УКРАЇНА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ШЕПЕТІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
РІШЕННЯ
“______“___________20___р.

м.Шепетівка

№ _______________

Про проведення відшкодування
вартості інсуліну
Відповідно до Бюджетного кодексу України, Постанови Кабінету
Міністрів України від 23.03.2016 № 239 «Деякі питання відшкодування вартості
препаратів інсуліну», наказу Міністерства охорони здоров'я України від
13.04.2016 № 359 «Про затвердження положення про реєстр референтних цін
(цін відшкодування) на препарати інсуліну та Порядку розрахунку референтної
ціни (ціни відшкодування)», листа МОЗ України від 15.06.2018 року № 10.112/15097 та з метою забезпечення хворих міста на інсулінозалежний цукровий
діабет лікарськими засобами та керуючись статтею 82 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні»:
1. КНП Шепетівському міському центру ПМСД проводити відшкодування
вартості препарату інсуліну відпущеного аптечними закладами на підставі
рецептів лікарів - ендокринологів Шепетівської ЦРЛ для забезпечення хворих
на інсулінозалежний цукровий діабет, проживаючих на території міста
Шепетівка в межах кошторисних призначень.
2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови
Н.В.Стасюк.
Міський голова

М.І.Полодюк

Готував:
Т.в.о. Директора КНП Шепетівського
міського центру ПМСД

В.Градомський

Завізовано:
Начальник фінансового управління

В.Дрищ

Перший заступник міського голови

В.Вихівський

Начальник юридичного відділу

Г.Бабась

Керуючий справами виконкому

В.Рачук

УКРАЇНА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ШЕПЕТІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
“______“___________20___р.

м..Шепетівка

№ _______________

Про своєчасне, ефективне використання
коштів міського бюджету по капітальних
вкладеннях
З метою своєчасного, ефективного використання коштів міського бюджету, на
виконання п.5 ст.22 Бюджетного кодексу України, рішення XIX сесії міської ради VII
скликання від 22.12.2016 року «Про бюджет міста Шепетівки на 2017 рік» № 3,
рішення XXІ сесії міської ради VII скликання від 30.03.2017 року «Про внесення змін
до бюджету міста на 2017 рік» № 27, керуючись ст.42 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», 1. Фінансовому управлінню Шепетівської міської ради Дрищу В.О.:
1.1. Своєчасно надавати головним розпорядника коштів міського бюджету довідки
про зміни до розпису бюджету (річного, помісячного), після підписання рішень сесії
міської ради.
1.2. Щомісячно до 15 числа надавати виконавчому комітету міської ради звіт про
використання коштів бюджету розвитку на фінансування капітальних видатків у
місті.
2. Головним розпорядникам коштів міського бюджету (Рибачук Г.П., Тихончук Л.І.,
Біласу С.Г., Джус С.М.):
2.1. В п’ятиденний термін з дня отримання довідок про зміни до розпису бюджету
(річного, помісячного) організувати роботу, відповідно до п.5 ст.22 Бюджетного
кодексу України, по своєчасному та ефективному використанню коштів по
капітальних видатках і здійснювати контроль за їх використанням з метою
запобігання фінансових порушень.
2.2. Інформувати виконавчий комітет Шепетівської міської ради кожен понеділок в
письмовій формі про організацію роботи по своєчасному і ефективному
використанню бюджетних коштів по капітальних видатках.
2.3. Надавати своєчасно звіт до фінансового управління Шепетівської міської ради
про стан використання вищезазначених коштів до 10 числа щомісячно.
3. В разі невиконання пунктів даного розпорядження до відповідальних осіб будуть
прийматися рішення, згідно чинного законодавства.
4. Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою.

Міський голова

Готував:
Начальник фінансового управління

М.І.Полодюк

В.Дрищ

Завізовано:
Начальник юридичного відділу

Г.Бабась

Керуючий справами виконкому

В.Рачук

