
 
 
 
 
Про збільшення доходів та видатків 
обласного бюджету на 2019 рік 

 
 

На підставі статей 6, 18 Закону України “Про місцеві державні адміні-
страції”, розпорядження Кабінету Міністрів України від 05.07.2019 року № 571-р 
“Деякі питання надання у 2019 році субвенції з державного бюджету місцевим 
бюджетам на будівництво мультифункціональних майданчиків для занять 
ігровими видами спорту”, підпункту 3.2 пункту 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 на 2019 рік 
по коду 41031600  “Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на 
будівництво мультифункціональних майданчиків для занять ігровими видами 
спорту” та видатків загального фонду обласного бюджету по КПКВК 3719580 
“Субвенція з місцевого бюджету на будівництво мультифункціональних май-
данчиків для занять ігровими видами спорту за рахунок відповідної субвенції з 
державного бюджету” на суму 5999,7 тис. гривень. 

2. До надання пропозицій комісією при облдержадміністрації щодо роз-
поділу обсягу субвенції між бюджетами міст обласного значення, районними 
бюджетами та бюджетами об’єднаних територіальних громад кошти субвенції 
у сумі 5999,7 тис. грн централізувати в обласному бюджеті  

Після підготовки вищевказаних пропозицій, відповідно до вимог пункту 6 
розпорядження Кабінету Міністрів України від 05.07.2019 року № 571-р “По-
рядок та умови надання у 2019 році субвенції з державного бюджету місцевим 
бюджетам на будівництво мультифункціональних майданчиків для занять ігро-
вими видами спорту”, проводити розподіл зазначеної субвенції між бюджетами  
міст обласного значення, районними бюджетами та бюджетами об’єднаних 
територіальних громад за погодженням із постійною комісією обласної ради з 
питань бюджету та фінансів. 
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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 
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 


