
                                                
     ОБУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА  УП СКЛИКАННЯ 

ПОСТІЙНА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ ПЛАНУВАННЯ, БЮДЖЕТУ ТА  

                                             ФІНАНСІВ   

 

                                   П Р О Т О К О Л    №  50 

 

М. Обухів                                                                         від  01 лютого   2018 р. 

     

                                                                                                

 

Всього членів комісії – 7  

 

Присутні: Підтілок Микола  Миколайович – голова комісії , Строгий Дмитро 

Петрович - заступник голови комісії ; 

Воробець Валерій Іванович – секретар комісії. 

Члени комісії :  Карамаш Микола Миколайович, Вяхірєв Максим Олегович . 

Ульяніч Аліна Олександрівна. Процун Світлана Миколаївна. 

 

Запрошені:Клочко Сергій Миколайович – секретар міської ради, Медвідчук Ніна 

Іванівна – начальник фінансового управління виконавчого комітету міської ради. 

 

Слухали: Про затвердження порядку денного засідання комісії. 

Виступив : Строгий Дмитро Петрович – вніс пропозицію затвердити порядок 

денний . 

Результат голосування: одноголосно. 

Рішення прийняте. 

                    

                                  ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

         1. Про погодження  розпорядження Обухівського  міського голови №   26   

від  01 лютого   2018 року «Про розподіл субвенцій з державного  бюджету». 

  

1. Слухали: Про погодження  розпорядження Обухівського  міського голови №  26 

від 01 лютого   2018 року «Про розподіл субвенцій з державного  бюджету». 

                   Доповідає: Медвідчук Н.І. – начальник фінансового управління. 

Познайомила членів комісії  із розпорядженням міського  голови  № 26  від 01 

лютого   2018 року  «Про  розподіл субвенцій з  державного бюджету»  та внесла 

на розгляд постійної комісії пропозицію   погодити дане розпорядження. 

Виступили:   Карамаш М.М. – запропонував  підтримати пропозицію Медвідчук 

Н.І. 

 

1.ВИРІШИЛИ:  1. Погодити розпорядження Обухівського міського голови  від 01 

лютого  2018 року № 26   «Про розподіл субвенцій з державного бюджету». 

 



2. Фінансовому управлінню винести це розпорядження на розгляд чергової сесії  

та рекомендувати сесії  міської ради  підтримати розпорядження  № 26     від  01 

лютого   2018 року «Про розподіл  субвенцій з  державного  бюджету».  

 

Результати голосування : одноголосно. 

 Рішення прийняте. 

 

 

 ГОЛОВА   КОМІСІЇ                                                   М.П. Підтілок 

 

СЕКРЕТАР КОМІСІЇ                                                   В.І.Воробець 

 

 

 

 

 

 

 

  ОБУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА                                                                       

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

   

                               РОЗПОРЯДЖЕННЯ № 26 
 

від  01 лютого  2018 року                                                м. Обухів                                      

 

Про розподіл субвенцій  

з державного бюджету 

 

           Керуючись пунктом 20 частини 4 статті 42 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», відповідно до статті 23 Бюджетного кодексу 

України,  відповідно до розпорядження  Київської обласної державної 

адміністрації  від 26.01.2018 № 26 «Про розподіл субвенції з державного 

бюджету місцевим бюджетам на відшкодування вартості лікарських засобів 

для лікування окремих захворювань»,  пункту 14  рішення Обухівської міської 

ради від 21.12.2017 року № 673-30-VII «Про міський бюджет Обухівської 

міської ради на 2018 рік»: 

 

1.  Збільшити доходи загального фонду міського бюджету Обухівської міської 

ради на 2018 рік по КБКД 41052000 “ Субвенція з місцевого бюджету на 

відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань 

за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету “  на суму 611,7 

тис.грн.  



2.  Збільшити видатки загального фонду міського бюджету  на 2018 рік  по 

головному розпоряднику бюджетних коштів міського бюджету – виконавчий 

комітет Обухівської міської ради,  на відшкодування вартості лікарських засобів 

для лікування окремих захворювань за рахунок відповідної субвенції з 

державного бюджету особам, які страждають на серцево-судинні захворювання, 

цукровий діабет  II типу, бронхіальну астму : 

  КПКВ         КЕКВ       

0212146        2282       +   611,7  тис.грн. 

 

 3. Фінансовому управлінню виконавчого комітету Обухівської міської ради: 

3.1  забезпечити погодження розподілу коштів субвенції з місцевого 

бюджету з  постійною  комісією  міської  ради з   питань планування, бюджету 

та фінансів;   

 3.2  подати   дане   розпорядження   на  затвердження  чергової   сесії  

Обухівської міської ради. 

  4. Контроль за виконанням даного розпорядження  залишаю за собою. 

 

Міський голова                                                       О.М.Левченко     
Вик. Медвідчук Н.І.                                      

 
 


