
 
 
 
 
Про збільшення обсягу доходів і 
видатків обласного бюджету на 
2021 рік 

 
 

На підставі статей 6, 39 Закону України “Про місцеві державні адміні-
страції”, постанови Кабінету Міністрів України від 26.01.2021 року № 47 “Деякі 
питання надання у 2021 році субвенції з державного бюджету місцевим бюд-
жетам на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони 
здоров’я” (із змінами), керуючись підпунктом 3.1 пункту 3 рішення сесії об-
ласної ради від 24.12.2020 року № 10-2/2020 “Про обласний бюджет Хмель-
ницької області на 2021 рік”: 

1. Збільшити обсяг доходів загального фонду обласного бюджету по коду 
41033000 “Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення 
підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров’я” на суму 
18 091 600,0 гривень. 

2. Збільшити обсяг видатків загального фонду обласного бюджету по 
Департаменту охорони здоров’я обласної державної адміністрації на суму 
18 091 600,0 грн та здійснити їх розподіл таким чином: 

КПКВК 0712151 “Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охо-
рони здоров’я” на суму 1 863 353,0 грн для оплати поточних видатків на 
здійснення інформаційно-аналітичними центрами медичної статистики заходів, 
пов’язаних із збором, обробкою, зберіганням та передачею медико-статистичної 
інформації з 01 липня 2021 року; 

КПКВК 0719430 “Субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтрим-
ки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров’я за рахунок відпо-
відної субвенції з державного бюджету” на суму 351 847,0 грн; 

КПКВК 0719430 “Субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтрим-
ки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров’я за рахунок відпо-
відної субвенції з державного бюджету (на лікування хворих на цукровий діабет 
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інсуліном та нецукровий діабет десмопресином)” на суму 15 876 400,0 грн для 
місцевих бюджетів згідно з додатком. 

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 2021 рік. 

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


