
 
 
 
 

Про збільшення обсягу доходів і 
видатків обласного бюджету на 
2020 рік 

 
 

На підставі статей 6, 39 Закону України “Про місцеві державні адміні-
страції”, постанов Кабінету Міністрів України від 04.04.2018 року № 237 “Деякі 
питання надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 
забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти “Нова 
українська школа”, від 21.10.2020 № 984 “Про виділення у 2020 році коштів на 
забезпечення дезінфікуючими засобами захисту учасників освітнього процесу в 
закладах загальної середньої освіти”, керуючись пунктом 3.1 рішення сесії 
обласної ради від 20.12.2019 року № 22-29/2019 “Про обласний бюджет Хмель-
ницької області на 2020 рік”: 

1. Збільшити обсяг доходів загального фонду обласного бюджету за 
рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забез-
печення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти “Нова україн-
ська школа” у 2020 році по коду 41037200 на суму 18 065 200,0 гривень. 

2. Збільшити обсяг видатків загального фонду обласного бюджету за 
рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забез-
печення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти “Нова 
українська школа” у 2020 році на суму 18 065 200,0 гривень. 

3. Розподілити кошти субвенції по Департаменту освіти і науки обласної 
державної адміністрації на закупівлю засобів захисту учасників освітнього 
процесу в закладах загальної середньої освіти під час карантину в сумі 
18 065 200,0 грн у такому порядку: 

1) по загальному фонду (видатки споживання) за КПКВК 0619350 “Суб-
венція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної 
загальної середньої освіти “Нова українська школа” за рахунок відповідної 
субвенції з державного бюджету” – 17 654 409,0 грн для перерахування бюд-
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жетам районів, міст обласного значення та об’єднаних територіальних громад 
згідно з додатком до цього розпорядження; 

2) по загальному фонду (видатки споживання) за: 
КПКВК 0611020 “Надання загальної середньої освіти закладами загальної 

середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, 
групами))” – 177 361,0 грн; 

КПКВК 0611030 “Надання загальної середньої освіти спеціальними за-
кладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізик-
ного та/або розумового розвитку” – 80 641,0 грн; 

КПКВК 0611040 “Надання загальної середньої освіти санаторними закла-
дами загальної середньої освіти з відповідним профілем для дітей, які потре-
бують тривалого лікування” – 42 478,0 грн; 

КПКВК 0611050 “Надання загальної середньої освіти спеціалізованими 
закладами загальної середньої освіти” – 62 475,0 грн; 

КПКВК 0611070 “Надання загальної середньої освіти навчально-реабілі-
таційними центрами для дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими 
складними порушеннями розвитку” – 47 836,0 гривень. 

4. 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 Департа-
менту фінансів обласної державної адміністрації внести відповідні зміни до 
розпису обласного бюджету на 2020 рік. 

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


