
                                                                                                              

У  К  Р  А  Ї  Н  А                  

Р  І  Ш  Е Н Н  Я 

  ВИКОНАВЧОГО    КОМІТЕТУ    КІРОВОГРАДСЬКОЇ    МІСЬКОЇ    РАДИ 

від 12 лютого  2015 року                                                                                                 №  82                                                                                   

Про  затвердження  мережі  та штатної чисельності 
лікувально-профілактичних закладів комунальної 
власності  міста  на  2015  рік та перерозподіл 
бюджетних призначень 

 
Керуючись ст. 49 Конституції України, ст. 23, 78 Бюджетного кодексу 

України, ст. 28 Закону України "Про Державний бюджет України на 2015 рік", 
ст. 26, підпунктом 2  п. "б"  ст. 32 та ст. 52 Закону України "Про місцеве 
самоврядування в Україні", Законом України "Основи  законодавства України 
про охорону здоров’я", постановою Кабінету Міністрів України від 23 січня 
2015 року № 11 "Деякі питання надання медичної субвенції з державного 
бюджету місцевим бюджетам", згідно з наказом  Міністерства охорони 
здоров’я України від 28 жовтня 2002 року № 385 "Про затвердження переліків 
закладів охорони здоров’я, лікарських, провізорських посад та посад молодших 
спеціалістів з фармацевтичною освітою у закладах охорони здоров’я" та 
постановою Кабінету Міністрів України від 12 січня 2011 року № 18 "Про 
затвердження Порядку передачі бюджетних призначень, перерозподіл видатків 
бюджету і надання кредитів з бюджету", враховуючи доручення голови 
Кіровоградської обласної державної адміністрації від 05 лютого 2015 року 
№ 01-26/25/1 щодо шляхів включення відомчих медичних закладів на території 
області у єдиний медичний простір, прийняття їх у власність територіальних 
громад і зміну формату діяльності, виконавчий комітет Кіровоградської міської 
ради 

В И Р І Ш И В: 
 

1. Включити до мережі лікувально-профілактичних закладів міста 
Кіровограда державний заклад "Спеціалізована медико-санітарна частина № 19 
Міністерства охорони здоров'я України" з 01 січня 2015 року.  

2. Затвердити мережу та штатну чисельність лікувально-профілактичних 
закладів міста Кіровограда на 2015 рік згідно з додатком 1. 

3. Перерозподілити видатки у межах загального обсягу бюджетних 
призначень головного розпорядника бюджетних коштів – управління охорони 
здоров'я Кіровоградської міської ради в розрізі кодів функціональної 
класифікації згідно з додатком 2. 
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4. Управлінню охорони здоров'я Кіровоградської міської ради подати до 

постійної комісії міської ради з питань бюджету, податків, фінансів, 
планування та соціально-економічного розвитку на погодження перерозподіл 
видатків в розрізі функціональної класифікації видатків та кредитування 
бюджету. 

5. Фінансовому управлінню Кіровоградської міської ради в 
установленому порядку внести відповідні зміни до розпису міського бюджету 
на 2015 рік. 

6. Управлінню охорони здоров'я Кіровоградської міської ради, головним 
лікарям лікувально-профілактичних закладів комунальної власності міста та 
начальнику державного закладу "Спеціалізована медико-санітарна частина 
№ 19 Міністерства охорони здоров'я України" здійснювати утримання мережі 
лікувально-профілактичних закладів  комунальної власності міста у межах 
затверджених бюджетних асигнувань на кожен  бюджетний рік. 

7. Визнати таким, що втратило чинність, рішення виконавчого комітету 
Кіровоградської міської ради від 23 вересня 2014 року № 462 "Про 
затвердження мережі та штатної чисельності лікувально-профілактичних 
закладів комунальної власності  міста на 2014 рік". 

8. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 
міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради  
Колодяжного С.О. 
 
 
 
Секретар міської ради                                                                         І. Марковський 
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