
 
 
 
Про збільшення обсягу доходів і 
видатків обласного бюджету на 
2021 рік 

 
 

На підставі статей 6, 18, 39 Закону України “Про місцеві державні адміні-
страції”, Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про Держав-
ний бюджет України на 2021 рік” від 02.12.2021 року № 1931-IX, Закону 
України “Про внесення змін до Закону України “Про Державний бюджет 
України на 2021 рік” щодо надання допомоги в рамках Програми “єПідтримка” 
від 02.12.2021 року № 1932-IX, керуючись підпунктом 3.2 рішення сесії облас-
ної 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 
коду 41021100 “Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам 
на проведення розрахунків протягом опалювального періоду за комунальні 
послуги та енергоносії, які споживаються установами, організаціями, підпри-
ємствами, що утримуються за рахунок відповідних місцевих бюджетів” на су-
му 13 078,0 тис. гривень.   

2. Збільшити обсяг видатків загального фонду обласного бюджету (ви-
датки споживання) на суму 13 078,0 тис. грн та здійснити їх розподіл таким 
чином: 

1) Департаменту фінансів обласної державної адміністрації за КПКВК 3719160 
“Дотація з місцевого бюджету на проведення розрахунків протягом опалюваль-
ного періоду за комунальні послуги та енергоносії, які споживаються устано-
вами, організаціями, підприємствами, що утримуються за рахунок відповідних 
місцевих бюджетів, за рахунок відповідної дотації з державного бюджету” на 
суму 10 532,8 тис. грн для перерахування бюджетам територіальних громад 
згідно з додатком; 
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2) Департаменту освіти, науки, молоді та спорту обласної державної 
адміністрації на суму 2 545,2 тис. грн (з них оплата комунальних послуг та 
енергоносіїв – 2 545,2 тис. грн), зокрема за:  

КПКВК 0611091 “Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-
технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок коштів місцевого 
бюджету” на суму 1 245,2 тис. грн; 

КПКВК 0611101 “Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти за 
рахунок коштів місцевого бюджету” на суму 900,0 тис. грн; 

КПКВК 0611110 “Підготовка кадрів закладами вищої освіти” на суму 
400,0 тис. гривень. 

3. Департаменту фінансів обласної державної адміністрації подати це 
розпорядження в установленому порядку на розгляд та погодження постійній 
комісії обласної ради з питань бюджету та фінансів, після чого внести відпо-
відні 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 


