
 
 

  УКРАЇНА 

ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 
голови обласної державної адміністрації 

 
08.08.2018 № 415 

 
 
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 
  
 
 
 

Відповідно до статей 6, 18 Закону України «Про місцеві державні 
адміністрації», керуючись Порядком та умовами надання субвенції з 
державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів, 
спрямованих на розвиток системи охорони здоров’я у сільській місцевості, 
затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 06.12.2017 № 
983, враховуючи наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та 
житлово-комунального господарства України від 26.07.2018 № 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» та з метою ефективного використання бюджетних коштів 
ЗОБОВ’ЯЗУЮ: 

 
1. Департамент капітального будівництва облдержадміністрації 

забезпечити реалізацію проектів будівництва (нове будівництво, 
реконструкцію, капітальний ремонт, в тому числі виготовлення проектної 
документації) комунальних закладів охорони здоров’я у сільській місцевості 
за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 
реалізацію заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров’я у 
сільській місцевості (далі – Субвенція) згідно з Переліком, що додається. 

 

2. Доручити головам районних державних адміністрацій та 
рекомендувати головам об’єднаних територіальних громад, на території яких 
буде здійснюватися реалізація проектів, зазначених у пункті 1 цього 
розпорядження: 



1) забезпечити виділення коштів на умовах співфінансування у вигляді 
міжбюджетного трансферту з відповідних місцевих бюджетів обласному 
бюджету на реалізацію проектів будівництва на рівні не менше ніж 10 
відсотків їх загальної вартості; 

2) надати обласній державній адміністрації до 20.08.2018 копії рішень 
про внесення змін до місцевих бюджетів на 2018 рік у частині виділення 
міжбюджетного трансферту з відповідних місцевих бюджетів обласному 
бюджету по спеціальному фонду (у т.ч. бюджет розвитку). 

 
3. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою. 
 
 
 

 
 
 
 
Перший заступник голови                                                                 Е. СЛЕПЯН 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


