
 
 
 
 

Про збільшення (зменшення) обсягу 
доходів та видатків обласного бюджету 
на 2017 рік 

 
 

На підставі статей 6, 39 Закону України “Про місцеві державні адміні-
страції”, розпорядження Кабінету Міністрів України від 18.08.2017 року 
№ 558-р “Про перерозподіл обсягу субвенції з державного бюджету місцевим 
бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату 
електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідве-
дення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових 
територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот у 2017 році”, 
постанови Центральної виборчої комісії від 31.08.2017 року № 172 “Про 
затвердження Розподілів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 
на підготовку і проведення перших виборів депутатів сільських, селищних, 
міських рад об’єднаних територіальних громад і відповідних сільських, се-
лищних, міських голів 29 жовтня 2017 року та виготовлення органами ведення 
Державного реєстру виборців списків виборців та іменних запрошень для 
підготовки і проведення цих виборів”, пунктів 14, 16 рішення обласної ради 
від 23.12.2016 року № 49-9/2016 “Про обласний бюджет на 2017 рік”: 

1. Збільшити обсяг доходів загального фонду обласного бюджету на 
2017 рік по коду 41037000 “Субвенція з державного бюджету місцевим бюд-
жетам на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, 
міських голів” на суму 2 861 000,0 гривень. 

2. Збільшити обсяг видатків загального фонду обласного бюджету на 
2017 рік по бюджетній програмі 7618510 “Субвенція з державного бюджету 
місцевим бюджетам на проведення виборів депутатів місцевих рад та сіль-
ських, селищних, міських голів” на суму 2 861 000,0 гривень. 

3. Зменшити обсяг доходів загального фонду обласного бюджету на 
2017 рік по коду 41030800 “Субвенція з державного бюджету місцевим бюд-
жетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електро-
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енергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, 
квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), 
вивезення побутового сміття та рідких нечистот” на суму 65 567 700,0 гривень. 

4. Зменшити обсяг видатків загальному фонду обласного бюджету на 
2017 рік по бюджетній програмі 7618320 “Субвенція з державного бюджету 
місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на 
оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водо-
відведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинко-
вих територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот” на суму 
65 567 700,0 гривень. 

5. Внести зміни до показників міжбюджетних трансфертів з Державного 
бюджету України місцевим бюджетам на 2017 рік, врахованих в обласному 
бюджеті на 2017 рік, у розрізі міст обласного значення та районів області 
згідно з додатком. 

6. Департаменту фінансів обласної державної адміністрації внести відпо-
відні зміни до розпису обласного бюджету на 2017 рік з наступним інформу-
ванням обласної ради. 

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


