
 
 
 
 

Про розподіл, перерозподіл та зміну 
мети бюджетних призначень 

 
 

На підставі статей 6, 39 Закону України “Про місцеві державні адміні-
страції”, розпорядженнь Кабінету Міністрів України від 07.11.2018 року № 813-р 
“Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених Міні-
стерству охорони здоров’я на 2018 рік, та розподіл медичної субвенції з дер-
жавного бюджету місцевим бюджетам”, від 14.11.2018 року № 856-р “Про 
перерозподіл та розподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених 
Міністерству охорони здоров’я на 2018 рік”, керуючись пунктами 14, 15, 17 та 
20 рішення сесії обласної ради від 22.12.2017 року № 34-17/2017 “Про облас-
ний бюджет на 2018 рік”: 

1. Збільшити обсяг доходів загального фонду обласного бюджету по ко-
ду 41034200 “Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам” 
на суму 69393,8 тис. грн та по коду 41033600 “Субвенція з державного бюд-
жету місцевим бюджетам на відшкодування вартості лікарських засобів для 
лікування окремих захворювань” на суму 2250,0 тис. гривень. 

2. Збільшити обсяг видатків загального фонду обласного бюджету на 
суму 71643,8 тис. гривень. 

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

1) Департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації по загальному 
фонду – 31110,1 тис.грн, з них за: 

КПКВК 0712010 “Багатопрофільна стаціонарна медична допомога насе-
ленню” на суму 2322,0 тис. грн; 

КПКВК 0712020 “Спеціалізована стаціонарна медична допомога насе-
ленню” на суму 8915,1 тис. грн; 

КПКВК 0712152 “Інші програми та заходи у сфері охорони здоров’я” на 
суму 19873,0 тис. гривень; 
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2) Департаменту фінансів облдержадміністрації по загальному фонду за 
КПКВК 3719410 “Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих 
видатків у сфері охорони здоров’я за рахунок коштів медичної субвенції” – 
38283,7 тис. грн згідно з додатком 1.  

4. Розподілити кошти субвенції з державного бюджету місцевим бюд-
жетам на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих 
захворювань Департаменту фінансів облдержадміністрації за КПКВК 3719460 
“Субвенція з місцевого бюджету на відшкодування вартості лікарських засобів 
для лікування окремих захворювань за рахунок відповідної субвенції з дер-
жавного бюджету” згідно з додатком 2. 

5. Здійснити перерозподіл бюджетних призначень, передбачених в об-
ласному бюджеті на 2018 рік за загальним фондом по Департаменту фінансів 
облдержадміністрації за КПКВК 3719460 “Субвенція з місцевого бюджету на 
відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань 
за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету” між місцевими бю-
жетами, а саме: 

1) зменшити видатки споживання бюджету: 
Хмельницького району на суму 200,0 тис. грн;  
ОТГ Сатанівська (Городоцький район) на суму 40,0 тис. гривень; 
2) збільшити видатки споживання бюджету: 
м. Кам’янець-Подільський на суму 100,0 тис. грн; 
Ізяславського району на суму 100,0 тис. грн; 
Волочиського району на суму 40,0 тис. гривень. 

6. Здійснити у межах загального обсягу бюджетних призначень, перед-
бачених в обласному бюджеті на 2018 рік по Департаменту охорони здоров’я 
облдержадміністрації, перерозподіл видатків, а саме:   

1) зменшити за КПКВК 0712020 “Спеціалізована стаціонарна медична 
допомога населенню” видатки споживання на суму 34,193 тис. грн та видатки 
розвитку на суму 33,807 тис. гривень; 

2) збільшити за КПКВК 0712130 “Проведення належної медико-соціаль-
ної експертизи (МСЕК)” видатки споживання на суму 34,193 тис. грн та ви-
датки розвитку на суму 33,807 тис. гривень. 

7. Змінити мету бюджетного призначення, передбаченого по спеціаль-
ному фонду обласного бюджету (видатки розвитку): 

1) за КПКВК 1014030 “Забезпечення діяльності бібліотек” на попов-
нення бібліотечних фондів обласних бібліотек у сумі 6,0 тис.грн, спрямувавши 
його на придбання комп’ютерної техніки та мультимедійного обладнання для 
Хмельницької обласної бібліотеки для дітей імені Т.Г. Шевченка, вул. Сво-
боди, 51, м. Хмельницький; 

2) за КПКВК 0712020 “Спеціалізована стаціонарна медична допомога 
населенню” по Хмельницькій обласній психіатричній лікарні № 1 у сумі 150,0 тис. 
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грн на придбання дистанційних лічильників обліку газу, спрямувавши його на 
покращення матеріально-технічної бази Хмельницького обласного онкологіч-
ного диспансеру (придбання медичного обладнання, лабораторного обладнан-
ня (устаткування) вул. Пілотська, 1, м. Хмельницький. 

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

9. Райдержадміністраціям, рекомендувати органам місцевого самовряду-
вання: 

1) розподілити додаткові обсяги медичної субвенції з державного бюд-
жету місцевим бюджетам та субвенції з державного бюджету місцевим бюд-
жетам на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих 
захворювань; 

2) вжити заходів до недопущення до кінця 2018 року утворення креди-
торської заборгованості з виплати заробітної плати з нарахуваннями праців-
никам закладів охорони здоров’я. 

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


