
 
 
 
 
Про зменшення обсягу доходів і 
видатків обласного бюджету на 
2017 рік 

 
 

Відповідно до статей 6, 39 Закону України “Про місцеві державні адміні-
страції”, розпорядження Кабінету Міністрів України від 18 жовтня 2017 року 
№ 783-р “Про перерозподіл обсягу освітньої субвенції з державного бюджету 
місцевим бюджетам у 2017 році”, пункту 16 рішення сесії обласної ради від 
23.12.2016 року № 49-9/2016 “Про обласний бюджет на 2017 рік”: 

1. Зменшити обсяг доходів загального фонду обласного бюджету по коду 
41033900 “Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам” на 
суму 7 770 300,0 гривень. 

2. Зменшити обсяг видатків загального фонду обласного бюджету по 
Департаменту освіти і науки облдержадміністрації на суму 7 770 300,0 грн., 
з яких по: 

2.1. КПКВК 1011040 “Надання загальної середньої освіти загальноосвіт-
німи школами-інтернатами, загальноосвітніми санаторними школами-інтерна-
тами” – 104 400,0 грн. (КЕКВ 2111 “Заробітна плата” – 96 200,0 грн., КЕКВ 
2120 “Нарахування на оплату праці” – 8 200,0 грн.). 

2.2. КПКВК 1011070 “Надання загальної середньої освіти спеціальними 
загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими навчальними 
закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового 
розвитку” – 761 900,0 грн. (КЕКВ 2111 “Заробітна плата” – 624 900,0 грн., 
КЕКВ 2120 “Нарахування на оплату праці” – 137 000,0 грн.). 

2.3. КПКВК 1011080 “Надання загальної середньої освіти загальноосвіт-
німи спеціалізованими школами-інтернатами з поглибленим вивченням окре-
мих предметів і курсів для поглибленої підготовки дітей в галузі науки і мис-
тецтв, фізичної культури і спорту, інших галузях, ліцеями з посиленою війсь-
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ково-фізичною підготовкою” – 122 000,0 грн. (КЕКВ 2111 “Заробітна плата” – 
100 000,0 грн., КЕКВ 2120 “Нарахування на оплату праці” – 22 000,0 грн.). 

2.4. КПКВК 1011100 “Підготовка робітничих кадрів професійно-техніч-
ними закладами та іншими закладами освіти” – 6 782 000,0 грн. (КЕКВ 2111 
“Заробітна плата” – 5 564 580,0 грн., КЕКВ 2120 “Нарахування на оплату 
праці” – 1 217 420,0 грн.). 

3. Департаменту освіти і науки облдержадміністрації подати це розпо-
рядження в установленому порядку на розгляд та погодження постійної комісії 
обласної ради з питань бюджету та фінансів, після чого Департаменту фінансів 
облдержадміністрації внести відповідні зміни до розпису обласного бюджету 
на 2017 рік. 

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


