
 
 
 
 

Про розподіл обсягу субвенції 
на 2019 рік 

 
 

На підставі статей 6, 18 Закону України “Про місцеві державні адміні-
страції”, постанови Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2012 року № 91 
“Про затвердження Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету 
місцевим бюджетам на фінансування заходів соціально-економічної компен-
сації ризику населення, яке проживає на території зони спостереження” (із 
змінами та доповненнями), наказів Міністерства регіонального розвитку, бу-
дівництва та житлово-комунального господарства України від 12.06.2019 року 
№ 130 “Про затвердження переліків об’єктів, що фінансуються у 2019 році за 
рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування 
заходів соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає на 
території зони спостереження” та № 131 “Про затвердження переліків засобів 
індивідуального захисту органів дихання та захисних споруд цивільного 
захисту, що фінансуються у 2019 році за рахунок субвенції з державного бюд-
жету місцевим бюджетам на фінансування заходів соціально-економічної ком-
пенсації ризику населення, яке проживає на території зони спостереження”, під-
пункту 3.2 пункту 3 рішення сесії обласної ради від 21.12.2018 року № 26-23/2018 
“Про обласний бюджет Хмельницької області на 2019 рік”, абзацу 2 пункту 3 
розпорядження голови обласної державної адміністрації від 12.04.2019 № 255/2019-р 
“Про збільшення доходів та видатків загального фонду обласного бюджету на 
2019 рік”, погодженого постійною комісією обласної ради з питань бюджету та 
фінансів 25.04.2019 року: 

1. Провести розподіл субвенції з державного бюджету місцевим бюд-
жетам на фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику насе-
лення, яке проживає на території зони спостереження, в обсязі 1 988,682 тис. грн 
між головними розпорядниками коштів та місцевими бюджетами області згідно 
з додатком. 
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2. Передати кошти вищезазначеної субвенції у сумі 1 000,0 тис. грн із 
загального фонду до спеціального фонду обласного бюджету. 

3. Департаменту фінансів обласної державної адміністрації звернутися до 
постійної комісії обласної ради з питань бюджету та фінансів щодо погодження 
цього розпорядження, після чого внести відповідні зміни до розпису асигнувань 
загального та спеціального фондів обласного бюджету на 2019 рік. 

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


