
 
 

 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від 28 квітня 2020 року                м. Біла Церква                             № 221 

 

Про внесення змін до обсягів дохідної та 

видаткової частини бюджету м. Біла Церква 

на 2020 рік 

 

Розглянувши подання міського фінансового управління Білоцерківської міської ради від 

27 квітня 2020 року № 02-04/111, відповідно до статті 40 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», на виконання розпорядження Київської обласної державної 

адміністрації від 22 квітня 2020 року № 203 «Про внесення змін до розпорядження тимчасово 

виконуючого обов’язки голови Київської обласної держаної адміністрації від 17 квітня 2020 

року № 200», п.3 рішення Білоцерківської міської ради від 20 грудня 2019 року № 4768-86-VІІ 

«Про бюджет м. Біла Церква на 2020 рік» , виконавчий комітет міської ради вирішив: 

1. Внести зміни до річного та помісячного розпису бюджету м. Біла Церква на 

2020 рік за рахунок субвенції з державного бюджету: 

1.1.  збільшити дохідну частину загального фонду місцевого бюджету на 2020 рік 

по ККД 41055000 «Субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів 

та заходів у системі охорони здоров’я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету» 

на суму 4 564 700 грн.; 

1.2.  збільшити видаткову частину загального фонду місцевого бюджету на 2020 рік 

управлінню охорони здоров’я  на суму 4 564 700 грн., а саме: 

-  КПКВ 2010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню» - 

1 289 000 грн.; 

-  КПКВ 2100 «Стоматологічна допомога населенню» - 250 000 грн.; 

-  КПКВ 2144 «Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий 

діабет» – 3 025 700 грн. 

2.  Міському фінансовому управлінню Білоцерківської міської ради: 

2.1.  забезпечити погодження з постійною комісією міської ради з питань 

планування соціально-економічного розвитку бюджету та фінансів обсяг субвенції з 

державного бюджету; 

2.2.  підготувати проект рішення міської ради «Про внесення змін та доповнень до 

рішення міської ради від 20 грудня 2019 року № 4768-86-VІІ «Про бюджет м. Біла Церква на 

2020 рік» та подати його на розгляд та затвердження міській раді. 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови  

Новогребельську І.В.  

 

 

Міський голова                                               Геннадій ДИКИЙ 


