
 
 
 
 
Про збільшення (зменшення) 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 15.12.2021 року № 1662-р 
“Про розподіл резерву коштів освітньої субвенції з державного бюджету місце-
вим бюджетам у 2021 році та перерозподіл деяких видатків державного бюд-
жету і надання кредитів з державного бюджету, передбачених Міністерству 
освіти і науки на 2021 рік”, керуючись пунктом 3.2 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 41033900 “Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам” на 
суму 38 929 600,0 гривень. 

2. Зменшити 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 4 784 300,0 гривень.   

3. Збільшити обсяг видатків спеціального фонду (бюджет розвитку) за 
рахунок коштів освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 
по Департаменту освіти, науки, молоді та спорту обласної державної адмі-
ністрації за КПКВК 0611142 “Інші програми та заходи у сфері освіти” на суму 
38 929 600,0 грн, зменшивши обсяг цієї субвенції по загальному фонду та 
збільшивши його по спеціальному фонду, з них на: 

забезпечення створення належних санітарно-гігієнічних умов у примі-
щеннях закладів загальної середньої освіти на суму 11 920 500,0 грн; 
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придбання шкільних автобусів, у тому числі обладнаних місцями для 
дітей з особливими освітніми потребами, на суму 27 009 100,0 гривень. 

4. Зменшити обсяг видатків загального фонду обласного бюджету по 
Департаменту освіти, науки, молоді та спорту обласної державної адміністрації 
за КПКВК 0611192 “Виконання заходів, спрямованих 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 за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам” на 
суму 4 784 300,0 грн, з них: видатки споживання – 31 600,0 грн, видатки 
розвитку – 4 752 700,0 гривень. 

5. 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. 

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


