
 
 
 
 

Про збільшення обсягу доходів і 
видатків обласного бюджету на 
2018 рік 

 
 

На підставі статей 6, 39 Закону України “Про місцеві державні адміні-
страції”, відповідно до пункту 14 рішення сесії обласної ради від 22.12.2017 року 
№ 34-17/2017 “Про обласний бюджет на 2018 рік”, враховуючи рішення сесії 
Хмельницької міської ради від 10.10.2018 року № 1 “Про внесення змін та 
доповнень до бюджету міста Хмельницького на 2018 рік”: 

1. Збільшити обсяг доходів загального фонду обласного бюджету на 
суму 1 154,0 тис.грн. по коду 41053900 “Інші субвенції з місцевого бюджету” 
за рахунок коштів іншої субвенції з бюджету м. Хмельницький обласному 
бюджету. 

2. Передати кошти іншої субвенції у сумі 969,6 тис.грн. із загального до 
спеціального фонду обласного бюджету. 

3. Збільшити обсяг видатків Департаменту охорони здоров’я облдерж-
адміністрації по: 

1) спеціальному фонду за КПКВК 0712020 “Спеціалізована стаціонарна 
медична допомога населенню” на суму 969,6 тис.грн., з них для: 

Хмельницького обласного онкологічного диспансеру на придбання 
автоматичного біохімічного аналізатора – 719,6 тис.грн.; 

Хмельницької міської інфекційної лікарні на капітальний ремонт при-
міщень лікарні із заміною вікон та дверей – 200,0 тис.грн.; 

Хмельницького обласного госпіталю ветеранів війни на придбання 
електричної пательні – 50,0 тис.грн.; 

2) загальному фонду за КПКВК 0712090 “Спеціалізована амбулаторно-
поліклінічна допомога населенню” на суму 100,0 тис.грн. для Хмельницького 
обласного психоневрологічного диспансеру на відшкодування витрат по за-
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безпеченню пільгових категорій населення міста Хмельницького лікарськими 
засобами за рецептами лікарів та за КПКВК 0712020 “Спеціалізована стаціо-
нарна медична допомога населенню” на суму 84,4 тис.грн. для Хмельницької 
міської інфекційної лікарні на поточний ремонт пожежних мереж. 

4. Департаменту фінансів облдержадміністрації подати це розпоряджен-
ня в установленому порядку на розгляд та погодження постійній комісії об-
ласної ради з питань бюджету та фінансів, після чого внести зміни до розпису 
обласного бюджету на 2018 рік. 

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


