
 
 
 

Про збільшення обсягу до-
ходів і видатків обласного 
бюджету на 2019 рік 

 
 
На підставі статей 6, 39 Закону України “Про місцеві державні адмі-

ністрації”, постановою Кабінету Міністрів України від 10.04.2019 року № 302 
“Деякі питання використання субвенції з державного бюджету місцевим 
бюджетам на модернізацію та оновлення матеріально-технічної бази профе-
сійно-технічних навчальних закладів у 2019 році”, керуючись підпунктом 3.3 
пункту 3 рішення сесії обласної ради від 21.12.2018 року № 26-23/2018 “Про 
обласний бюджет на 2019 рік”: 

1. Збільшити обсяг доходів загального фонду обласного бюджету за 
рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 
модернізацію та оновлення матеріально-технічної бази професійно-технічних 
навчальних закладів по коду 41033800 “Субвенція з державного бюджету 
місцевим бюджетам на модернізацію та оновлення матеріально-технічної бази 
професійно-технічних навчальних закладів” на суму 1 968 000,0 гривень. 

2. Збільшити обсяг видатків загального фонду обласного бюджету за 
рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 
модернізацію та оновлення матеріально-технічної бази професійно-технічних 
навчальних закладів на суму 1 968 000 гривень. 

3. Розподілити кошти субвенції на суму 1 968 000,0 грн по Департаменту 
освіти і науки облдержадміністрації за КПКВК 0611110 “Підготовка кадрів про-
фесійно-технічними закладами та іншими закладами освіти” у такому порядку: 

по загальному фонду (видатки споживання) на суму 82 408,0 грн; 

по спеціальному фонду (видатки розвитку) на суму 1 885 592,0 грн, 
зменшивши обсяг коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 
на модернізацію та оновлення матеріально-технічної бази професійно-
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технічних навчальних закладів на суму 1 885 592,0 грн по загальному фонду та 
збільшивши його по спеціальному фонду обласного бюджету. 

4. 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. 

5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника 
голови облдержадміністрації відповідно до розподілу обов’язків. 

 

 

Голова адміністрації            В. Лозовий 


