
 
 
 
 

Про перерозподіл цільових видатків 
медичної субвенції на лікування хворих 
на цукровий та нецукровий діабет та 
зміну мети бюджетних призначень 

 
 

На підставі статей 6, 39 Закону України “Про місцеві державні адміні-
страції”, відповідно до пункту 12 рішення сесії обласної ради від 21.12.2018 ро-
ку № 26-23/2018 “Про обласний бюджет Хмельницької області на 2019 рік”: 

1. Здійснити перерозподіл бюджетних призначень, передбачених на 2019 рік 
по загальному фонду обласного бюджету (видатки споживання) по Департаменту 
фінансів облдержадміністрації за КПКВК 3719410 “Субвенція з місцевого 
бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров’я за рахунок 
коштів медичної субвенції (цільові видатки на лікування хворих на цукровий та 
нецукровий діабет)” між місцевими бюджетами, а саме: 

1) зменшити бюджетні призначення на загальну суму 643600,0 грн, з них 
по бюджету: 

м. Хмельницький – на суму 156300,0 грн; 
м. Кам’янець-Подільський – на суму 170 300,0 грн; 
Волочиського району – на суму 110000,0 грн; 
Деражнянського району –на суму 42700,0 грн; 
Кам’янець-Подільського району – на суму 23300,0 грн; 
Летичівського району – на суму 37000,0 грн; 
Полонського району – на суму 28700,0 грн; 
Старосинявської об’єднаної територіальної громади – на суму 16300,0 грн; 
Шепетівського району – на суму 59000,0 гривень; 
2) збільшити бюджетні призначення на загальну суму 643600,0 грн, з них 

по бюджету: 
м. Нетішин – на суму 138200,0 грн;   
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Дунаєвецького району – на суму 163400,0 грн;   
Ізяславського району – на суму 119300,0 грн;  
Славутського району – на суму 168600,0 грн;  
Теофіпольського району – на суму 54100,0 гривень. 

2. Змінити мету бюджетного призначення, передбаченого по спеціальному 
фонду обласного бюджету (видатки розвитку) по Департаменту охорони 
здоров’я облдержадміністрації за КПКВК 0712010 “Багатопрофільна стаціонар-
на медична допомога населенню” для Комунального некомерційного підпри-
ємства “Хмельницька обласна дитяча лікарня” у сумі 5193500,0 грн на про-
ведення капітального ремонту приміщень гематологічного відділення, спряму-
вавши їх на: 

капітальний ремонт гематологічного та неврологічного відділень Хмель-
ницької обласної дитячої лікарні по вул. Кам’янецькій, 94, у м. Хмельницький 
у сумі 2980000,0 грн; 

закупівлю обладнання для гематологічного та неврологічного відділень у 
сумі 1514400,0 грн; 

закупівлю медичного обладнання (портативний УЗД апарат, аудіометр) та 
комп’ютерної техніки – 699100,0 гривень. 

2. Департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації подати це розпо-
рядження 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 2019 рік.  

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника 
голови обласної державної адміністрації відповідно до розподілу обов’язків. 
 
 
Тимчасово виконувач обов’язків  
голови адміністрації  Володимир КАЛЬНІЧЕНКО 


