
ОБУХIВСЬItА МIСЪКА РЛДЛ
киiвськоI овлАстI

ВИКОНЛI]чИЙ KOMITET

рIшЕннялъ582

вiд 25 листопада 2020 року м. Обухiв

ГIро видiлення коштiв iз резервного фопду
бюджету ОбухiвськоТ MicbKoT об' сднаноТ

територiальноТ громади на 2020 piK для
забезгtечення закладiв охорони здоров'я
кисневими концентраторами

З метою запобiгання занесенню i поширенню на територiТ Обухiвськоi
MicbKoT об'сднаноТ територiальноi громади гостроi респiраторноТ хвороби,

спричиненоi KopoHaBipycoM 2оit9 - nCoV, розглянувши рiшення KoMiciT з питань

TexHoI.eHHo екологiчноТ безпеки та надзвичайних ситуацiЙ виконавчоt О

KoMiTeTy Обухiвськоi MicbKoT ради вiд 21 листопада2020 року N942, На ПiДСТаВi

пропозиtliТ фiнансового управлiння l]иконавчого KoMiTeTy ОбухiвськоТ MicbKoT

ради, враховуrочи узагальнений висновок управлiння економiки виконавчого

koMiTeTy Обухiвськот мiськоi ( Ради, подання заступника директора

комунаJIIltIоГО некомерIliйrrогО пiДприсмства ОбухiвськоТ MicbKoT ради
<ОбухiвСький мiський центР первинноТ медико - caHiTaprroi допомоги)),

вiдповiдНо дО пiдпункТу 2 пунКту б частини першоТ cTaTTi 38 Закону УкраТни

<Про . мiсцеве самоврядування в YKpaTHi>, Н& виконання розпорядження
кабiнету MiHicTpiB УкраТни вiд 0З.02.2020 JФ93-р пПро ЗаХОДИ tЦОДО

загrобiгання занесегtttlо i поIItиреннIо на територiТ УкраТни гостроТ pecllipaTopHuT

хвороби, спричиненоТ KopoHaBipycoM 20119 пСоV>>, рiшеннЯ ОбухiвськоТ

мiськоi ради вiд 20.|2.2о19 N9 1З24-57-УП <<Про бrодЯет ОбухiвсьКОТ MicbKoT

об'сднанот територiа.llьнот громади КиiвськоТ облас,гi рали на 2020 piK>,

керуючись пунктами 2.|.2, 4.2 Положення, lтро резервний фонл бюдlжету

ОбухiвськоТ MicbKoT об'сднаноТ територiалl,ноТ громади на 2020 piK>,

затIrер/lженого рilшенt"lям Обухiвськоi мiськоi ради вiд 20. |2.2019 Jt 1 36l -57-уII

викондвчий K9MI1E,T оБухIвсъкоi шrlськоi рдди
ВИРIllIИВ:

l. Видiлити iз резервIlого фоlrлу бlоджету Обухiвськоi MicbKoT об]елнаноТ

r.ериторiальноТ громади на 202О piK кошти для забезпечення закладiв охорони

здоров'я кисtIевими конtlентраторами з MeTolo запобiгання ,га поширення на

територiТ ОбухiвськоТ MicbKoT об'сднаtлоТ територiальноТ громади КиТвськоТ



областi гостроТ ресшiраторноТ хвороби, спричиненоi KopoHaBipycoM 2019-пСоV,

у cyMi 315000,0 (триста п'ятнадцять тисяч) грн. 00 коп., вiдповiдно до

пропозицiй, узагаJIьненого висновку, поданих комiсiсю, фiнансовим

управлiнняМ та управлiння економiки виконавчого KoMiTeTy ОбухiвськоТ

MicbKoT ради.
2. Головrrим розпорядником та вiдповiдальним виконавцем по бюджетнiй

програмi "ктквК 02l8110 <Заходи iз запобiгання та лiквiдацiТ надзвичайних

ситуачiй та наслiдкiв стихiйного лиха)) визначити виконавчий KoMiTeT

Обухiвсъкоi MicbKoT ради.
з. Виконавцем заходiв визначити одержувача бюджетних коштiВ

Комунальне некомерчiйне пiдприемство ОбухiвськОi MicbKoT РаДИ
<Обухiвський мiський центр первинноТ медико * caHiTapHoT допомоги)).

4. Фiнансування видаткiв на здiйснення заходiв, спрямованих на

лiквiдацiю наслiдкiв надзвичайноi ситуацii, провести без застосування системи

електронних закупiвель <<Рrоzоrrо>>.

5. Фiнансовому управлiннtо виконавчого KoMiTeTy ОбухiвськоТ MicbKoT

ради:
5.1. Профiнансувати з резервного фонду бюджету ОбухiвськоТ MicbKoT

об'сднаноТ територiальноТ громади придбання кисневих концентраторiв для

забезпечення закладiв охорони здоров'я з метою запобiгання та поширення на

територiТ ОбухiвськоТ MicbKoT об'еднаноТ територiальноТ громади КиТвськоТ

областi гостроТ респiраторноТ хвороби, спричиненоТ KopoHaBipycoм 2019-nCoV
на сумУ 3l5 000,0 (триста п'ятнадцять тисяч).рн.00 коп., по КТКвк 0218l10
<Заходи iз запобiгання та лiквiдацii надзвичайних ситуаuiй та наслiдкiв
стихiйного лиха)), КЕКВ 3210.

5.2. ГIода,ги в установJIеному порядку на розглял ОбухiвськоТ MicbKoT РаДИ

пропозицiТ про ur...",r, вiдповiдiих змiн до бrоджету ОбухiвськоТ MicbKoT

об'сднаноТ територiальноТ громади на 2020 piK.

6. Контроль за виконанням цього рiшення покласти на першого

заступItика мiського голови Верещака А.М.

Обухiвський мiський г O.N4. JIсвчеrtко-4ffi
Wу#

Кондратюк А.М.


