
 
 
 
 

Про збільшення обсягу доходів і 
видатків обласного бюджету на 
2021 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 бюд-
жету місцевим бюджетам у 2020 році та перерозподіл деяких видатків держав-
ного бюджету, передбачених Міністерству освіти і науки на 2020 рік”, відпо-
відно до статті 101 Бюджетного кодексу України, враховуючи рішення сесій: 
Антонінської селищної ради від 26.04.2021 року № 3 “Про внесення змін до 
селищного бюджету Антонінської селищної ради на 2021 рік”, Білогірської 
селищної ради від 30.04.2021 року № 10-08/2021 “Про внесення змін до бюд-
жету Білогірської селищної ради на 2021 рік”, Грицівської селищної ради від 
27.04.2021 року № 2 “Про внесення змін до бюджету Грицівської селищної тери-
торіальної громади на 2021 рік”, Дунаєвецької міської ради від 16.03.2021 року 
№ 4-8/2021 “Про внесення змін до міського бюджету на 2021 рік”, Красилів-
ської міської ради від 16.04.2021 року № 3 “Про внесення змін до рішення місь-
кої ради від 24.12.2020 року № 9 “Про бюджет Красилівської міської територі-
альної громади на 2021 рік”, Старосинявської селищної ради від 30.03.2021 року 
№ 33-7/2021 “Про внесення змін до селищного бюджету на 2021 рік”, керую-
чись 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 спеціального фонду обласного бюджету (бюд-
жет розвитку) по коду 41053900 “Інша субвенція з місцевого бюджету” на суму 
4 095 000,0 гривень. 

2. Збільшити обсяг видатків спеціального фонду обласного бюджету (бюд-
жет розвитку) за рахунок коштів іншої субвенції з місцевих бюджетів Депар-
таменту освіти і науки обласної державної адміністрації за КПКВК 0611142 
“Інші програми та заходи у сфері освіти” на суму 4 095 000,0 гривень. 
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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 Департа-
менту фінансів обласної державної адміністрації внести відповідні зміни до 
розпису обласного бюджету на 2021 рік. 

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


