
 
 
 
 

Про зміну мети бюджетного 
призначення 

 
 

На підставі статей 6, 39 Закону України “Про місцеві державні адміні-
страції”, відповідно до пункту 12 рішення сесії обласної ради від 20 грудня 
2019 року № 22-29/2019 “Про обласний бюджет Хмельницької області на 2020 рік”: 

1. Змінити мету бюджетного призначення, передбаченого по загальному 
фонду обласного бюджету по КПКВК 0712020 “Спеціалізована стаціонарна 
медична допомога населенню” на оплату комунальних послуг та енергоносіїв 
для КНП “Хмельницький обласний заклад з надання психіатричної допомоги” 
у сумі 1 000 000,0 грн та для КНП “Хмельницький обласний протитуберку-
льозний диспансер” у сумі 230 000,0 грн, спрямувавши їх для вказаних закла-
дів на відшкодування органам Пенсійного фонду України витрат на виплату та 
доставку пільгових пенсій до досягнення працівниками пенсійного віку, 
передбаченого статтею 26 Закону України “Про загальнообов’язкове державне 
пенсійне забезпечення” (п. 13 заходів Обласної програми розвитку та підтрим-
ки комунальних закладів охорони здоров’я Хмельницької обласної ради на 
2020 рік, затвердженої рішенням обласної ради від 08.05.2020 року № 9-32/2020).  

2. Змінити мету бюджетного призначення, передбаченого по спеціаль-
ному фонду обласного бюджету (видатки розвитку) за КПКВК 0712010 “Ба-
гатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню”, для КНП “Хмель-
ницька обласна лікарня” у сумі 1 441 800,0 грн на створення відділення 
екстреної та невідкладної допомоги та в сумі 2 000 000,0 грн на створення 
інсультного центру, спрямувавши їх вказаному закладу на проведення капі-
тального ремонту приміщення VІІ корпусу (інсультне відділення) КНП 
“Хмельницька обласна лікарня” (п. 5 заходів Обласної програми розвитку та 
підтримки комунальних закладів охорони здоров’я Хмельницької обласної ради на 
2020 рік, затвердженої рішенням обласної ради від 08.05.2020 року № 9-32/2020), 
для створення інсультного центру в КНП “Хмельницька обласна лікарня”. 
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3. Департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації подати це роз-
порядження в установленому порядку на розгляд та погодження постійної 
комісії обласної ради з питань бюджету та фінансів.  

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


