
 
 
 
 

Про зменшення обсягу доходів 
та видатків обласного бюджету 
на 2019 рік 

 
 

На підставі статей 6, 39 Закону України “Про місцеві державні адміні-
страції”, розпорядження Кабінету Міністрів України від 22.05.2019 року 
№ 357-р “Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передба-
чених Міністерству соціальної політики на 2019 рік”, пункту 3.3 рішення 
обласної ради від 21.12.2018 року № 26-23/2018 “Про обласний бюджет 
Хмельницької області на 2019 рік”: 

1. Зменшити обсяг загального фонду обласного бюджету на 2019 рік: 
1) за доходами: 
по коду 41030800 “Субвенція з державного бюджету місцевим бюдже-

там на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електро-
енергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, 
квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), 
управління багатоквартирним будинком, поводження з побутовими відходами 
(вивезення побутових відходів) та вивезення рідких нечистот, внесків за 
встановлення, обслуговування та заміну вузлів комерційного обліку води та 
теплової енергії, абонентського обслуговування для споживачів комунальних 
послуг, що надаються у багатоквартирних будинках за індивідуальними 
договорами” на суму 687 561 900,0 грн; 

2) за видатками: 
по бюджетній програмі 3719210 “Субвенція з місцевого бюджету на 

надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, 
природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної 
плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), управління 
багатоквартирним будинком, поводження з побутовими відходами (вивезення 
побутових відходів) та вивезення рідких нечистот, внесків за встановлення, 
обслуговування та заміну вузлів комерційного обліку води та теплової енергії, 
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абонентського обслуговування для споживачів комунальних послуг, що 
надаються у багатоквартирних будинках за індивідуальними договорами 
за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету” на суму 
687 561 900,0 гривень. 

2. Внести зміни до показників міжбюджетних трансфертів, урахованих в 
обласному бюджеті на 2019 рік, у розрізі міст обласного значення та районів 
області згідно з додатком. 

3. Департаменту фінансів обласної державної адміністрації внести відпо-
відні зміни до розпису обласного бюджету на 2019 рік, про що поінформувати 
обласну раду. 

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


