
 
 
 
 

Про збільшення обсягу доходів і 
видатків обласного бюджету на 
2021 рік 

 
 

На підставі статей 6, 39 Закону України “Про місцеві державні адміні-
страції”, постанови Кабінету Міністрів України від 21.04.2021 року № 403 
“Деякі питання надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 
на заходи, спрямовані на боротьбу з гострою респіраторною хворобою COVID-19, 
спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками під час навчального 
процесу у закладах загальної середньої освіти”, керуючись підпунктом 3.1 
пункту 3 рішення сесії обласної ради від 24.12.2020 року №  10-2/2020 “Про 
обласний бюджет Хмельницької області на 2021 рік”: 

1. Збільшити обсяг доходів загального фонду обласного бюджету по ко-
ду 41035900 “Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на заходи, 
спрямовані на боротьбу з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричи-
неною коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками під час навчального про-
цесу у закладах загальної середньої освіти” на суму 33 298 600,0 гривень. 

2. Збільшити за рахунок вказаної субвенції обсяг видатків загального 
фонду (видатки споживання) обласного бюджету по Департаменту освіти і 
науки обласної державної адміністрації за КПКВК 0611046 “Централізовані 
заходи у сфері освіти” на суму 683 100,0 грн на придбання засобів захисту, 
необхідних для організації протиепідемічних заходів під час проведення основ-
ної та додаткової сесій зовнішнього незалежного оцінювання у 2021 році. 

3. Збільшити за рахунок вказаної субвенції обсяг видатків спеціального 
фонду (видатки розвитку) обласного бюджету по Департаменту освіти і науки 
облдержадміністрації за КПКВК 0611046 “Централізовані заходи у сфері 
освіти” на суму 32 615 500,0 грн на придбання ноутбуків для педагогічних 
працівників комунальних закладів загальної середньої освіти та їх філій для 
організації дистанційного навчання, інших форм здобуття загальної середньої 
освіти з використанням технологій дистанційного навчання, зменшивши вка-
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заний обсяг цієї субвенції по загальному фонду та збільшивши по спеціальному 
фонду. 

4. Департаменту освіти і науки облдержадміністрації:  
1) здійснити розподіл придбаних ноутбуків та засобів захисту з дотриман-

ням вимог, передбачених пунктами 7 та 11 Порядку та умов надання субвенції з 
державного бюджету місцевим  бюджетам на заходи, спрямовані на боротьбу з 
гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом 
SARS-CoV-2, та її наслідками під час навчального процесу у закладах загальної 
середньої освіти, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 
21.04.2021 року № 403 (далі – Порядок та умови); 

2) Забезпечити використання коштів субвенції на придбання ноутбуків з 
дотриманням вимог, передбачених пунктом 9 цього Порядку та умов, а саме на 
засадах співфінансування: 

для обласних бюджетів, бюджетів міських територіальних громад, 
чисельність населення яких на 01 січня 2020 року становила понад 40 000 осіб: 
не більше 70 відсотків – за рахунок субвенції та не менше 30 відсотків – 
за рахунок коштів місцевих бюджетів; 

для бюджетів міських територіальних громад, чисельність населення яких 
на 01 січня 2020 року становила менше 40 000 осіб, селищних територіальних 
громад, сільських територіальних громад: не більше 90 відсотків – за рахунок 
субвенції та не менше 10 відсотків – за рахунок коштів місцевих бюджетів; 

3) здійснити придбання ноутбуків та засобів захисту шляхом централі-
зованої закупівлі та забезпечити постачання придбаних ноутбуків до закладів 
загальної середньої освіти та їх філій, а засобів захисту – до пунктів проведення 
основної та додаткової сесій зовнішнього незалежного оцінювання у 2021 році. 

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 2021 рік. 

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


