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КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 
ПОСТАНОВА 

 
від 17 березня 2021 р.  
№ 221 
Київ 
 

Про виділення коштів у 2021 році для забезпечення централізованою подачею кисню 
ліжкового фонду закладів охорони здоров’я, які надають стаціонарну медичну допомогу 

пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19,  
спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, в Івано-Франківській області 

 

Відповідно до пункту 24 статті 14 Закону України “Про Державний бюджет України на 2021 рік” з 
метою здійснення заходів, пов’язаних із запобіганням поширенню на території України гострої 
респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та боротьбою з її 
наслідками, Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ: 

1. Установити, що: 

1) кошти, отримані до спеціального фонду державного бюджету за рахунок джерел, визначених 
пунктом 9 статті 12 Закону України “Про Державний бюджет України на 2021 рік”, спрямовуються у 
2021 році в розмірі 60 000 тис. гривень Міністерству охорони здоров’я для надання субвенції з держав-
ного бюджету обласному бюджету Івано-Франківської області на забезпечення централізованою подачею 
кисню ліжкового фонду закладів охорони здоров’я, які надають стаціонарну медичну допомогу пацієн-
там з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, шляхом 
установлення Міністерству охорони здоров’я за спеціальним фондом державного бюджету обсягу 
видатків споживання у сумі 1 564 тис. гривень, видатків розвитку у сумі 58 436 тис. гривень за новою 
бюджетною програмою за рахунок залишку коштів, який утворився за програмою 3511380 “Фонд 
боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та 
її наслідками” станом на 1 січня 2021 р.; 

2) субвенція в розмірі 60 000 тис. гривень (з них 1 564 тис. гривень видатки споживання та 58 436 тис. 
гривень видатки розвитку) спрямовується з державного бюджету обласному бюджету Івано-Франківсь-
кої області на забезпечення централізованою подачею кисню ліжкового фонду закладів охорони 
здоров’я, які надають стаціонарну медичну допомогу пацієнтам з гострою респіраторною хворобою 
COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2. 

2. Затвердити Порядок та умови надання субвенції з державного бюджету обласному бюджету Івано-
Франківської області на забезпечення централізованою подачею кисню ліжкового фонду закладів 
охорони здоров’я, які надають стаціонарну медичну допомогу пацієнтам з гострою респіраторною 
хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, що додаються. 

3. Забезпечити: 

Міністерству охорони здоров’я — погодження спрямування видатків, передбачених пунктом 1 цієї 
постанови, з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету; 

Міністерству фінансів — після зазначеного погодження відкриття нової бюджетної програми та 
внесення відповідних змін до розпису державного бюджету. 
 

Прем’єр-міністр України  Д. ШМИГАЛЬ 
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ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України 

від 17 березня 2021 р. № 221 

ПОРЯДОК ТА УМОВИ 
надання субвенції з державного бюджету обласному бюджету Івано-Франківської області  

на забезпечення централізованою подачею кисню ліжкового фонду закладів охорони здоров’я,  
які надають стаціонарну медичну допомогу пацієнтам з гострою респіраторною хворобою  

COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2 

1. Ці Порядок та умови визначають механізм надання субвенції з державного бюджету обласному 
бюджету Івано-Франківської області на забезпечення централізованою подачею кисню ліжкового фонду 
закладів охорони здоров’я, які надають стаціонарну медичну допомогу пацієнтам з гострою 
респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2 (далі — субвенція). 

2. Головним розпорядником субвенції є МОЗ. 

Розпорядники та одержувачі субвенції за місцевими бюджетами визначаються рішеннями про такі 
бюджети відповідно до законодавства. 

3. Умовою надання субвенції є забезпечення Івано-Франківською облдержадміністрацією централізованою 
подачею кисню ліжкового фонду закладів охорони здоров’я, які надають стаціонарну медичну допомогу 
пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, 
не менше ніж 80 відсотків ліжкового фонду призначених для лікування таких пацієнтів.  

4. Перелік закладів охорони здоров’я, які надають стаціонарну медичну допомогу пацієнтам з гострою 
респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, затверджується керівником 
робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації медико-біологічного характеру державного рівня, пов’я-
заної із поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2. 

5. Закупівля товарів, робіт і послуг за рахунок субвенції здійснюється в установленому законом порядку. 

6. Відкриття рахунків, реєстрація, облік бюджетних зобов’язань в органах Казначейства та проведення 
операцій, пов’язаних з використанням субвенції, а також відображення у первинному та бухгалтерсь-
кому обліку інформації про отримані (створені) оборотні і необоротні активи здійснюються в 
установленому законодавством порядку. 

7. Івано-Франківська облдержадміністрація подає МОЗ інформацію про забезпечення централізованою 
подачею кисню не менше ніж 80 відсотків ліжкового фонду в розрізі закладів охорони здоров’я, які 
надають стаціонарну медичну допомогу пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19, 
спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, протягом трьох робочих днів від дати такого забезпечення та 
щомісяця до 3 числа — про використання субвенції в розрізі місцевих бюджетів адміністративно-
територіальних одиниць. 

8. МОЗ подає щомісяця до 5 числа Комітетові Верховної Ради України з питань бюджету та Мінфіну 
інформацію про використання субвенції. 

9. Казначейство: 

перераховує субвенцію відповідно до Порядку перерахування міжбюджетних трансфертів, затвердже-
ного постановою Кабінету Міністрів України від 15 грудня 2010 р. № 1132 (Офіційний вісник України, 
2010 p., № 96, ст. 3399; 2015 р., № 7, ст. 161), і Порядку казначейського обслуговування державного 
бюджету за витратами, затвердженого Мінфіном; 

подає щомісяця до 15 числа МОЗ і Мінфіну інформацію про обсяги перерахування субвенції та 
касові видатки в розрізі місцевих бюджетів адміністративно-територіальних одиниць. 

10. МОЗ забезпечує використання субвенції, не допускаючи наявності кредиторської заборгованості. 

11. Складення та подання фінансової і бюджетної звітності про використання субвенції, а також конт-
роль за її цільовим та ефективним витрачанням здійснюються в установленому законодавством порядку. 


