
 
 
 
 
Про збільшення доходів та видатків 
обласного бюджету та розподіл обсягу 
субвенції на 2018 рік 

 
 

На підставі статей 6, 18, 39 Закону України “Про місцеві державні адмі-
ністрації”, розпорядження Кабінету Міністрів України від 13.06.2018 року 
№ 423-р “Деякі питання розподілу у 2018 році субвенції з державного бюд-
жету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного 
розвитку окремих територій”, пункту 14 рішення сесії обласної ради від 
22.12.2017 року № 34-17/2017 “Про обласний бюджет на 2018 рік”, з метою 
забезпечення ефективного використання бюджетних коштів: 

1. Збільшити обсяг доходів загального фонду обласного бюджету на 
2018 рік по коду 41034500 “Субвенція з державного бюджету місцевим бюд-
жетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих 
територій” на суму 3170,0 тис. гривень. 

2. Передати кошти вищезазначеної субвенції у сумі 3170,0 тис.грн. із 
загального фонду до спеціального фонду обласного бюджету. 

3. Враховуючи розпорядження Кабінету Міністрів України від 13.06.2018 року 
№ 423-р “Деякі питання розподілу у 2018 році субвенції з державного бюд-
жету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного 
розвитку окремих територій” збільшити обсяг видатків по спеціальному фонду 
на 2018 рік, а саме: 

Департаменту освіти і науки Хмельницької обласної державної адміні-
страції по КПКВК 0617363 “Виконання інвестиційних проектів в рамках 
здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій” 
КЕКВ 3110 “Придбання обладнання і предметів довгострокового користу-
вання” на суму 1870,0 тис.грн., КЕКВ 3210 “Капітальні трансферти підпри-
ємствам (установам, організаціям)” на суму 700,0 тис.грн.; 
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управлінню культури, національностей, релігій та туризму Хмельницької 
обласної державної адміністрації по КПКВК 1017363 “Виконання інвестицій-
них проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного роз-
витку окремих територій“ КЕКВ 3132 “Капітальний ремонт інших об’єктів” на 
суму 200,0 тис.грн.; 

Департаменту охорони здоров’я Хмельницької обласної державної адмі-
ністрації по КПКВК 0717363 “Виконання інвестиційних проектів в рамках 
здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій” 
КЕКВ 3210 “Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)” 
на суму 400,0 тис. гривень. 

4. Департаменту фінансів обласної державної адміністрації звернутися 
до постійної комісії обласної ради з питань бюджету та фінансів щодо по-
годження цього розпорядження, після чого внести відповідні зміни до розпису 
асигнувань обласного бюджету на 2018 рік. 

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


