
 
 
 
 

Про збільшення обсягу доходів і 
видатків обласного бюджету на 
2016 рік 

 
 

На підставі статей 6, 39 Закону України “Про місцеві державні адміні-
страції”, керуючись розпорядженнями Кабінету Міністрів України від 
30.11.2016 № 902-р “Про розподіл резерву коштів медичної субвенції з дер-
жавного бюджету місцевим бюджетам у 2016 році” та від 30.11.2016 року 
№ 903-р “Про перерозподіл обсягу медичної субвенції з державного бюджету 
місцевим бюджетам у 2016 році”, а також відповідно до пунктів 14 та 15 рі-
шення сесії обласної ради від 22.12.2015 року № 12-2/2015 “Про обласний 
бюджет на 2016 рік”:  

1. Збільшити обсяг доходів загального фонду обласного бюджету по 
коду 41034200 на суму 18 025 000,0 грн. за рахунок коштів медичної субвенції 
з державного бюджету місцевим бюджетам. 

2. Збільшити обсяг видатків загального фонду обласного бюджету за 
рахунок коштів медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 
на суму 18 025 000,0 гривень. 

3. Розподілити кошти медичної субвенції на суму 18 025 000 грн. у такому 
порядку: 

3.1. Для бюджетів міст обласного значення, районних бюджетів та бюд-
жетів об’єднаних територіальних громад в обсязі 3 571 500,0 грн. для спряму-
вання їх на оплату праці з нарахуванням з метою обслуговування громадян, які 
переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів прове-
дення антитерористичної операції, згідно з додатком. 

3.2. Для обласного бюджету Департаменту охорони здоров’я облдерж-
адміністрації в обсязі 14 453 500,0 грн. для спрямування їх на оплату праці з 
нарахуваннями і оплату комунальних послуг та енергоносіїв, з яких: 
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3.2.1. По КФКВ 080101 “Лікарні” – 3 028 800,0 грн., з них на: 
оплату праці і нарахування на заробітну плату – 1 700 000,0 грн.; 
оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 1 328 800,0 гривень. 
3.2.2. По КФКВ 080201 “Спеціалізовані лікарні та інші спеціалізовані 

заклади (центри, диспансери, госпіталі для ветеранів війни, лепрозорії, ме-
дико-санітарні частини тощо, що мають ліжкову мережу)” – 10 441 800,0 грн., 
з них на: 

оплату праці і нарахування на заробітну плату – 6 863 300,0 грн.; 
оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 3 578 500,0 гривень. 
3.2.3. По КФКВ 080205 “Санаторії для дітей та підлітків (нетуберку-

льозні)” – 113 400,0 грн., з них на: 
оплату праці і нарахування на заробітну плату – 65 900,0 грн.; 
оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 47 500,0 гривень. 
3.2.4. По КФКВ 080209 “Центри екстреної медичної допомоги та медицини 

катастроф, станції екстреної (швидкої) медичної допомоги” – 808 500,0 грн., з них 
на: 

оплату праці і нарахування на заробітну плату – 486 000,0 грн.; 
оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 322 500,0 гривень. 
3.2.5. По КФКВ 080500 “Загальні і спеціалізовані стоматологічні поліклі-

ніки” – 61 000,0 грн. на оплату праці і нарахування на заробітну плату. 

4. Департаменту фінансів облдержадміністрації подати це розпоряджен-
ня в установленому порядку на розгляд та погодження постійної комісії 
обласної ради з питань бюджету та фінансів, після чого внести зміни до 
розпису обласного бюджету на 2016 рік. 

5. Райдержадміністраціям, рекомендувати виконкомам міських (міст об-
ласного значення) рад та іншим органам місцевого самоврядування розподі-
лити додатковий обсяг медичної субвенції з державного бюджету місцевим 
бюджетам, спрямувавши його виключно на заробітну плату працівників бюд-
жетних установ галузі “охорона здоров’я”, не допускаючи будь-якої простро-
ченої заборгованості з її виплати. 

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


