
 
 
 
 

Про обсяг доходів і видатків облас-
ного бюджету на 2020 рік 

 
 

На підставі статей 6, 39 Закону України “Про місцеві державні адміні-
страції”, розпорядження Кабінету Міністрів України від 16.12.2020 року № 1570-р 
“Про розподіл резерву коштів освітньої субвенції з державного бюджету місце-
вим бюджетам у 2020 році та перерозподіл деяких видатків державного бюд-
жету, передбачених Міністерству освіти і науки на 2020 рік”, керуючись 
пунктом 3.2 рішення сесії обласної ради від 20.12.2019 року № 22-29/2019 “Про 
обласний бюджет Хмельницької області на 2020 рік”: 

1. Збільшити обсяг доходів загального фонду обласного бюджету по коду 
41033900 “Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам” на 
суму 17 574 300 гривень. 

2. Зменшити обсяг доходів загального фонду обласного бюджету по кодах: 
41037200 “Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на за-

безпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти “Нова 
українська школа” на суму 92 800,0 грн; 

41054900 “Субвенція з місцевого бюджету на реалізацію програми “Спро-
можна школа для кращих результатів” за рахунок відповідної субвенції з дер-
жавного бюджету” на суму 487 400,0 гривень. 

3. Збільшити обсяг видатків спеціального фонду (видатки розвитку) за 
рахунок коштів освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 
на придбання шкільних автобусів, у тому числі обладнаних місцями для дітей з 
особливими освітніми потребами по Департаменту освіти і науки обласної 
державної адміністрації за КПКВК 0611161 “Забезпечення діяльності інших за-
кладів у сфері освіти” на суму 17 574 300,0 грн, зменшивши обсяг цієї субвенції 
по загальному фонду та збільшивши по спеціальному фонду.  
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4. Зменшити обсяг видатків загального фонду обласного бюджету (видат-
ки розвитку) по Департаменту освіти і науки обласної державної адміністрації 
за: 

КПКВК 0919350 “Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якіс-
ної, сучасної та доступної загальної середньої освіти “Нова українська школа” 
за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету” на суму 92 800,0 грн 
(по бюджету міста Хмельницького – 81 600,0 грн; по районному бюджету 
Хмельницького району – 7 100,0 грн; по районному бюджету Чемеровецького 
району – 2 900,0 грн; по бюджету Крупецької сільської об’єднаної територі-
альної громади – 1 200,0 грн); 

КПКВК 0919360 “Субвенція з місцевого бюджету на реалізацію програми 
“Спроможна школа для кращих результатів” за рахунок відповідної субвенції з 
державного бюджету на суму 487 400,0 грн (у тому числі по бюджету Антонін-
ської селищної об’єднаної територіальної громади – 389 060,0 грн). 

5. 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. 

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


