
 
 
Про затвердження Порядку  розподілу,  
використання та фінансування субвенції з  
обласного бюджету на здійснення переданих  
видатків у сфері охорони здоров’я за рахунок  
коштів медичної субвенції за рахунок 
цільових видатків, передбачених в обласному 
бюджеті, для медичного обслуговування 
внутрішньо переміщених осіб 

Двадцять четверта 
позачергова сесія  
сьомого скликання 

 
 

Відповідно до Закону України "Про Державний бюджет України на 2019 
рік" в складі медичної субвенції затверджено цільові видатки для медичного 
обслуговування внутрішньо переміщених осіб. З метою наближення медичної 
допомоги до пацієнтів,  обласна рада  
 
 
ВИРІШИЛА: 

 
 
1.Затвердити Порядок розподілу, використання та фінансування субвенції 

з обласного бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони 
здоров’я за рахунок коштів медичної субвенції за рахунок цільових видатків, 
передбачених в обласному бюджеті, для медичного обслуговування внутрішньо 
переміщених осіб 

 
2. Обласній державній адміністрації під час затвердження обласного 

бюджету на 2019 рік здійснити розподіл субвенції з місцевого бюджету на 
здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров’я за рахунок коштів 
медичної субвенції за рахунок цільових видатків, передбачених в обласному 
бюджеті, для медичного обслуговування внутрішньо переміщених осіб. 

 
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну 

комісію обласної ради з питань соціальної політики, охорони здоров’я, 
материнства, дитинства та розвитку зон відпочинку. 
 
 
 
Голова обласної ради                                                              В. МОСКАЛЕНКО 



  

Додаток 
до рішення обласної ради  
 

ПОРЯДОК 
розподілу, використання та фінансування субвенції з місцевого бюджету на 
здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров’я за рахунок коштів 

медичної субвенції (цільові кошти для медичного обслуговування 
внутрішньо переміщених осіб) у 2019 році 

 
1. Цей Порядок визначає механізм розподілу, використання та 

фінансування субвенції з обласного бюджету на здійснення переданих видатків 
у сфері охорони здоров’я за рахунок коштів медичної субвенції за рахунок 
цільових видатків, передбачених в обласному бюджеті, для медичного 
обслуговування внутрішньо переміщених осіб (далі – субвенція з обласного 
бюджету). 

 
2. Розподіл цільових видатків для медичного обслуговування 

внутрішньо переміщених осіб між місцевими бюджетами області здійснено 
управлінням охорони здоров'я облдержадміністрації відповідно до 
розрахованого для Миколаївської області обсягу цільових видатків у складі  
медичної субвенції на 2019 рік, Закону України "Про Державний бюджет 
України на 2019 рік", виходячи з кількості внутрішньо переміщених осіб за 
станом на 15 листопада 2018 року за даними департаменту соціального захисту 
населення облдержадміністрації та питомої ваги адміністративно-
територіальних одиниць області. 

Обсяг видатків для кожної адміністративно - територіальної одиниці 
затверджується під час формування  обласного бюджету Миколаївської області 
на 2019 рік. 

 
3. Під час формування та затвердження відповідних місцевих 

бюджетів на 2019 рік не допускається зменшення обсягу цільових коштів для 
медичного обслуговування внутрішньо переміщених осіб. 
 

4. У разі необхідності можливо залучати на зазначені цілі кошти 
місцевих бюджетів, а також інші джерела, не заборонені законодавством. 
 

5. За рахунок зазначеної субвенції з обласного бюджету здійснюється  
медичне обслуговування внутрішньо переміщених осіб. 
 

6. Головним розпорядником цих коштів є управління охорони 
здоров'я Миколаївської облдержадміністрації.  

 
7. Управління охорони здоров'я облдержадміністрації як головний 

розпорядник коштів за погодженням з постійною комісією обласної ради з 
питань регіонального розвитку, планування, бюджету, фінансів та інвестицій 
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протягом бюджетного року має право здійснювати перерозподіл обсягів 
субвенції між місцевими бюджетами області із внесенням відповідних змін до 
розпису обласного бюджету Миколаївської області шляхом видання 
відповідного розпорядження голови облдержадміністрації, виходячи з кількості 
звернень хворих з числа внутрішньо переміщених осіб та фактичних видатків. 

 
8. Фінансування субвенції з обласного бюджету здійснюється головним 

розпорядником коштів обласного бюджету в межах затвердженого розпису 
обласного бюджету на відповідний бюджетний період. 
 

9. Головам райдержадміністрацій забезпечити, міським (міст 
обласного значення) головам рекомендувати здійснити: 

ефективне та раціональне використання коштів виключно в межах 
розподілених асигнувань; 

надання щомісяця, до 03 числа місяця, наступного за звітним, управлінню 
охорони здоров’я облдержадміністрації інформації про використання коштів. 

 

10. Обсяги субвенції з обласного бюджету, не використаної на кінець 
бюджетного періоду, перераховуються в останній робочий день органами 
Державної казначейської служби до обласного бюджету. 

 
 
 
 

Начальник управління  охорони здоров’я  
облдержадміністрації                            П.ГЕОРГІЄВ 


	Ріш № Про затвердження Порядку розподілу субвенцій на здоровя
	Додаток

