
 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ  

ПОСТАНОВА 

від 17 жовтня 2012 р. № 982  

Київ 

Про затвердження Порядку та умов надання у 2013 році 

субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 

часткове відшкодування вартості лікарських засобів для 

лікування осіб з гіпертонічною хворобою 

Відповідно до частини другої статті 97 Бюджетного кодексу України Кабінет 

Міністрів України постановляє :  

Затвердити Порядок та умови надання у 2013 році субвенції з державного бюджету 

місцевим бюджетам на часткове відшкодування вартості лікарських засобів для лікування 

осіб з гіпертонічною хворобою, що додаються. 

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ 

Інд. 70 
 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО  

постановою Кабінету Міністрів 

України  

від 17 жовтня 2012 р. № 982 

ПОРЯДОК ТА УМОВИ  

надання у 2013 році субвенції з державного бюджету 

місцевим бюджетам на часткове відшкодування вартості 

лікарських засобів для лікування осіб з гіпертонічною 

хворобою 

1. Ці Порядок та умови визначають механізм надання у 2013 році субвенції 

з державного бюджету місцевим бюджетам на часткове відшкодування вартості 

лікарських засобів для лікування осіб з гіпертонічною хворобою (далі - субвенція). 

2. Головним розпорядником субвенції є МОЗ. 

Розпорядники субвенції за місцевими бюджетами визначаються рішеннями про такі 

бюджети відповідно до законодавства. 

3. Субвенція спрямовується на часткове відшкодування вартості лікарських засобів 

для лікування осіб з гіпертонічною хворобою (далі - відшкодування) відповідно 

до Порядку часткового відшкодування вартості лікарських засобів для лікування осіб з 

гіпертонічною хворобою, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 5 

вересня 2012 р. № 907 (Офіційний вісник України, 2012 p., № 75, ст. 3034). 

4. Використання субвенції здійснюється згідно з Порядком казначейського 

обслуговування місцевих бюджетів, затвердженим Мінфіном, в обсягах, передбачених 

у додатку 3 до Закону України “Про Державний бюджет України на 2013 рік”. 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2456-17


5. Розпорядники субвенції за місцевими бюджетами формують після проведення 

звірки та прийняття рішення про відшкодування реєстр суб'єктів господарювання, які 

мають право на відшкодування, та подають його Казначейству. 

6. Казначейство перераховує субвенцію відповідно до Порядку перерахування 

міжбюджетних трансфертів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 

грудня 2010 р. № 1132 (Офіційний вісник України, 2010 p., № 96, ст. 3399), і Порядку 

обслуговування державного бюджету за видатками та операціями з надання та повернення 

кредитів, наданих за рахунок коштів державного бюджету, затвердженого Мінфіном. 

7. Відображення у первинному та бухгалтерському обліку інформації про отримані 

(створені) оборотні і необоротні активи, а також відкриття рахунків, реєстрація, облік 

бюджетних зобов'язань в органах Казначейства та операції, пов'язані з використанням 

субвенції, здійснюються в установленому законодавством порядку. 

8. Розпорядники субвенції за місцевими бюджетами подають щомісяця до 15 числа 

МОЗ за встановленою ним формою інформацію про її використання та стан 

відшкодування за рахунок субвенції для подання до 20 числа Мінфіну узагальненої 

інформації у розрізі адміністративно-територіальних одиниць. 

9. Казначейство інформує щомісяця до 15 числа Мінфін про перераховані обсяги 

субвенції та касові видатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць. 

10. Складення та подання фінансової і бюджетної звітності про використання 

субвенції, а також контроль за її цільовим та ефективним витрачанням здійснюються в 

установленому законодавством порядку. 
 


