УКРАЇНА
ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

голови обласної державної адміністрації

УУ: /У М ’ІЯ

№

Про внесення змін до
обласного бюджету на 2018 рік
Відповідно до статей 6, 13, 18 Закону України „Про місцеві державні
адміністрації”, розпорядження Кабінету Міністрів України від 07 листопада
2018 року № 813-р „Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету,
передбачених Міністерству охорони здоров'я на 2018 рік, та розподіл
медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам”, пункту 15
рішення Житомирської обласної ради від 21 грудня 2017 року № 886
„Про обласний бюджет на 2018 рік”:
1. Внести такі зміни до обласного бюджету на 2018 рік:
1) збільшити доходи загального фонду по ККДБ 41034200 „Медична
субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам” на суму
47 842,8 тис.грн;
2) збільшити видатки загального фонду (видатки споживання) по
КПКВКМБ 0719410 „Субвенція з місцевого бюджету на здійснення
переданих видатків у сфері охорони здоров’я за рахунок коштів медичної
субвенції” (головний розпорядник коштів - управління охорони здоров’я
Житомирської обласної державної адміністрації), по КЕКВ 2620 „Поточні
трансферти органам державного управління інших рівнів” на суму
41810,0 тис.грн;
3) збільшити видатки (видатки споживання) по КПКВКМБ 3718500
„Нерозподілені трансферти з державного бюджету” (головний розпорядник
коштів - департамент фінансів Житомирської обласної державної
адміністрації), по КЕКВ 2620 „Поточні трансферти органам державного
управління інших рівнів” на суму 6032,8 тис.грн;
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2. Внести зміни до міжбюджетних трансфертів з обласного бюджету
місцевим/державному бюджетам на 2018 рік згідно з додатком.
3.
Райдержадміністраціям,
сільським, селищним радам:

рекомендувати

міськвиконкомам,

1) розподілити обсяг субвенції з місцевого бюджету на здійснення
переданих видатків у сфері охорони здоров’я за рахунок коштів медичної
субвенції, відповідно до додатка, насамперед на оплату праці з
нарахуваннями, на лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет;
2) вжити заходів до недопущення до кінця 2018 року утворення
кредиторської заборгованості з виплати заробітної плати з нарахуваннями
працівникам закладів охорони здоров'я;
3) взяти до відома, що:
в адміністративно-територіальних одиницях, в закладах охорони
здоров'я, де виникла заборгованість із виплати заробітної плати, строк
виплати якої закінчився, субвенції з місцевого бюджету на здійснення
переданих видатків у сфері охорони здоров’я за рахунок коштів медичної
субвенції спрямовується насамперед на обов'язкові виплати із заробітної
плати;
видатки, пов'язані із стимулюванням, преміюванням працівників
закладів охорони здоров'я зазначених адміністративно-територіальних
одиниць, а також незахищені видатки здійснюються виключно після
погашення заборгованості з виплати заробітної плати, строк виплати якої
закінчився;
розпорядники бюджетних коштів до погашення такої заборгованості
не беруть бюджетних зобов'язань та не здійснюють платежів за видатками,
пов'язаними із стимулюванням, преміюванням працівників закладів охорони
здоров'я, та іншими незахищеними видатками.
4.
Розпорядження голови облдержадміністрації внести на розгляд та
затвердження обласної ради.
5. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.

Ігор ГУНДИЧ

Додаток
до розпорядження голови
облдержадміністрації
Зміни до міжбюджетних трансфертів
з обласного бюджету місцевим/державному бюджетам на 2018 рік
Назва місцевого бюджету адміністративнотериторіальної одиниці
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Бюджет м.Житомира
Бюджет м. Бердичева
Бюджет м.Коростеня
Бюджет м.Новограда - Волинського
Бюджет м.Малина
Бердичівський районний бюджет
Хорошівський районний бюджет
Романівський районний бюджет
Ємільчинський районний бюджет
Житомирський районний бюджет
Коростишівський районний бюджет
Луганський районний бюджет
Любарський районний бюджет
Новоград-Волинський районний бюджет
Попільнянський районний бюджет
Ружинський районний бюджет
Пулинський районний бюджет
Черняхівський районний бюджет
Чуднівський районний бюджет
Народицький селищний бюджет
Баранівський міський бюджет
Олевський міський бюджет
Брусилівський селищний бюджет
Словечанський сільський бюджет
Овруцький міський бюджет
Радомишльський міський бюджет
УСЬОГО

В.о.директора
департаменту фінансів
облдержадміністрації

тис.грн
Субвенції загального фонду
Субвенція з місцевого бюджету на здійснення
переданих видатків у сфері охорони здоров’я за
рахунок коштів медичної субвенції
Всього
в тому числі !
цільові видатки на
лікування хворих на
цукровий та нецукровий
діабет
3

2
13553,4
7138,1
2594,4
1784,1
4673,6
937,9
25,0
786,0
535,5
160,0
561,5
1096,0
160,0
224,3
79,0
110,0
367,5
45,0
110,0
414,2
125,0
1275,2
60,0
981,8
3847,5
165,0

415,0
250,0
240,0
195,0
115,0
25,0
145,0
70,0
160,0
290,0
120,0
160,0
79,0
110,0
45,0
110,0
20,0
125,0
17,0
60,0
248,0
165,0

41810,0

3164,0

Л.МІНІЧ

