
 
 

У К Р А Ї Н А 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ МІСЬКОЇ РАДИ  

МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 
 

від «____» _______ 2018 року                                   № _______ 
 

м.Кропивницький 

Про перерозподіл видатків по  

управлінню охорони здоров'я  

Міської ради міста Кропивницького 

на 2018 рік 

 
Керуючись статтями 140, 143 Конституції України, підпунктом 1 

пункту «а» статті 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», статтею 23 Бюджетного кодексу України, рішенням Міської ради 

міста Кропивницького від 21 грудня 2017 року № 1360 «Про міський бюджет 

на 2018 рік» (зі змінами), Виконавчий комітет Міської ради міста 

Кропивницького 

 

В И Р І Ш И В: 
 

1. Перерозподілити видатки по загальному фонду міського бюджету 

по управлінню охорони здоров'я Міської ради міста Кропивницького між 

кодами програмної класифікації видатків у межах загального обсягу 

бюджетних призначень головного розпорядника згідно з додатком. 

2. Управлінню охорони здоров'я Міської ради міста Кропивницького 

забезпечити погодження перерозподілу видатків, передбачених пунктом 1 

даного рішення, з постійною комісією з питань бюджету, податків, фінансів, 

планування та соціально-економічного розвитку. 

3. Фінансовому управлінню Міської ради міста Кропивницького 

внести зміни до розпису міського бюджету на підставі даного рішення, 

погодженого постійною комісією з питань бюджету, податків, фінансів, 

планування та соціально-економічного розвитку в установленому порядку. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Дзюбу Н.Є. 

 

 

 

Міський голова                                                                                     А. Райкович 

 

 

 

Потоцька 24 45 11   



Додаток  

до рішення Виконавчого 

комітету Міської ради міста 

Кропивницького 

«_____» __________ 2018  

№ _______ 

 
 

Перерозподіл видатків по загальному фонду міського бюджету по 

управлінню охорони здоров'я Міської ради міста Кропивницького 

на 2018 рік 
   + збільшено 

   - зменшено 
    грн 

Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевого 

бюджету 

Код типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевого 

бюджету 

Код 

функціональної 

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 

1 2 3 4 5 

0700000     
Управління охорони здоров'я  

(головний розпорядник) 
0,00 

0710000     
Управління охорони здоров'я (відповідальний 

виконавець) 
 

0712000 2000   Охорона здоров'я  0,00 

0712080 2080 0721 

Амбулаторно-поліклінічна допомога 

населенню, крім первинної медичної 

допомоги 
- 113 620,00 

0712100 2100 0722 Стоматологічна допомога населенню 113 620,00 

      Всього видатків 0,00 

 

 

 

Заступник начальника управління 

охорони здоров’я                                                                                      Л. Кудрик 


