
 
 
 
 

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 11.11.2020 року № 1099 
“Про виділення коштів для забезпечення здійснення деяких заходів, спрямо-
ваних на запобігання виникненню та поширенню, локалізацію та ліквідацію 
спалахів, епідемій та пандемій гострої респіраторної хвороби COVID-19, спри-
чиненої 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 по коду 
41034700 “Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпе-
чення здійснення деяких заходів, спрямованих на запобігання виникненню та 
поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій гострої 
респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, за 
рахунок коштів, виділених з фонду боротьби з гострою респіраторною хво-
робою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками” 
на суму 5 462,2 тис. гривень. 

2. Збільшити обсяг видатків обласного бюджету Департаменту охорони 
здоров’я обласної державної адміністрації по: 

1) загальному фонду (видатки споживання) за КПКВК 0712060 “Створення 
банків крові та її компонентів” на забезпечення закладів охорони здоров’я, які 
здійснюють заготівлю, переробку, зберігання донорської крові та її компонентів, 
розхідними матеріалами для тестування на виявлення антитіл до коронавірусу 
SARS-CoV-2 у сумі 1 112,2 тис. грн; 

2) спеціальному фонду (видатки розвитку) на закупівлю лабораторного 
обладнання, необхідного для забезпечення готовності та реагування на спалахи 
гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, 



 2

закладами охорони здоров’я комунальної форми власності в сумі 4 350,0 тис. 
грн, з них за: 

КПКВК 0712020 “Спеціалізована стаціонарна медична допомога насе-
ленню” – 3 300,0 тис. грн; 

КПКВК 0712030 “Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям 
та новонародженим” – 1 050,0 тис. гривень. 

3. Департаменту охорони здоров’я обласної державної адміністрації по-
дати 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          Сергій ГАМАЛІЙ 


