
Про збільшення обсягу субвенції 
з місцевого бюджету

Керуючись Бюджетним кодексом України, Законом України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», відповідно до розпорядження голови 
Запорізької обласної державної адміністрації від 24.11.2020 №534 «Про 
внесення змін до розпорядження голови обласної державної адміністрації від 
22.10.2020 №475 «Про затвердження обсягу субвенції з державного бюджету 
для забезпечення подачею кисню ліжкового фонду закладів охорони здоров’я 
на 2020 рік»», та пункту 3 рішення Запорізької міської ради від 18.12.2019 №49 
«Про бюджет міста на 2020 рік» (зі змінами), виконавчий комітет Запорізької 
міської ради 
ВИРІШИВ:

1. Збільшити обсяг субвенції з місцевого бюджету на забезпечення 
подачею кисню ліжкового фонду закладів охорони здоров'я, які надають 
стаціонарну медичну допомогу пацієнтам з гострою респіраторною хворобою 
СОУГО-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, за рахунок відповідної 
субвенції з державного бюджету на суму 10 403,130 тис.грн. і встановити в 
обсязі 13 405,630 тис.грн.

2. Департаменту фінансової та бюджетної політики міської ради з 
урахуванням змін, передбачених у пункті 1 внести зміни до розпису бюджету 
міста на 2020 рік (додаток).

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 
голови з питань діяльності виконавчих органів ради Малиш В.І.

Міський голова В.В. Буряк



Додаток
до рішення виконавчого комітету 
міської ради
___________ № ___________

Розподіл
видатків бюджету міста на 2020 рік за рахунок субвенції з місцевого бюджету на забезпечення подачею кисню ліжкового фонду закладів охорони здоров'я, які надають 
стаціонарну медичну допомогу пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, за рахунок відповідної субвенції з

державного бюджету

08201100000
код бюджету____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ г р н .

Код Програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевого 
бюджету

Код Типової 
програмної 

класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевого 
бюджету

Код
функціонал

класифікац 
ії видатків

кредитуван

бюджету

Найменування головного розпорядника коштів 
місцевого бюджету/відповідального виконавця, 

найменування бюджетної програми згідно з 
Типовою програмною класифікацією видатків та 

кредитування місцевого бюджету

Загальний фонд Спеціальний фонд

РАЗОМ
У сього видатки

споживання

з них

видатки
розвитку

Усього у тому числі 
бюджет розвитку

видатки
споживання

з них

видатки розвитку
оплата праці

комунальні 
послуги та 
енергоносії

оплата праці
комунальні 
послуги та 
енергоносії

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 11 12 13 14 16

0700000 07
Департамент охорони зд оров 'я  Запорізької 
м ісько ї ради 8 041 530 8 041 530 2 361 600 2 361 600 2 361 600 10 403 130

0712000 2000 О хорона здоров 'я 8 041 530 8 041 530 2 361 600 2 361 600 2 361 600 10 403 130

0712010 2010 0731
Багатопрофільна стаціонарна медична допомога 
населенню 7 701 530 7 701 530 2 361 600 2 361 600 2 361 600 10 063 130

в тч. за рахунок субвенції з місцевого бюджету на 
забезпечення подачею кисню ліжкового фонду 
закладів охорони здоров'я, які надають стаціонарну 
медичну допомогу пацієнтам з гострою 
респіраторною хворобою COVІD-19, спричиненою 
коронавірусом SARS-CoV-2, за рахунок відповідної 
субвенції з державного бю вет у 7 701 530 7 701 530 2 361 600 2 361 600 2 361 600 10 063 130

0712030 2030 0733
Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям 
та новонародженим 340 000 340 000 340 000

в тч. за рахунок субвенції з місцевого бю вет у на 
забезпечення подачею кисню ліжкового фонду 
закладів охорони здоров'я, які надають стаціонарну 
медичну допомогу пацієнтам з гострою 
респіраторною хворобою COVІD-19, спричиненою 
коронавірусом SARS-CoV-2, за рахунок відповідної 
субвенції з державного бюджету 340 000 340 000 340 000

Директор департаменту фінансової та бюджетної ^  ^  Вагіс
політики міської ради

Керуючий справами виконкому ради Р.А.Омельянович




