
 
 
 
 

Про збільшення обсягу доходів і 
видатків обласного бюджету на 
2020 рік 

 
 

На підставі статей 6, 39 Закону України “Про місцеві державні адміні-
страції”, постанови Кабінету Міністрів України від 22 липня 2020 року № 623 
“Про виділення коштів для здійснення доплат до заробітної плати медичним та 
іншим працівникам закладів охорони здоров’я, які надають медичну допомогу 
хворим на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом 
SARS-CoV-2, та тим, що забезпечують життєдіяльність населення”, 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 
41031900 “Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення 
доплат медичним та іншим працівникам закладів охорони здоров’я за рахунок 
коштів, виділених із фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою 
COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками” на суму 
7 506,7 тис. гривень.  

2. Збільшити обсяг видатків загального фонду обласного бюджету (ви-
датки споживання) по Департаменту охорони здоров’я обласної державної адмі-
ністрації на суму 7 506,7 тис. грн та здійснити їх розподіл таким чином за: 

КПКВК 0712020 “Спеціалізована стаціонарна медична допомога насе-
ленню” в сумі 542,255 тис. грн; 

КПКВК 0712040 “Санаторно-курортна допомога населенню” в сумі 
730,034 тис. грн; 

КПКВК 0712050 “Медико-соціальний захист дітей-сиріт і дітей, позбавле-
них батьківського піклування” в сумі 1 025,799 тис. грн; 

КПКВК 0712060 “Створення банків крові та її компонентів” у сумі 
1 206,939 тис. грн; 
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КПКВК 0712130 “Проведення належної медико-соціальної експертизи 
(МСЕК)” у сумі 1 127,539 тис. грн; 

КПКВК 0712151 “Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охо-
рони здоров’я” в сумі 2 874,134 тис. гривень. 

3. Департаменту охорони здоров’я обласної державної адміністрації пода-
ти це розпорядження в установленому порядку на розгляд та погодження пос-
тійній комісії обласної ради з питань бюджету та фінансів, після чого Департа-
менту 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 


