
   
  

 Р І Ш Е Н Н Я 

 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ МІСЬКОЇ РАДИ 

МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 
 

від 01 червня 2020 року                                             № 244 

 

 

Про виділення коштів з резервного 

фонду міського бюджету 

 
Керуючись статтею 140 Конституції України,  статтею 24 Бюджетного 

кодексу України, підпунктом 1 пункту «а» статті 32 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про внесення 

змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання 

виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)», постановою 

Кабінету Міністрів України від 29 березня 2002 року № 415 

«Про затвердження Порядку використання коштів резервного фонду 

бюджету» (зі змінами), постановою Кабінету Міністрів України від 20 березня 

2020 року № 225 «Деякі питання закупівлі товарів, робіт і послуг, необхідних 

для здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню та 

поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій 

коронавірусної хвороби (COVID-19) на території України», рішенням міської 

ради від 26 вересня 2006 року № 124 «Про затвердження Порядку 

використання резервного фонду міського бюджету», враховуючи 

розпорядження керівника робіт з ліквідації наслідків медико-біологічної 

надзвичайної ситуації природного характеру в місті Кропивницькому, 

пов’язаної із поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19), від 19 травня 

2020 року № 11 «Про виконання заходів щодо мінімізації поширення 

коронавірусної хвороби   COVID-19 на території міста» та протокольне 

рішення позачергового засідання міської комісії з питань техногенно-

екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій від 28 травня 2020 року № 14, 

Виконавчий комітет Міської ради міста Кропивницького 
 

В И Р І Ш И В: 
 

1. Виділити з резервного фонду бюджету міста Кропивницького на 

безповоротній основі 14 500 000,0 грн (чотирнадцять мільйонів п’ятсот тисяч  

гривень) на здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню та 

поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій 

коронавірусної хвороби (COVID-19), а саме для закупівлі та введення в 

експлуатацію комунальним некомерційним підприємством «Центральна міська 

лікарня» Міської ради міста Кропивницького» комп’ютерного томографа. 
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2. Головним розпорядником коштів резервного фонду бюджету 

міста на здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню та 

поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій 

коронавірусної хвороби (COVID-19), а саме для закупівлі та введення в 

експлуатацію комунальним некомерційним підприємством «Центральна міська 

лікарня» Міської ради міста Кропивницького» комп’ютерного томографа, 

визначити управління охорони здоров'я Міської ради міста Кропивницького.   

 

3. Фінансовому управлінню Міської ради міста Кропивницького 

забезпечити фінансування управління охорони здоров'я Міської ради міста 

Кропивницького за рахунок коштів резервного фонду бюджету міста в 

зазначеній сумі за призначенням. 

Для фінансування цих видатків здійснити передачу коштів у сумі 

14 500 000,0 грн (чотирнадцять мільйонів п’ятсот тисяч  гривень) із загального 

фонду бюджету міста до бюджету розвитку (спеціального фонду бюджету). 

 

4. Головному лікарю комунального некомерційного підприємства 

«Центральна міська лікарня» Міської ради міста Кропивницького»  

забезпечити цільове та ефективне використання коштів, виділених з 

резервного фонду бюджету міста відповідно до цього рішення з дотриманням 

вимог Конституції та законів України, указів Президента України і постанов 

Верховної Ради України, нормативних актів Кабінету Міністрів України, 

спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної 

хвороби (COVID-19), та інформувати управління охорони здоров'я Міської ради 

міста Кропивницького щодо придбання та введення в експлуатацію 

комп’ютерного томографа. 

 

5. Управлінню охорони здоров'я Міської ради міста Кропивницького  
надати звіт про використання коштів резервного фонду бюджету міста відповідно 

до рішення міської ради від 26 вересня 2006 року № 124 «Про затвердження 

Порядку використання коштів резервного фонду міського бюджету». 

 

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 

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

заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради – 

голову міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та 

надзвичайних ситуацій О.Мосіна.  
 

 

Міський голова                                                                  Андрій РАЙКОВИЧ 
 

 

 

 

 

 

Тетяна Бондарь  35 83 16 


