
   
 

                                                                 Р І Ш Е Н Н Я 
 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ МІСЬКОЇ РАДИ  

МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 

 

від “____” _______ 2019 року                                                                          № ____ 

 

Про внесення редакційних уточнень  

назв об’єктів (заходів), фінансування  

яких здійснюється за рахунок  

субвенції  з державного бюджету  

місцевим бюджетам на здійснення  

заходів щодо соціально-економічного  

розвитку окремих територій  

 
Керуючись пунктом 1 частини другої статті 52, частиною шостою                   

статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно 

до абзацу другого пункту 6 Порядку та умов надання субвенції з державного 

бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-

економічного розвитку окремих територій, затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 06 лютого 2012 року № 106 (зі змінами), розпорядження 

Кабінету Міністрів України від 05 грудня 2018 року № 934-р «Деякі питання 

розподілу у 2018 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 

здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій», 

з метою дотримання законодавства при використанні субвенції з державного 

бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-

економічного розвитку окремих територій Виконавчий комітет Міської ради 

міста Кропивницького 
 

В И Р І Ш И В: 

 

Внести редакційні уточнення назв об’єктів (заходів), фінансування яких 

здійснюється за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 

на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих 

територій, що затверджені додатком 1 до розпорядження                             

Кабінету Міністрів  України  від 05  грудня  2018 року №  934-р «Деякі питання  

розподілу у 2018 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 

здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій», 

згідно з додатком. 

 
 

Міський голова                                                                                 А.РАЙКОВИЧ 
 

 

Марина Кривенко 24 45 11  

 



 

Додаток  

до рішення Виконавчого комітету 

Міської ради міста Кропивницького 

від “___“ _______ 2019 року № ___ 

 

 

ПЕРЕЛІК 
 

об’єктів (заходів), що фінансуються за рахунок субвенції з державного 

бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-

економічного розвитку окремих територій  

 

Назва об’єкта відповідно до 

розпорядження Кабінету Міністрів 

України від 05 грудня 2018 року № 934-р 

(код бюджету – 11201100000; назва 

місцевого бюджету адміністративно-

територіальної одиниці –                                      

м. Кропивницький) 

 

 

 

Редакційні уточнення 

Для Центральної міської лікарні на 

придбання та встановлення 

рентгенапарату Opera T-30 

Для Центральної міської лікарні 

на придбання та встановлення 

рентгенапарату  

Для КЗ “Міський пологовий будинок з 

функціями перинатального центру                     

ІІ рівня” на придбання та встановлення 

реанімаційно-операційного та 

діагностичного обладнання: апарат УЗД 

експертного класу My Lab Alpha ESAOT 

(Італія) з кардіологічним датчиком 

(мікроконвенсом з фазованою решіткою 

частотою 4-5 Мц); апарат для штучної 

вентиляції легень HAMILTON-СЗ 

(Швейцарія); апарат для штучної 

вентиляції легень “БРИЗ” (2 шт.); стіл 

операційний універсальний, гідравлічний 

з ручним керуванням з набором 

пристосувань для загальнохірургічних та 

гінекологічних операцій 

Для КЗ “Міський пологовий 

будинок з функціями 

перинатального центру ІІ рівня” 

на придбання та встановлення 

реанімаційно-операційного та 

діагностичного обладнання: 

апарат УЗД експертного класу; 

апарат для штучної вентиляції 

легень (3 шт.); стіл операційний 

універсальний, гідравлічний з 

ручним керуванням з набором 

пристосувань для 

загальнохірургічних та 

гінекологічних операцій 

 

 

 

Начальник управління  

охорони здоров'я                                                                                О.МАКАРУК 


