
 
 
 
 
Про перерозподіл видатків обласного 
бюджету на 2018 рік 

 
 

На підставі статей 6, 39 Закону України “Про місцеві державні адміні-
страції”, постанови Кабінету Міністрів України від 20.06.2018 року № 512 
“Деякі питання реалізації пілотного проекту із надання при народженні дитини 
одноразової натуральної допомоги “пакунок малюка” та з метою передачі 
повноважень від одного головного розпорядника бюджетних коштів до іншого 
головного розпорядника відповідно до пункту 18 рішення обласної ради від 
22.12.2017 року № 34-17/2017 “Про обласний бюджет на 2018 рік”: 

1. Визначити головним розпорядником коштів обласного бюджету на 
надання при народженні дитини одноразової натуральної допомоги “пакунок 
малюка” Департамент соціального захисту населення обласної державної 
адміністрації. 

2. Передати головному розпоряднику коштів Департаменту соціального 
захисту населення обласної державної адміністрації обсяг видатків по загаль-
ному фонду обласного бюджету на 2018 рік по бюджетній програмі 0813048 
“Надання при народженні дитини одноразової натуральної допомоги “пакунок 
малюка” на суму 24 505 000,0 гривень. 

3. Зменшити обсяг видатків загального фонду обласного бюджету на 
2018 рік по бюджетній програмі 3719230 “Субвенція з місцевого бюджету на 
виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, особам, які не 
мають права на пенсію, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, тимча-
сової державної допомоги дітям, тимчасової державної соціальної допомоги 
непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула 
права на пенсійну виплату, допомоги по догляду за особами з інвалідністю 
I чи II групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацю-
ючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю І групи, 
а також за особою, яка досягла 80-річного віку, за рахунок відповідної суб-
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венції з державного бюджету” по районах та містах обласного значення згідно 
з додатком на суму 24 505 000,0 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 


