
 
 
 
 

Про обсяг доходів і видатків облас-
ного бюджету на 2019 рік 

 
 

На підставі статей 6, 18 Закону України “Про місцеві державні адміні-
страції”, розпорядження Кабінету Міністрів України від 27.11.2019 № 1109-р 
“Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених Мі-
ністерству освіти і науки на 2019 рік”, керуючись пунктом 3.3 рішення сесії 
обласної ради від 21.12.2018 року № 26-23/2018 “Про обласний бюджет 
Хмельницької області на 2019 рік”: 

1. Зменшити обсяг доходів загального фонду обласного бюджету по коду 
41037200 “Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпе-
чення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти “Нова україн-
ська школа” на суму 4095300,0 гривень. 

2. Зменшити обсяг доходів загального фонду обласного бюджету по коду 
41030300 “Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію 
заходів, спрямованих на підвищення якості освіти” на суму 771500,0 гривень. 

3. Збільшити обсяг доходів загального фонду обласного бюджету по 
коду 41033900 “Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюдже-
там” на суму 21625100,0 гривень. 

4. Зменшити обсяг видатків обласного бюджету за рахунок коштів суб-
венції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, 
сучасної та доступної загальної середньої освіти “Нова українська школа” по: 

1) Департаменту освіти і науки облдержадміністрації – на суму 3806616,0 грн, 
з яких за: 

КПКВК 0611040 “Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми 
школами-iнтернатами, загальноосвітніми санаторними школами-інтернатами” 
по спеціальному фонду (видатки розвитку) – 34,0 грн; 
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КПКВК 0611070 “Надання загальної середньої освіти спеціальними 
загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими навчальними 
закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового 
розвитку” по спеціальному фонду (видатки розвитку) – 27182,0 грн; 

КПКВК 0611140 “Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закла-
дами післядипломної освіти” по загальному фонду (видатки споживання) – 
3779400,0 грн; 

2) Департаменту фінансів облдержадміністрації за КПКВК 3719350 
“Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступ-
ної загальної середньої освіти “Нова українська школа” на суму 288684,0 грн, 
з них: видатки споживання – 275700,0 грн, видатки розвитку – 12984,0 гри-
вень. 

5. Зменшити обсяг видатків загального фонду (видатки розвитку) облас-
ного бюджету 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” – 771500,0 гривень. 

6. Збільшити обсяг видатків спеціального фонду (видатки розвитку) об-
ласного бюджету за рахунок коштів освітньої субвенції з державного бюджету 
місцевим бюджетам по Департаменту освіти і науки облдержадміністрації за 
КПКВК 0611161 “Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти” на 
суму 21625100,0 грн, зменшивши обсяг коштів освітньої субвенції по загаль-
ному фонду та збільшивши його по спеціальному фонду на суму 21625100,0 гри-
вень. 

7. Департаменту освіти і науки облдержадміністрації подати це розпо-
рядження в установленому порядку на розгляд та погодження постійній комісії 
обласної ради з питань бюджету та фінансів, після чого Департаменту фінансів 
облдержадміністрації внести відповідні зміни до розпису обласного бюджету 
на 2019 рік. 

8. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника 
голови обласної державної адміністрації відповідно до розподілу обов’язків. 
 
 
Голова адміністрації           Дмитро ГАБІНЕТ 


