
 
 
 
 

Про збільшення обсягу доходів і ви-
датків обласного бюджету на 2019 рік 
та зміну мети бюджетного призначення 

 
 

На підставі статей 6, 18 Закону України “Про місцеві державні адміні-
страції”, відповідно до статті 101 Бюджетного кодексу України, пункту 3.2 
рішення сесії обласної ради від 21.12.2018 року № 26-23/2018 “Про обласний 
бюджет Хмельницької області на 2019 рік”, враховуючи рішення сесії Хмель-
ницької міської ради від 09.10.2019 року № 2 “Про внесення змін до бюджету 
міста Хмельницького на 2019 рік”: 

1. Збільшити обсяг доходів обласного бюджету по коду 41053900 “Інші 
субвенції з місцевого бюджету” за рахунок коштів іншої субвенції з бюджету 
м. Хмельницький на суму 440,0 тис. грн, з них по: 

загальному фонду – на суму 50,0 тис. грн;  
спеціальному фонду – на суму 390,0 тис. гривень.  

2. Збільшити обсяг видатків обласного бюджету по Департаменту охо-
рони здоров’я облдержадміністрації на суму 440,0 тис. грн, з них по: 

загальному фонду (видатки споживання) за КПКВК 0712090 “Стаціонар-
на амбулаторно-поліклінічна допомога населенню” для Хмельницького облас-
ного психоневрологічного диспансеру на відшкодування витрат по забезпе-
ченню пільгових категорій населення міста лікарськими засобами та рецептами 
на суму 50,0 тис. грн; 

спеціальному фонду (бюджет розвитку) за КПКВК 0712020 “Спеціалізо-
вана стаціонарна медична допомога населенню” для Хмельницької міської 
інфекційної лікарні на придбання комп’ютерного обладнання та улаштування 
локальної мережі на суму 390,0 тис. гривень. 

3. Змінити мету бюджетного призначення, передбаченого в сумі 500,0 тис. 
грн, за рахунок іншої субвенції з бюджету м. Хмельницький по Департаменту 
економічного розвитку, промисловості та інфраструктури облдержадміністрації 



 

 

2

по спеціальному фонду (бюджет розвитку) за КПКВК 2717430 “Утримання та 
розвиток місцевих аеропортів” на об’єкт “Реконструкція аеродромного комп-
лексу КП “Аеропорт Хмельницький” з подовженням штучної злітно-посадкової 
смуги на 500 метрів”, спрямувавши на об’єкт “Розробка проектно-кошторисної 
документації на “Реконструкцію аеродромного комплексу КП “Аеропорт 
Хмельницький” з подовженням штучної злітно-посадкової смуги на 500 метрів”. 

4. Департаменту фінансів облдержадміністрації подати це розпорядження 
в установленому порядку на розгляд та погодження постійній комісії обласної 
ради з питань бюджету та фінансів, після чого внести зміни до розпису об-
ласного 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 


