
 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ МІСЬКОЇ РАДИ 

МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 
 

від «___» __________ 2020 року                                                     № _____ 
 

 

 

Про перерозподіл обсягу 

бюджетних призначень 
 

 

Керуючись статтями 140, 142 Конституції України, статтею 23 

Бюджетного кодексу України, підпунктами 15, 16 пункту «б» статті 34 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішенням Міської ради 

міста Кропивницького від 18 грудня 2020 року №3046 «Про бюджет міста 

Кропивницького на 2020 рік», з метою забезпечення ефективного, 

результативного і цільового використання бюджетних коштів Виконавчий 

комітет Міської ради міста Кропивницького 

В И Р І Ш И В: 
 

1.  Провести перерозподіл за функціональною класифікацією у межах 

загального фонду бюджетних призначень по загальному фонду головного 

розпорядника бюджетних коштів – управління молоді та спорту Міської ради 

міста Кропивницького на 2020 рік, а саме: 

зменшити видатки по КПКВК МБ 1113241 «Забезпечення діяльності 

інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення» на 

142 000,00 грн (сто сорок дві тисячі гривень); 

збільшити видатки по КПКВК МБ 1113121 «Утримання та 

забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді» 

на 142 000,00 грн (сто сорок дві тисячі гривень). 

 

2. Фінансовому управлінню Міської ради міста Кропивницького 

внести зміни до розподілу видатків бюджету міста Кропивницького на      

2020 рік відповідно чинного законодавства України згідно з додатком. 
 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 
міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради  Н.Дзюбу. 

 

 

 

Міський  голова                            Андрій РАЙКОВИЧ 
 

 

Тетяна Смолева  24 47 33 



Додаток  

до рішення Виконавчого комітету 

Міської ради міста Кропивницького 

«___» ____________ 2020 року № ___ 

 

Зміни до розподілу  

видатків по загальному фонду головного розпорядника 

 бюджетних коштів – управлінню молоді та спорту Міської ради міста Кропивницького на 2020 рік, 

 визначених у додатку 3 до рішення Міської ради міста Кропивницького від 18 грудня 2019 року № 3046 
грн 

Код 

Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитуванн

я місцевого 

бюджету 

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевого 

бюджету 

Код 

Функціональн

ої класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету 

Найменування головного 

розпорядника 

коштів/відповідального 

виконавця, найменування 

бюджетної програми 

згідно з Типовою 

програмною 

класифікацією видатків та 

кредитування місцевого 

бюджету 

Загальний фонд Спеціальний фонд 

Разом 

усього 
видатки 

споживання 

з них 

видатки 

розвитку 
усього 

у тому 

числі 

бюджет 

розвитку 

видатки 

спожив

ання 

з них 

видатки 

розвитку 
оплата 

праці 

комунальні 

послуги та 

енергоносії 

оплата 

праці 

комунальні 

послуги та 

енергоносії 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1100000     
Управління молоді та 

спорту  
                        

1113000 3000   

Соціальний захист та 

соціальне 

забезпечення 

                        

1113121 3121 1040 

Утримання та 

забезпечення 

діяльності центрів 

соціальних служб для 

сім'ї, дітей та молоді 

+142000 +142000   +135000               +142000 

1113241 3241 1090 

Забезпечення 

діяльності інших 

закладів у сфері 

соціального захисту і 

соціального 

забезпечення 

-142000 -142000   -135000               -142000 

      Всього видатків 0 
          

0 

 

 

 

Заступник начальника управління молоді та спорту                                                              Катерина ЧЕРКАССЬКА 
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