
УКРАЇНА 
 

КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

СОРОК ВОСЬМА СЕСІЯ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від 28 квітня 2015 року      № 4092 
 

Про внесення змін до рішення  
Кіровоградської міської ради  
від 20 січня 2015 року № 3899 
«Про міський бюджет на 2015 рік» 

 

На підставі статей 71, 72, 78, 101 Бюджетного кодексу України,                     
статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення 
обласної ради від 09 квітня 2015 року № 744 «Про внесення змін до рішення 
обласної ради від 27 січня 2015 року № 693 «Про обласний бюджет                            
на 2015 рік», 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, 3, 5 до рішення Кіровоградської міської ради від 20 січня 2015 року           
№ 3899 «Про міський бюджет на 2015 рік» (зі змінами, внесеними рішеннями 
Кіровоградської міської ради від 27 січня 2015 року № 3941, від 24 лютого         
2015 року № 3971, від 31 березня 2015 року № 4054), згідно з додатками 1, 3, 5.  

2. Залучити для фінансування видатків спеціального фонду міського 
бюджету кошти субвенції з обласного бюджету у сумі 174,0 тис. грн на створення 
на території меморіального комплексу на Фортечних валах у м. Кіровограді Алеї 
пам’яті загиблих військовослужбовців, які брали участь в антитерористичній 
операції. Показники міжбюджетних трансфертів між міським бюджетом міста 
Кіровограда та іншими бюджетами на 2015 рік, визначені у додатку 4 до рішення 
Кіровоградської міської ради від 20 січня 2015 року № 3899 «Про міський бюджет 
на 2015 рік», викласти у новій редакції згідно з додатком 4.  

3. Залучити для фінансування видатків міського бюджету залишки коштів 
спеціального фонду (бюджету розвитку), що склалися станом на 01 січня                
2015 року, у сумі 3 835,8 тис. грн, та затвердити джерела фінансування міського 
бюджету на 2015 рік у новій редакції згідно з додатком 2. 

4. 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 


