
 
 
 
 

Про збільшення обсягу доходів 
та видатків обласного бюджету 
на 2020 рік 

 
 

На підставі статей 6, 39 Закону України “Про місцеві державні адміні-
страції”, постанов Кабінету Міністрів України від 19 серпня 2020 року № 745 
“Про затвердження Порядку фінансування виборчих комісій під час підготовки 
і проведення місцевих виборів”, від 19 серпня 2020 року № 756 “Про затверд-
ження Порядку фінансування виготовлення органами ведення Державного 
реєстру виборців списків виборців та іменних запрошень для підготовки і про-
ведення голосування на місцевих виборах”, постанови Центральної виборчої 
комісії від 04 вересня 2020 року № 224 “Про затвердження Розподілів субвенції 
з державного бюджету місцевим бюджетам на підготовку і проведення місце-
вих виборів 25 жовтня 2020 року та на виготовлення органами ведення Держав-
ного реєстру виборців списків виборців та іменних запрошень”, керуючись 
пунктом 3.1 рішення обласної ради від 20.12.2019 року № 22-29/2019 “Про 
обласний бюджет Хмельницької області на 2020 рік”: 

1. Збільшити  на суму 84 190 700,0 гривень. 

2. Збільшити обсяг видатків загального фонду обласного бюджету на 
2020 рік по: 

1) головному розпоряднику коштів обласного бюджету – Департаменту 
фінансів обласної державної адміністрації – за бюджетною програмою 3719620 
“Субвенція з місцевого бюджету на проведення виборів депутатів місцевих рад 
та сільських, селищних, міських голів за рахунок відповідної субвенції з 
державного бюджету” на суму 77 363 003,0 грн; 

2) головному розпоряднику коштів обласного бюджету – Хмельницькій 
обласній раді – за бюджетною програмою 0110191 “Проведення місцевих ви-
борів” на суму 6 827 697,0 гривень. 
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3. Розподілити кошти субвенції на проведення місцевих виборів 25 жовт-
ня 2020 року між бюджетами міст обласного значення, районів, об’єднаних 
територіальних громад згідно з додатком 1. 

4. Розподілити кошти субвенції на виготовлення органами ведення Дер-
жавного реєстру виборців списків виборців та іменних запрошень для підго-
товки і проведення місцевих виборів 25 жовтня 2020 року між місцевими 
бюджетами згідно з додатком 2. 

5. Внести зміни до показників міжбюджетних трансфертів на 2020 рік з 
обласного бюджету місцевим бюджетам у розрізі міст обласного значення, 
районів, об’єднаних територіальних громад області згідно з додатком 3, про що 
поінформувати обласну раду. 

6. Департаменту фінансів обласної державної адміністрації внести відпо-
відні зміни до розпису обласного бюджету на 2020 рік. 

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


