
 
 
 
 

Про перерозподіл видатків обласного 
бюджету 

 
 

На підставі статей 6, 39 Закону України “Про місцеві державні адміні-
страції”, керуючись частиною 8 статті 23 Бюджетного кодексу України, поста-
новою Кабінету Міністрів України від 12.01.2011 № 18 “Про затвердження По-
рядку передачі бюджетних призначень, перерозподілу видатків бюджету і на-
дання кредитів з бюджету”, відповідно до пункту 17 рішення обласної ради від 
22.12.2015 № 12-2/2015 “Про обласний бюджет на 2016 рік”: 

1. Здійснити у межах загального обсягу бюджетних призначень, передба-
чених на 2016 рік Департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації по 
загальному фонду обласного бюджету, перерозподіл видатків у сумі 6554,0 тис. 
грн., а саме: 

1.1. Зменшити бюджетні призначення за КФКВ 081002 “Інші заходи по 
охороні здоров’я” по КЕКВ 2220 “Медикаменти та перев’язувальні матеріали” 
на суму 6554,0 тис.грн. (відповідальний виконавець – Департамент охорони 
здоров’я облдержадміністрації). 

1.2. Збільшити бюджетні призначення за: 
КФКВ 080101 “Лікарні” КЕКВ 2220 “Медикаменти та перев’язувальні 

матеріали” на суму 2778,0 тис.грн. (відповідальний виконавець – Хмельницька 
обласна лікарня);  

КФКВ 081010 “Централізовані заходи з лікування онкологічних хворих” 
за КЕКВ 2220 “Медикаменти та перев’язувальні матеріали” на суму 3776,0 тис. 
грн. (відповідальний виконавець – Департамент охорони здоров’я облдерж-
адміністрації). 

2. Здійснити у межах загального обсягу бюджетних призначень, перед-
бачених на 2016 рік Департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації по 
загальному фонду обласного бюджету, перерозподіл видатків у сумі 1246,0 тис. 
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грн. за КФКВ 081002 “Інші заходи по охороні здоров’я” по КЕКВ 2220 
“Медикаменти та перев’язувальні матеріали (відповідальний виконавець – 
Департамент охорони здоров’я облдержадміністрації), а саме: 

2.1. Зменшити бюджетні призначення на суму 1246,0 тис.грн., передба-
чені на придбання витратних матеріалів для проведення замісної ниркової 
терапії у вигляді перитоніального діалізу. 

2.2. Збільшити бюджетні призначення на суму 1246,0 тис.грн. для прид-
бання факторів згортання крові, легеневого сурфоктанту, кофеїну цитрату, 
препарату вітамін К1, тест-смужок для забезпечення хворих на цукровий 
діабет та імунобіологічних препаратів.  

3. Департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації подати це роз-
порядження в установленому порядку на розгляд та погодження постійній 
комісії обласної ради з питань бюджету та фінансів. 

4. Департаменту фінансів облдержадміністрації внести після зазначеного 
погодження відповідні зміни до річного та помісячного розпису обласного 
бюджету. 

5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника 
голови облдержадміністрації відповідно до розподілу обов’язків. 
 
 
Голова адміністрації        О. Корнійчук 


