
 
 
 
 
Про перерозподіл коштів субвенції з 
місцевого бюджету на відшкодування 
вартості лікарських засобів для ліку-
вання окремих захворювань за раху-
нок відповідної субвенції з держав-
ного бюджету 

 
 

На підставі статей 6, 39 Закону України “Про місцеві державні адміні-
страції”, керуючись постановою Кабінету Міністрів України від 10.03.2017 року 
№ 181 “Про затвердження Порядку та умов надання субвенції з державного 
бюджету місцевим бюджетам на відшкодування вартості лікарських засобів 
для лікування окремих захворювань”, відповідно до пункту 20 рішення сесії 
обласної ради від 22.12.2017 року № 34-17/2017 “Про обласний бюджет на 
2018 рік”: 

1. Здійснити перерозподіл бюджетних призначень, передбачених на 2018 рік 
по загальному фонду обласного бюджету за КПКВК 3719460 “Субвенція з міс-
цевого бюджету на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування 
окремих захворювань за рахунок відповідної субвенції з державного бюд-
жету”, між місцевими бюджетами та внести відповідні зміни до додатку 5 рі-
шення сесії обласної ради від 22.12.2017 року № 34-17/2017 “Про обласний 
бюджет на 2018 рік”, а саме: 

зменшити видатки споживання бюджету Волочиського району на суму 
48300,0 грн.; 

збільшити видатки споживання бюджету ОТГ Наркевицька (Волочись-
кий район) на суму 48300,0 гривень. 

2. 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 зміни до розпису обласного бюджету на 
2018 рік. 
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3. Волочиській райдержадміністрації, рекомендувати Наркевицькій селищ-
ній раді перерозподілити обсяг субвенції з місцевого бюджету на відшкоду-
вання вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань за ра-
хунок відповідної субвенції з державного бюджету відповідно до пункту 1 
цього розпорядження, спрямувавши його виключно на відшкодування вартості 
лікарських засобів під час амбулаторного лікування осіб, що страждають на 
серцево-судинні захворювання, цукровий діабет II типу, бронхіальну астму. 

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


