
 
 
 
 
 

Про зменшення (збільшення) обсягу 
доходів та видатків обласного бюджету 
на 2018 рік 

 
 

На підставі статей 6, 39 Закону України “Про місцеві державні адміні-
страції”, Закону України від 06.12.2018 № 2648-VIІІ “Про внесення змін до 
Закону України “Про Державний бюджет України 2018 рік”, розпоряджень 
Кабінету Міністрів України від 12.12.2018 року № 971-р “Про перерозподіл 
деяких видатків державного бюджету, передбачених Міністерству соціальної 
політики на 2018 рік”, від 18.12.2018 року № 1013-р “Про перерозподіл обсягів 
субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення держав-
них програм соціального захисту у 2018 році”, пунктів 14, 15 рішення обласної 
ради від 22.12.2017 року № 34-17/2017 “Про обласний бюджет на 2018 рік”: 

1. Зменшити обсяг загального фонду обласного бюджету на 2018 рік: 
1) за доходами: 
по коду 41030600 “Субвенція з державного бюджету місцевим бюдже-

там на виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, особам, 
які не мають права на пенсію, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, 
тимчасової державної допомоги дітям, тимчасової державної соціальної допо-
моги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не на-
була права на пенсійну виплату, допомоги по догляду за особами з інвалід-
ністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати 
непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю І гру-
пи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку” на суму 266 055 000,0 гривень; 

по коду 41030800 “Субвенція з державного бюджету місцевим бюдже-
там на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електро-
енергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, 
квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), 
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управління багатоквартирним будинком, вивезення побутового сміття та рід-
ких нечистот” на суму 72 000 000,0 гривень; 

по коду 41035800 “Субвенція з державного бюджету місцевим бюдже-
там на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбав-
лених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям 
і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках 
сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом “гроші ходять за дитиною”, 
оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплату соціальної 
допомоги на утримання дитини в сім’ї патронатного вихователя” на суму 
2 000 000,0 гривень; 

2) за видатками: 
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, тирчасової 
державної допомоги дітям, тимчасової державної соціальної допомоги непра-
цюючій 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 непрацюючій праце-
здатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю І групи, а також за осо-
бою, яка досягла 80-річного віку за рахунок відповідної субвенції з дер-
жавного бюджету” на суму 266 055 000,0 гривень; 

по бюджетній програмі 3719210 “Субвенція з місцевого бюджету на надання 
пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу,  
послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання 
будинків і споруд та прибудинкових територій), управління багатоквартирним 
будинком, вивезення побутового сміття та рідких нечистот за рахунок відповідної 
субвенції з державного бюджету” на суму 72 000 000,0 гривень; 

по бюджетній програмі 3719250 “Субвенція з місцевого бюджету на 
виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і 
прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках 
сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом “гроші ходять за дитиною”, 
оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплату соціальної 
допомоги на утримання дитини в сім’ї патронатного вихователя за рахунок 
відповідної субвенції з державного бюджету” на суму 2 000 000,0 гривень. 

2. Збільшити обсяг загального фонду обласного бюджету на 2018 рік: 
1) за доходами по коду 41031000 “Субвенція з державного бюджету 

місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на 
придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу” 
на суму 2 300 000,0 гривень; 

за видатками по бюджетній програмі 3719220 “Субвенція з місцевого 
бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання 
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твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу за рахунок 
відповідної субвенції з державного бюджету” на суму 2 300 000,0 гривень. 

3. Внести зміни до показників міжбюджетних трансфертів з Державного 
бюджету України місцевим бюджетам на 2018 рік, врахованих в обласному 
бюджеті на 2018 рік, у розрізі міст обласного значення та районів області 
згідно з додатком. 

4. Департаменту фінансів обласної державної адміністрації внести відпо-
відні зміни до розпису обласного бюджету на 2018 рік, про що поінформувати 
обласну раду. 

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


