
 

 
  

Р І Ш Е Н Н Я 

 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ МІСЬКОЇ РАДИ 

МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 
 

від 14 травня 2019 року        № 272 

 

 

Про надання згоди на визначення  

одержувачів бюджетних коштів 

 

 

 Керуючись статтями 142, 144, 146 Конституції України, підпунктом 4 

пункту «а» статті 28, частиною 1 статті 52, частиною 6 статті 59 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», пунктом 38 частини 1 

статті 2 Бюджетного кодексу України, статтею 4 Закону України «Про 

основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні», пунктом 9 

Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання 

кошторисів бюджетних установ, затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 28 лютого 2002 року № 228, рішеннями Міської ради 

міста Кропивницького від 31 січня 2019 року «Про затвердження Програми 

розвитку міського пасажирського транспорту та зв’язку у                                

м. Кропивницькому на 2018 – 2020 роки» (в новій редакції), від 20 грудня 

2018 року № 2263 «Про бюджет міста Кропивницького на 2019 рік»,           

Виконавчий комітет Міської ради міста Кропивницького 

 

 

В И Р І Ш И В: 

 

1. Дати згоду управлінню розвитку транспорту та зв’язку Міської ради 

міста Кропивницького (далі – Управління), яке є головним розпорядником 

бюджетних коштів, на визначення з 01 січня 2019 року комунального 

підприємства «Електротранс» Міської ради міста Кропивницького» 

одержувачем бюджетних коштів на 2019 рік за видатками Управління по 

КПКВК МБ 1917411 «Утримання та розвиток автотранспорту» КЕКВ 2610 по 

заходу «Забезпечення перевезення осіб з інвалідністю транспортом 

«Соціальне таксі» на суму 80,0 тис. грн (вісімдесят тисяч гривень 00 копійок) 

та по заходу «Забезпечення перевезення дітей з інвалідністю спеціалізованим 

автотранспортом» на суму 450,0 тис. грн (чотириста п’ятдесят тисяч гривень   

00 копійок). 
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2. Управлінню з 01 січня 2019 року визначити відповідно до              

пункту 1 даного рішення комунальне підприємство «Електротранс» Міської 

ради міста Кропивницького» одержувачем бюджетних коштів на 2019 рік за 

видатками головного розпорядника бюджетних коштів – Управління по 

КПКВК МБ 1917411 «Утримання та розвиток автотранспорту» КЕКВ 2610 по 

заходу «Забезпечення перевезення осіб з інвалідністю транспортом 

«Соціальне таксі» на суму 80,0 тис. грн (вісімдесят тисяч гривень 00 копійок) 

та по заходу «Забезпечення перевезення дітей з інвалідністю спеціалізованим 

автотранспортом» на суму 450,0 тис. грн (чотириста п’ятдесят тисяч гривень   

00 копійок) згідно з оцінкою відповідності показників діяльності 

комунального підприємства «Електротранс» Міської ради міста 

Кропивницького» критеріям визначення одержувача бюджетних коштів. 

 

3 Управлінню затвердити з 01 січня 2019 року Порядок використання 

коштів на виконання у 2019 році заходів із забезпечення перевезення осіб з 

інвалідністю транспортом «Соціальне таксі» та забезпечення перевезення 

дітей з інвалідністю спеціалізованим автотранспортом. 

 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради О.Вергуна. 

 

 

 

Секретар міської ради            А.ТАБАЛОВ 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Ірина Стенчикова 24 48 00 


