
 
 
 
 

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

 
 

На підставі статей 6, 39 Закону України “Про місцеві державні адмі-
ністрації”, розпорядження Кабінету Міністрів України від 12.12.2018 року 
№ 964-р “Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбаче-
них Міністерству освіти і науки на 2018 рік”, керуючись пунктом 15 рішення 
сесії обласної ради від 22.12.2017 року № 34-17/2017 “Про обласний бюджет 
на 2018 рік”: 

1. Зменшити обсяг доходів загального фонду обласного бюджету за 
рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 
надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами по 
коду 41035400 на суму 3 215 000,0 гривень. 

2. Зменшити 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 12 200 100,0 гривень. 

3. Збільшити обсяг доходів загального фонду обласного бюджету за 
рахунок коштів освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 
по коду 41033900 на суму 15 415 100,0 гривень. 

4. Зменшити обсяг видатків загального фонду обласного бюджету за 
рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на на-
дання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами по 
Департаменту фінансів облдержадміністрації за КПКВК 3719330 “Субвенція з 
місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими 
освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 
(підтримка осіб з особливими освітніми потребами (видатки споживання))” на 
суму 3 215 000,0 гривень згідно з додатком 1 до цього розпорядження. 
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5. Зменшити обсяг видатків загального фонду обласного бюджету (ви-
датки споживання) за рахунок коштів субвенції з державного бюджету міс-
цевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної се-
редньої освіти “Нова українська школа” по Департаменту освіти і науки 
облдержадміністрації за КПКВК 0611140 “Підвищення кваліфікації, перепід-
готовка кадрів закладами післядипломної освіти” на суму 12 200 100,0 гривень. 

6. Збільшити обсяг видатків загального фонду обласного бюджету по 
Департаменту фінансів облдержадміністрації за рахунок коштів освітньої суб-
венції з державного бюджету місцевим бюджетам за КПКВК 3719310 “Суб-
венція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за 
рахунок коштів освітньої субвенції” на суму 15 415 100,0 грн згідно з додат-
ком 2 до цього розпорядження, з яких на: 

оснащення опорних закладів освіти засобами навчання та обладнанням 
для кабінетів природничо-математичних предметів (видатки споживання) – 
12 200 100,0 гривень; 

придбання обладнання для оснащення ресурсних кімнат у закладах за-
гальної середньої освіти, де діють інклюзивні та/або спеціальні класи, насам-
перед в опорних закладах освіти та закладах освіти з найбільшою  кількістю 
учнів з особливими освітніми потребами, які навчаються в інклюзивних та/або 
спеціальних класах, відповідно до переліку, затвердженого Міністерством 
освіти і науки (видатки розвитку) – 3 215 000,0 гривень. 

7. 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 
обласної державної адміністрації внести відповідні зміни до розпису облас-
ного бюджету на 2018 рік. 

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


