
                                                                   
 

УКРАЇНА 
 

МІСЬКА РАДА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 

                         ТРИНАДЦЯТА СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 

Р І Ш Е Н Н Я 

   від 06 листопада 2018  року          № 1968 
 

Про внесення змін до рішення міської 

ради   від  27  червня   2017  року  №   985 

„Про затвердження Програми реалізації 

громадського бюджету (бюджету участі) 

у м. Кропивницькому на 2017-2020 роки” 

Керуючись статтями 140, 146 Конституції України, статтями 25, 26, 59 

Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи 

протокол засідання координаційної ради з питань  Громадського  бюджету  

від 05 жовтня 2018 року № 10, Міська рада міста Кропивницького 

В И Р І Ш И Л А: 

1. Внести  зміни до рішення  міської ради від 27 червня 2017 року  № 985 

   „Про  затвердження  Програми  реалізації  громадського   бюджету   (бюджету  

участі) у м. Кропивницькому на 2017-2020 роки” (зі змінами),  а саме: 

розділ 6. „Обсяги та джерела фінансування Програми реалізації 

громадського бюджету (бюджету участі)  у  м.  Кропивницькому  на 2017-

2020 роки” викласти у редакції, що додається. 

2. Департаменту з питань економічного розвитку, торгівлі та інвестицій 

Міської ради міста Кропивницького забезпечити проведення інформаційної 

кампанії та організацію конкурсу проектів громадського бюджету (бюджету 

участі) у місті Кропивницькому, за рахунок залишку невикористаних коштів, 

що передбачені кошторисом департаменту з питань економічного розвитку, 

торгівлі та інвестицій за бюджетною програмою „Інша економічна 

діяльність” на фінансування проектів громадських ініціатив. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію міської ради з питань бюджету, податків, фінансів, планування та 

соціально-економічного розвитку та заступника міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради. 

 
 

Міський голова А. Райкович 
 

Царан 24 13 26 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

Рішення Міської ради 

міста Кропивницького 

06 листопада 2018 року 

№ 1968 
 

Зміни до розділу 6. Обсяги та джерела фінансування 

Програми реалізації громадського бюджету (бюджету участі) у 

м. Кропивницькому на 2017-2020 роки 

 

Фінансування  Програми здійснюється за рахунок коштів міського 

бюджету та інших джерел, не заборонених законодавством. 

тис. грн 

 

№ 

з/п 

Напрями 

використання коштів 
Джерела 

фінансу- 

вання 

 
2017 рік 

 
2018 рік 

 
2019 рік 

 
2020 рік 

1 Реалізація проектів 

громадських ініціатив 

міський 

бюджет 

2890,8 Обсяг  громадського 

бюджету на відповідний 

бюджетний рік становить до 

1 % від доходів загального 

фонду міського бюджету 

міста без урахування 

міжбюджетних трансфертів, 

але не  менше 

5,0 млн грн 

2 Інформаційна кампанія 

та організація етапів 

громадського бюджету 

інші 

джерела 

 

60,0* 

   

міський 

бюджет 

 

59,2 

 

92, 714 

 

63,5 

 

67,0 

 

* - кошти на інформаційну кампанію та організацію етапів першого конкурсу 

проектів громадського бюджету, реалізація яких здійснювалася у 2017 році, 

надані Фундацією українсько-польської співпраці ПАУСІ. 

 

 
 

Директор департаменту – 

начальник управління економіки 

департаменту з питань економічного 

розвитку, торгівлі та інвестицій А. Паливода 
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