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УКРАЇНА 

БЕРДИЧІВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

(__________________сесія сьомого скликання) 

                                  РІШЕННЯ                       ПРОЕКТ 

від _________2020 № ___ 

м. Бердичів 
 

 

Про співфінансування проекту 

«Реконструкція І поверху частини  

нежитлової будівлі операційного  

корпусу під відділення екстреної  

медичної допомоги по  

вул. Здоров’я, 1 в м.Бердичів» 

 

 

 

Розглянувши лист Житомирської обласної державної адміністрації від 

21.07.2020 «Про співфінансування приймальних відділень» з метою 

реалізації проектів за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим 

бюджетам на реалізацію проектів реконструкції, капітального ремонту 

приймальних відділень в опорних закладах охорони здоров'я у місті 

Бердичеві на 2020 рік, керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» ,  міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Кошти у сумі 961,514 тис. грн (Дев’ятсот шістдесят одна тисяча 

п’ятсот чотирнадцять гривень) рахувати як співфінансування з міського 

бюджету м. Бердичева по проекту «Реконструкція І поверху частини 

нежитлової будівлі операційного корпусу під відділення екстреної медичної 

допомоги по вул. Здоров’я, 1 в м. Бердичів», що реалізовується 

департаментом регіонального розвитку Житомирської обласної державної 

адміністрації у рамках субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 

на реалізацію проектів з реконструкції, капітального ремонту приймальних 

відділень в опорних закладах охорони здоров'я у госпітальних округах за 

рахунок коштів, виділених з фонду боротьби з гострою респіраторною 

хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її 

наслідками, а саме: 



1.1.  358,056 тис. грн. (Триста п’ятдесят вісім тисяч гривень п’ятдесят 

шість гривень) - видатки на виготовлення проектно-кошторисної 

документації по проекту «Реконструкція І поверху частини нежитлової 

будівлі операційного корпусу під відділення екстреної медичної допомоги по 

вул. Здоров’я, 1 в м. Бердичів» одержувач КНП «Бердичівська міська 

лікарня»  Бердичівської міської ради (рішення Бердичівської міської ради від 

26.02.2020 № 1090, від 24.03.2020 № 1101 «Про внесення змін до міського 

бюджету міста Бердичева на 2020 рік»). 

1.2. 603,458 тис. грн. (Шістсот три тисячі чотириста п’ятдесят вісім 

гривень) - субвенція з місцевого бюджету  на співфінансування 

інвестиційних проектів до обласного бюджету  Житомирської області на 

проект «Реконструкція І поверху частини нежитлової будівлі операційного 

корпусу під відділення екстреної медичної допомоги по вул. Здоров’я, 1 в 

м.Бердичів» (рішення Бердичівської міської ради від ____________ № ____, 

«Про внесення змін до міського бюджету міста Бердичева на 2020 рік»); 

 2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії 

міської ради з питань охорони здоров’я, освіти, культури та соціального 

захисту, спорту, туризму, молодіжної політики та соціально-економічного 

розвитку, енергоефективності, бюджету, фінансів і цін. 
 

 

Міський голова                                                                            В.К. Мазур 

 

 


