
 
 
 
 
Про перерозподіл видатків 
обласного бюджету 

 
 

На підставі статей 6, 39 Закону України “Про місцеві державні адмі-
ністрації”, керуючись частиною 6 статті 23 Бюджетного кодексу України, роз-
порядженням Кабінету Міністрів України від 16.12.2015 року № 1340-р “Про 
перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених Міністерст-
ву освіти і науки на 2015 рік, та перерозподіл обсягу освітньої і медичної суб-
венцій з державного бюджету місцевим бюджетам у 2015 році”, а також від-
повідно до пункту 18 рішення обласної ради від 22.12.2015 року № 12-2/2015 
“Про обласний бюджет на 2016 рік” та пункту 4 рішення обласної ради від 
21.04.2016 року № 23-5/2016 “Про внесення змін до обласного бюджету на 
2016 рік”: 

1. Зменшити бюджетні призначення Департаменту освіти і науки обл-
держадміністрації по спеціальному фонду КФКВ 070806 “Інші заклади освіти” 
за КЕКВ 3110 “Придбання обладнання і предметів довгострокового користуван-
ня”, затверджені рішенням сесії обласної ради від 21.04.2016 року № 23-5/2016 
“Про внесення змін до обласного бюджету на 2016 рік”, на суму 9380,0 тис. 
гривень. 

2. Збільшити бюджетні призначення Департаменту фінансів облдержад-
міністрації по спеціальному фонду за КФКВ 250352 “Субвенція за рахунок 
залишку коштів освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюд-
жетам, що утворився на початок бюджетного періоду” на суму 9380,0 тис.грн. 
на оснащення опорних закладів сучасною матеріально-технічною базою 
(засобами навчання, навчальними комп’ютерними комплексами та мультиме-
дійним обладнанням, впровадження енергозберігаючих технологій тощо) та 
спрямувати їх: 
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Ізяславському районному бюджету – 2280,0 тис.грн. для фінансування 
Ізяславського навчально-виховного комплексу “Загальноосвітня школа ІІ-ІІІ 
ст. № 5 ім. О.П. Онищука, гімназія”; 

Летичівському селищному бюджету – 2000,0 тис.грн. для фінансування 
Летичівського навчально-виховного комплексу №1 “Загальноосвітня школа І-
ІІІ ступенів-ліцей”; 

Полонському міському бюджету об’єднаної територіальної громади – 
2700,0 тис.грн. для фінансування Новоселицької загальноосвітньої школи І-ІІІ 
ступенів; 

Старосинявському селищному бюджету – 2400,0 тис.грн. для фінансу-
вання Старосинявського навчально-виховного комплексу “Загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів, гімназія”. 

3. Департаменту освіти і науки облдержадміністрації подати це розпо-
рядження в установленому порядку на розгляд та погодження постійній комісії 
обласної ради з питань бюджету та фінансів. 

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


