
 ПРОЕКТ № 1768 

УКРАЇНА 
 

КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
 

СІМНАДЦЯТА СЕСІЯ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 
від  05 червня  2012  року      № 1701 
 
 

Про внесення змін до рішення  
Кіровоградської міської ради  
від 29 грудня 2011 року № 1134  
«Про міський бюджет на 2012 рік» 

 

На підставі статей 72, 78, 97, 101 Бюджетного кодексу України,               
статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону 
України «Про внесення змін до Закону України  «Про Державний бюджет 
України на 2012 рік» від 12 квітня 2012 року № 4647-VI, розпоряджень 
голови Кіровоградської обласної державної адміністрації                                            
від 24 квітня 2012 року № 205-р «Про розподіл субвенції з державного 
бюджету місцевим бюджетам на придбання медикаментів для забезпечення 
швидкої медичної допомоги», від 03 травня 2012 року № 226-р «Про 
затвердження розподілу додаткових міжбюджетних трансфертів з 
державного бюджету» та від 10 травня 2012 року № 240-р «Про розподіл 
субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання 
витратних матеріалів для закладів охорони здоров’я та лікарських засобів для 
інгаляційної анестезії», враховуючи надані пропозиції щодо очікуваних 
надходжень до бюджету розвитку спеціального фонду міського бюджету  
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 29 грудня             
2011 року № 1134 «Про міський бюджет на 2012 рік» (з урахуванням змін, 
внесених рішеннями Кіровоградської міської ради від 26 січня 2012 року      
№ 1173, від 28 лютого 2012 року № 1300, від 3 березня 2012 року № 1310, від 
30 березня 2012 року № 1497), згідно з додатками 1-5. 
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2. Залучити для фінансування видатків на проведення робіт, пов’язаних 
з ремонтом доріг, залишок коштів дорожнього фонду спеціального фонду 
міського бюджету, що склався станом на 1 січня 2012 року, у сумі                     
473,0 тис.грн., збільшивши на цю суму дефіцит спеціального фонду міського 
бюджету. Затвердити джерела фінансування міського бюджету на 2012 рік у 
новій редакції згідно з додатком 6 (додається). 

3. Внести зміни до пункту 17 рішення Кіровоградської міської ради від 
29 грудня 2011 року № 1134 «Про міський бюджет на 2012 рік», виклавши 
його у такій редакції: 

«17. Відповідно до статті 73 Бюджетного кодексу України надати право 
виконавчому комітету Кіровоградської міської ради отримувати: 

позики на покриття тимчасових касових розривів міського бюджету, 
пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, які в 
обов’язковому порядку покриваються Державною казначейською службою 
України за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку; 

середньострокові позики на суми невиконання у відповідному звітному 
періоді розрахункових обсягів кошика доходів міського бюджету, 
визначених у додатку № 6 до Закону України «Про Державний бюджет 
України на 2012 рік», за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку у 
порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України. 

Надати право міському голові укладати договори з Головним 
управлінням Державної казначейської служби України у Кіровоградській 
області на отримання згідно із статтею 43 Бюджетного кодексу України 
позик на покриття тимчасових касових розривів міського бюджету та 
середньострокових позик.» 

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

Міський голова         О.Саінсус 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Бочкова 22 16 51 
 
 


