
Додаток 3 
до розпорядження голови обласної 
державної адміністрації  
від 21.02.2020 № 187/2020-р 

 
З А Х О Д И 

щодо економного і раціонального використання коштів 
місцевих бюджетів області у 2020 році 

 

№  
з/п Зміст заходу 

Термін вико-
нання 
заходів 

Виконавці 

План економії 
та раціональ-
ного викори-
стання бюд-
жетних кош-
тів, тис.грн. 

у тому числі: 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 
Удосконалити мережу бюджетних 
установ, відділень, ліжок, штатної 
чисельності, у тому числі: 

  17999,6 4041,2 2157,5 3168,3 8632,6 

1) закладів освіти,  
у тому числі 

  11921,8 587,0 565,7 2616,0 8153,1 

мережі загальноосвітніх навчаль-
них закладів із скороченням їх кіль-
кості ( за рахунок об’єднання 
малокомплектних шкіл, зміни їх 
типу та/або ступеня, реорганізації 
тощо), підвищення наповнюва-
ності класів, груп; скорочення 
працівників загальноосвітніх 
навчальних закладів 

Протягом 
року 

Департамент освіти і 
науки облдержадміні-

страції, райдержадміні-
страції, органи місцевого 

самоврядування 

11575,5 472,0 489,4 2576,0 8038,1 
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професійно-технічних навчаль-
них закладів з урахуванням необ-
хідності їх укрупнення та здійс-
нення підготовки робітничих кад-
рів відповідно до потреб регіону 
та ринку праці використання 
потенціалу таких навчальних 
закладів для здіснення підготовки 
та перепідготовки незайнятого 
населення 

Протягом 
року 

Департамент освіти і 
науки облдержадміні-

страції 

346,3 115,0 76,3 40,0 115,0 

2) малопотужних будинків-інтерна-
тів, територіальних центрів соці-
ального обслуговування (надання 
соціальних послуг) 

Протягом 
року 

Департамент соціального 
захисту населення 

облдержадміністрації, 
райдержадміністрації, 

органи місцевого 
самоврядування

407,4 97,8 103,2 103,2 103,2 

3) малопотужних клубів, бібліотек Протягом 
року 

Управління інформацій-
ної діяльності, культури, 

національностей та 
релігій облдержадміні-
страції, райдержадміні-

страції, органи місцевого 
самоврядування

559,1 90,1 106,1 211,9 151,0 

4) закладів охорони здоров’я (у тому 
числі упорядкування ліжок звичай-
ного стаціонару), приведення до 
оптимальної чисельності кількість 
штатних одиниць у закладах охо-
рони здоров’я 

Протягом 
року 

Департамент охорони 
здоров’я облдержадмі-
ністрації, райдержадмі-
ністрації, органи місце-

вого самоврядування 

4580,8 3248,3 1332,5 0,0 0,0 



 3

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
5) інших закладів бюджетної сфери Протягом 

року 
Райдержадміністрації, 

органи місцевого 
самоврядування

530,5 18,0 50,0 237,2 225,3 

2 Спрямувати вільний залишок кош-
тів, що утворився на 01.01.2020 ро-
ку в місцевих бюджетах, на покрит-
тя дефіциту на виплату заробітної 
плати працівникам бюджетних 
установ та на оплату енергоносіїв 
бюджетної сфери 

Протягом 
року 

Райдержадміністрації, 
органи місцевого 
самоврядування 

20277,7 9014,0 595,0 265,1 10403,6 

3 За наявності дефіциту коштів 
спрямувати виплати та доплати 
стимулюючого характеру на обо-
в’язкові виплати заробітної плати 
працівникам бюджетної сфери 

Протягом 
року 

Райдержадміністрації, 
органи місцевого 
самоврядування 

757,4 542,3 71,7 71,7 71,7 

4 Здійснити перерозподіл незахи-
щених та не першочергових і не 
пріоритетних статей видатків на 
заробітну плату та оплату енерго-
носіїв бюджетної сфери 

Протягом 
року 

Райдержадміністрації, 
органи місцевого 
самоврядування 

600,2 515,2 25,0 5,0 55,0 

5 Спрямувати трансферти з інших 
місцевих бюджетів на покриття 
дефіциту коштів на обов’язкові 
виплати заробітної плати праців-
никам та оплату енергоносіїв 
бюджетної сфери 

Протягом 
року 

Райдержадміністрації, 
органи місцевого 
самоврядування 

12193,8 5517,3 2773,7 1614,1 2288,7 

6 Припинити у разі наявного дефі-
циту підготовку проєктів нових 
та внесення змін до діючих цільо-
вих програм, що потребують до-
даткового фінансового ресурсу 

Протягом 
року 

Райдержадміністрації, 
органи місцевого 
самоврядування 

– – – – – 
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7 Забезпечити жорсткий режим 

економного використання енерго-
носіїв та продовжити роботу з 
упровадження енергозберігаючих 
технологій 

Протягом 
року 

Структурні підрозділи 
облдержадміністрації, 
райдержадміністрації, 

органи місцевого 
самоврядування

13765,4 3642,5 1180,6 2254,6 6687,7 

8 Інші заходи Протягом 
року 

Структурні підрозділи 
облдержадміністрації, 
райдержадміністрації, 

органи місцевого 
самоврядування

13614,5 4432,4 3119,1 1954,1 4108,9 

 РАЗОМ:   79208,6 27704,9 9922,6 9332,9 32248,2 
 
 
  Керівник апарату  
  адміністрації           Оксана САМОЛЮК 


