
 
 
 
 

Про збільшення обсягу доходів і 
видатків обласного бюджету та 
перерозподіл бюджетних призна-
чень на 2020 рік 

 
 

На підставі статей 6, 39 Закону України “Про місцеві державні адміні-
страції”, Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про Дер-
жавний бюджет України на 2020 рік”, постанови Кабінету Міністрів України 
від 26.08.2020 року № 750 “Про підвищення оплати праці працівників установ, 
закладів та організацій бюджетної сфери”, відповідно до підпункту 3.1 пункту 
3, пункту 12 рішення сесії обласної ради від 20.12.2019 року № 22-29/2019 
“Про обласний бюджет Хмельницької області на 2020 рік”, керуючись пунк-
том 11 статті 23 Бюджетного кодексу України: 

1. Збільшити обсяг доходів загального фонду обласного бюджету за 
рахунок коштів освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 
по коду 41033900 в сумі 4 995 500,0 гривень. 

2. Збільшити обсяг видатків споживання загального фонду обласного 
бюджету за рахунок коштів освітньої субвенції з державного бюджету місце-
вим бюджетам в сумі 4 995 500,0 гривень. 

3. Розподілити кошти освітньої субвенції для: 
1) Департаменту освіти і науки обласної державної адміністрації на суму 

4 789 500,0 грн, а саме за: 
КПКВК 0611030 “Надання загальної середньої освіти спеціальними 

закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції 
фізичного та/або розумового розвитку” в сумі 1 300 000,0 грн (у тому числі на 
оплату праці – 1064 300,0 грн); 

КПКВК 0611040 “Надання загальної середньої освіти санаторними 
закладами загальної середньої освіти з відповідним профілем для дітей, які 
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потребують тривалого лікування” в сумі 415 700,0 грн (у тому числі на оплату 
праці – 340 800,0 грн); 

КПКВК 0611050 “Надання загальної середньої освіти спеціалізованими 
закладами загальної середньої освіти” в сумі 362 300,0 грн (у тому числі на 
оплату праці – 297 000,0 грн); 

КПКВК 0611060 “Забезпечення належних умов для виховання та роз-
витку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих 
будинках” в сумі 233 200,0 грн (у тому числі на оплату праці – 191 100,0 грн); 

КПКВК 0611020 “Надання загальної середньої освіти закладами загаль-
ної середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, 
групами))” в сумі 1 126 400,0 грн (у тому числі на оплату праці – 926 100,0 грн); 

КПКВК 0611070 “Надання загальної середньої освіти навчально-реабі-
літаційними центрами для дітей з особливими освітніми потребами, зумовле-
ними складними порушеннями розвитку” в сумі 992 000,0 грн (у тому числі на 
оплату праці – 819 300,0 грн); 

КПКВК 0611120 “Підготовка кадрів закладами фахової передвищої 
освіти” в сумі 359 900,0 грн; 

2) Департаменту охорони здоров’я обласної державної адміністрації за 
КПКВК 0711120 “Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти” в 
сумі 130 000,0 грн; 

3) Департаменту інформаційної діяльності, культури, національностей та 
релігій обласної державної адміністрації за КПКВК 1011120 “Підготовка 
кадрів закладами фахової передвищої освіти” в сумі 76 000 гривень. 

4. Здійснити перерозподіл бюджетних призначень, передбачених по за-
гальному фонду обласного бюджету (видатки споживання) по: 

1) Департаменту освіти і науки обласної державної адміністрації, а саме: 
зменшити бюджетні призначення за: 
КПКВК 0611050 “Надання загальної середньої освіти спеціалізованими 

закладами загальної середньої освіти” в сумі  1 349 930,0 грн; 
КПКВК 0611060 “Забезпечення належних умов для виховання та роз-

витку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих 
будинках” в сумі 45 700,0 грн (у тому числі на оплату праці – 37 518,0 грн); 

КПКВК 0611070 “Надання загальної середньої освіти навчально-реабі-
літаційними центрами для дітей з особливими освітніми потребами, зумовле-
ними складними порушеннями розвитку” в сумі 30 608,0 грн (у тому числі на 
оплату праці – 14 202,0 грн); 

збільшити бюджетні призначення за: 
КПКВК 0611020 “Надання загальної середньої освіти закладами загаль-

ної середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, 
групами))” в сумі 95 600,0 грн (у тому числі на оплату праці – 78 342,0 грн); 

КПКВК 0611030 “Надання загальної середньої освіти спеціальними 
закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізич-
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ного та/або розумового розвитку” в сумі 161 138,0 грн (у тому числі на оплату 
праці – 124 680,0 грн); 

КПКВК 0611040 “Надання загальної середньої освіти санаторними 
закладами загальної середньої освіти з відповідним профілем для дітей, які 
потребують тривалого лікування” в сумі 128 400,0 грн (у тому числі на оплату 
праці – 105 544,0 грн); 

КПКВК 0611090 “Надання позашкільної освіти закладами позашкільної 
освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми” в сумі 620 900,0 грн (у тому 
числі на оплату праці – 532 603,0 грн); 

КПКВК 0611140 “Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закла-
дами післядипломної освіти” в сумі 420 200,0 грн (у тому числі на оплату 
праці – 342 000,0 грн); 

2) Департаменту охорони здоров’я обласної державної адміністрації, 
а саме: 

зменшити бюджетні призначення за КПКВК 0712040 “Санаторно-ку-
рортна допомога населенню” в сумі 1 566 200,0 грн; 

збільшити бюджетні призначення за: 
КПКВК 0712050 “Медико-соціальний захист дітей-сиріт і дітей, позбав-

лених батьківського піклування” в сумі 291 600,0 грн; 
КПКВК 0712060 “Створення банків крові та її компонентів” в сумі 

300 400,0 грн; 
КПКВК 0712130 “Проведення належної медико-соціальної експертизи 

(МСЕК)” у сумі 208 100,0 грн; 
КПКВК 0712151 “Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охо-

рони здоров’я” в сумі 699 800,0 грн; 
КПКВК 0711120 “Підготовка кадрів закладами фахової передвищої 

освіти” в сумі 66 300 грн; 
3) Департаменту соціального захисту населення обласної державної 

адміністрації, а саме: 
зменшити бюджетні призначення за: 
КПКВК 0813140 “Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з 

оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення 
громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)” в сумі 
1 641 430,0 грн; 

КПКВК 0813241 “Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соці-
ального захисту і соціального забезпечення” в сумі 417 440,0 грн (у тому 
числі: на оплату праці – 323100,0 грн; комунальні послуги та енергоносії – 
16 040,0 грн; 

збільшити бюджетні призначення за: 
КПКВК 0813101 “Забезпечення соціальними послугами стаціонарного до-

гляду з наданням місця для проживання дітей з вадами фізичного та розумового 
розвитку” в сумі 233 790,0 грн (у тому числі на оплату праці – 93 270,0 грн); 
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КПКВК 0813102 “Забезпечення соціальними послугами стаціонарного 
догляду з наданням місця для проживання, всебічної підтримки, захисту та 
безпеки осіб, які не можуть вести самостійний спосіб життя через похилий вік, 
фізичні та розумові вади, психічні захворювання або інші хвороби” в сумі 
1 767 250,0 грн (у тому числі на оплату праці – 1 442 850,0 грн); 

КПКВК 0813200 “Забезпечення обробки інформації з нарахування та 
виплати допомог і компенсацій” у сумі 57 830,0 грн (у тому числі на оплату 
праці – 47 640,0 грн); 

4) Службі у справах дітей обласної державної адміністрації, а саме: 
зменшити бюджетні призначення за КПКВК 0913112 “Заходи державної 

політики з питань дітей та їх соціального захисту” в сумі 94 600,0 грн; 
збільшити бюджетні призначення за КПКВК 0913111 “Утримання закладів, 

що надають соціальні послуги дітям, які опинилися у складних життєвих обста-
винах, підтримка функціонування дитячих будинків сімейного типу та прийомних 
сімей” в сумі 94 600,0 грн (у тому числі на оплату праці – 84 100,0 грн); 

5) управлінню молоді та спорту облдержадміністрації, а саме: 
зменшити бюджетні призначення за КПКВК 1113131 “Здійснення захо-

дів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної про-
грами “Молодь України” в сумі 413 630,0 грн; 

збільшити бюджетні призначення за: 
КПКВК 1113111 “Утримання закладів, що надають соціальні послуги 

дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, підтримка функціону-
вання дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей” у сумі 11 630,0 грн 
(у тому числі на оплату праці – 9 900,0 грн); 

КПКВК 1113121 “Утримання та забезпечення діяльності центрів соціаль-
них служб для сім’ї, дітей та молоді” в сумі 20 200,0 грн (у тому числі на 
оплату праці –  20 200,0 грн); 

КПКВК 1113241 “Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соці-
ального захисту і соціального забезпечення” в сумі 58 260,0 грн (у тому числі 
на оплату праці – 47 700,0 грн); 

КПКВК 1115021 “Утримання центрів фізичної культури і спорту осіб з 
інвалідністю і реабілітаційних шкіл” у сумі 43 900,0 грн (у тому числі на 
оплату праці 43 900,0 грн); 

КПКВК 1115031 “Утримання та навчально-тренувальна робота кому-
нальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл” у сумі 95 650,0 грн (у тому числі 
на оплату праці – 78 400,0 грн); 

КПКВК 1115032 “Фінансова підтримка дитячо-юнацьких спортивних 
шкіл фізкультурно-спортивних товариств” у сумі 62 800,0 грн; 

КПКВК 1115033 “Забезпечення підготовки спортсменів школами вищої 
спортивної майстерності” в сумі 67 400,0 грн (у тому числі на оплату праці – 
56 200,0 грн); 
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КПКВК 1115053 “Фінансова підтримка на утримання місцевих осередків 
(рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості” в 
сумі 42 200,0 грн; 

КПКВК 1115061 “Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного 
здоров’я населення “Спорт для всіх” та проведення фізкультурно-масових 
заходів серед населення регіону” у сумі 11 590,0 грн (у тому числі на оплату 
праці – 9 500,0 грн); 

6) Департаменту інформаційної діяльності, культури, національностей та 
релігій обласної державної адміністрації, а саме: 

зменшити бюджетні призначення за: 
КПКВК 1011120 “Підготовка кадрів закладами фахової передвищої 

освіти” на суму 831 200,0 грн; 
КПКВК 1014082 “Інші заходи в галузі культури і мистецтва” на суму 

451346,0 грн; 
збільшити бюджетні призначення за: 
КПКВК 1014010 “Фінансова підтримка театрів” на суму 363 554,0 грн; 
КПКВК 1014020 “Фінансова підтримка фiлармонiй, художніх і музичних 

колективів, ансамблів, концертних та циркових організацій” на суму 536 420,0 грн; 
КПКВК 1014030 “Забезпечення діяльності бібліотек” на суму 220 340,0 грн 

(у тому числі на оплату праці – 220 340,0 грн); 
КПКВК 1014040 “Забезпечення діяльності музеїв i виставок” на суму 

71 312,0 грн (у тому числі на оплату праці – 71 312,0 грн); 
КПКВК 1014050 “Забезпечення діяльності заповідників” на суму 74 520,0 грн 

(у тому числі на оплату праці – 62 060,0 грн); 
КПКВК 1014081 “Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури 

і мистецтва” на суму 16 400,0 грн (у тому числі на оплату праці – 16 400,0 грн). 

5. Департаменту фінансів облдержадміністрації подати це розпоряджен-
ня в установленому порядку на розгляд та погодження постійної комісії 
обласної ради з питань бюджету та фінансів, після чого внести відповідні 
зміни до розпису обласного бюджету на 2020 рік. 

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


