
ПРОТОКОЛ № 57 
 

постійної комісії  обласної ради з питань економіки, бюджету та 
інвестицій 

19 листопада 2014 року               10.00                          м. Чернівці 
 
Присутні члени комісії з питань економіки бюджету та інвестицій: 

Березовський М.М., Ушаков В. І.,  Унгурян О. М., Грушко О. І.,  
Шкробанець І. Д., Сафроняк В. Т., Ступаков Г. Б., Затірка В. А., 
Монзелевський В. Є. 

 
Відсутні члени комісії: Галиць Г. К., Довгань М. О.  

 
ПОРЯДОК ДЕННИЙ  

1. Про розгляд листа депутата обласної ради Грушка О. І. «Про 
перерозподіл бюджетних асигнувань обласного бюджету на 2014 рік». 

Доповідає: Грушко Олександр Іванович -  головний лікар обласної 
комунальної установи «Лікарня швидкої медичної установи». 

2.     Про розгляд листа депутата обласної ради Грушка О.І. «Про 
перерозподіл бюджетних асигнувань обласного бюджету на 2014 рік». 

 
Доповідає: Грушко Олександр Іванович -  головний лікар обласної 

комунальної установи «Лікарня швидкої медичної установи». 

Порядок денний затверджено одноголосно. 

1. Слухали: 

Про розгляд листа депутата обласної ради Грушка О. І. «Про 
перерозподіл бюджетних асигнувань обласного бюджету на 2014 рік».  

Інформував: Грушко Олександр Іванович -  головний лікар обласної 
комунальної установи «Лікарня швидкої медичної установи». 

Виступили:  

Березовський М.М. 
Вирішили:  

1.     Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Погодити перерозподіл бюджетних асигнувань по головному 

розпоряднику коштів обласної комунальної установи Лікарні швидкої 
медичної допомоги у межах затвердженого кошторису на 2014 рік, та 
рекомендувати внести на розгляд сесії обласної ради наступні зміни, а саме: 



2.1 зменшити кошторисні призначення  на суму 510,0 тис.грн. по: 
-  КЕКВ 2271 «Оплата теплопостачання» – 428,0 тис. грн.; 
-  КЕКВ 2272 «Оплата водопостачання та водовідведення» – 12,0 

тис.грн.;  
-  КЕКВ 2274 «Оплата природного газу» – 70,0 тис. грн.  
2.2 збільшити кошторисні призначення на суму 510,0 тис.грн. по: 
- КЕКВ 2210 «Предмети, матеріли, обладнання та інвентар» – 90,0 

тис.грн.; 
        - КЕКВ 2220 «Медикаменти та перев’язувальні матеріали» – 300,0 
тис.грн.; 

- КЕКВ 2230 «Продукти харчування» – 40,0 тис.грн.; 
        - КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об’єктів » – 80,0 тис.грн.  

        

 "За" 8-, "Проти" -0, "Утримались" -0  - Рішення прийнято. 
 
 

2. Слухали: 
 

Про розгляд листа депутата обласної ради Грушка О.І. «Про 
перерозподіл бюджетних асигнувань обласного бюджету на 2014 рік». 

 

Інформував: Грушко Олександр Іванович -  головний лікар обласної 
комунальної установи «Лікарня швидкої медичної установи». 

Виступили:  

Березовський М.М. 
 

Вирішили:  

1.     Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2.     Погодити та рекомендувати внести на розгляд сесії обласної ради 

наступні зміни по перерозподілу бюджетних асигнувань, а саме: зменшити 
асигнування на централізоване придбання виробів медичного призначення по 
КФКВ 081002 „Інші заходи по охороні здоров’я” Департамент охорони 
здоров’я та цивільного захисту населення за КЕКВ 2220 „Медикаменти та 
перев’язувальні матеріали” у сумі 180908,00 грн. та збільшити на 
медикаментозне забезпечення (наркотичні та психотропні препарати, 
медикаменти для надання невідкладної медичної допомоги, дезінфекційні 
розчинів) по КФКВ 080101 „Лікарні” за КЕКВ 2220 „Медикаменти та 
перев’язувальні матеріали” обласної комунальної установи „Чернівецька 
обласна клінічна лікарня” на суму 47333,00 грн. та обласної комунальної 
установи „Лікарня швидкої медичної допомоги” – 111575,0 грн.; по КФКВ 



080201 „Спеціалізовані лікарні” за КЕКВ 2240 „Оплата послуг (крім 
комунальних)” комунальна медична установа „Чернівецький обласний 
клінічний кардіологічний диспансер” на суму 17000,00 грн. та по КФКВ 
081002 „Інші заходи по охороні здоров’я” за КЕКВ 2210 „Предмети, 
матеріали, обладнання та інвентар” комунальна медична установа „Обласне 
бюро судово-медичної експертизи” – 5000,00 грн. 
 

Голова постійної комісії                                   М.Березовський 

 

Секретар постійної комісії         В. Ушаков 

 

 

 ________________ І.Д.Шкробанець  
 ________________ О.М.Унгурян  
 ________________ О.І.Грушко  
 ________________ В.Т.Сафроняк  
 ________________Г.Б.Ступаков  
 ________________В.А. Затірка  
  

 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань економіки,  

бюджету та інвестицій 
 
19 листопада 2014 р. 

 
м. Чернівці 

  
ВИСНОВОК № 57/1 

 
 

Про розгляд листа обласної 
комунальної установи «Лікарні 
швидкої медичної установи» «Про 
перерозподіл бюджетних асигнувань 
обласного бюджету на 2014 рік» 
 

Розглянувши лист обласної комунальної установи  «Лікарні швидкої 
медичної допомоги» від 19.11.2014  № 1701 «Про перерозподіл бюджетних 
асигнувань обласного бюджету на 2014 рік», заслухавши та обговоривши 
інформацію головного лікаря обласної комунальної установи «Лікарні швидкої 
медичної допомоги» - Грушка О.І., постійна комісія  
 

ВИРІШИЛА: 
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Погодити перерозподіл бюджетних асигнувань по головному 

розпоряднику коштів обласної комунальної установи Лікарні швидкої медичної 
допомоги у межах затвердженого кошторису на 2014 рік, та рекомендувати 
внести на розгляд сесії обласної ради наступні зміни, а саме: 

2.1 зменшити кошторисні призначення  на суму 510,0 тис.грн. по: 
-  КЕКВ 2271 «Оплата теплопостачання» – 428,0 тис. грн.; 
-  КЕКВ 2272 «Оплата водопостачання та водовідведення» – 12,0 тис.грн.;  
-  КЕКВ 2274 «Оплата природного газу» – 70,0 тис. грн.  
2.2 збільшити кошторисні призначення на суму 510,0 тис.грн. по: 
- КЕКВ 2210 «Предмети, матеріли, обладнання та інвентар» – 90,0 тис.грн.; 

        - КЕКВ 2220 «Медикаменти та перев’язувальні матеріали» – 300,0 тис.грн.; 
- КЕКВ 2230 «Продукти харчування» – 40,0 тис.грн.; 

        - КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об’єктів » – 80,0 тис.грн.  
 

Голова постійної комісії М. Березовський 
 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань економіки,  

бюджету та інвестицій 
 
19 листопада 2014 р. 

 
м. Чернівці 

ВИСНОВОК № 57/2 
 
Про розгляд листа депутата обласної ради 
Грушка О.І. «Про перерозподіл бюджетних  
асигнувань обласного бюджету на 2014 рік» 
 

Розглянувши лист від 19.11.2014 вх.№39/2555, заслухавши та 
обговоривши інформацію головного лікаря обласної комунальної установи 
«Лікарні швидкої медичної допомоги» - Грушка О. І., постійна комісія  
 

ВИРІШИЛА: 
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Погодити та рекомендувати внести на розгляд сесії обласної ради 

наступні зміни по перерозподілу бюджетних асигнувань, а саме: зменшити 
асигнування на централізоване придбання виробів медичного призначення по 
КФКВ 081002 „Інші заходи по охороні здоров’я” Департамент охорони 
здоров’я та цивільного захисту населення за КЕКВ 2220 „Медикаменти та 
перев’язувальні матеріали” у сумі 180908,00 грн. та збільшити на 
медикаментозне забезпечення (наркотичні та психотропні препарати, 
медикаменти для надання невідкладної медичної допомоги, дезінфекційні 
розчинів) по КФКВ 080101 „Лікарні” за КЕКВ 2220 „Медикаменти та 
перев’язувальні матеріали” обласної комунальної установи „Чернівецька 
обласна клінічна лікарня” на суму 47333,00 грн. та обласної комунальної 
установи „Лікарня швидкої медичної допомоги” – 111575,0 грн.; по КФКВ 
080201 „Спеціалізовані лікарні” за КЕКВ 2240 „Оплата послуг (крім 
комунальних)” комунальна медична установа „Чернівецький обласний 
клінічний кардіологічний диспансер” на суму 17000,00 грн. та по КФКВ 
081002 „Інші заходи по охороні здоров’я” за КЕКВ 2210 „Предмети, 
матеріали, обладнання та інвентар” комунальна медична установа „Обласне 
бюро судово-медичної експертизи” – 5000,00 грн.  

 
Голова постійної комісії М. Березовський 
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