
 
 
 
 

Про перерозподіл видатків та 
збільшення обсягу доходів і 
видатків обласного бюджету 
на 2019 рік 

 
 

На підставі статей 6, 39 Закону України “Про місцеві державні адміні-
страції”, постанови Кабінету Міністрів України від 27.02.2019 року № 129 
“Деякі питання використання субвенції з державного бюджету місцевим бюд-
жетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми по-
требами у 2019 році”, керуючись підпунктом 3.3 рішення сесії обласної ради 
від 21.12.2018 року № 26-23/2018 “Про обласний бюджет Хмельницької 
області на 2019 рік”: 

1. Збільшити обсяг доходів загального фонду обласного бюджету за 
рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на на-
дання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами по коду 
41035400 на суму 4 348 100,0 гривень. 

2. Збільшити 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 на суму 
4 348 100,0 гривень. 

3. Розподілити кошти субвенції у такому порядку: 
1) Департаменту фінансів облдержадміністрації за КПКВК 3719330 “Суб-

венція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особ-
ливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного 
бюджету” для перерахування бюджетам районів, міст обласного значення та 
об’єднаних територіальних громад згідно з додатком 1 до цього розпоряд-
ження – 3 238 557,0 грн, з них: 

по загальному фонду (видатки споживання) на підтримку осіб з особ-
ливими освітніми потребами у закладах дошкільної освіти – 1 826 000,0 грн; 
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по загальному фонду (видатки розвитку) – 1 412 557,0 грн., з яких на: 
підтримку осіб з особливими освітніми потребами у закладах дошкільної 

освіти – 996 000,0 грн; 
підтримку осіб з особливими освітніми потребами у закладах профе-

сійної (професійно-технічної освіти) – 216 557,0 грн; 
оснащення кабінетів інклюзивно-ресурсних центрів – 200 000,0 грн; 
2) Департаменту освіти і науки облдержадміністрації: 
за КПКВК 0611110 “Підготовка кадрів професійно-технічними заклада-

ми та іншими закладами освіти” по спеціальному фонду (видатки розвитку) на 
підтримку осіб з особливими освітніми потребами у закладах професійної 
(професійно-технічної освіти) – 509 543,0 грн, зменшивши обсяг коштів суб-
венції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної 
підтримки особам з освітніми особливими потребами на суму 509 543,0 грн по 
загальному фонду та збільшивши його по спеціальному фонду обласного бюд-
жету; 

за КПКВК 0611161 “Забезпечення діяльності інших закладів у сфері осві-
ти” по загальному фонду (видатки розвитку) на оснащення кабінетів інклю-
зивно-ресурсних центрів – 600 000,0 гривень. 

4. Здійснити у межах загального обсягу бюджетних призначень, передба-
чених у загальному фонді обласного бюджету, перерозподіл обсягу субвенції з 
державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки 
особам з особливими освітніми потребами у 2019 році шляхом зменшення 
видатків по загальному фонду (видатки споживання) по Департаменту фі-
нансів облдержадміністрації за КПКВК 3719330 “Субвенція з місцевого бюд-
жету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми по-
требами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету” на суму 
3 217 300,0 грн та збільшення видатків по загальному фонду (видатки роз-
витку) за такою програмою на 3 217 300,0 грн згідно з додатком 2 до цього 
розпорядження. 

5. 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 2019 рік. 

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


