
 
 
 
 

Про перерозподіл видатків обласного 
бюджету, передбачених 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 року 
№ 22-29/2019 “Про обласний  бюджет Хмельницької області на 2020 рік”: 

1. Здійснити перерозподіл бюджетних призначень, передбачених на 2020 рік 
по спеціальному фонду обласного бюджету (видатки розвитку) по Департа-
менту охорони здоров’я обласної державної адміністрації, а саме: 

1) зменшити бюджетні призначення за КПКВК 0712020 “Спеціалізована 
стаціонарна медична допомога населенню”, передбачені на придбання ангіо-
графічного обладнання для КНП “Хмельницький обласний серцево-судинний 
центр” (співфінансування з обласного бюджету до субвенції з державного 
бюджету місцевим бюджетам на придбання ангіографічного обладнання), 
в сумі 11 538,5 тис. грн;  

2) збільшити бюджетні призначення за: 
КПКВК 0712010 “Багатопрофільна стаціонарна медична допомога насе-

ленню” в сумі 5 800,0 тис. грн, з яких для: 
КНП “Хмельницька обласна лікарня” на капітальний ремонт з частковою 

заміною системи водопроводу та каналізації приміщення VII корпусу закладу – 
2 000,0 тис. грн та на благоустрій території закладу – 1 000,0 тис. грн; 

КНП “Хмельницька обласна дитяча лікарня” на капітальний ремонт 
ліфта – 600,0 тис. грн та придбання наркозно-дихального апарату – 2 200,0 тис. 
грн; 

КПКВК 0712020 “Спеціалізована стаціонарна медична допомога насе-
ленню” в сумі 5 738,5 тис. грн. з яких для: 

КНП “Хмельницький обласний заклад з надання психіатричної допо-
моги” на виготовлення проєктно-кошторисної документації по утепленню фа-
садів приміщень закладу – 200,0 тис.грн та виготовлення проєктно-кошторис-
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ної документації на проведення ремонту систем опалення закладу – 200 тис. 
грн; 

КНП “Хмельницький обласний протипухлинний центр” на завершення 
капітального ремонту будівлі закладу – 170,0 тис. грн. та придбання ендоско-
пічного і наркозно-дихального обладнання – 5 168,5 тис. гривень. 

2. 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. 

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


