Про збільшення обсягу доходів і
видатків обласного бюджету на
2021 рік

На підставі статей 6, 39 Закону України “Про місцеві державні адміністрації”, постанови Кабінету Міністрів України від 26.01.2021 року № 47 “Деякі
питання надання у 2021 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони
здоров’я” (із змінами), керуючись підпунктом 3.1 рішення сесії обласної ради
від 24.12.2020 року № 10-2/2020 “Про обласний бюджет Хмельницької області
на 2021 рік”:
1. Збільшити обсяг доходів спеціального 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 33 430,0 тис. гривень.
2. Збільшити обсяг видатків спеціального фонду обласного бюджету по
Департаменту охорони здоров’я обласної державної адміністрації на суму
33 430,0 тис. грн, з них за:
1) КПКВК 0719430 “Субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров’я за рахунок
відповідної субвенції з державного бюджету” (видатки розвитку) на суму
2 000,0 тис. грн для перерахування бюджету Славутської міської територіальної
громади на забезпечення централізованою подачею кисню ліжкового фонду
КП “Славутська міська лікарня ім. Ф.М. Михайлова” Славутської міської ради,
яке надає стаціонарну медичну допомогу пацієнтам з гострою респіраторною
хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2;
2) КПКВК 0712152 “Інші програми та заходи у сфері охорони здоров’я”
(видатки розвитку) на суму 26 500,0 тис. грн для забезпечення централізованою
подачею кисню ліжкового фонду закладів охорони здоров’я (КНП “Городоцька
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міська багатопрофільна лікарня” Городоцької міської ради Хмельницької області, КНП Дунаєвецької міської ради “Дунаєвецька багатопрофільна лікарня”,
КП “Хмельницька міська лікарня” Хмельницької міської ради, КНП “Красилівська багатопрофільна лікарня” Красилівської міської ради Хмельницького
району Хмельницької області, КНП “Кам’янець-Подільська міська лікарня”
Кам’янець-Подільської міської ради), які надають стаціонарну медичну допомогу пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою
коронавірусом SARS-CoV-2;
3) КПКВК 0712152 “Інші програми та заходи у сфері охорони здоров’я”
(видатки споживання) на суму 4 930,0 тис. грн для забезпечення закладів охорони здоров’я, які проводять попередню діагностику гострої респіраторної
хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, експрес-тестами
для визначення антигена коронавірусу SARS-CoV-2 та наборами для відбору
біологічного матеріалу методом полімеразної ланцюгової реакції.
3. Департаменту охорони здоров’я обласної державної адміністрації
здійснити контроль щодо забезпечення введення в експлуатацію всіх елементів
системи централізованої подачі кисню у КНП “Городоцька міська багатопрофільна лікарня” Городоцької міської ради Хмельницької області, КНП Дунаєвецької міської ради “Дунаєвецька багатопрофільна лікарня”, КП “Хмельницька міська лікарня” Хмельницької міської ради, КНП “Красилівська багатопрофільна лікарня” Красилівської міської ради Хмельницького району Хмельницької області, КНП “Кам’янець-Подільська міська лікарня” Кам’янецьПодільської міської ради до 31 грудня 2021 року.
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
Департаменту фінансів обласної державної адміністрації внести відповідні
зміни до розпису обласного бюджету на 2021 рік.
5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника
голови обласної державної адміністрації відповідно до розподілу обов’язків.
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