
 
 

Про перерозподіл та зміну мети 
бюджетних призначень, передбачених 
в обласному бюджеті на 2020 рік 

 
 

На підставі статей 6, 18 Закону України “Про місцеві державні адміні-
страції”, керуючись пунктом 12 рішення сесії обласної ради від 20.12.2019 року 
№ 22-29/2019 “Про обласний бюджет Хмельницької області на 2020 рік”: 

1. Здійснити перерозподіл бюджетних призначень, передбачених на 2020 рік 
Департаменту освіти і науки обласної державної адміністрації по загальному 
фонду обласного бюджету, а саме: 

1) зменшити бюджетні призначення в сумі 23,3 тис. грн за КПКВК 0619330 “Суб-
венція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими 
освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету”, з них: 

видатки споживання в сумі 11,3тис. грн; 
видатки розвитку (по бюджету міста Кам’янець-Подільський) у сумі 

12,0 тис. грн; 
2) збільшити бюджетні призначення в сумі 23,3тис. грн за КПКВК 0611110 

“Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та 
іншими закладами освіти”, з них: 

видатки споживання в сумі 11,3 тис. грн; 
видатки розвитку в сумі 12,0 тис. гривень. 

2. Змінити мету бюджетних призначень, передбачених Департаменту 
освіти і науки обласної державної адміністрації на 2020 рік за КПКВК 0611110 
“Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та 
іншими закладами освіти” по загальному фонду обласного бюджету (видатки 
споживання), за рахунок: 

1) залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюд-
жетного періоду (видатки споживання) в сумі: 

20,801 тис. грн, передбачених на проведення просочення дерев’яних 
конструкцій приміщень Вищого професійного училища № 36 с. Балин, спрямував-
ши їх для вказаного закладу на встановлення пожежної сигналізації приміщень; 
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34,187 тис. грн, передбачених на встановлення блискавкозахисту гурто-
житку Грицівського вищого професійного училища № 38, спрямувавши їх на 
проведення ремонту системи пожежної сигналізації та оповіщення в гурто-
житку; 

44,0 тис.грн, передбачених на проведення просочення дерев’яних кон-
струкцій приміщень Державного навчального закладу “Лісоводський профе-
сійний аграрний ліцей”, спрямувавши їх на встановлення блискавкозахисту 
навчального закладу; 

50,801 тис. грн, передбачених на проведення просочення дерев’яних 
конструкцій приміщень та встановлення пожежної сигналізації Державному 
навчальному закладу “Полонський агропромисловий центр професійної освіти”, 
спрямувавши їх на проведення просочення дерев’яних конструкцій навчаль-
ного корпусу вказаного закладу; 

20,714 тис. грн, передбачених на проведення просочення дерев’яних 
конструкцій гуртожитку та встановлення пожежної сигналізації Плужнен-
ському професійному аграрному ліцею, спрямувавши їх на проведення ре-
монту електропроводки у гуртожитку вказаного закладу; 

2) коштів обласного бюджету (видатки споживання) в сумі: 
45,050 тис. грн, передбачених на проведення перезарядки вогнегасників 

Вищому професійному училищу № 36 с. Балин, спрямувавши на встановлення 
пожежної сигналізації приміщень закладу; 

8,908 тис. грн, передбачених на проведення протипожежної сигналізації 
Плужненському професійному аграрному ліцею, спрямувавши на проведення 
ремонту електропроводки у гуртожитку; 

3) коштів обласного бюджету (видатки розвитку) в сумі: 
25,395 тис. грн, передбачених на придбання обладнання та інвентарю 

для їдальні та лабораторії з підготовки поварів, офіціантів та кондитерів 
Нетішинського професійного ліцею, спрямувавши на придбання протипожеж-
них дверей у приміщення електрощитових навчального закладу; 

299,671 тис. грн, передбачених на проведення капітального ремонту даху 
адміністративної будівлі Хмельницького державного центру естетичного вихо-
вання учнівської молоді, спрямувавши на проведення капітального ремонту 
приміщення центру. 

3. Департаменту освіти і науки обласної державної адміністрації подати 
це розпорядження в установленому порядку на розгляд та погодження постій-
ній комісії обласної ради з питань бюджету та фінансів, після чого Депар-
таменту фінансів обласної державної адміністрації 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 


