
 
 
 
 
Про збільшення обсягу доходів і 
видатків обласного бюджету на 
2017 рік 

 
 

На підставі статей 6, 39 Закону України “Про місцеві державні адміні-
страції”, розпорядження Кабінету Міністрів України від 15 листопада 2017 ро-
ку № 823-р “Про розподіл нерозподілених видатків медичної субвенції для 
територій Донецької та Луганської областей, на яких органи державної влади 
тимчасово не здійснюють або здійснюють не в повному обсязі свої повнова-
ження, у 2017 році”, а також відповідно до пунктів 14 та 16 рішення сесії об-
ласної ради від 23.12.2016 року № 49-9/2016 “Про обласний бюджет на 2017 рік”: 

1. Збільшити обсяг доходів загального фонду обласного бюджету по ко-
ду 41034200 “Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам” 
на суму 34 456,5 тис. гривень. 

2. Збільшити обсяг видатків обласного бюджету на суму 34 456,5 тис. 
гривень. 

3. Розподілити кошти медичної субвенції з державного бюджету місце-
вим бюджетам таким чином: 

3.1. Департаменту фінансів облдержадміністрації по загальному фонду 
за КПКВК 7618390 “Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюд-
жетам” на видатки споживання для перерахування бюджетам районів, міст 
обласного значення та об’єднаних територіальних громад – 14 456,5 тис.грн. 
згідно з додатком. 

3.2. Департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації – 20 000,0 тис. 
грн., з них по загальному фонду за: 

КПКВК 1412010 “Багатопрофільна стаціонарна медична допомога насе-
ленню” на видатки споживання – 10 000,0 тис.грн.; 

КПКВК 1412030 “Спеціалізована стаціонарна медична допомога насе-
ленню” на видатки споживання – 10 000,0 тис. гривень. 
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4. Департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації подати це роз-
порядження в установленому порядку на розгляд та погодження постійної 
комісії обласної ради з питань бюджету та фінансів, після чого Департаменту 
фінансів облдержадміністрації внести відповідні зміни до розпису обласного 
бюджету на 2017 рік. 

5. Райдержадміністраціям розподілити додатковий обсяг медичної суб-
венції з державного бюджету місцевим бюджетам, спрямувавши його, насам-
перед, на обов’язкові виплати з оплати праці з нарахуваннями та на лікування 
хворих на цукровий діабет. 

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


