
ПРОЕКТ №2076 

 

 
 

УКРАЇНА 
 

МІСЬКА РАДА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 

 
СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 

від «___» ________ 2018 року                                                            №  

 

Про перерозподіл бюджетних 

призначень  по  закладах 

охорони  здоров'я 

 

На підставі статті 23 Бюджетного кодексу України, статті 26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», постанови Кабінету 

Міністрів України від 12 січня 2011 року № 18 «Про затвердження Порядку 

передачі бюджетних призначень, перерозподілу видатків бюджету і надання 

кредитів з бюджету» для забезпечення погашення заборгованості заробітної 

плати з нарахуваннями працівникам державного закладу «Спеціалізована 

медико-санітарна частина  № 19 Міністерства охорони здоров'я України» 

Міська рада міста Кропивницького  

 
В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Перерозподілити бюджетні призначення медичної субвенції з державного 

бюджету місцевим бюджетам  між закладами охорони здоров'я міста 

Кропивницького по головному розпоряднику коштів міського бюджету – 

управлінню охорони здоров'я Міської ради міста Кропивницького                            

згідно додатку, що додається. 

 

2. Фінансовому управлінню Міської ради міста Кропивницького  внести 

відповідні зміни до розпису міського бюджету на 2018 рік. 

 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

Міської ради міста Кропивницького з питань бюджету, податків, фінансів, 

планування та соціально-економічного розвитку. 

 

Міський голова                                                                                         А. Райкович 
 

Макарук  22 94 84 



 

Додаток  

до рішення Міської ради міста 

Кропивницького 

«____»  ____________ 2018 року                        

№ _____ 

 

Перерозподіл бюджетних призначень по закладах охорони здоров'я на 2018 рік 

   

     + збільшено 

     - зменшено 
     грн 

Код 

програмної 
класифікації 

видатків та 

кредитування 
місцевого 

бюджету 

Код типової 

програмної 
класифікації 

видатків та 

кредитуванн
я місцевого 

бюджету 

Код 

функціональ-
ної 

класифікації 

видатків та 
кредитування 

бюджету 

Найменування головного 

розпорядника, відповідального 

виконавця, бюджетної програми 

або напряму видатків згідно з 

типовою відомчою/типовою 

програмною класифікацією 

видатків кредитування бюджету 

Видатки загального фонду  

Всього 

у т. ч. вересень 

заробітна плата 
нарахування 

на оплату 
праці 

1 2 3 4 5 7 8 

0700000     

Управління охорони 

здоров'я  

(головний розпорядник) 

0,00 0,00 0,00 

0710000     
Управління охорони здоров'я 

(відповідальний виконавець) 
      

0712000 2000   Охорона здоров'я  0,00 0,00 0,00 

0712010 2010 0731 
Багатопрофільна стаціонарна 

медична допомога населенню 
-710700,00 -582525,00 -128175,00 

0712020 2020 0732 
Спеціалізована стаціонарна 

медична допомога населенню 
1310300,00 1074000,00 236300,00 

0712030 2030 0733 

Лікарсько-акушерська 

допомога  вагітним, 

породіллям та 

новонародженим 

-236600,00 -193934,00 -42666,00 

0712080 2080 0721 

Амбулаторно-поліклінічна 

допомога населенню, крім 

первинної медичної допомоги 

-271200,00 -222295,00 -48905,00 

0712100 2100 0722 
Стоматологічна допомога 

населенню 
-91800,00 -75246,00 -16554,00 

      Всього видатків 0,00 0,00 0,00 


