення обласної ради від 22.12.2015 № 12-2/2015 “Про обласний бюд-
жет на 2016 рік”: 

1. Здійснити перерозподіл видатків, передбачених в обласному бюджеті 
для Департаменту фінансів облдержадміністрації за функціональною класифі-
кацією, а саме: 

1.1. Зменшити бюджетні призначення спеціального фонду за КФКВ 250336 
“Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам” на суму  
15 777 600,0 грн., з них на: 

1.1.1. Придбання шкільних автобусів для перевезення дітей, що про-
живають у сільській місцевості, на суму 13 500 000,0 гривень. 

1.1.2. Придбання підручників для учнів 4 та 7 класів загальноосвітніх 
навчальних закладів області на суму 2 277 600,0 гривень. 

1.2. Зменшити бюджетні призначення загального фонду за КФКВ 250339 
“Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам” на забез-
печення медикаментами відділень Хмельницької міської дитячої лікарні на 
суму 3 000 000,0 гривень. 

1.3. Збільшити бюджетні призначення спеціального фонду за КФКВ 250352 
“Субвенція за рахунок залишку коштів освітньої субвенції з державного бюд-
жету місцевим бюджетам, що утворився на початок бюджетного періоду” на 
суму 15 777 600,0 грн., з них на: 

1.3.1. Придбання шкільних автобусів для перевезення дітей, що прожи-
вають у сільській місцевості, на суму 13 500 000,0 гривень. 
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1.3.2. Придбання підручників для учнів 4 та 7 класів загальноосвітніх 
навчальних закладів області на суму 2 277 600,0 гривень. 

1.4. Збільшити бюджетні призначення загального фонду за КФКВ 250353 
“Субвенція за рахунок залишку коштів медичної субвенції з державного бюд-
жету місцевим бюджетам, що утворився на початок бюджетного періоду” на 
забезпечення медикаментами відділень Хмельницької міської дитячої лікарні 
на суму 3 000 000,0 гривень. 

2. Департаменту фінансів облдержадміністрації подати це розпоряджен-
ня в установленому порядку на розгляд та погодження постійній комісії об-
ласної ради з питань бюджету та фінансів. 

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника 
голови обласної державної адміністрації відповідно до розподілу обов’язків. 
 
 
Голова адміністрації        О. Корнійчук 
 


