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МЖШ»-
на № ________________ від___ __________

Голові Вінницької обласної Ради 
Вячеславу СОКОЛОВОМУ

Шановний Вячеславе Петровичу!

Відповідно до статті 15 Закону України «Про доступ до публічної 
інформації» від 13 січня 2011 року № 2939-VI обласна державна адміністрація 
листом від 18 жовтня 2021 року № 01.01-52/7306 подала до обласної Ради 
проект рішення «Про внесення змін до рішення 3 сесії обласної Ради 8 
скликання від 24 грудня 2020 року № 19 «Про обласний бюджет на 2021 рік» (зі 
змінами).

Під час виконання обласного бюджету за час, що минув, виникла 
необхідність внесення додаткових змін. Тому просимо доповнити проект 
рішення такими змінами:

1. Здійснення перерозподілу бюджетних призначень за головним 
розпорядником бюджетних коштів -  Департаментом соціальної та молодіжної 
політики обласної державної адміністрації, з метою забезпечення захищених 
статей видатків, перенесення невитребуваних бюджетних призначень та 
раціонального використання бюджетних коштів, успішної реалізації 
пріоритетів галузі, проведення будівельних робіт в установах соціальної сфери 
для створення необхідних умов проживання підопічних в закладах та у зв’язку з 
підвищенням ціни на енергоносії (збільшення по енергоносіям (КЕКВ 2270) на 
1 733 540,00 грн за рахунок зменшення по заробітній платі (КЕКВ 2111 на 
160 000,00 грн), іншим захищеним видаткам (КЕКВ 2120 на 105 340,00 грн, 
КЕКВ 2220 на 50 000,00 грн та КЕКВ 2230 на 1 296 000,00 грн) та частково по 
незахищеним видаткам {КЕКВ 2240 на 122 200,00 грн); збільшення по видаткам 
бюджету розвитку на 649 010,00 грн {КЕКВ 3110 на 350 000,00 грн та КЕКВ 
3122 на 299 010,00 грн) за рахунок зменшення незахищених видатків {КЕКВ 
2210 на 283 910, 00 грн, КЕКВ 2240 на 313 800,00 грн, КЕКВ 2250 на 3 000,00 
грн та КЕКВ 2282 на 48 300,00 грн), а саме:

зменшити видатки споживання загального фонду за програмою 0813101 
«Забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місця 
для проживання дітей з вадами фізичного та розумового розвитку» на суму. ■ , 5/
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68 000,00 грн (KERB 2240 на 65 000,00 грн, КЕКВ 2250 на З 000,00 гри) в т. ч. 
збільшити видатки на енергоносії на суму 555 000,00 грн за рахунок зменшення 
інших поточних видатків відповідно (КЕКВ 2230 на 520 000,00 грн та частково 
КЕКВ 2240 на 35 000,00 грн);

зменшити видатки споживання загального фонду за програмою 0813102 
«Забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням 
місця для проживання, всебічної підтримки, захисту та безпеки осіб, які не 
можуть вести самостійний спосіб життя через похилий вік, фізичні та розумові 
вади, психічні захворювання або інші хвороби» на 569 018,00 грн в т. ч. 
збільшити видатки на енергоносії на суму 1 005 340,00 грн за рахунок 
зменшення заробітної плати на суму 400 015,00 грн та інших поточних видатків 
відповідно (КЕКВ 2120 на 117 343,00 грн, КЕКВ 2220 на 50 000,00 грн та 
частково КЕКВ 2230 на 437 982,00 грн) та збільшити призначення за видатками 
бюджету розвитку на суму 350 000,00 грн (по Яришівському 
психоневрологічному будинку-інтернату на придбання водонапірної башти 
Рожновського для забезпечення закладу безперебійної подачі водопостачання в 
осінньо-зимовий період) за рахунок зменшення за видатками загального фонду 
відповідно (КЕКВ 2240 на 231 000,00 грн та частково КЕКВ 2230 на 119 000,00 
грн);

зменшити видатки споживання загального фонду за програмою 0813105 
«Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з 
інвалідністю» на 365 000,00 грн, в т. ч. заробітна плата на 165 000,00 грн;

по програмі 0813121 «Утримання та забезпечення діяльності центрів 
соціальних служб» унести зміни в призначення за видатками загального фонду 
в частині збільшення видатків по енергоносіях на суму 14 900,00 грн за рахунок 
зменшення інших поточних видатків відповідно;

зменшити видатки споживання загального фонду за програмою 0813133 
«Інші заходи та заклади молодіжної політики» на 139 010,00 грн (Обласна 
цільова соціальна програма підтримки молодіжного технічного скаутського 
руху IT-SCOUTS на 2021-2025 роки по КЕКВ 2210), а також унести зміни в 
призначення за видатками загального фонду в частині збільшення видатків по 
енергоносіях на суму 44 000,00 грн за рахунок зменшення інших поточних 
видатків відповідно (Комунальному закладу «Вінницькому обласному 
молодіжному центру «Квадрат);

по програмі 0813200 «Забезпечення обробки інформації з нарахування 
та виплати допомого та компенсацій» унести зміни в призначення за видатками 
загального фонду в частині збільшення видатків по енергоносіях на суму 
110 000,00 грн за рахунок зменшення інших поточних видатків відповідно 
(КЕКВ 2120 на 35 000,00 грн, КЕКВ 2210 на 20 000,00 грн та КЕКВ 2240 на 
55 000,00 грн);

збільшити видатки споживання загального фонду за програмою 0813241 
«Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту та 
соціального забезпечення» на 492 018,00 грн. в т. ч. на заробітну плату на 
405 015,00 грн, та видатки по бюджету розвитку на 299 010,00 грн (на 
будівництво огорожі КЗ «Обласний комплексний центр надання соціальних



з
послуг» Вінницької області, смт. Вороновиця, еул. Гагаріна, 20-6 — 299 010,00 
грн) за рахунок економії коштів, що виникла в цілому по Департаменту 
соціальної та молодіжної політики (за програмою 0813101 -  68 000,00 грн, за 
програмою 0813102 -  219 018,00 грн, за програмою 0813105 -  365 000,00 грн, 
та за програмою 0813133 -  139 010,00 грн), а також унести зміни в 
призначення за видатками загального фонду в частині збільшення видатків по 
енергоносіях на 4 300,00 грн (КЕКВ 2272) за рахунок відповідного зменшення 
по інт и м поточним видаткам (КЕКВ 2282).

2. Здійснення перерозподілу бюджетних призначень за головним 
розпорядником бюджетних коштів -  Управлінням розвитку територій та 
інфраструктури обласної державної адміністрації, а саме:

зменшити видатки споживання загального фонду за програмою 1217640 
«Заходи з енергозбереження» (Програма підвищення енергоефективності та 
зменшення споживання енергоресурсів у Вінницькій області на 2017-2022 
роки) на суму 3 500 000,00 грн;

збільшити видатки бюджету розвитку спеціального фонду за програмою 
1217670 «Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання» для 
поповнення статутного капіталу КО «Обласний фонд сприяння інвестиціям та 
будівництву» на суму 3 500 000,00 грн.

Одночасно відповідні зміни унести до тексту рішення, додатків 1, 2, 4, 5 
та пояснювальної записки поданого проекту рішення.

З повагою

Голова обласної державної 
• • ••• адміністрації

Володимир Кінаш 59 24 15


