
 
 
 
 
Про збільшення обсягу доходів та 
видатків загального фонду обласного 
бюджету на 2017 рік та розподіл 
коштів субвенції місцевим бюджетам 

 
 

На підставі статей 6, 18, 39 Закону України “Про місцеві державні адмі-
ністрації”, постанови Кабінету Міністрів України від 19 жовтня 2016 року 
№ 719 “Питання забезпечення житлом деяких категорій осіб, які захищали 
незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, а також членів 
їх сімей”, розпорядження Кабінету Міністрів України від 06 грудня 2017 року 
№ 859-р “Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передба-
чених Міністерству соціальної політики на 2017 рік”, відповідно до наказу 
Департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації від 
07.12.2017 року № 170/н “Про здійснення розподілу коштів субвенції між 
районними та міськими органами соціального захисту населення” та пункту 14 
рішення сесії обласної 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 41036100 “Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на ви-
плату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для 
сімей загиблих осіб, визначених абзацами 5-8 пункту 1 статті 10, а також для 
осіб з інвалідністю І-II групи, визначених пунктами 11-14 частини другої 
статті 7 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального 
захисту”, та осіб, які втратили функціональні можливості нижніх кінцівок, 
інвалідність яких настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворю-
вання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, 
та потребують поліпшення житлових умов” та обсяг видатків загального фон-
ду обласного бюджету за бюджетною програмою 7618580 “Субвенція з дер-
жавного бюджету місцевим бюджетам на виплату грошової компенсації за 
належні для отримання жилі приміщення для сімей загиблих осіб, визначених 
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абзацами 5-8 пункту 1 статті 10, а також для осіб з інвалідністю І-ІI групи, 
визначених пунктами 11-14 частини другої статті 7 Закону України “Про ста-
тус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, та осіб, які втратили 
функціональні можливості нижніх кінцівок, інвалідність яких настала внаслі-
док поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпо-
середньої участі в антитерористичній операції, та потребують поліпшення 
житлових умов” за КЕКВ 3220 “Капітальні трансферти органам державного 
управління інших рівнів” на суму 1 220,6 тис. гривень. 

2. Затвердити розподіл обсягу вищезазначеної субвенції з державного 
бюджету місцевим бюджетам в обсязі 1 220,6 тис.грн. згідно з додатком. 

3. Департаменту фінансів обласної державної адміністрації подати це 
розпорядження в установленому порядку на розгляд та погодження постійній 
комісії обласної ради з питань бюджету та фінансів, після чого внести зміни до 
розпису асигнувань загального фонду 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 


