
 
 

У К Р А Ї Н А 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ МІСЬКОЇ РАДИ  

МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 
 

від "____"_____________ 20__ року      №______ 
 

м.Кропивницький 
 

 

Про визначення одержувачів  

бюджетних коштів 

 

  Керуючись ст. 144, 146 Конституції України, підпунктом 4 п. «а» ст. 28,        

ч. 1 ст. 52, ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

Порядком складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання 

кошторисів бюджетних установ, затвердженим постановою Кабінету Міністрів  

України  від 28 лютого 2002 №  228 (зі змінами), рішенням Міської ради міста 

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

2018 рік», враховуючи протокольні доручення за результатами засідання 

постійної комісії Міської ради з питань бюджету, податків, фінансів, 

планування та соціально-економічного розвитку від 14 грудня 2017 року № 28 

та від 18 грудня 2017 року № 29, Виконавчий комітет Міської ради міста 

Кропивницького 

 

В И Р І Ш И В: 

 

1. Визначити  Кіровоградську обласну організацію Товариства Червоного 

Хреста України (юридична особа у структурі, якої перебуває Кропивницька 

міська організація Товариства Червоного Хреста України), одержувачем 

бюджетних коштів на 2018 рік за видатками головного розпорядника 

бюджетних коштів – управління охорони здоров'я Міської ради міста 

Кропивницького за КПКВК 0712152 «Інші програми та заходи у сфері охорони 

здоров'я», КЕКВ 2282 «Окремі заходи розвитку по реалізації державних 

(регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку» на суму                       

545,0 тис. грн, показники діяльності якої відповідають критеріям, визначеним 

для одержувача бюджетних коштів, що додаються.  

2. Затвердити Порядок використання коштів, передбачених у міському 

бюджеті на 2018 рік, за КПКВК 0712152 «Інші програми та заходи у сфері 

охорони здоров'я» на фінансову підтримку Кропивницької міської організації 

Товариства Червоного Хреста України, що додається.  

 

Міський голова                                             А. Райкович 
 
 

Кривенко  24 45 11   



 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Рішення Виконавчого комітету  

Міської ради міста 

Кропивницького   

«____»  ___________ 20__ року 

№ ______ 

 

ПОРЯДОК 

використання коштів, передбачених у міському бюджеті на 2018 рік, за 

КПКВК 0712152 «Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я» на 

фінансову підтримку Кропивницької обласної організації  

Товариства Червоного Хреста України  

(далі – Порядок) 
 

1. Загальні положення 
 

1.1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених 

для управління охорони здоров'я Міської ради міста Кропивницького як 

головного розпорядника коштів міського бюджету м. Кропивницького на                           

2018 рік по загальному фонду на фінансову підтримку (далі – Захід) 

Кіровоградської обласної організації Товариства Червоного Хреста України 

(юридична особа у структурі, якої перебуває Кропивницька міська організація 

Товариства Червоного Хреста України) у частині організації медико-соціальної 

допомоги одиноким громадянам похилого віку, інвалідам та іншим соціально 

незахищеним верствам населення міста Кропивницького. 

1.2. Відповідно до пунктів 1, 2 статті 2 Положення про Кіровоградську 

обласну організацію Товариства Червоного Хреста України, затвердженого 

постановою Президії Правління Товариства Червоного Хреста України від                 

17 жовтня 2016 року № 3/2, Кропивницька міська організація Товариства 

Червоного Хреста України діє без статусу юридичної особи та є структурним 

підрозділом Кіровоградської обласної організації Товариства Червоного Хреста 

України.  

1.3. Одержувачем бюджетних коштів у вигляді фінансової підтримки є 

Кіровоградська обласна організація Товариства Червоного Хреста України 

(далі – Одержувач). 
 

2. Мета Порядку 
 

2. Забезпечення прозорої, контрольованої та ефективної процедури 

використання бюджетних коштів. 

     

 3. Вимоги щодо використання бюджетних коштів 
 

3.1.  Фінансування Заходу управління охорони здоров'я Міської ради 

міста Кропивницького проводить в межах сум, передбачених бюджетними 

призначеннями на 2018 рік, з урахуванням поданих Одержувачем розрахунків. 
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3.2. Одержувач використовує бюджетні кошти на підставі плану 

використання бюджетних коштів, що містить розподіл бюджетних асигнувань, 

затверджених у кошторисі управління охорони здоров'я Міської ради міста 

Кропивницького на 2018 рік. 

3.3. Відкриття рахунків, реєстрація і облік зобов’язань та проведення 

операцій, пов’язаних із використанням бюджетних коштів, здійснюється 

відповідно до Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів, 

затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 23 серпня 2012 року 

№ 938 (зі змінами). 

3.4. Нарахування та виплата заробітної плати працівникам патронажної 

служби здійснюється в установленому законодавством порядку.  

3.5. Патронажна служба, яка діє на підставі Положення про патронажну 

службу милосердя Товариства Червоного Хреста України, затвердженого 

постановою Президії Правління Товариства Червоного Хреста України від                

21 лютого 2006 року № 20/3, організовує медико-соціальну допомогу одиноким 

громадянам похилого віку, інвалідам та іншим соціально незахищеним 

верствам населення. 

 

4. Напрямки використання бюджетних коштів та контроль за 

виконанням Заходів 

 

4.1. Кошти, що надаються, спрямовуються на виконання Заходів згідно з 

додатком. 

 4.2. Розподіл коштів за напрямами здійснюється Одержувачем відповідно 

до погодженого управлінням охорони здоров'я Міської ради міста 

Кропивницького плану використання в межах відповідних бюджетних 

призначень на відповідний рік. 

4.3. Бюджетні кошти, що виділяються на виконання Заходів, 

використовуються Одержувачем на заробітну плату з нарахуваннями 

працівникам патронажної служби. 

 

5. Звітність про використання бюджетних коштів та контроль 

за їх витрачанням 

 

5.1. Кіровоградська обласна організація Товариства Червоного Хреста 

України – Одержувач бюджетних коштів надає на погодження до управління 

охорони здоров'я Міської ради міста Кропивницького план використання 

бюджетних коштів на поточний рік, форма якого затверджена наказом 

Міністерства фінансів України від 28 січня 2002 року № 57 (зі змінами). Річний 

план надається протягом 10 робочих днів з дати прийняття рішення 

Виконавчого комітету Міської ради міста Кропивницького, який повинен бути 

складений з урахуванням помісячного плану кошторисних призначень. 
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5.2. Одержувач, по мірі виконання Заходів, але не пізніше 15-го числа 

наступного місяця, надає на погодження управлінню охорони здоров'я Міської 

ради міста Кропивницького акти виконаних робіт. Інформація щодо обсягу 

проведених витрат на виконання Заходів протягом відповідного місяця 

надається Одержувачем до управління охорони здоров'я Міської ради міста 

Кропивницького не пізніше 15-го числа наступного місяця у вигляді звіту про 

фактичні витрати за підписом голови Товариства та головного бухгалтера. 

5.3. Одержувач коштів, по мірі реєстрації бюджетних та фінансових 

зобов’язань  в органі Державного казначейства, які пов’язані із виконанням 

Заходів, надає до управління охорони здоров'я Міської ради міста 

Кропивницького заявку на фінансування. Управління охорони здоров'я Міської 

ради міста Кропивницького на підставі отриманих від одержувача заявок 

проводить фінансування Заходів шляхом перерахування коштів на рахунок 

Одержувача, відкритий в управлінні Державної казначейської служби України 

у м. Кропивницькому Кіровоградської області. 

5.4. Одержувач несе повну відповідальність: 

1) за виконання затверджених цим рішенням Заходів; 

2) за ефективне, раціональне та цільове використання коштів міського 

бюджету згідно з чинним законодавством; 

3) за своєчасне надання до управління охорони здоров'я Міської ради 

міста Кропивницького перспективних річних планів виконання Заходів, актів 

виконаних робіт, звітів про витрати та достовірність даних у зазначених 

документах.  

 5.5. Складання та подання фінансової звітності про використання 

бюджетних коштів Одержувачем до управління Державної казначейської 

служби України у м. Кропивницькому Кіровоградської області та управління 

охорони здоров'я Міської ради міста Кропивницького, а також контроль за  їх 

цільовим використанням здійснюється у встановленому законодавством 

порядку. 

 

 

 

Начальник управління охорони здоров'я  

Міської ради міста Кропивницького                                                     О. Макарук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Додаток 

до Порядку використання коштів, 

передбачених у міському бюджеті на 

2018 рік, за КПКВК 0712152 «Інші 

програми та заходи у сфері охорони 

здоров'я» на фінансову підтримку 

Кропивницької міської організації 

Товариства Червоного Хреста України  

 

Заходи 

фінансової підтримки Кіровоградської обласної організації Товариства 

Червоного Хреста України (юридична особа у структурі, якої перебуває 

Кропивницька міська організація Товариства Червоного Хреста України) 

 

№ 

з/п 

Найменування заходів Фінансування 

(тис. грн) 

1. Оплата праці працівників патронажної служби, які 

організовують медико-соціальну допомогу одиноким 

громадянам похилого віку, інвалідам та іншим 

соціально незахищеним верствам населення, а саме: 

545,00 

1.1 Заробітна плата 446,8 

1.2 Нарахування на заробітну плату 98,2 

 

 

 

    Начальник управління охорони здоров'я  

    Міської ради міста Кропивницького                                                  О. Макарук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток  

до рішення Виконавчого 

комітету Міської ради  

міста Кропивницького 

«____»  ___________ 20__ року 

№ ______ 

 

Оцінка відповідності показників діяльності  

Кіровоградської обласної організації Товариства Червоного Хреста 

України (юридична особа у структурі, якої перебуває Кропивницька 

міська організація Товариства Червоного Хреста України)                       

критеріям, визначеним для одержувача бюджетних коштів 

 

№ 

з/п 

Найменування 

критеріїв 

Показники діяльності підприємства Примітка 

1 2 3 4 

1. Досвід роботи за 

відповідним 

профілем не менше 

двох років та 

наявність 

відповідної 

кваліфікації 

Додатки: 

Свідоцтво про державну реєстрацію 

юридичної особи  від 03 січня 1995 року 

видане виконавчим комітетом 

Кіровоградської міської ради (номер 

запису про включення відомостей про 

юридичну особу до ЄДР 

14441200000000468); 

Положення про Кіровоградську обласну 

організацію Товариства Червоного Хреста 

України, затверджене постановою 

Президії Правління Товариства 

Червоного Хреста України від 17 жовтня 

2016 року № 3/2 (зі змінами та 

доповненнями); 

Реєстраційна картка розпорядника 

(одержувача) бюджетних коштів від                     

16 травня 2008 року (зі змінами) 

Відповідає 

2. Виробничий 

потенціал і 

відповідні 

показники 

виробничої 

діяльності 

Додаток: 

Штатний розпис патронажної служби 

Кропивницької  міської організації 

Товариства Червоного Хреста України 

затверджений у кількості 10 одиниць                  

(у тому числі 7 одиниць сестер медичних 

патронажних вищої категорії; 2 одиниці 

сестер медичних патронажних І категорії 

та 1 одиниця сестри патронажної без 

категорії) 

 

Відповідає  
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1 2 3 4 

3. Наявність 

бездефіцитного 

фінансового плану 

на 2018 рік, 

фінансово-

економічного 

розрахунку 

(обґрунтування 

вартості заходів) 

Додаток: 

Відповідно до рішення Кіровоградської 

об’єднаної державної податкової 

інспекції Головного управління ДФС у 

Кіровоградській області від 21 вересня 

2016 року № 1425-11-23-12-03 

Кіровоградська обласна організація 

Товариства Червоного Хреста України 

включено до Реєстру неприбуткових 

установ та організацій з 22 липня                   

1998 року, з ознакою неприбутковості 

0032 

 

4. Незбиткова 

діяльність 

одержувача за 

останні два роки 

5. Відсутність 

простроченої 

заборгованості  за 

наданими банками 

кредитами 

Додаток: 

Довідка про відсутність позичкової 

заборгованості за кредитами та 

відсотками Кіровоградської обласної 

організації  Товариства Червоного 

Хреста України видана Публічним 

акціонерним товариством комерційний 

банк «Приватбанк» станом                                     

на 10 січня 2018 року; 

довідка Товариства про відсутність 

простроченої заборгованості за 

наданими банками кредитами від                    

02 лютого 2018 року  

 

Відповідає 

6. Співвідношення 

вартості робіт, 

послуг та їх якості 

Додаток: 

Розрахунок заробітної плати відповідно 

до посадових окладів, встановленої 

мінімальної заробітної плати та єдиного 

соціального внеску визначених 

відповідно до вимог чинного 

законодавства 

 

Відповідає 

7. Застосування 

договірних умов 

Надання послуг здійснюється без 

укладання договорів, оскільки   

організація медико-соціальної допомоги 

одиноким громадянам похилого віку, 

інвалідам та іншим соціально 

незахищеним верствам населення 

здійснюється безкоштовно 

 

Відповідає 
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Начальник управління охорони здоров'я  

Міської ради міста Кропивницького                                                       О. Макарук 

 

1 2 3 4 

8. Одержувача не 

визнано в 

установленому 

порядку банкрутом, 

не порушено справу 

про банкрутство і 

він не перебуває у 

стадії ліквідації 

Додаток: 

Довідка Товариства щодо відсутності 

порушених проваджень у справі про 

банкрутство від 02 лютого 2018 року  

 

Відповідає 


