
Додаток 
до розпорядження голови обласної 
державної адміністрації  
від 21.08.2020 № 655/2020-р 

 
 

З М І Н И, 
що вносяться до Переліку проєктів та заходів, що фінансуються за рахунок 
субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів, 
спрямованих на розвиток системи охорони здоров’я у сільській місцевості 

 

№ 
з/п 

Назва заходу, 
затвердженого наказом 

Мінрегіону від 26.07.2018 
року № 187 (зі змінами) 

у рамках освоєння 
коштів субвенції 

Обсяг затверджених 
коштів відповідно до 
наказу Мінрегіону від 
26.07.2018 року № 187 
(зі змінами), тис. грн

Обсяг коштів відповідно 
до перерозподілу, 

тис. грн 

Відхилення 
внаслідок 

перерозподілу, 
тис. грн 

Загальний 
фонд

Спеціальний 
фонд 

Загальний 
фонд

Спеціальний 
фонд 

 

49262,401 335484,232 49262,401 335484,232 0,00 

1 2 3 4 5 6 7 

ЗМЕНШИТИ 

УСЬОГО: 5915,152 53031,396 3496,054 52125,837 -3324,657 
1 Святецька амбулато-

рія загальної практи-
ки сімейної медицини 
по вул.Центральній у 
с. Святець Теофіполь-
ського району – 
будівництво

0,00 6502,464 0,00 6343,502 -158,962 

2 Війтовецька амбула-
торія загальної прак-
тики сімейної меди-
цини по вул. Слави, 12, 
у смт Війтівці Воло-
чиського району (Вій-
товецька об’єднана 
територіальна грома-
да) – будівництво 

1007,061 6581,160 788,774 6581,160 -218,287 

3 Пільноолексинецька 
амбулаторія загальної 
практики сімейної ме-
дицини по вул. Цен-
тральній, 30/3, у с. Піль-
ний-Олексинець Го-
родоцького району 
(Городоцька об’єдна-
на територіальна гро-
мада) – будівництво 

0,000 7895,688 0,000 7305,596 -590,092 
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1 2 3 4 5 6 7 
4 Купинська амбулато-

рія загальної практи-
ки сімейної медицини 
по вул. В.Чорновола, 
26, у с. Купин Горо-
доцького району (Го-
родоцька об’єднана 
територіальна гро-
мада) – будівництво 

1147,679 6336,450 149,765 6336,450 -997,914 

5 Голосківська амбула-
торія загальної прак-
тики сімейної меди-
цини по вул. Коцю-
бинського, 12б, у 
с. Голосків Кам’янець-
Подільського району 
(Гуменецька об’єдна-
на територіальна гро-
мада) – будівництво 

1562,212 5904,045 772,716 5904,045 -789,496 

6 Новокостянтинівська 
амбулаторія загальної 
практики смейної ме-
дицини по вул. Цен-
тральній у с. Новокос-
тянтинів Летичівсько-
го району (Летичів-
ська об’єднана тери-
торіальна громада) – 
будівництво

0,000 7203,479 0,000 7046,974 -156,505 

7 Лісовогринівецька 
амбулаторія загальної 
практики сімейної ме-
дицини по вул. Шкіль-
ній, 1, у с. Лісові Гри-
нівці Хмельницького 
району (Лісовогрині-
вецька об’єднана те-
риторіальна громада) – 
будівництво

1276,204 6165,526 1142,73 6165,526 -133,474 

8 Великоберезнянська 
амбулаторія загальної 
практики сімейної ме-
дицини по вул. Жуко-
ва, 2б, у с. Велика 
Березна Полонського 
району – будівництво 

921,996 6442,584 642,069 6442,584 -279,927 
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1 2 3 4 5 6 7 

ЗБІЛЬШИТИ 

Усього: 19053,08 0,000 21472,178 905,559 +3324,657 
1 Клубівська амбулато-

рія загальної практи-
ки сімейної медицини 
по вул. Заводській у 
с. Клубівка Ізяслав-
ського району – 
будівництво

6351,000 0,000 7553,21 0,00 +1202,210 

2 Самчиківська амбула-
торія загальної прак-
тики сімейної меди-
цини по вул. Проко-
п’юка, 8а, у с. Самчи-
ки Старокостянтинів-
ського району – 
будівництво

6351,000 0,000 7271,23 0,00 +920,230 

3 Красноставська амбу-
латорія загальної 
практики сімейної ме-
дицини по вул. Ми-
хайлова, 15, у с. Крас-
ностав Славутського 
району (Берездівська 
об’єднана територі-
альна громада) 

6351,080 0,000 6647,738 905,559 +1202,217 

 
 
Заступник керівника  
апарату адміністрації       Зоряна ДАВИДЧУК 


