
  ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

голови обласної державної адміністрації

від 20.05. 20 20 р.
       
        м. Запоріжжя                                    № 195

Про  зменшення  обсягу  субвенції   з  державного  бюджету  місцевим
бюджетам  на  забезпечення  якісної,  сучасної  та  доступної  загальної
середньої освіти «Нова українська школа» на 2020 рік

Керуючись  статтями  6,  18  Закону  України  «Про  місцеві  державні
адміністрації»,  відповідно до  частини сьомої  статті  108 Бюджетного  кодексу
України,  постанови  Кабінету  Міністрів  України  від  29  квітня  2020  року
№ 325  «Про  внесення  змін  до  постанов  Кабінету  Міністрів  України  від  04
квітня 2018 р. № 237 і від 12 лютого 2020 №105», п. 3 рішення обласної ради від
12.12.2019  №  141  „Про  обласний  бюджет  на  2020  рік”  (зі  змінами  та
доповненнями) та з метою ефективного використання бюджетних коштів,
ЗОБОВ’ЯЗУЮ:

  1.   Зменшити  обсяг видатків загального фонду на 2020 рік Департаменту
освіти  і  науки  обласної  державної  адміністрації  як  головному  розпоряднику
коштів обласного бюджету на 13 775 800 грн, з них:

 за  КПКВК  0611030  «Надання  загальної  середньої  освіти  спеціальними
закладами  загальної  середньої  освіти  для  дітей,  які  потребують  корекції
фізичного та/або розумового розвитку» - 342 230 грн, в тому числі оплата праці
-18 105 грн; 

 за  КПКВК  0611040  «Надання  загальної  середньої  освіти  санаторними
закладами  загальної  середньої  освіти  з  відповідним профілем  для  дітей,  які
потребують тривалого лікування» - 110 319 грн, в тому числі оплата праці -
6 035 грн; 

 за КПКВК 0611050 «Надання загальної середньої освіти спеціалізованими
закладами загальної середньої освіти» - 117 232 грн;

за  КПКВК  0611070  «Надання   загальної  середньої  освіти  навчально-
реабілітаційними  центрами  для  дітей  з  особливими  освітніми  потребами,



зумовленими складними порушеннями розвитку» -  21 012 грн,  в  тому числі
оплата праці – 1 207 грн;

за  КПКВК  0611140  «Підвищення  кваліфікації,  перепідготовка  кадрів
закладами післядипломної освіти» - 4 449 150 грн;

за  КПКВК  0619350 «Субвенція  з  місцевого  бюджету  на  забезпечення
якісної,  сучасної  та  доступної  загальної  середньої  освіти  "Нова  українська
школа" за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету» на                    8
735 857 грн (видатки розвитку загального фонду).

  
  2.  Затвердити  зменшення  обсягу  субвенції  з  місцевого  бюджету  на

забезпечення якісної,  сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова
українська школа" за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету по
бюджетах міст, районів та об’єднаних територіальних громад області на 2020
рік (додається).

3.  Департамент  фінансів  обласної  державної  адміністрації  провести
уточнення розпису доходів і асигнувань обласного бюджету для фінансування
зазначеної субвенції.

4. Винести це розпорядження на розгляд сесії обласної ради.

Голова                                                                              Віталій ТУРИНОК
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