
 
 
 
 

Про перерозподіл обсягу 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”, враховуючи 
розпорядження голови обласної державної адміністрації від 10.06.2019 
№ 388/2019-р “Про збільшення обсягу доходів і видатків обласного бюджету на 
2019 рік” та від 23.07.2019 № 549/2019-р “Про внесення змін до розпорядження 
голови обласної державної адміністрації від 10.06.2019 № 388/2019-р”: 

1. Зменшити обсяг видатків загального фонду (видатки розвитку) по 
Департаменту освіти і науки облдержадміністрації за КПКВК 0619360 “Суб-
венція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію заходів, 
спрямованих на підвищення якості освіти” на суму 42 942 400,0 гривень. 

2. Збільшити обсяг видатків загального фонду (видатки розвитку)  по 
Департаменту фінансів облдержадміністрації за КПКВК 3719360 “Субвенція з 
місцевого бюджету на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення якості 
освіти за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету” на суму 
42 942 400,0 грн для перерахування бюджетам районів, міст обласного значення 
та об’єднаних територіальних громад згідно з додатком. 

3. Головам райдержадміністрацій, виконавчим комітетам міських (міст 
обласного значення) рад, органам місцевого самоврядування, обраним об’єд-
наними територіальними громадами, забезпечити цільове використання 
освітньої субвенції відповідно до 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”.   
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4. Департаменту освіти і науки облдержадміністрації подати це розпо-
рядження в установленому порядку на розгляд та погодження постійної комісії 
обласної ради з питань бюджету та фінансів, після чого Департаменту фінансів 
облдержадміністрації внести відповідні зміни до розпису обласного бюджету 
на 2019 рік. 

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


