
 

 

УКРАЇНА 
 

КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

СОРОК ДРУГА СЕСІЯ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 
від 11 листопада 2014  року       № 3616  
 
Про внесення змін до рішення  
Кіровоградської міської ради  
від 29 січня 2014 року № 2748 
«Про міський бюджет на 2014 рік» 

 

На підставі статей 78, 102 Бюджетного кодексу України,                          
статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
розпоряджень голови Кіровоградської обласної державної адміністрації                 
від 28 жовтня 2014 року № 428-р «Про перерозподіл обсягів субвенції з 
державного бюджету місцевим бюджетам (пільги на зв'язок, проїзд, інші 
пільги)» та № 429-р «Про внесення змін до обсягів субвенції з державного 
бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій 
населенню», 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 29 січня                 
2014 року № 2748 «Про міський бюджет на 2014 рік» (зі змінами, внесеними 
рішеннями Кіровоградської міської ради від 04 лютого 2014 року                          
№ 2876, від 06 березня 2014 року № 2888, від 27 березня 2014 року                       
№ 2906, від 24 квітня 2014 року № 3005, від 05 червня 2014 року № 3158,                
від 15 липня 2014 року № 3227, від 29 липня 2014 року № 3267,                      
від 07 жовтня 2014 року № 3421, від 28 жовтня 2014 року № 3455), згідно з 
додатками 1-5. 

2. У зв’язку з невикористанням субвенції, виділеної з міського бюджету 
бюджету Кіровського району «на придбання легкового автомобіля для 
служби «соціальне таксі» у сумі 65,0 тис.грн, перенаправити кошти 
зазначеної субвенції «на придбання комп’ютерів для управління праці та 
соціального захисту населення Кіровської районної у місті Кіровограді 
ради». Голові Кіровської районної у місті Кіровограді ради підготувати зміни 
до угоди № 12/54 від 19 лютого 2014 року про передачу коштів у вигляді 
субвенції. 
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3. Внести зміни у Доповнення до заходів по забезпеченню виконання 

Програми підтримання постійної мобілізаційної готовності міста Кіровограда 
на 2014 рік, затверджені рішенням Кіровоградської міської ради                      
від 09 вересня 2014 року № 3393, по головному розпоряднику коштів – 
управлінню з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення 
Кіровоградської міської ради, а саме: назву заходу «Придбання тепловізора» 
замінити на «Придбання спеціального військового обладнання, приладів, 
спорядження, речового та іншого майна тощо для військової частини – 
польова пошта В2336». 

4. Затвердити зміни до переліку об’єктів, видатки на які у 2014 році 
будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку по управлінню 
капітального будівництва Кіровоградської міської ради згідно з додатком 5/1. 

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 
комісію міської ради з питань бюджету, податків, фінансів, планування та 
соціально-економічного розвитку. 
 
 
 
Секретар міської ради         І. Марковський 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Бочкова 24 35 30 


