
 
 
 
 

Про збільшення обсягу доходів і 
видатків обласного бюджету на 
2020 рік 

 
 

На підставі статей 6, 39 Закону України “Про місцеві державні адміні-
страції”, розпорядження Кабінету Міністрів України від 27.11.2019 року 
№ 1106-р “Деякі питання використання у 2019 році освітньої субвенції з дер-
жавного бюджету місцевим бюджетам”, рішення сесій Деражнянської район-
ної ради від 18.06.2020 № 3-41/2020 “Про внесення змін до районного бюд-
жету на 2020 рік”, Ізяславської районної ради від 27.05.2020 № 9 “Про вне-
сення змін до районного бюджету Ізяславського району на 2020 рік”, Теофі-
польської районної ради від 12.06.2020 № 1-35/2020 “Про внесення змін до 
районного бюджету Теофіпольського району на 2020 рік”, Ярмолинецької 
районної ради від 29.05.2020 № 14 “Про внесення змін до районного бюджету 
на 2020 рік”, Війтовецької селищної ради від 14.05.2020 № 2-58/2020 “Про 
внесення змін до селищного бюджету на 2020 рік”,  Дунаєвецької селищної 
ради від 02.06.2020 № 1-50/2020 “Про внесення змін до бюджету Дунаєвецької 
селищної ради на 2020 рік”, Маківської сільської ради від 03.06.2020 № 1-34/2020 
“Про виділення коштів на співфінансування придбання шкільного автобуса за 
програмою “Шкільний автобус””, Старосинявської селищної ради від 29.05.2020 
№ 01/2020 “Про внесення змін до селищного бюджету на 2020 рік”, Гуківської 
сільської ради від 21.05.2020  4-56/2020 “Про фінансування Програми 
“Шкільний автобус” Гуківської сільської ради на 2020 рік”, Олешинської 
сільської ради від 21.05.2020 № 5 “Про внесення змін до сільського бюджету 
Олешинської сільської ради на 2020 рік”,  Солобковецької сільської ради від 
04.06.2020 № 7 “Про внесення змін до місцевого бюджету на 2020 рік”,  Гри-
цівської селищної ради від 02.06.2020 № 1 “Про внесення змін до бюджету 
Грицівської селищної об’єднаної територіальної громади на 2020 рік”, Улаша-
нівської сільської ради від 26.05.2020 № 2-18/2020 “Про внесення змін до 
сільського бюджету на 2020 рік”, керуючись підпунктом 3.1 рішення сесії 
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обласної ради від 20.12.2019 року № 22-29/2019 “Про обласний бюджет 
Хмельницької області на 2020 рік”: 

1. Збільшити обсяг доходів спеціального фонду обласного бюджету 
(бюджет розвитку) за рахунок коштів іншої субвенції з місцевого бюджету по 
коду 41053900 на суму 7 770 000,0 гривень. 

2. Збільшити обсяг видатків спеціального фонду обласного бюджету 
(бюджет розвитку) за рахунок коштів іншої субвенції з місцевого бюджету по 
Департаменту освіти і науки облдержадміністрації за КПКВК 0611161 “Забез-
печення діяльності інших закладів у сфері діяльності” на суму 7 770 000,0 гривень. 

3. 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 2020 рік. 

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


