
 
 
 
 

Про збільшення обсягу доходів і 
видатків обласного бюджету на 
2020 рік 

 
 

На підставі статей 6, 39 Закону України “Про місцеві державні адмі-
ністрації”, постанови Кабінету Міністрів України від 09.10.2020 року № 923 
“Про виділення коштів для забезпечення подачею кисню ліжкового фонду за-
кладів охорони здоров’я, які надають стаціонарну медичну допомогу пацієнтам 
з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом 
SARS-CoV-2”, керуючись пунктом 3.1 рішення 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 на суму 
23 115,0 тис. грн по коду 41036000 “Субвенція з державного бюджету місцевим 
бюджетам на забезпечення подачею кисню ліжкового фонду закладів охорони 
здоров’я, які надають стаціонарну медичну допомогу пацієнтам з гострою 
респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, 
за рахунок коштів, виділених з фонду боротьби з гострою респіраторною 
хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслід-
ками. 

2. Збільшити обсяг видатків загального фонду (видатки споживання) 
обласного бюджету по Департаменту охорони здоров’я обласної державної 
адміністрації на суму 7 800,0 тис. грн, а саме за: 

КПКВК 0712010 ”Багатопрофільна стаціонарна медична допомога насе-
ленню” – 6 283,0 тис. грн; 

КПКВК 0712020 “Спеціалізована стаціонарна медична допомога насе-
ленню” – 1 517,0 тис. гривень. 

3. Збільшити обсяг видатків спеціального фонду (видатки розвитку) об-
ласного бюджету по Департаменту охорони здоров’я обласної державної адмі-
ністрації на суму 15 315,0 тис. грн, а саме за: 
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КПКВК 0712010 “Багатопрофільна стаціонарна медична допомога насе-
ленню” – 9 240,111 тис. грн; 

КПКВК 0712020 “Спеціалізована стаціонарна медична допомога насе-
ленню” – 6 074,889 тис. гривень. 

4. 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 Депар-
таменту фінансів обласної державної адміністрації внести відповідні зміни до 
розпису обласного бюджету на 2020 рік. 

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


