
 
 
 
 
Про збільшення обсягу доходів і 
видатків обласного бюджету на 
2018 рік 

 
 

На підставі статей 6, 39 Закону України “Про місцеві державні адміні-
страції”, постанови Кабінету Міністрів України від 04.04.2018 року № 237 
“Деякі питання надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 
на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти 
“Нова українська школа”, керуючись пунктами 14 та 15 рішення сесії обласної 
ради від 22.12.2017 року № 34-17/2017 “Про обласний бюджет на 2018 рік”: 

1. Збільшити обсяг доходів загального фонду обласного бюджету за 
рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на за-
безпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти “Нова 
українська школа” по коду 41037200 на суму 40 697 472,0 гривні. 

2. Збільшити обсяг видатків загального фонду обласного бюджету за 
рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на за-
безпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти “Нова 
українська школа” на суму 40 697 472,0 гривні. 

3. Розподілити кошти субвенції в сумі 40 697 472,0 грн. у такому порядку: 
3.1. Департаменту фінансів облдержадміністрації по загальному фонду 

(видатки розвитку) за КПКВК 7619350 “Субвенція з місцевого бюджету на 
забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти “Нова 
українська школа” за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету” 
для перерахування бюджетам районів, міст обласного значення та об’єдна-
них територіальних громад згідно з додатком до цього розпорядження – 
36 904 223,0 грн., з них на закупівлю: 

сучасних меблів для початкових класів “Нової української школи” – 
14 818 616,0 грн.; 
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дидактичних матеріалів для учнів початкових класів, що навчаються за 
новими методиками відповідно до Концепції реалізації державної політики у 
сфері реформування загальної середньої освіти “Нова українська школа” на 
період до 2029 року – 14 719 187,0 грн.; 

комп’ютерного обладнання, відповідного мультимедійного контенту для 
початкових класів “Нової української школи” – 7 366 420,0 гривень. 

3.2. Департаменту фінансів облдержадміністрації по загальному фонду 
(видатки споживання) за КПКВК 7619350 “Субвенція з місцевого бюджету на 
забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти “Нова 
українська школа” за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету” 
для перерахування бюджетам районів, міст обласного значення та об’єдна-
них територіальних громад згідно з додатком до цього розпорядження – 
1 530 026,0 гривень. 

3.3. Департаменту освіти і науки облдержадміністрації по загальному 
фонду (видатки споживання) за КПКВК 0611140 “Підвищення кваліфікації, 
перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти” для підготовки трене-
рів-педагогів, підвищення кваліфікації вчителів початкової школи, які навча-
тимуть учнів перших класів у 2018/19 і 2019/20 навчальних роках, асистентів 
вчителів закладів загальної середньої освіти з інклюзивним та інтегрованим 
навчанням, заступників директорів закладів загальної середньої освіти з нав-
чально-виховної (навчальної, виховної) роботи у початкових класах, вчителів 
іноземних мов, які навчатимуть учнів перших класів у 2018/19 навчальному 
році, вчителів закладів загальної середньої освіти (класів), в яких діти нав-
чаються мовами національних меншин, в обсязі – 1 572 146,0 гривень. 

3.4. Департаменту освіти і науки облдержадміністрації по спеціальному 
фонду (видатки розвитку) для закупівлі дидактичних матеріалів, сучасних 
меблів, комп’ютерного обладнання, відповідного мультимедійного контенту 
для початкових класів згідно з переліком, затвердженим Міністерством освіти 
і науки України, – 691 077,0 грн., з яких за: 

КПКВК 0611040 “Надання загальної середньої освіти загально-освiтнiми 
школами-iнтернатами, загальноосвітніми санаторними школами-інтернатами” – 
189 758,0 грн.; 

КПКВК 0611070 “Надання загальної середньої освіти спеціальними за-
гальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими навчальними за-
кладами для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового 
розвитку” – 427 159,0 грн.; 

КПКВК 0611080 “Надання загальної середньої освіти загально-освітніми 
спеціалізованими школами-інтернатами з поглибленим вивченням окремих 
предметів і курсів для поглибленої підготовки дітей у галузі науки і мистецтв, 
фізичної культури і спорту, інших галузях, ліцеями з посиленою військово-
фізичною підготовкою” – 74 160,0 гривень. 

4. Передати кошти субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 
на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти 
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“Нова українська школа” у сумі 691 077,0 грн. із загального до спеціального 
фонду обласного бюджету. 

5. Департаменту освіти і науки облдержадміністрації, райдержадміні-
страціям, рекомендувати виконавчим комітетам міських (міст обласного зна-
чення) рад, органам місцевого самоврядування, обраним об’єднаними тери-
торіальними громадами, забезпечити закупівлю дидактичних матеріалів, су-
часних меблів, комп’ютерного обладнання для закладів загальної середньої 
освіти та їх доставку на засадах співфінансування, передбачених пунктом 4 
постанови Кабінету Міністрів України від 04.04.2018 року № 237 “Деякі 
питання надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 
забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти “Нова 
українська школа”, а саме для закладів розташованих у: 

містах обласного значення, не більш як 70 відсотків – за рахунок суб-
венції та не менш як 30 відсотків – за рахунок коштів місцевих бюджетів; 

районах та в об’єднаних територіальних громадах, не більш як 90 від-
сотків – за рахунок субвенції та не менш як 10 відсотків – за рахунок коштів 
місцевих бюджетів; 

селах (селищах), що мають статус гірських населених пунктів, та в 
населених пунктах, розташованих на лінії зіткнення, не більш як 95 відсотків – 
за рахунок субвенції та не менш як 5 відсотків – за рахунок коштів місцевих 
бюджетів. 

6. Департаменту освіти і науки облдержадміністрації подати це розпо-
рядження в установленому порядку на розгляд та погодження постійній комісії 
обласної ради з питань бюджету та фінансів, після чого Департаменту фінансів 
облдержадміністрації внести відповідні зміни до розпису обласного бюджету 
на 2018 рік. 

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


