
 
 
 
 
 
 

 

 

 

від 16.09.2020 № 850 

м. Краматорськ      

 
 
 

Про перерозподіл коштів бюджету 

розвитку спеціального фонду 
міського бюджету, передбачених по 

відділу охорони здоров’я на 2020 рік 
 
 
 

З метою забезпечення ефективного використання бюджетних коштів, враховуючи 
клопотання Мельник В.П. – начальника відділу охорони здоров’я Краматорської міської 

ради, головного розпорядника коштів, про перерозподіл коштів бюджету розвитку 
спеціального фонду міського бюджету, передбачених по відділу охорони здоров’я на 2020 

рік, з метою стабілізації епідеміологічної ситуації в місті Краматорськ, згідно п. 15 рішення 
Краматорської міської ради від 23.12.2019 № 64/VІI – 651 «Про міський бюджет на 2020 рік» 

(05216100000), керуючись ст. 32, ч. 1 ст. 52, ч. 6 ст. 59 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», 
 
виконком міської ради 

 
В И Р І Ш И В: 

 
1. Перерозподілити кошти бюджету розвитку спеціального фонду міського бюджету, 

передбачені  по відділу охорони здоров’я на 2020 рік у сумі 202 500,00 грн., згідно з додатком 

(додається). 

 2. Фінансовому управлінню (Саєнко) врахувати відповідні зміни при внесенні змін до 

міського бюджету на 2020 рік. 

 3. Відділу охорони здоров’я (Мельник) забезпечити цільове використання коштів. 

 4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови 

Люльку Ю.А. 
 
 
 
Заступник міського  голови  С.Є. Ніконенко 

 
 
 
 

КРАМАТОРСЬКА  МІСЬКА РАДА  
 

Виконавчий комітет 
 

Р І Ш Е Н Н Я  



Додаток  
до рішення виконкому міської ради 
16.09.2020 № 850 

                                                                                                       
ПЕРЕРОЗПОДІЛ 

коштів бюджету розвитку спеціального фонду міського бюджету, передбачених по відділу охорони здоров’я на 2020 рік 
 

Код Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів 

Код 

Економічної 
класифікації 

видатків  

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

міського  
бюджету 

Найменування 

головного 

розпорядника 

коштів/відповідального 

виконавця, бюджетної 

програми 

Назва об’єктів 

Сума, грн. 

« - » « + » 

1 2 3 4 5 6 7 
0712010 3210 0731 Багатопрофільна 

стаціонарна медична 

допомога населенню 

Придбання медичного та 

побутового обладнання для 

КНП "Міська лікарня №1" 

(генератор, бактерицидний 

опромінювач, система 

моніторингу фізіологічних 

показників, аппарати ШВЛ, 

кисневі концентратори, пральна 

машина) 

-5 274,00  

    Придбання медичного та 

побутового обладнання для 

КНП "Міська лікарня №2" 

(відеогастросксоп, 

відеопроцесор, відеомонітор, 

стійка пересувна ендоскопічна, 

тестер герметичності, 

офтальмологічний лазер 

зеленого спектру для 

проведення операцій на сітчатці 

ока, щільова лампа з YAG 

насадкою, пульсоксиметри, 

аспіратори, пральна машина) 

-18 482,00  

 



Продовження додатку 
1 2 3 4 5 6 7 

    Придбання медичного та 

побутового обладнання для 

КНП "Міська лікарня №3" 

(цифрова рентгеноскопічна 

система, цифровий 

рентгенапарат, бактеріцидні 

опромінювачі, 

термоконтейнер з 

термоелементами, каталка для 

перевезення хворих, пральна 

машина) 

-72 085,00  

Разом 0712010 -95 841,00  
0712111 3210 0726 Первинна медична 

допомога населенню, що 

надається центрами 

первинної медичної 

(медико-санітарної) 

допомоги 

Придбання мережевного 

обладнання для КНП "Центр 

первинної медико-санітарної 

допомоги № 1" 

-30 220,00  

    Придбання мережевного 

обладнання для центрального 

серверу для КНП "Центр 

первинної медико-санітарної 

допомоги № 1" 

 
-6 959,00 

 

    Придбання медичного та 

побутового обладнання для 

КНП "Центр первинної 

медико-санітарної допомоги 

№ 1" (холодильник, 

електрокардіограф, 

кондиціонер, пральні машини) 

 
-1 900,00 

 

    Придбання комплекту 

обладнання для проведення 

досліджень методом ІФА для 

КНП "Центр первинної 

медико-санітарної допомоги 

№ 1"  

 +202 500,00 



Продовження додатку 
1 2 3 4 5 6 7 

    Придбання мережевного 

обладнання для КНП "Центр 

первинної медико-санітарної 

допомоги № 2"  

-5 280,00  

Разом 0712111 -46259,00 +202 500,00 
0717361 3210 0490 Співфінансування 

інвестиційних проектів, 

що реалізуються за 

рахунок коштів 

державного фонду 

регіонального розвитку 

"Stop інсульт" – сучасний 

рівень діагностично-
лікувально-го процесу в 

попередженні мозкових 

катастроф шляхом відкриття 
відділення блока ін-тенсивної 

терапії для хворих з судинною 

паталогією (придбання 

компьютерного томографу в 

комплексі з 9 позиціями мед. 

обладнання) 

-62 300,00  

Разом 0717361 -62 300,00  
Разом по відділу охорони здоров’я -202 500,00 +202 500,00 
 
 
 
Начальник відділу охорони здоров’я  В.П. Мельник 
 
 
 
 
Керуючий справами  А.М. Давискиба 


