
УКРАЇНА 
 

КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

ДВАДЦЯТЬ ШОСТА СЕСІЯ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від  30 травня 2013  року      № 2361 
 
Про внесення змін до рішення  
Кіровоградської міської ради  
від 21 грудня 2012 року № 2181  
«Про міський бюджет на 2013 рік» 

 

На підставі статей 71, 78, 97, 101 Бюджетного кодексу України,                      
статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
постанови Кабінету Міністрів України від 20 березня 2013 року № 167 «Про 
затвердження Порядку та умов надання у 2013 році субвенції з державного 
бюджету місцевим бюджетам на погашення заборгованості з різниці в 
тарифах на теплову енергію, послуги з централізованого водопостачання та 
водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися 
населенню, яка виникла у зв'язку з невідповідністю фактичної вартості 
теплової енергії та послуг з централізованого водопостачання та 
водовідведення тарифам, що затверджувалися та/або погоджувалися 
органами державної влади чи місцевого самоврядування», враховуючи 
пропозиції головних розпорядників бюджетних коштів, Кіровоградська 
міська рада  

В И Р І Ш И Л А: 
 

1. Внести зміни до показників міського бюджету, визначених у 
додатках 1-5 до рішення Кіровоградської міської ради від 21 грудня           
2012 року № 2181 «Про міський бюджет на 2013 рік» (з урахуванням змін, 
внесених рішеннями Кіровоградської міської ради від 29 січня 2013 року            
№ 2202, від 06 березня 2013 року № 2258, від 28 березня 2013 року № 2317 та 
від 29 квітня 2013 року № 2331), згідно з додатками 1-5. 

2. Залучити для фінансування видатків по загальному фонду міського 
бюджету вільний залишок коштів, що склався станом на 01 січня 2013 року, 
у сумі 56,610 тис.грн., по спеціальному фонду міського бюджету – залишок 
коштів бюджету розвитку, що склався станом на 01 січня 2013 року,                        
у сумі 480,0 тис.грн. та затвердити джерела фінансування міського бюджету 
на 2013 рік у новій редакції згідно з додатком 6. 

3. Затвердити субвенції з міського бюджету районним у місті 
бюджетам для організації роботи «соціальне таксі» по доставці дітей-
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інвалідів до комунального закладу Кіровської районної у м. Кіровограді ради 
«Центр соціальної реабілітації (денного перебування) дітей-інвалідів», у тому 
числі: бюджету Кіровського району – 22,0 тис.грн., бюджету Ленінського 
району – 18,3 тис.грн. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 
комісію міської ради з питань бюджету, податків, фінансів, планування та 
соціально-економічного розвитку, першого заступника міського голови 
Каніщева В.М. та заступника міського голови з питань діяльності виконавчих 
органів ради Василенка І.М. 
 
 
 
 
Міський голова          О.Саінсус 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Бочкова 24 35 30 
 


