
 
 
 
 

Про збільшення обсягу доходів і 
видатків обласного бюджету на 
2021 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 17.05.2021 року № 476 “Деякі питання надання субвенції 
з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та 
доступної загальної середньої освіти “Нова українська школа” у 2021 році”, 
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 41037200 “Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпе-
чення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти “Нова україн-
ська школа” на суму 52 906 400,0 гривень. 

2. Збільшити обсяг видатків загального фонду обласного бюджету по 
Департаменту освіти, науки, молоді та спорту обласної державної адміністрації 
за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 
забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти “Нова 
українська школа” на суму 52 906 400,0 грн, розподіливши їх у такому порядку: 

1) для перерахування бюджетам територіальних громад згідно з додатком 
до цього розпорядження: 

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” – 335 333,0 грн на здійснення (у разі потреби) 
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витрат на відрядження для підвищення кваліфікації вчителів, асистентів вчи-
телів закладів загальної середньої освіти; 

по загальному фонду (видатки розвитку) за КПКВК 0619350 “Субвенція з 
місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної 
середньої освіти “Нова українська школа” за рахунок відповідної субвенції з 
державного бюджету” – 37 720 235,0 грн, з них на: 

закупівлю засобів навчання та обладнання (крім комп’ютерного) для 
учнів початкових класів, що навчаються за новими методиками відповідно 
до Концепції “Нова українська школа” – 9 126 047,0 грн; 

закупівлю сучасних меблів для початкових класів нової української 
школи – 12 891 784,0 грн; 

закупівлю комп’ютерного обладнання для початкових класів – 14 617 104,0 грн; 
закупівлю комп’ютерного та мультимедійного обладнання, пристосувань 

для навчальних кабінетів, засобів навчання, у тому числі навчально-методичної 
та навчальної літератури, зошитів з друкованою основою, у тому числі їх 
електронних версій та з аудіосупроводом, для закладів загальної середньої 
освіти, що є учасниками всеукраїнського інноваційного освітнього проєкту за 
темою “Розроблення і впровадження навчально-методичного забезпечення для 
закладів загальної середньої освіти в умовах реалізації Державного стандарту 
базової середньої освіти” – 1 085 300,0 грн; 

2) по загальному фонду (видатки споживання) за КПКВК 0611182 “Вико-
нання заходів, спрямованих на забезпечення якісної, сучасної та доступної 
загальної середньої освіти “Нова українська школа” за рахунок субвенції з дер-
жавного бюджету місцевим бюджетам” для підвищення кваліфікації педаго-
гічних працівників та проведення супервізії на суму 14 361 967,0 грн, з яких на: 

проведення супервізії – 794 083,0 грн; 
оплату праці тренерів-педагогів за підвищення кваліфікації осіб – 

291 906,0 грн; 
оплату (у разі потреби) проживання, харчування та проїзду до місця 

відрядження і назад тренерів, тренерів-педагогів, яких залучено до підвищення 
кваліфікації осіб – 6 034,0 грн; 

придбання предметів та матеріалів, тиражування матеріалів для забезпе-
чення здійснення закладами післядипломної педагогічної освіти заходів з під-
вищення кваліфікації для впровадження нових методик відповідно до Кон-
цепції “Нова українська школа” – 60 762,0 грн; 

здійснення (у разі потреби) витрат на відрядження для підвищення 
кваліфікації вчителів, асистентів вчителів закладів загальної середньої освіти – 
5 359,0 грн; 

підвищення кваліфікації педагогічних працівників та проведення суперві-
зії – 13 203 823,0 грн (у тому числі видатки на проведення супервізії – 186 217,0 грн; 
підвищення кваліфікації вчителів, асистентів вчителів у закладах післядиплом-
ної педагогічної освіти комунальної форми власності – 2 893 506,0 грн; підвищення 
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кваліфікації вчителів, які забезпечують здобуття учнями 5-11 (12) класів загальної 
середньої освіти – 10 124 100,0 грн). Сконцентрувати цей обсяг субвенції по 
Хмельницькому обласному інституту післядипломної педагогічної освіти для 
подальшого їх розподілу; 

3) по спеціальному фонду (видатки розвитку) за КПКВК 0611182 “Вико-
нання заходів, спрямованих на забезпечення якісної, сучасної та доступної 
загальної середньої освіти “Нова українська школа” за рахунок субвенції з 
державного бюджету місцевим бюджетам” для закупівлі засобів навчання та 
обладнання (крім комп’ютерного), сучасних меблів та комп’ютерного облад-
нання нової української школи – 488 865,0 грн, зменшивши обсяг коштів суб-
венції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, 
сучасної та доступної загальної середньої освіти “Нова українська школа” 
у 2021 році на суму 488 865,0 грн по загальному фонду та збільшивши його по 
спеціальному фонду обласного бюджету. 

3. Департаменту освіти, науки, молоді та спорту обласної державної 
адміністрації, рекомендувати органам місцевого самоврядування забезпечити 
закупівлю засобів навчання та обладнання, у тому числі комп’ютерного та 
сучасних меблів, для навчальних кабінетів початкової школи для закладів 
загальної середньої освіти та їх доставку на засадах співфінансування, перед-
баченого пунктом 4 постанови 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”, а саме для: 

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

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

4. Департаменту освіти, науки, молоді та спорту обласної державної 
адміністрації подати це розпорядження в установленому порядку на розгляд та 
погодження постійній комісії обласної ради з питань бюджету та фінансів, 
після чого Департаменту фінансів обласної державної адміністрації внести 
відповідні зміни до розпису обласного бюджету на 2021 рік. 

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


