
 
 
 
 
Про збільшення доходів та видатків 
загального фонду обласного бюджету 
та розподіл субвенції на 2021 рік 

 
 

На підставі статей 6, 18 Закону України “Про місцеві державні адміні-
страції”, постанови Кабінету Міністрів України від 28 липня 2021 року № 853 
“Деякі питання надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 
на розроблення комплексних планів просторового розвитку територій територі-
альних громад”, протоколу засідання робочої групи з координації роботи щодо 
розгляду заяв та розподілу обсягів субвенції на розроблення комплексних 
планів просторового розвитку територій територіальних громад Хмельницької 
області як консультативного дорадчого органу від 05.10.2021 року, підпункту 3.1 
пункту 3 рішення сесії обласної ради від 24.12.2020 року № 10-2/2020 “Про 
обласний бюджет Хмельницької області на 2021 рік”, відповідно до розпоряд-
ження голови обласної державної адміністрації від 24.09.2021 № 153/2021-р/к 
“Про додаткову оплачувану відпустку голови обласної державної адміністрації 
Сергія Гамалія”:  

1. Збільшити обсяг доходів загального фонду обласного бюджету по ко-
ду 41035300 “Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на розроб-
лення комплексних планів просторового розвитку територій територіальних 
громад” на суму 2 311 020,0 гривень. 

2. Збільшити обсяг видатків загального фонду обласного бюджету по 
КПКВК 1619514 “Субвенція з місцевого бюджету на розроблення комплексних 
планів просторового розвитку територій територіальних громад за рахунок від-
повідної субвенції з державного бюджету” на суму 2 311 020,0 грн головному 
розпоряднику – відділу містобудування та архітектури обласної державної 
адміністрації. 

3. Затвердити розподіл коштів субвенції з державного бюджету місцевим 
бюджетам на розроблення комплексних планів просторового розвитку тери-
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торій територіальних громад на суму 2 094 490,0 грн між місцевими бюджетами 
області, зокрема: 

бюджету Меджибізької селищної територіальної громади – 1 018 854,0 грн; 
бюджету Сатанівської селищної територіальної громади – 1 075 636,0 гривень.  

4. Залишок коштів субвенції на суму 216 530,0 грн централізувати по го-
ловному розпоряднику коштів – відділу містобудування та архітектури об-
ласної державної адміністрації до чергового розподілу. 

5. Відділу містобудування та архітектури обласної державної адміні-
страції звернутися до постійної комісії обласної ради з питань бюджету та 
фінансів щодо погодження цього розпорядження, після чого Департаменту 
фінансів обласної державної адміністрації внести відповідні зміни до розпису 
асигнувань обласного бюджету на 2021 рік. 

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


