
 
 
 
 
Про перерозподіл залишків субвенції 
з Державного бюджету України 

 
 

Відповідно до статті 41 Закону України “Про місцеві державні адміні-
страції”, Закону України “Про підвищення доступності та якості медичного об-
слуговування у сільській місцевості”, пункту 7 Порядку та умов надання суб-
венції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів, спря-
мованих на розвиток системи охорони здоров’я у сільській місцевості, затверд-
жених постановою Кабінету Міністрів України від 06 грудня 2017 року № 983, 
наказів Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-кому-
нального господарства України від 26.07.2018 року № 187 “Про затвердження 
Переліку проектів та заходів, що фінансуються у 2018 році за рахунок субвенції 
з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів, спрямованих на 
розвиток системи охорони здоров’я у сільській місцевості”, від 10.10.2018 року 
№ 267 “Про затвердження Переліку заходів, що фінансуються у 2018 році за 
рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення 
заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров’я у сільській місце-
вості, щодо забезпечення службовим автотранспортом медичних працівників 
комунальних закладів охорони здоров’я, що працюють у сільській місцевості” 
(зі змінами), пункту 4 рішення сесії Хмельницької обласної ради від 08.04.2021 року 
№ 61-4/2021 “Про внесення змін до обласного бюджету Хмельницької області 
на 2021 рік”, враховуючи розпорядження голови обласної державної адміні-
страції від 17.08.2021 № 665/2021-р “Про перерозподіл залишків субвенції з 
Державного бюджету України”, а також погоджень Міністерства розвитку 
громад та територій України від 25.11.2021 року № 7/19/17999-21 та Міністер-
ства охорони здоров’я України від 29.11.2021 року № 25-04/35170/2-21: 

1. Здійснити перерозподіл залишків субвенції з державного бюджету міс-
цевим бюджетам на здійснення заходів, спрямованих на розвиток системи охо-
рони здоров’я у сільській місцевості, та затвердити зміни, що вносяться до 
Переліку проектів та заходів, що фінансуються за рахунок субвенції з дер-
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жавного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів, спрямованих на 
розвиток системи охорони здоров’я у сільській місцевості та щодо забезпе-
чення службовим автотранспортом медичних працівників комунальних закла-
дів охорони здоров’я, що працюють у сільській місцевості, згідно з додатком. 

2. Департаменту розвитку громад, будівництва та житлово-комунального 
господарства обласної державної адміністрації звернутися до постійної комісії 
обласної ради з питань бюджету та фінансів щодо погодження цього розпо-
рядження. 

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


