
 
 
 
 

Про збільшення обсягу доходів і 
видатків обласного бюджету на 
2019 рік 

 
 

На підставі статей 6, 39 Закону України “Про місцеві державні адміні-
страції”, постанов Кабінету Міністрів України від 04.04.2018 року № 237 
“Деякі питання надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 
на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти 
“Нова українська школа”, від 27.02.2019 року № 130 “Деякі питання надання 
субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, 
сучасної та доступної загальної середньої освіти “Нова українська школа” 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 
забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти “Нова 
українська школа” у 2019 році по коду 41037200 на суму 43 063 400,0 гривень. 

2. Збільшити обсяг видатків загального фонду обласного бюджету за 
рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забез-
печення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти “Нова ук-
раїнська школа” у 2019 році на суму 43 063 400,0 гривень. 

3. Розподілити кошти субвенції на суму 43 063 400,0 грн. у такому по-
рядку: 

1) Департаменту фінансів облдержадміністрації для перерахування бюд-
жетам районів, міст обласного значення та об’єднаних територіальних громад 
згідно з додатком до цього розпорядження: 
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по загальному фонду (видатки споживання) за КПКВК 7619350 “Субвен-
ція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної 
загальної середньої освіти “Нова українська школа” – 1 086 068,0 грн; 

по загальному фонду (видатки розвитку) за КПКВК 7619350 “Субвенція 
з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної 
середньої освіти “Нова українська школа” –34 827 488,0 грн., з них на: 

закупівлю сучасних меблів для початкових класів нової української 
школи – 14 024 592,0 грн; 

закупівлю дидактичних матеріалів для учнів початкових класів, що 
навчаються за новими методиками відповідно до Концепції “Нова українська 
школа” – 8 653 272,0 грн; 

закупівлю музичних інструментів, комп’ютерного обладнання, відповід-
ного мультимедійного контенту для початкових класів нової української 
школи – 12 149 624,0 грн; 

2) Департаменту освіти і науки облдержадміністрації: 
по загальному фонду (видатки споживання) за КПКВК 0611140 “Підви-

щення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти” 
для підготовки тренерів-педагогів, супервізорів, проведення супервізії та 
підвищення кваліфікації педагогічних працівників, у тому числі вчителів, які 
забезпечують здобуття учнями 5-11 (12) класів загальної середньої освіти – 
6 410 832,0 грн, з яких на: 

оплату праці тренерів за підготовку тренерів-педагогів та супервізорів, 
оплату праці тренерів-педагогів за підготовку супервізорів, оплату праці 
супервізорів за проведення супервізії – 1 444 880,0 грн; 

придбання предметів та матеріалів, тиражування матеріалів для забезпе-
чення здійснення закладами післядипломної педагогічної освіти заходів з під-
вищення кваліфікації для впровадження нових методик відповідно до Кон-
цепції “Нова українська школа” – 167 762,0 грн; 

оплату відряджень (проживання та проїзд до місця відрядження і назад) 
тренерів, тренерів-педагогів, супервізорів – 144 403,0 грн; 

підвищення кваліфікації педагогічних працівників – 4 653 787,0 грн, 
у тому числі вчителів, які забезпечують здобуття учнями 5-11 (12) класів 
загальної середньої освіти – 3 779 400,0 гривень. Здійснити розподіл коштів у 
сумі 4 653 787,0 грн після затвердження органом центральної влади відповід-
ного Порядку використання цих коштів; 

по спеціальному фонду (видатки розвитку) для закупівлі дидактичних 
матеріалів, музичних інструментів, сучасних меблів, комп’ютерного облад-
нання, відповідного мультимедійного контенту для початкових класів згідно з 
переліком, затвердженим МОН – 739 012,0 грн, зменшивши обсяг коштів 
субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, 
сучасної та доступної загальної середньої освіти “Нова українська школа” у 
2019 році на суму 739 012,0 грн по загальному фонду та збільшивши його по 
спеціальному фонду обласного бюджету, з яких за: 
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КПКВК 0611040 “Надання загальної середньої освіти загально-освiтнiми 
школами-iнтернатами, загальноосвітніми санаторними школами-інтернатами” – 
210 598,0 грн.; 

КПКВК 0611070 “Надання загальної середньої освіти спеціальними 
загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими навчальними 
закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового 
розвитку” – 528 414,0 гривень. 

4. Департаменту освіти і науки облдержадміністрації, райдержадміні-
страціям, рекомендувати виконавчим комітетам міських (міст обласного зна-
чення) рад, органам місцевого самоврядування, обраним об’єднаними тери-
торіальними громадами, забезпечити закупівлю дидактичних матеріалів, му-
зичних інструментів, сучасних меблів, комп’ютерного обладнання, мульти-
медійного контенту для закладів загальної середньої освіти та їх доставку на 
засадах співфінансування, передбачених пунктом 4 постанови Кабінету Мі-
ністрів України від 04.04.2018 року № 237 “Деякі питання надання субвенції з 
державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та 
доступної загальної середньої освіти “Нова українська школа”, а саме, для 
закладів, розташованих: 

у містах обласного значення, не більш як 70 відсотків – за рахунок 
субвенції та не менш як 30 відсотків – за рахунок коштів місцевих бюджетів; 

у районах та в об’єднаних територіальних громадах, не більш як 90 
відсотків – за рахунок субвенції та не менш як 10 відсотків – за рахунок коштів 
місцевих бюджетів. 

для закладів загальної середньої освіти, фінансування яких здійснюється 
за рахунок коштів обласного бюджету – 100 відсотків за рахунок субвенції. 

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 
облдержадміністрації внести відповідні зміни до розпису обласного 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 


