
 
 
 
Про збільшення обсягу доходів 
і видатків обласного бюджету 
на 2017 рік 

 
 

На підставі статей 6, 39 Закону України “Про місцеві державні адмі-
ністрації”, відповідно до розпорядження голови обласної державної адміні-
страції від 02.08.2017 № 87/2017-р/к “Про відпустку голови обласної державної 
адміністрації О. Корнійчука”, пункту 14 рішення сесії обласної ради від 
23.12.2016 року № 49-9/2016 “Про обласний бюджет на 2017 рік”, враховуючи 
рішення сесії Хмельницької міської ради від 12.07.2017 року № 3 “Про вне-
сення змін до бюджету міста Хмельницького на 2017 рік”: 

1. Збільшити обсяг доходів загального фонду обласного бюджету по 
коду 41035000 “Інші субвенції” на суму 100 000,0 грн. та спеціального фонду 
на суму 213 560,0 грн. за рахунок коштів іншої субвенції з бюджету м. Хмель-
ницький обласному бюджету. 

2. Збільшити обсяг видатків по КПКВК 1410000 (відповідальний вико-
навець – Департамент охорони здоров’я облдержадміністрації) на загальну 
суму 313 560,0 грн., у тому числі по:  

1.1. Загальному фонду – на суму 100 000,0 грн., зокрема: 
КПКВК 1412100 “Створення банків крові та її компонентів” – 

50 000,0 грн. для комунального закладу охорони здоров’я “Хмельницька об-
ласна станція переливання крові” на придбання одноразових контейнерів для 
заготівлі донорської крові; 

КПКВК 1412130 “Спеціалізована амбулаторно-поліклінічна допомога 
населенню” – 50 000,0 грн. для Хмельницького обласного психоневрологіч-
ного диспансеру на відшкодування витрат по забезпеченню пільгових катего-
рій населення міста Хмельницький лікарськими засобами за рецептами лікарів. 

1.2. Спеціальному фонду – на суму 213 560,0 грн., зокрема: 
КПКВК 1412030 “Спеціалізована стаціонарна медична допомога насе-

ленню” – 94 760,0 грн., з них: 



 

 

2

51 200,0 грн. – для Хмельницької міської інфекційної лікарні на прид-
бання двох електричних плит (28 000,0 грн.) та машини протирально-різальної 
(23 200,0 грн.); 

43 560,0 грн. – для Хмельницького обласного госпіталю ветеранів війни 
на придбання варочного котла; 

КПКВК 1412220 “Інші заходи в галузі охорони здоров’я” – 118 800,0 грн. 
для Державного патологоанатомічного центру України на придбання 3-х 
мікроскопів для проведення гістологічних досліджень. 

3. Департаменту фінансів облдержадміністрації подати це розпоряд-
ження в установленому порядку на розгляд та погодження постійній комісії 
обласної ради з питань бюджету та фінансів, після чого внести зміни до 
розпису обласного бюджету на 2017 рік. 

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника 
голови обласної державної адміністрації відповідно до розподілу обов’язків. 
 
 
Перший заступник  
голови адміністрації              В. Кальніченко 


