
 
 
 
 
Про внесення змін до розпоряд-
ження голови обласної держав-
ної адміністрації від 15.03.2019 
№ 181/2019-р 

 
 

На підставі статей 6, 39 Закону України “Про місцеві державні адміні-
страції”, постанов Кабінету Міністрів України від 04.04.2018 року № 237 “Деякі 
питання надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 
забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти “Нова 
українська школа”, від 27.02.2019 року № 130 “Деякі питання надання субвенції 
з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та 
доступної загальної середньої освіти “Нова українська школа” у 2019 році”, відпо-
відно до пункту 3.3 рішення сесії обласної ради від 21.12.2018 року № 26-23/2018 
“Про обласний бюджет Хмельницької області на 2019 рік”: 

Внести до розпорядження голови обласної державної адміністрації від 
15.03.2019 № 181/2019-р “Про збільшення обсягу доходів і видатків обласного 
бюджету на 2019 рік” такі зміни: 

1. У підпункті 2 пункту 3: 
1) в абзаці третьому цифри і слова “1 444 880,0 грн” замінити на цифри і 

слова “1 422 920,0 грн”; 
2) в абзаці п’ятому цифри і слова “144 403,0 грн” замінити на цифри і 

слова “123 343,0 грн”; 
3) доповнити підпункт 2 новим абзацом п’ятим такого змісту: 
“на підготовку, видання та тиражування, придбання навчальних мате-

ріалів для початкових класів закладів загальної середньої освіти згідно з Дер-
жавним стандартом початкової освіти та нових методик відповідно до Кон-
цепції “Нова українська школа” – 43 020,0 грн;”. 

У зв’язку з цим абзаци 5-9 вважати, відповідно, абзацами 6-10. 
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2. Департаменту освіти і науки облдержадміністрації подати це розпоряд-
ження в установленому порядку на розгляд та погодження постійній комісії 
обласної ради з питань бюджету та фінансів, після чого Департаменту фінансів 
обласної державної адміністрації внести відповідні зміни до розпису обласного 
бюджету на 2019 рік. 

3. 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 


