
 
 
 
 

Про збільшення доходів та видат-
ків загального фонду обласного 
бюджету на 2016 рік 

 
 

На підставі статей 6, 18 Закону України “Про місцеві державні адмі-
ністрації”, постанови Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2012 року 
№ 91 “Про затвердження Порядку та умов надання субвенції з державного 
бюджету місцевим бюджетам на фінансування заходів соціально-економічної 
компенсації ризику населення, яке проживає на території зони спостере-
ження”, пункту 14 рішення сесії обласної ради від 22.12.2015 року № 12-2/2015 
“Про обласний бюджет на 2016 рік”, з метою забезпечення ефективного 
використання бюджетних коштів: 

1. Збільшити обсяг доходів загального фонду обласного бюджету по 
коду 41035100 “Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на 
фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику населення, 
яке проживає на території зони спостереження” та видатків загального фонду 
обласного бюджету по КФКВ 250362 “Субвенція з державного бюджету 
місцевим бюджетам на фінансування заходів соціально-економічної компен-
сації ризику населення, яке проживає на території зони спостереження” КЕКВ 
2620 “Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів” на 
суму 395,8 тис.грн. та КЕКВ 3220 “Капітальні трансферти органам державного 
управління інших рівнів” на суму 3561,9 тис. гривень.  

2. До затвердження Міністерством регіонального розвитку, будівництва 
та житлово-комунального господарства України Переліку об’єктів, засобів та 
препаратів, що фінансуються у 2016 році за рахунок субвенції з державного 
бюджету місцевим бюджетам на фінансування заходів соціально-економічної 
компенсації ризику населення, яке проживає на території зони спостереження, 
кошти субвенції на суму 3 957,7 тис.грн. централізувати в обласному бюджеті.  
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Після затвердження вищевказаного Переліку проводити розподіл зазна-
ченої субвенції між головними розпорядниками коштів обласного бюджету, 
районними і міськими (міст обласного значення) бюджетами, а також бюд-
жетами об’єднаних територіальних громад за погодженням з постійними комі-
сіями обласної ради з питань бюджету та з питань будівництва, житлово-
комунального господарства, інвестиційної політики, природокористування та 
екології і здійснювати її перерахування відповідно до постанови Кабінету 
Міністрів України від 15 грудня 2010 року № 1132 “Про затвердження Порядку 
перерахування міжбюджетних трансфертів”. 

3. Департаменту фінансів обласної державної адміністрації звернутися 
до постійних комісій обласної ради з питань бюджету та з питань будівництва, 
житлово-комунального господарства, інвестиційної політики, природокорис-
тування та екології щодо погодження цього розпорядження, після чого внести 
відповідні зміни до річного та помісячного розпису асигнувань загального 
фонду обласного бюджету на 2016 рік. 

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника 
голови обласної державної адміністрації згідно з розподілом обов’язків. 

 
 
Голова адміністрації          О.Корнійчук 


