
 
 
 
 

Про 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 03.04.2019 року № 319 
“Деякі питання надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 
на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення якості освіти”, 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  
реалізацію заходів, спрямованих на підвищення якості освіти по коду 
41030300 на суму 66 042 800,0 гривень. 

2. Збільшити обсяг видатків загального фонду обласного бюджету за 
рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалі-
зацію заходів, спрямованих на підвищення якості освіти на суму 66 042 800,0 гри-
вень. 

3. Розподілити кошти субвенції на суму 66 042 800,0 грн у такому по-
рядку: 

1) Департаменту фінансів облдержадміністрації по загальному фонду 
(видатки розвитку) за КПКВК 3719360 “Субвенція з місцевого бюджету на 
реалізацію заходів, спрямованих на підвищення якості освіти за рахунок 
відповідної субвенції з державного бюджету” для перерахування бюджетам 
районів, міст обласного значення та об’єднаних територіальних громад згідно 
з додатком до цього розпорядження – 23 100 400,0 грн, з них на придбання: 

шкільних автобусів, у тому числі обладнаних місцями для дітей з 
особливими освітніми потребами – 14 668 800,0 грн; 

персональних комп’ютерів – 8 431 600,0 грн; 
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2) Департаменту освіти і науки облдержадміністрації по загальному 
фонду (видатки розвитку) за КПКВК 0611161 “Забезпечення діяльності інших 
закладів у сфері освіти” сконцентрувати кошти субвенції у сумі 42 942 400,0 грн 
для подальшого їх розподілу між місцевими бюджетами області, з них на 
придбання:  

спеціальних автомобілів, призначених для надання додаткових психо-
лого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг працівниками інклюзивно-
ресурсного центру – 8 716 500,0 грн;  

послуг з доступу до Інтернету закладів загальної середньої освіти – 
34 225 900,0 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 придбання шкільних автобусів, у тому 
числі обладнаних місцями для дітей з особливими освітніми потребами, 
персональних комп’ютерів для закладів освіти та їх доставку на засадах спів-
фінансування, передбаченого пунктом 5 Порядку та умов надання субвенції з 
державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію заходів, спрямованих 
на підвищення якості освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 
України від 03.04.2019 року № 319. 

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 


