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Відповідно до статті 78 Бюджетного кодексу України, керуючись пунктом 

17 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

обласна рада вирішила: 

1.Внести зміни до рішення обласної ради від 20 грудня 2018 року                    

№ 2-16/VII «Про обласний бюджет на 2019 рік», а саме: 

1.1.Пункти 1 та 5 рішення викласти у наступній редакції: 

«1.Визначити на 2019 рік: 

доходи обласного бюджету у сумі 5 738 615 547,75 гривні, у тому числі 

доходи загального фонду обласного бюджету – 5 096 988 769,75 гривні та 

доходи спеціального фонду обласного бюджету – 641 626 778,00 гривень згідно 

з додатком 1 до цього рішення; 

видатки обласного бюджету у сумі 5 966 502 720,49 гривні, у тому числі 

видатки загального фонду обласного бюджету – 5 101 780 108,82 гривні та 

видатки спеціального фонду місцевого бюджету – 864 722 611,67 гривні; 

повернення кредитів до обласного бюджету у сумі 2 260 000,00 гривень, у 

тому числі повернення кредитів до спеціального фонду обласного бюджету –  

2 260 000,00  гривень; 

надання кредитів з обласного бюджету у сумі 6 675 100,00 гривень, у 

тому числі надання кредитів із загального фонду обласного бюджету – 

4 415 100,00 гривень та надання кредитів із спеціального фонду обласного 

бюджету – 2 260 000,00 гривень; 
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дефіцит за загальним фондом обласного бюджету у сумі 

9 206 439,07 гривні згідно з додатком 2 до цього рішення; 

дефіцит за спеціальним фондом обласного бюджету у сумі 

223 095 833,67  гривні згідно з додатком 2 до цього рішення; 

оборотний залишок бюджетних коштів обласного бюджету у розмірі 

4 000 000,00 гривень, що становить 0,08 відсотка видатків загального фонду 

місцевого бюджету, визначених цим пунктом; 

резервний фонд обласного бюджету у розмірі 500 000 гривень, що 

становить 0,01 відсотка видатків загального фонду обласного бюджету, 

визначених цим пунктом.»; 

«5.Затвердити розподіл витрат місцевого бюджету на реалізацію 

місцевих/регіональних програм у сумі 118 398 577,63 гривні згідно з додатком 7 

до рішення.». 

1.2.Абзац третій пункту 3 рішення викласти у наступній редакції: 

«Відповідно до частини п'ятої статті 103
6
 Бюджетного кодексу України 

затвердити розподіл додаткової дотації на здійснення переданих з державного 

бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я в сумі 

495 467 900,00 гривень, у тому числі: для обласного бюджету – 

345 254 300,00 гривень, для бюджетів міст обласного значення – 

27 386 200,00 гривень, для районних бюджетів – 66 254 900,00 гривень, для 

бюджетів об’єднаних територіальних громад – 56 572 500,00 гривень. 

Нерозподілений залишок додаткової дотації складає 37 294 600,00 гривень, 

який підлягає розподілу упродовж року згідно з Порядком розподілу додаткової 

дотації на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання 

закладів освіти та охорони здоров'я між місцевими бюджетами області, 

затвердженим розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 

22.01.2018 № 35 (в редакції розпорядження голови обласної державної 

адміністрації від 27.11.2018 № 725).». 

1.3.У додатках до рішення врахувати зміни, внесені в установленому 

порядку до показників обласного бюджету спільними розпорядженнями голів 

обласної ради і обласної державної адміністрації, розпорядженнями голови 

облдержадміністрації, директора Департаменту фінансів облдержадміністрації 

у відповідності до частин 6, 7, 8 статті 23 Бюджетного кодексу України та 

пунктів 3, 14, 15 рішення обласної ради від 20 грудня 2018 року № 2-16/VII 

«Про обласний бюджет на 2019 рік». 

1.4.Додатки 1-7 рішення викласти в новій редакції, що додаються. 

2.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію 

обласної ради з питань бюджету та фінансів. 

 

 

Голова обласної ради                                                                           І.С. Вдовенко 

 

 


