
УКРАЇНА 
 

КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

ДРУГА СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 29 березня 2016 року       № 135 

 
Про внесення змін до рішення  
Кіровоградської міської ради  
від 24 грудня 2015 року № 40 
«Про міський бюджет на 2016 рік» 

 

На підставі статей 14, 71, 72, 78, 97, 101 Бюджетного кодексу України, 
статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення 
Кіровоградської обласної ради від 25 березня 2016 року № 47 «Про внесення 
змін до рішення обласної ради від 25 грудня 2015 року № 16 «Про обласний 
бюджет на 2016 рік», розпорядження голови Кіровоградської обласної 
державної адміністрації від 25 березня 2016 року № 118-р «Про затвердження 
розподілу стабілізаційної дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на 
2016 рік», рішення Кіровоградської міської ради від 23 лютого 2016 року            
№ 62 «Про забезпечення виконання повноважень виконавчими органами 
міської ради у сферах державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, 
державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, реєстрації 
місця проживання особи», Кіровоградська міська рада  

 

В И Р І Ш И Л А: 
 

1. Внести зміни до показників міського бюджету, визначених у додатках 
1, 3, 5 до рішення Кіровоградської міської ради від 24 грудня 2015 року           
№ 40 «Про міський бюджет на 2016 рік» (зі змінами, внесеними рішенням 
Кіровоградської міської ради від 19 січня 2016 року № 45), згідно з додатками                
1, 3, 5. 

2. Залучити для фінансування видатків міського бюджету залишки 
коштів, що склалися станом на 01 січня 2016 року: по загальному фонду 
вільний залишок коштів у сумі 46 492,3 тис. грн, з них залишок медичної 
субвенції – 121,6 тис. грн, по спеціальному фонду  залишок коштів у сумі          
7 040,8 тис. грн, у тому числі бюджету розвитку – 6 700,0 тис. грн, фонду 
охорони навколишнього природного середовища – 242,8 тис.грн, цільового 
Фонду розвитку та благоустрою міста Кіровограда – 98,0 тис. грн та затвердити 
джерела фінансування міського бюджету на 2016 рік у новій редакції згідно з 
додатком 2 до даного рішення. 
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3. Затвердити показники міжбюджетних трансфертів між міським 
бюджетом міста Кіровограда та іншими бюджетами на 2016 рік, визначені у 
додатку 4 до рішення Кіровоградської міської ради від 24 грудня 2015 року                     
№ 40 «Про міський бюджет на 2016 рік», виклавши їх у новій редакції, згідно з 
додатком 4 до цього рішення. 

4. Внести зміни до пунктів 1, 13, 14 рішення Кіровоградської міської ради 
від 24 грудня 2015 року № 40 «Про міський бюджет на 2016 рік», виклавши їх у 
новій редакції: 

«1. Визначити на 2016 рік: 

- доходи міського бюджету у сумі 1 485 645,7 тис. грн, в тому числі доходи 
загального фонду міського бюджету – 1 429 026,1 тис. грн, доходи спеціального 
фонду міського бюджету 56 619,6 тис. грн, у тому числі бюджету розвитку 
4 304,0 тис. грн згідно з додатком 1 цього рішення; 

- видатки міського бюджету у сумі 1 544 064,0 тис. грн, в тому числі 
видатки загального фонду міського бюджету 1 360 883,5 тис. грн, з них 
реверсна дотація 20 600,7 тис. грн, видатки спеціального фонду міського 
бюджету 183 180,4 тис. грн; 

- профіцит загального фонду міського бюджету у сумі 119 520,0 тис. грн, 
напрямком використання якого визначити передачу коштів із загального фонду 
бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду), згідно з додатком 2 до 
цього рішення; 

- дефіцит спеціального фонду міського бюджету у сумі                           
119 520,0 тис. грн, джерелом покриття якого визначити надходження коштів із 
загального фонду міського бюджету до бюджету розвитку (спеціального 
фонду), згідно з додатком 2 до цього рішення». 

«13. Установити, що у загальному фонді міського бюджету на 2016 рік: 

до доходів загального фонду належать надходження, визначені статтями 
64, 97, 101 Бюджетного кодексу України; 

джерелами формування загального фонду у частині фінансування є 
надходження, визначені статтею 72 Бюджетного кодексу України». 

«14. Установити, що у спеціальному фонді міського бюджету на 2016 рік: 

джерелами формування спеціального фонду у частині доходів є 
надходження, визначені статтями 691, 97, 101 Бюджетного кодексу України; 

джерелами формування спеціального фонду у частині фінансування є 
надходження, визначені статтями 71, 72 Бюджетного кодексу України». 

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 
міської ради з питань бюджету, податків, фінансів, планування та соціально-
економічного розвитку. 

 

Міський голова           А. Райкович 
 
Бочкова 24 35 30 


