
 
 
 
 
Про збільшення обсягу доходів 
і видатків обласного бюджету 
на 2017 рік 

 
 

На підставі статей 6, 39 Закону України “Про місцеві державні адміні-
страції”, керуючись постановою Кабінету Міністрів України від 15.11.2017 ро-
ку № 873 “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 
16 вересня 2015 р. № 727”, відповідно до пунктів 14 та 16 рішення сесії облас-
ної ради від 23.12.2016 року № 49-9/2016 “Про обласний бюджет на 2017 рік”: 

1. Збільшити обсяг доходів загального фонду обласного бюджету по 
коду 41020600 на суму 40 723 700,0 грн. за рахунок коштів стабілізаційної 
дотації з державного бюджету місцевим бюджетам. 

2. Збільшити обсяг видатків обласного бюджету на суму 40 723 700,0 грн. за 
рахунок коштів стабілізаційної дотації з державного бюджету місцевим бюд-
жетам. 

3. Розподілити та спрямувати стабілізаційну дотацію в сумі 40 723 700,0 грн. 
на покриття диспропорцій у місцевих бюджетах, які виникли у зв’язку із 
запровадженням нової моделі взаємовідносин державного бюджету з місце-
вими бюджетами, у такому порядку: 

3.1. Департаменту фінансів облдержадміністрації по загальному фонду 
за КПКВК 7618210 “Стабілізаційна дотація” на видатки споживання для 
перерахування бюджетам районів, міст обласного значення та об’єднаних 
територіальних громад згідно з додатком до цього розпорядження – 20 361 850,0 гри-
вень. 

3.2. Департаменту освіти і науки облдержадміністрації по загальному 
фонду за КПКВК 1011130 “Підготовка кадрів вищими навчальними закладами 
III і IV рівнів акредитації” на видатки споживання – 522 500,0 гривень. 

3.3. Департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації – 19 783 097,0 грн., 
з них по: 
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загальному фонду за КПКВК 1411120 “Підготовка кадрів вищими нав-
чальними закладами І і II рівнів акредитації” на видатки споживання – 
408 000,0 грн.; 

спеціальному фонду за КПКВК 1416310 “Реалізація заходів щодо 
інвестиційного розвитку території” на видатки розвитку (бюджет розвитку) –
19 375 097,0 гривень. 

3.4. Департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації –
56 253,0 грн, по загальному фонду, з них за: 

КПКВК 1513101 “Забезпечення соціальними послугами стаціонарного 
догляду з наданням місця для проживання дітей з вадами фізичного та розу-
мового розвитку” на видатки споживання – 24 253,0 грн. (у тому числі оплата 
комунальних послуг та енергоносіїв – 2 136,0 грн.); 

КПКВК 1513300 “Інші установи та заклади” на видатки споживання – 
32 000,0 грн. (у тому числі оплата праці – 26 500,0 грн.). 

4. Передати кошти стабілізаційної дотації з державного бюджету місце-
вим бюджетам у сумі 19 375 097,0 грн. із загального фонду до спеціального 
фонду обласного бюджету. 

5. Департаменту фінансів облдержадміністрації подати це розпоряджен-
ня в установленому порядку на розгляд та погодження постійній комісії об-
ласної ради з питань бюджету та фінансів, після чого внести зміни до розпису 
обласного бюджету на 2017 рік. 

6. Райдержадміністраціям, рекомендувати виконавчим комітетам міських 
(міст обласного значення) рад, органам місцевого самоврядування, обраним 
об’єднаними територіальними громадами: 

розподілити додатковий обсяг стабілізаційної дотації з державного бюд-
жету місцевим бюджетам насамперед на обов’язкові виплати з оплати праці з 
нарахуваннями та оплату комунальних послуг та енергоносіїв; 

забезпечити під час виконання бюджету проведення своєчасної та у пов-
ному обсязі оплати праці працівників бюджетних установ і розрахунків за 
енергоносії та комунальні послуги, які споживаються бюджетними устано-
вами, не допускаючи будь-якої простроченої заборгованості з таких виплат. 

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


