
 
 
 

Про збільшення обсягу доходів і 
видатків та перерозподіл окремих 
видатків обласного бюджету на 
2016 рік 

 
 

На підставі статей 6, 39 Закону України “Про місцеві державні адміні-
страції”, керуючись постановою Кабінету Міністрів України від 22.09.2016 року 
№ 707 “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 16 ве-
ресня 2015 р. № 727”, а також відповідно до пунктів 14 та 17 рішення сесії 
обласної ради від 22.12.2015 року № 12-2/2015 “Про обласний бюджет на 
2016 рік”: 

1. Збільшити обсяг доходів загального фонду обласного бюджету по 
коду 41020600 на суму 66 105 800,0 грн. за рахунок коштів стабілізаційної 
дотації з державного бюджету місцевим бюджетам. 

2. Збільшити обсяг видатків загального фонду обласного бюджету на 
суму 66 105 800,0 грн. за рахунок коштів стабілізаційної дотації з державного 
бюджету місцевим бюджетам. 

3. Розподілити та спрямувати стабілізаційну дотацію в сумі 66 105 800,0 грн. 
на покриття диспропорцій у місцевих бюджетах, які виникли у зв’язку із за-
провадженням нової моделі взаємовідносин державного бюджету з місцевими 
бюджетами, у такому порядку: 

3.1. Для бюджетів міст обласного значення, районів та об’єднаних тери-
торіальних громад в обсязі 45 386 974,0 грн. згідно з додатком до цього роз-
порядження. 

3.2. Для обласного бюджету в обсязі 20 718 826,0 грн., з яких: 
3.2.1. Департаменту освіти і науки облдержадміністрації для навчальних 

закладів професійно-технічної освіти по КФКВ 070501 на суму 887 086,0 грн., 
з них на: 

оплату праці і нарахування на заробітну плату – 872 111,0 грн.; 
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придбання будівельних матеріалів для проведення поточного ремонту 
покрівлі майстерні Державного професійно-технічного навчального закладу 
“Лісоводський професійний аграрний ліцей” – 14 975,0 гривень. 

3.2.2. Департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації по:  
КФКВ 080209 на оплату праці і нарахування на заробітну плату для 

Хмельницького обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини 
катастроф на суму 2 516 300,0 грн.; 

КФКВ 080201 на придбання лікарських засобів онкологічним хворим для 
Хмельницького обласного онкологічного диспансеру на суму 6 531 690,0 грн.; 

КФКВ 081009 на закупівлю препаратів з вмістом інсуліну на суму 
10 226 750,0 гривень. 

3.2.3. Департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації 
по КФКВ 091212 на оплату праці і нарахування на заробітну плату для кому-
нального закладу “Хмельницький обласний центр з організації роботи по обробці 
інформації та фінансуванню соціальних програм” на суму 57 000,0 гривень. 

3.2.4. Департаменту фінансів облдержадміністрації по КФКВ 250102 для 
збільшення обсягу резервного фонду обласного бюджету – 500 000,0 гривень. 

4. Перерозподілити видатки за функціональною класифікацією у межах 
загального обсягу бюджетних призначень Департаменту соціального захисту 
населення облдержадміністрації, а саме: 

збільшити поточні видатки загального фонду обласного бюджету по 
КФКВ 090601 на суму 58 000,0 грн.; 

зменшити поточні видатки загального фонду обласного бюджету по 
КФКВ 090901 на суму 58 000,0 гривень. 

5. Департаменту фінансів облдержадміністрації подати це розпоряджен-
ня в установленому порядку на розгляд та погодження постійній комісії 
обласної ради з питань бюджету та фінансів, після чого внести зміни до 
розпису обласного бюджету на 2016 рік. 

6. Райдержадміністраціям, рекомендувати виконкомам міських (міст об-
ласного значення) рад та іншим органам місцевого самоврядування: 

розподілити після погодження цього розпорядження постійною комісією 
обласної ради з питань бюджету та фінансів додатковий обсяг стабілізаційної 
дотації з державного бюджету місцевим бюджетам; 

спрямувати додатковий обсяг стабілізаційної дотації, у першу чергу, на 
забезпечення в повному обсязі потреби в коштах на оплату праці працівників 
бюджетних установ і  розрахунків за енергоносії та комунальні послуги, які 
споживаються бюджетними установами, не допускаючи будь-якої простроче-
ної заборгованості з таких виплат. 

7. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника 
голови обласної державної адміністрації відповідно до розподілу обов’язків. 
 
 

Голова адміністрації        О. Корнійчук 


