
 
 
 
 

Про перерозподіл та зміну мети бюд-
жетних призначень, передбачених в 
обласному бюджеті на 2020 рік 

 
 

На підставі статей 6, 18 Закону України “Про місцеві державні адміні-
страції”, керуючись пунктом 12 рішення сесії обласної ради від 20.12.2019 ро-
ку № 22-29/2019 “Про обласний  бюджет Хмельницької області на 2020 рік”: 

1. Здійснити перерозподіл бюджетних призначень, передбачених на 2020 рік 
по Департаменту охорони здоров’я обласної державної адміністрації по загаль-
ному фонду обласного бюджету (видатки споживання), а саме: 

1) зменшити бюджетні призначення в сумі 5 523,6 тис. грн, з них за: 
КПКВК 0712010 “Багатопрофільна стаціонарна медична допомога насе-

ленню” в сумі 2 098,4 тис.грн; 
КПКВК 0712040 “Санаторно-курортна допомога населенню” в сумі 

3 356,7 тис.  грн; 
КПКВК 0712090 “Спеціалізована амбулаторно-поліклінічна допомога 

населенню” в сумі 68,5 тис. грн; 
2) збільшити бюджетні призначення в сумі 5 523,6 тис. грн, з них за: 
КПКВК 0712010 “Багатопрофільна стаціонарна медична допомога 

населенню» в сумі 96,6 тис. грн; 
КПКВК 0712020 “Спеціалізована стаціонарна медична допомога насе-

ленню” в сумі 828,3 тис. грн; 
КПКВК 0712050 “Медико-соціальний захист дітей-сиріт і дітей, позбав-

лених батьківського піклування” в сумі 2 714,7 тис. грн; 
КПКВК 0712060 “Створення банків крові та її компонентів” у сумі 

206,9 тис. грн; 
КПКВК 0712100 “Стоматологічна допомога населенню” в сумі 105,6 тис. 

грн; 
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КПКВК 0712130 “Проведення належної медико-соціальної експертизи 
(МСЕК)” у сумі 272,0 тис. грн; 

КПКВК 0712151 “Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охо-
рони здоров’я” в сумі 1 299,5 тис. гривень. 

2. Змінити мету бюджетних призначень, передбачених по Департаменту 
охорони здоров’я обласної державної адміністрації на 2020 рік по загальному 
фонду обласного бюджету (видатки споживання) на оплату комунальних 
послуг та енергоносіїв, а саме за: 

КПКВК 0712010 “Багатопрофільна стаціонарна медична допомога насе-
ленню” для КНП “Хмельницька обласна дитяча лікарня” в сумі 174,2 тис. грн, 
спрямувавши їх на ремонт поліклінічного відділення, закупівлю обладнання, 
встановлення та відновлення кисневої системи в закладі; 

КПКВК 0712020 “Спеціалізована стаціонарна медична допомога насе-
ленню” для: 

КНП “Хмельницький обласний заклад з надання психіатричної допо-
моги” в сумі 1300,0 тис. грн, спрямувавши їх на відшкодування органам Пен-
сійного 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”; 

КНП “Хмельницький обласний протипухлинний центр” у сумі 1360,0 тис. 
грн, спрямувавши їх на придбання медикаментів та перев’язувальних мате-
ріалів для забезпечення онкологічних хворих; 

КПКВК 0712130 “Проведення належної медико-соціальної експертизи 
(МСЕК)” для КЗОЗ “Хмельницький обласний центр медико-соціальної експер-
тизи” в сумі 82,0 тис. грн, спрямувавши їх на оплату послуг (крім кому-
нальних) та на закупівлю предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю. 

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

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


