
 

ЗАСТАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

ЗАСТАВНІВСЬКИЙ МІСЬКИЙ ГОЛОВА  
 

 

 
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ  
 

“16”  січня  2020                       №  8-р  

 

 

Про затвердження Порядку використання 

коштів міського бюджету, передбачених у 

2020 році на виконання заходів міської  

Програми фінансової підтримки закладів  

охорони здоров’я на 2020-2022 роки 

          

 

       Керуючись ч.20 ст.42 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

України», відповідно до міської Програми фінансової підтримки закладів 

охорони здоров’я на 2020-2022 роки, затвердженої рішенням ХХIV сесії 

Заставнівської міської ради від 12.12.2019 року №486/24-2019 «Про 

затвердження міської Програми фінансової підтримки закладів охорони 

здоров’я на 2020-2022 роки», з метою забезпечення прозорої та правильної 

процедури використання коштів міського бюджету: 

1. Затвердити Порядок використання у 2020 році коштів міського 

бюджету, передбачених на виконання заходів міської Програми фінансової 

підтримки закладів охорони здоров’я на 2020-2022 роки. 

2. Затвердити Календарний план використання коштів міського 

бюджету у 2020 році, передбачених на виконання заходів міської Програми 

фінансової підтримки закладів охорони здоров’я на 2020-2022 роки, що 

додається.  



3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на 

начальника фінансового відділу Буйновську С.Я. 

 

 
 

 
 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

розпорядженням міської ради 

16 січня 2020 № 8-р  

 

 

ПОРЯДОК  

використання у 2020 році коштів міського бюджету, передбачених на 

виконання заходів міської Програми фінансової підтримки закладів 

охорони здоров’я на 2020-2022 роки  
 

1. Цей Порядок визначає і регулює механізм використання у 2020 році 

коштів міського бюджету на фінансування заходів міської Програми фінансової 

підтримки закладів охорони здоров’я на 2020-2022 роки (далі – Програми), що 

затверджена рішенням ХХIV сесії Заставнівської міської ради від 12.12.2019 

року №486/24-2019 «Про затвердження міської Програми фінансової підтримки 

закладів охорони здоров’я на 2020-2022 роки». 

2. Мета цього Порядку полягає у забезпеченні прозорої та правильної 

процедури використання коштів міського бюджету. 

3. Відповідно до рішення ХXIV сесії Заставнівської міської ради VII 

скликання № 499/24-2019 від 12.12.2019 року «Про міський бюджет на 2020 

рік» головним розпорядником коштів міського бюджету, які виділяються як 

субвенція районному бюджету для реалізації заходів, передбачених 

Програмою, є Заставнівська міська рада (далі – Головний розпорядник). 

4. Учасниками виконання завдань Програми є суб’єкти визначені у ній. 

5. Кошти, затверджені в міському бюджеті на фінансування Програми, 

перераховуються фінансовим відділом  на відповідний рахунок Головного 

розпорядника згідно кошторису та помісячного розпису відповідно поданої 

заявки на фінансування для перерахування субвенції районному бюджету. 

6. Бюджетні кошти для реалізації заходів, передбачених Програмою 

спрямовуються на: 

 Забезпечення лікарськими засобами пільгових категорій населення; 

 Оплата закладами охорони здоров’я витрат за спожиті енергоносії. 

7. Не допускається спрямування бюджетних коштів на фінансування 

заходів, не передбачених Програмою. 

8. Складання і подання фінансової звітності про використання 

бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим та ефективним 

витрачанням здійснюється в установленому законодавством порядку. 

9. Контроль за цільовим використання коштів міського бюджету згідно з 

цим Порядком здійснюється Головним розпорядником коштів. 

 

Заступник міського голови 

з питань діяльності виконавчих 

органів влади                                                                                 Романець Н.І. 

                                                                             



                                                                                                                                                                                                                          ЗАТВЕРДЖЕНО 

розпорядженням міської ради 

 16 січня 2020 № 8 – р  

 

 

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН 

заходів на 2020 рік міської Програми фінансової підтримки закладів охорони здоров’я на 2020-2022 роки 

  

№ 

з/п 

 

Перелік заходів програми 

 

Виконавець 
Термін 

виконання 

Джерела 

фінансування 

Обсяг 

фінансування 

(вартість, тис. грн.) 

1 2 3 4 5 6 

1 Забезпечення надання первинної медичної допомоги 

населенню (відшкодування вартості рецептів пільговій 

категорії хворих, що перенесли трансплантацію нирок, 

хворим на цукровий діабет І типу (інсулінозалежним), за 

призначенням сімейних лікарів)  

Заставнівська 

міська рада 

Січень-

грудень 

2020р. 

Міський 

бюджет 

318,4 

2 видатки на утримання КНП «Заставнівський районний 

центр ПМСД (оплата комунальних послуг та 

енергоносіїв) 

Заставнівська 

міська рада 

Січень-

грудень 

2020р. 

Міський 

бюджет 

95,0 

 Всього    413,4 

 

 

 

Заступник міського голови 

з питань діяльності виконавчих 

органів влади                                                                                                                                     Романець Н.І. 



 

 

                                 
 

 


