
УКРАЇНА

КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА

ТРЕТЯ СЕСІЯ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

від  27  січня 2011 року №  123

Про звернення депутатів Кіровоградської 
міської ради шостого скликання щодо
визнання захищеними видатків на придбання
пально-мастильних матеріалів

Керуючись статтею 21 Закону України “Про статус депутатів місцевих 
рад”, враховуючи пропозицію постійної комісії міської ради з питань 
охорони здоров’я та соціального захисту населення, Кіровоградська міська 
рада

В И Р І Ш И Л А:

Прийняти звернення депутатів Кіровоградської міської ради шостого 
скликання до Кабінету Міністрів України, голови Кіровоградської обласної 
державної адміністрації Ларіна С.М., голови Кіровоградської обласної 
ради Ковальчука М.М. щодо визнання захищеними видатків на придбання 
пально-мастильних матеріалів (тексти звернень додаються).

Міський голова О.Саінсус

Пивоварчук
229484



З В Е Р Н Е Н Н Я
депутатів Кіровоградської міської ради шостого скликання

до Кабінету Міністрів України
щодо визнання захищеними видатків

на придбання пально-мастильних матеріалів

Ми, депутати Кіровоградської міської ради шостого скликання, 
звертаємось до вас з проханням клопотати перед Верховною Радою України 
про визнання захищеними видатками Державного бюджету України
на 2011 рік та всі наступні роки видатки на придбання пально-мастильних 
матеріалів для закладів охорони здоров’я, а саме для лікувально-
профілактичних закладів та станцій швидкої медичної допомоги. 

Згідно з Інструкцією щодо застосування економічної класифікації 
видатків бюджету, затвердженою спільним наказом Міністерства фінансів 
України та Державного казначейства України від 25.11.2008 року № 495,
видатки на придбання пально-мастильних матеріалів здійснюються за кодом 
економічної класифікації видатків бюджету 1131 “Предмети, матеріали, 
обладнання та інвентар, у тому числі м’який інвентар та обмундирування”, 
який не є захищеним.

Однією з основних функцій закладів охорони здоров’я є надання 
екстреної та невідкладної медичної допомоги на догоспітальному етапі як 
дорослому, так і дитячому населенню міста, доставка тяжкохворих в 
лікувальні заклади, здійснення першочергових заходів з надання медичної 
допомоги хворим в цілодобових стаціонарах, а саме: доставка крові, аналізів, 
лікарських засобів, продуктів харчування та інше.

Але фінансування зазначених видатків проводиться органами 
державного казначейства по залишковому принципу в останню чергу, 
оскільки вони є незахищеними. За наявності заборгованості по захищених 
статтях видатків (енергоносії, медикаменти, продукти харчування) дані
видатки зовсім не фінансуються.

Враховуючи вищевикладене, просимо підтримати питання щодо
внесення змін до спільного наказу Міністерства фінансів України та 
Державного казначейства України від 25.11.2008 року № 495 “Про 
затвердження Інструкції щодо застосування економічної класифікації 
видатків бюджету та Інструкції щодо застосування класифікації 
кредитування бюджету” з метою виділення видатків на придбання
пально-мастильних матеріалів для лікувально-профілактичних закладів та 
станцій швидкої медичної допомоги за окремим кодом економічної 
класифікації видатків.

Крім того, звертаємось з проханням клопотати перед Верховною Радою 
України про внесення змін до ст. 55 Бюджетного кодексу України щодо 
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віднесення статті видатків “Придбання пально-мастильних матеріалів для 
лікувально-профілактичних закладів та станцій швидкої медичної допомоги”
до захищених статей.

Звернення прийнято на третій сесії 
Кіровоградської міської ради 
шостого скликання 
27 січня 2011 року



З В Е Р Н Е Н Н Я
депутатів Кіровоградської міської ради шостого скликання

до голови Кіровоградської обласної державної адміністрації Ларіна С.М., 
голови Кіровоградської обласної ради Ковальчука М.М.

щодо визнання захищеними видатків
на придбання пально-мастильних матеріалів

Ми, депутати Кіровоградської міської ради шостого скликання, 
звертаємось до вас з проханням клопотати перед Міністерством фінансів 
України та Кабінетом Міністрів України про визнання захищеними 
видатками Державного бюджету України на 2011 рік та всі наступні роки
видатки на придбання пально-мастильних матеріалів для закладів охорони 
здоров’я, а саме для лікувально-профілактичних закладів та станцій швидкої 
медичної допомоги.

Згідно з Інструкцією щодо застосування економічної класифікації 
видатків бюджету, затвердженою спільним наказом Міністерства фінансів 
України та Державного казначейства України від 25.11.2008 року № 495,
видатки на придбання пально-мастильних матеріалів здійснюються за кодом 
економічної класифікації видатків бюджету 1131 “Предмети, матеріали, 
обладнання та інвентар, у тому числі м’який інвентар та обмундирування”, 
який не є захищеним.

Однією з основних функцій закладів охорони здоров’я є надання 
екстреної та невідкладної медичної допомоги на догоспітальному етапі як 
дорослому, так і дитячому населенню міста, доставка тяжкохворих в 
лікувальні заклади, здійснення першочергових заходів з надання медичної 
допомоги хворим в цілодобових стаціонарах, а саме: доставка крові, аналізів, 
лікарських засобів, продуктів харчування та інше.

Але фінансування зазначених видатків проводиться органами 
державного казначейства по залишковому принципу в останню чергу, 
оскільки вони є незахищеними. За наявності заборгованості по захищених 
статтях видатків (енергоносії, медикаменти, продукти харчування) дані 
видатки зовсім не фінансуються.

Враховуючи вищевикладене, просимо підтримати питання щодо
внесення змін до спільного наказу Міністерства фінансів України та 
Державного казначейства України від 25.11.2008 року № 495 “Про 
затвердження Інструкції щодо застосування економічної класифікації 
видатків бюджету та Інструкції щодо застосування класифікації 
кредитування бюджету” з метою виділення видатків на придбання              
пально-мастильних матеріалів для лікувально-профілактичних закладів та 
станцій швидкої медичної допомоги за окремим кодом економічної 
класифікації видатків.

Крім того, звертаємось з проханням клопотати перед Верховною Радою 
України  про  внесення  змін  до  ст.  55  Бюджетного  кодексу  України  щодо 
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віднесення статті видатків “Придбання пально-мастильних матеріалів для 
лікувально-профілактичних закладів та станцій швидкої медичної допомоги” 
до захищених статей.

Звернення прийнято на третій сесії 
Кіровоградської міської ради 
шостого скликання 
27 січня 2011 року




