
 
 
 
 
Про збільшення обсягу доходів і ви-
датків обласного бюджету на 2018 рік 

 
 

На підставі статей 6, 39 Закону України “Про місцеві державні адміні-
страції”, керуючись постановою Кабінету Міністрів України від 18.12.2018 ро-
ку № 1080 “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 
16 вересня 2015 року № 727”, відповідно до пункту 14 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 по ко-
ду 41020600 на суму 8 882 300,0 грн за рахунок коштів стабілізаційної дотації 
з державного бюджету місцевим бюджетам. 

2. Збільшити обсяг видатків обласного бюджету на суму 8 882 300,0 грн 
за рахунок коштів стабілізаційної дотації з державного бюджету місцевим 
бюджетам. 

3. Розподілити та спрямувати стабілізаційну дотацію на суму 8 882 300,0 грн 
на покриття диспропорцій у місцевих бюджетах, які виникли у зв’язку із за-
провадженням нової моделі взаємовідносин державного бюджету з місцевими 
бюджетами, у такому порядку: 

1) Департаменту фінансів облдержадміністрації по загальному фонду 
(видатки споживання) за КПКВК 3719120 “Дотація з місцевого бюджету за 
рахунок стабілізаційної дотації з державного бюджету” для перерахування ра-
йонним бюджетам згідно з додатком до цього розпорядження – 3 099 200,0 гри-
вень; 

2) Департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації: 
по загальному фонду – 1 711 964,0 грн, з них за: 
КПКВК 0813102 “Забезпечення соціальними послугами стаціонарного 

догляду з наданням місця для проживання, всебічної підтримки, захисту та 
безпеки осіб, які не можуть вести самостійний спосіб життя через похилий вік, 
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фізичні та розумові вади, психічні захворювання або інші хвороби” (оплата 
праці) – 95 705,0 гривень; 

КПКВК 0813242 “Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального 
забезпечення” (видатки споживання) – 1 616 259,0 гривень; 

по спеціальному фонду (бюджет розвитку) за КПКВК 0813102 “Забезпе-
чення соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місця для 
проживання, всебічної підтримки, захисту та безпеки осіб, які не можуть вести 
самостійний спосіб життя через похилий вік, фізичні та розумові вади, пси-
хічні захворювання або інші хвороби” – 71 136,0 гривень; 

3) Департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації по загальному 
фонду (видатки споживання) за КПКВК 0712010 “Багатопрофільна стаціо-
нарна медична допомога населенню” – 4 000 000,0 гривень. 

4. Передати кошти стабілізаційної дотації з державного бюджету місце-
вим бюджетам на суму 71 136,0 грн із загального фонду до спеціального 
фонду обласного бюджету. 

5. 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 обласного бюджету на 2018 рік. 

6. Дунаєвецькій, Летичівській, Полонській, Старосинявській районним 
державним адміністраціям в установленому порядку розподілити додатковий 
обсяг стабілізаційної дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на 
обов’язкові виплати з оплати праці з нарахуваннями і оплату комунальних 
послуг та енергоносіїв виконавчим апаратам районних рад. 

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


