
 
 
 
 
Про перерозподіл видатків облас-
ного бюджету на 2019 рік

 
 

На підставі статей 6, 39 Закону України “Про місцеві державні адміністра-
ції”, 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” (зі змінами), 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. Зменшити обсяг видатків загального фонду (видатки споживання) за 
рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпе-
чення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти “Нова українсь-
ка школа”, затверджені по Департаменту освіти і науки облдержадміністрації 
за КПКВК 0611140 “Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів заклада-
ми післядипломної освіти” у сумі 506 688,0 гривень.  

2. Збільшити обсяг видатків загального фонду (видатки споживання) за 
рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпе-
чення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти “Нова українсь-
ка школа” по Департаменту фінансів облдержадміністрації за КПКВК 7619350 
“Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступ-
ної загальної середньої освіти “Нова українська школа” у сумі 506 688,0 грн 
для перерахування бюджетам районів, міст обласного значення та об’єднаних 
територіальних громад згідно з додатком до цього розпорядження. 

3. Спрямувати видатки загального фонду (видатки споживання) за ра-
хунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забез-
печення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти “Нова українсь-
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ка школа”, затверджені по Департаменту освіти і науки облдержадміністрації 
за КПКВК 0611140 “Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закла-
дами післядипломної освіти” у сумі 367 699,0 грн для підготовки тренерів-педа-
гогів, супервізорів, проведення супервізії та підвищення кваліфікації педаго-
гічних працівників на: 

оплату праці тренерів за підготовку тренерів-педагогів та супервізорів, 
оплату праці тренерів-педагогів за підготовку супервізорів, оплату праці су-
первізорів за проведення супервізії – 306 238,0 грн; 

придбання предметів та матеріалів, тиражування матеріалів для забез-
печення здійснення закладами післядипломної педагогічної освіти заходів з 
підвищення кваліфікації для впровадження нових методик відповідно до 
Концепції “Нова українська школа” – 47 189,0 грн; 

оплату відряджень (проживання та проїзд до місця відрядження і назад) 
тренерів, тренерів-педагогів, супервізорів – 14 272,0 гривень. 

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 
обласної державної адміністрації внести відповідні зміни до розпису облас-
ного бюджету на 2019 рік. 

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

 
 
Голова адміністрації             В. Лозовий 


