
 

 

 

 

                                                                                   

ПИРЯТИНСЬКА МІСЬКА РАДА ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

РІШЕННЯ 
сорок другої сесії сьомого скликання 

 

 

23 серпня 2018 року № 251 

 

 

Про внесення змін та доповнень до рішення сорок першої позачергової сесії 

Пирятинської міської ради сьомого скликання від 24 липня 2018 року № 241 

„Про передачу медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам“    

 

 

 Відповідно до статті 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в 

Україні“, статті 93, статті 103
4
 Бюджетного кодексу України, постанови 

Кабінету Міністрів України від 23 січня 2015 року № 11 „Деякі питання 

надання медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам“, 

рішення тридцять другої сесії Пирятинської районної ради сьомого скликання 

(друге засідання) від 01 серпня 2018 року „Про комунальне підприємство 

„Пирятинський Центр первинної медико-санітарної допомоги“ Пирятинської 

районної ради“, міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Викласти пункт 1 рішення сорок першої позачергової сесії 

Пирятинської міської ради сьомого скликання від 24 липня 2018 року № 241 

„Про передачу медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам“ 

в такій редакції: 

„1. Передати медичну субвенцію з державного бюджету місцевим 

бюджетам у вигляді міжбюджетного трансферту з бюджету Пирятинської 

міської об’єднаної територіальної громади до районного бюджету 

Пирятинського району на утримання (оплата поточних видатків, крім видатків 

на оплату комунальних послуг та енергоносіїв) працівників комунального 

підприємтсва „Пирятинський Центр первинної медико-санітарної допомоги“ 

Пирятинської районної ради, що працюють у закладах охорони здоров’я на 

території Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади, виключно в 

обсязі, необхідному для надання послуг первинної медичної допомоги жителям 

Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади у третьому кварталі 

2018 року в сумі 1 162,0 тис. грн. 



2. Викласти пункт 2 рішення сорок першої позачергової сесії 

Пирятинської міської ради сьомого скликання від 24 липня 2018 року № 241 

„Про передачу медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам“ 

в такій редакції: 

„2. У разі невикористання в повному обсязі коштів, визначених в пункті 1 

даного рішення, обсяг цільових коштів, не використаних станом на 01 жовтня 

2018 року комунальним підприємтсвом „Пирятинський Центр первинної 

медико-санітарної допомоги“ Пирятинської районної ради, який уклав договір 

про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій для 

первинної медичної допомоги, повертається в бюджет Пирятинської міської 

об’єднаної територіальної громади та може бути використаний для надання 

вторинної медичної допомоги населенню Пирятинської міської об’єднаної 

територіальної громади з урахуванням цільового призначення медичної 

субвенції“.  

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови з питань діяльності виконкому міської ради Шикеринця І.С. та постійні 

комісіі міської ради з питань освіти, молоді, культури, фізичної культури, 

охорони здоров’я та соціального захисту (Горбачов О.В.) і з питань планування, 

фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку та підприємництва              

(Йощенко В.М.).  

 

 

 

Міський  голова О. РЯБОКОНЬ 


