
 
 
 
 

Про перерозподіл обсягу субвенції 
на 2019 рік 

 
 

На підставі статей 6, 39 Закону України “Про місцеві державні адмі-
ністрації”, постанови Кабінету Міністрів України від 15 листопада 2017 року 
№ 877 “Про затвердження Порядку та умов надання у 2019 році субвенції з 
державного бюджету місцевим бюджетам на проектні, будівельно-ремонтні 
роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм 
виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, 
позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа”, протоколу засідання 
комісії з питань розподілу у 2019 році коштів субвенції з державного бюджету 
місцевим бюджетам на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла 
та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до 
сімейних, забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського 
піклування, осіб з їх числа від 30.08.2019 року № 1, пункту 13 та підпункту 2.5 
пункту 2 рішення сесії обласної ради від 21.12.2018 року № 26-23/2018 “Про 
обласний бюджет Хмельницької області на 2019 рік”:  

1. Зменшити обсяг видатків загального фонду обласного бюджету по Де-
партаменту фінансів облдержадміністрації за КПКВК 3719270 “Субвенція з 
місцевого бюджету на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла 
та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до 
сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського 
піклування, осіб з їх числа за рахунок відповідної субвенції з державного 
бюджету” на суму 25597,1 тис. гривень.  

2. Визначити головними розпорядниками на рівні області коштів відпо-
відної субвенції: 

1) у частині виконання проектних, будівельно-ремонтних робіт, нового 
будівництва, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших 
форм виховання, наближених до сімейних – управління регіонального розвитку 
та будівництва облдержадміністрації; 
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2) у частині придбання соціального житла, житла для дітей-сиріт, дітей, 
позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, зокрема дітей з інвалід-
ністю, що перебувають на обліку громадян, які потребують поліпшення житло-
вих умов – Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації. 

3. Збільшити обсяг видатків загального фонду обласного бюджету по 
Департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації на суму 
20062,486 тис. грн та спеціального фонду обласного бюджету по управлінню ре-
гіонального розвитку та будівництва облдержадміністрації на суму 5534,614 тис. 
грн згідно з додатком. 

4. Передати кошти вищезазначеної субвенції у сумі 5534,614 тис. грн із 
загального фонду до спеціального фонду обласного бюджету. 

5. 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. 

6. 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 


