
 
 
 
 
Про зменшення обсягу доходів 
та видатків обласного бюджету 
на 2019 рік 

 
 

На підставі статті 6 Закону України “Про місцеві державні адміністра-
ції”, розпорядження Кабінету Міністрів України від 15.11.2019 року № 1081-р 
“Про перерозподіл та розподіл деяких видатків державного бюджету, передба-
чених Міністерству соціальної політики на 2019 рік”, пункту 3.3 рішення об-
ласної ради від 21.12.2018 року № 26-23/2018 “Про обласний бюджет Хмель-
ницької області на 2019 рік”: 

1. Зменшити обсяг загального фонду обласного бюджету на 2019 рік: 
1) за доходами по коду 41035800 “Субвенція з державного бюджету міс-

цевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та 
дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення бать-
кам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитя-
чих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом “гроші хо-
дять за дитиною”, оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та 
виплату соціальної допомоги на утримання дитини в сім’ї патронатного 
вихователя, підтримку малих групових будинків ” на суму 5 446 200,0 гривень; 

2) за видатками по бюджетній програмі 3719250 “Субвенція з місцевого 
бюджету на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихо-
вателям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будин-
ках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом “гроші ходять за дити-
ною”, оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплату со-
ціальної допомоги на утримання дитини в сім’ї патронатного вихователя, 
підтримку малих групових будинків за рахунок відповідної субвенції з 
державного бюджету” на суму 5 446 200,0 гривень. 
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2. Внести зміни до показників міжбюджетних трансфертів, врахованих в 
обласному бюджеті на 2019 рік, у розрізі міст обласного значення та районів 
області згідно з додатком, про що поінформувати обласну раду. 

3. Департаменту фінансів обласної державної адміністрації внести відпо-
відні зміни до розпису асигнувань обласного бюджету на 2019 рік після отри-
мання повідомлення Державної казначейської служби України про зміни до 
річного та помісячного розпису асигнувань.  

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


