
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА  
до проекту рішення обласної ради «Про внесення змін до 
рішення обласної ради від 7 грудня 2017 року № 4-11/VII 

«Про обласний бюджет на 2018 рік» 

1. Відповідно до Закону України „Про Державний бюджет України на 

2018 рік” 6 державних вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації, які не 

мають статусу юридичної особи, з 1 січня 2018 року фінансуються з державного 

бюджету, а не з обласного, як передбачалось початково.  

У зв’язку з цим Законом України „Про Державний бюджет України на 

2018 рік”, порівняно із проектом цього Закону, який схвалений Урядом 1 грудня 

поточного року та поданий Верховній Раді України для розгляду у другому 

читанні, обласному бюджету Чернігівської області зменшено обсяг освітньої 

субвенції на 7 191,6 тис. гривень.  

Враховуючи вищезазначене та відповідно до статті 77 Бюджетного 

кодексу України пропонується привести показники обласного бюджету на 

2018 рік, затверджені рішенням обласної ради від 7 грудня 2017 № 4-11/VII, у 

відповідність із Законом України „Про Державний бюджет України  на 
2018 рік”, а саме зменшити за КПКВ 0611120 „Підготовка кадрів вищими 

навчальними закладами І-ІІ рівнів акредитації (коледжами, технікумами, 

училищами)” видатки загального фонду обласного бюджету на 7 191,6 тис. грн 

(за рахунок зменшення в такій сумі у доходній частині загального фонду 

бюджету обсягу освітньої субвенції з державного бюджету) та видатки 

спеціального фонду на 10 628,9 тис. грн (за рахунок зменшення в цій сумі у 

доходній частині спеціального фонду бюджету обсягу власних надходжень 

зазначених 6 державних вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації, що в 

поточному році фінансуються з держбюджету). 

2. Рішенням Черкаської обласної ради від 22.12.2017 № 19-22/VII «Про 

обласний бюджет на 2018 рік» затверджена субвенція Чернігівському 

обласному бюджету на утримання об’єктів спільного користування 

(Чернігівська обласна психоневрологічна лікарня) в сумі 1 853,2 тис. грн, що 

менше її обсягу, попередньо повідомленого фінансовим управлінням Черкаської 

облдержадміністрації на час затвердження Чернігівського обласного бюджету 

на цей рік (07.12.2017), на 298,1 тис. гривень.  

Також наказом Міністерства фінансів України від 29.12.2017 № 1175 

«Про внесення змін до бюджетної класифікації» змінено код доходів для 

зазначеної субвенції (з 41052800 на 41053300). 

Відповідно до вказаного рішення Черкаської обласної ради, спільної 

угоди між Черкаською і Чернігівською обласними радами від 05.02.2018    
№ 10, керуючись статтею 78 Бюджетного кодексу України, пропонується 

зменшити видатки обласного бюджету за КПКВ 0712020, затверджені на 2018 

рік Управлінню охорони здоров’я облдержадміністрації на утримання 

обласної психоневрологічної лікарні, на 298,1 тис. грн (за рахунок 

зменшення в такій сумі у доходній частині загального фонду бюджету 

обсягу субвенції з Черкаського обласного бюджету на утримання об’єктів 

спільного користування).  

Водночас код субвенції та її назву викладено у відповідності до чинної 

бюджетної класифікації доходів бюджету. 
 


