
 
 

 
Про збільшення обсягу доходів і видат-
ків обласного бюджету на 2020 рік
 
 

На підставі статей 6, 39 Закону України “Про місцеві державні адмі-
ністрації”, постанови Кабінету Міністрів України від 25.03.2020 року № 250 
“Деякі питання надання у 2020 році субвенції з державного бюджету місцевим 
бюджетам на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі 
охорони здоров’я”, керуючись підпунктом 3.1 рішення сесії обласної ради від 
20.12.2019 року № 22-29/2019 “Про обласний бюджет Хмельницької області на 
2020 рік”: 

1. Збільшити обсяг доходів загального фонду обласного бюджету по коду 
41033000 “Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення 
підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я” на суму 
96 092,6  тис. гривень.   

2. Збільшити обсяг видатків загального фонду обласного бюджету по 
Департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації на суму 96 092,6 тис. 
грн та здійснити їх розподіл таким чином: 

КПКВК 0712010 “Багатопрофільна стаціонарна медична допомога 
населенню” на суму 2 055,3 тис. грн; 

КПКВК 0712020 “Спеціалізована стаціонарна медична допомога 
населенню” на суму 14 015,0 тис. грн; 

КПКВК 0712050 “Медико-соціальний захист дітей-сиріт і дітей, позбав-
лених батьківського піклування” на суму 10 274,9 тис. грн; 

КПКВК 0712060 “Створення банків крові та її компонентів” на суму 
9 515,1 тис.грн; 

КПКВК 0712100 “Стоматологічна допомога населенню” на суму 
1 000,0 тис. грн; 

КПКВК 0712130 “Проведення належної медико-соціальної експертизи 
(МСЕК)” на суму 6 274,5 тис.грн; 
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КПКВК 0712151 “Забезпечення діяльності інших закладів у сфері 
охорони здоров’я” на суму 28 384,3 тис.грн (Хмельницьке обласне бюро 
судово-медичної експертизи – 13 409,4 тис. грн, Обласна база спеціального 
медичного постачання – 1 410,2 тис. грн, КНП “Хмельницький обласний 
патологоанатомічний центр” – 7 872,2 тис. грн, КНП “Хмельницький обласний 
центр громадського здоров’я” Хмельницької обласної ради – 5 692,5 тис. грн); 

КПКВК 0719430 “Субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки 
окремих закладів та заходів у системі охорони здоров’я за рахунок відповідної 
субвенції з державного бюджету (на лікування хворих на цукровий діабет 
інсуліном та нецукровий діабет десмопресином)” на суму 24 573,5 тис. грн для 
місцевих бюджетів згідно з додатком. 

3. Департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації забезпечити 
виконання пункту 5 постанови Кабінету Міністрів України від 25.03.2020 року 
№ 250 “Деякі питання надання у 2020 році субвенції з державного бюджету 
місцевим бюджетам на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у 
системі охорони здоров’я” щодо упорядкування мережі закладів охорони 
здоров’я, які фінансуються за рахунок субвенції, та вжити заходів для 
забезпечення своєчасної і в повному обсязі виплати заробітної плати 
працівникам таких закладів та нарахувань на неї і недопущення виникнення 
простроченої заборгованості із зазначених виплат до кінця поточного року. 

4. Департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації подати це 
розпорядження в установленому порядку на розгляд та погодження постійній 
комісії обласної ради з питань бюджету та фінансів, після чого Департаменту 
фінансів облдержадміністрації внести відповідні зміни до розпису обласного 
бюджету на 2020 рік. 

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