
 
 
 
 

Про збільшення обсягу доходів і 
видатків обласного бюджету на 
2019 рік 

 
 

На підставі статей 6, 18 Закону України “Про місцеві державні адміні-
страції”, розпорядження Кабінету Міністрів України від 27.11.2019 року № 1112-р 
“Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених Міні-
стерству охорони здоров’я на 2019 рік, та розподіл медичної субвенції з державного 
бюджету місцевим бюджетам у 2019 році”, керуючись пунктом 3.2 рішення сесії 
обласної ради від 21.12.2018 року № 26-23/2018 “Про обласний бюджет Хмель-
ницької області на 2019 рік”: 

1. Збільшити обсяг доходів загального фонду обласного бюджету по коду 
41034200 “Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам” на 
суму 11088,5 тис. гривень.  

2. Збільшити обсяг видатків загального фонду обласного бюджету на суму 
11088,5 тис. гривень.  

3. Розподілити кошти медичної субвенції з державного бюджету місцевим 
бюджетам таким чином: 

1) Департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації по загальному 
фонду за КПКВК 0712152 “Інші програми та заходи у сфері охорони здоров’я” 
на суму 5322,3 тис. грн; 

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” – 
5766,2 тис. грн згідно з додатком. 

4. Департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації подати це розпо-
рядження в установленому порядку на розгляд та погодження постійній комісії 
обласної ради з питань бюджету та фінансів, після чого Департаменту фінансів 
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облдержадміністрації внести відповідні зміни до розпису обласного бюджету на 
2019 рік. 

5. Райдержадміністраціям, рекомендувати органам місцевого самовряду-
вання: 

1) розподілити додаткові обсяги медичної субвенції з державного бюд-
жету місцевим бюджетам; 

2) вжити заходів із спрямування додаткового обсягу медичної субвенції, 
насамперед, на обов’язкові виплати із заробітної плати та недопущення до кінця 
2019 року утворення кредиторської заборгованості з виплати заробітної плати з 
нарахуваннями працівникам закладів охорони здоров’я, на лікування хворих на 
цукровий та нецукровий діабет. 

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


