
   
  

 Р І Ш Е Н Н Я 

 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ МІСЬКОЇ РАДИ 

МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 
 

від 18 березня 2020 року                                       № 135 

 

 

Про перерозподіл видатків у межах 

загального обсягу бюджетних призначень 

по управлінню охорони здоров'я Міської  

ради міста Кропивницького на 2020 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, постановою Кабінету Міністрів 

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

бюджетних призначень, перерозподілу видатків бюджету і надання кредитів з 

бюджету» (зі змінами), пунктом 15 рішення Міської ради міста 

Кропивницького від 18 грудня 2019 року № 3046 «Про бюджет міста 

Кропивницького на 2020 рік», враховуючи рішення Ради національної безпеки 

і оборони України від 13 березня 2020 року «Про невідкладні заходи щодо 

забезпечення національної безпеки в умовах спалаху гострої респіраторної 

хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2», введене в дію 

Указом Президента України від 13 березня 2020 року № 87/2020, та 

протокольне рішення міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки 

та надзвичайних ситуацій від 17 березня 2020 року № 5, Виконавчий комітет 

Міської ради міста Кропивницького 

 

В И Р І Ш И В: 
 

1. Перерозподілити видатки спеціального фонду у межах загального 

обсягу бюджетних призначень, передбачених головному розпоряднику 

бюджетних коштів – управлінню охорони здоров'я Міської ради міста 

Кропивницького, шляхом: 

1) зменшення видатків розвитку по КПКВК МБ 0717322 «Будівництво 

медичних установ та закладів» за напрямком «Капітальний ремонт інших 

об’єктів» по об’єкту «Капітальний ремонт відділення інтенсивної терапії 

новонароджених (дитяча реанімація) КНП «Міський пологовий будинок з 

функціями перинатального центру ІІ рівня» Міської ради міста 

Кропивницького», вул. Олени Журливої, 1» на суму 1 200,0 тис. грн (один 

мільйон двісті тисяч гривень 00 копійок) з подальшим затвердженням міською 

радою змін до розподілу коштів бюджету розвитку міста Кропивницького за 

об’єктами у 2020 році, визначених у додатку 5 до рішення Міської ради міста 

Кропивницького від 18 грудня 2019 року № 3046; 
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2) збільшення видатків розвитку по КПКВК МБ 0712010 

«Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню» за напрямком 

«Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» для 

придбання комунальним некомерційним підприємством «Центральна міська 

лікарня» Міської ради міста Кропивницького» апаратів штучної вентиляції 

легень (3 од.) на суму 1 200,0 тис. грн (один мільйон двісті тисяч гривень 

00 копійок). 

 

2. Управлінню охорони здоров'я Міської ради міста Кропивницького 

забезпечити погодження даного рішення постійною комісією міської ради 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 комісією з питань бюджету, податків, фінансів, планування та 

соціально-економічного розвитку міської ради в установленому порядку. 

 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 

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

 

 

 

Міський голова                                                                  Андрій РАЙКОВИЧ 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тетяна Бондарь  24 45 11 


