
 
 
 
 
Про розподіл коштів субвенції з дер-
жавного бюджету місцевим бюджетам 
на відшкодування вартості лікарських 
засобів для лікування окремих захво-
рювань 

 
 

На підставі статей 6, 39 Закону України “Про місцеві державні адміні-
страції”, керуючись постановою Кабінету Міністрів України від 10.03.2017 ро-
ку № 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 грудня 2017 року № 34-17/2017 “Про обласний бюджет на 
2018 рік”: 

1. Зменшити обсяг видатків загального фонду обласного бюджету по Депар-
таменту охорони здоров’я обласної державної адміністрації за КПКВК 0712152 
“Інші програми та заходи у сфері охорони здоров’я” на суму 16560,8 тис. 
гривень. 

2. Збільшити обсяг видатків загального фонду обласного бюджету по 
Департаменту фінансів обласної державної адміністрації за КПКВК 3719460 
“Субвенція з місцевого бюджету на відшкодування вартості лікарських засобів 
для лікування окремих захворювань за рахунок відповідної субвенції з дер-
жавного бюджету” на суму 16560,8 тис. гривень. 

3. Розподілити кошти субвенції з державного бюджету місцевим бюдже-
там на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих за-
хворювань за КПКВК 3719460 “Субвенція з місцевого бюджету на відшкоду-
вання вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань за ра-
хунок відповідної субвенції з державного бюджету” у сумі 16560,8 тис.грн. між 
місцевими бюджетами згідно з додатком. 
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4. Департаменту охорони здоров’я обласної державної адміністрації 
подати це розпорядження 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 2018 рік. 

5. Райдержадміністраціям, рекомендувати виконавчим комітетам міських 
(міст обласного значення) рад та іншим органам місцевого самоврядування 
розподілити вищезазначений обсяг субвенції з державного бюджету місцевим 
бюджетам на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окре-
мих захворювань, спрямувавши його виключно на відшкодування вартості 
лікарських засобів під час амбулаторного лікування осіб, що страждають на 
серцево-судинні захворювання, цукровий діабет ІІ типу, бронхіальну астму. 

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


