
  ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

голови обласної державної адміністрації

від 19.05. 20 20 р.
       
        м. Запоріжжя                                    № 193

Про  внесення  змін  до  розпорядження  голови  обласної  державної
адміністрації від 21.04.2020 № 162 «Про затвердження обсягу субвенції з
державного  бюджету  місцевим  бюджетам  на  здійснення  підтримки
окремих  закладів  та  заходів  у  системі  охорони  здоров’я за  рахунок
відповідної субвенції  з державного бюджету на 2020 рік»

Керуючись частиною сьомою статті 108 Бюджетного кодексу України,
статтями  6,  18  Закону  України  «Про  місцеві  державні  адміністрації»,
постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.2020 № 250 «Деякі питання
надання у 2020 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на
здійснення  підтримки  окремих  закладів  та  заходів  в  системі  охорони
здоров’я» (зі  змінами та доповненнями) та п. 3 рішення обласної ради від
12.12.2019  №  141  „Про  обласний  бюджет  на  2020  рік”  (зі  змінами  та
доповненнями),
ЗОБОВ’ЯЗУЮ:

1.  Здійснити  перерозподіл  коштів  субвенції  з  державного  бюджету
місцевим бюджетам на здійснення підтримки окремих закладів та заходів в
системі  охорони  здоров’я по  Департаменту  охорони  здоров`я
облдержадміністрації як головному розпоряднику коштів обласного бюджету:

збільшити видатки за 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»  по
загальному фонду на 539 809 грн; 

зменшити Департаменту охорони здоров`я облдержадміністрації обсяг
асигнувань  загального  фонду  за  КПКВК  0712020  «Спеціалізована
стаціонарна  медична  допомога  населенню»  за  рахунок  коштів  субвенції  з
державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення підтримки окремих
закладів та заходів в системі охорони здоров’я на 539 809 грн. 



2.  Департамент  охорони  здоров`я  облдержадміністрації  здійснити
розподіл  обсягу  субвенції  з  державного  бюджету  місцевим  бюджетам  на
здійснення підтримки окремих закладів та заходів в системі охорони здоров’я
між   бюджетами   міст    обласного   значення,   районними    бюджетами    та
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бюджетами об’єднаних територіальних громад області  та викласти додаток 1
до розпорядження у новій редакції (додається).

3. Департамент  фінансів    облдержадміністрації    внести    зміни    до
розпису  доходів  та  асигнувань  загального  фонду  обласного  бюджету  для
фінансування зазначеної субвенції.

4. Винести це розпорядження на розгляд сесії обласної ради.

Голова                                                                       Віталій ТУРИНОК
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