
УКРАЇНА 
 

КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від 16 вересня 2016 року       № 559 

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

 

На підставі статей 71, 72, 78, 97 Бюджетного кодексу України,            
статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», постанови 
Кабінету Міністрів України від 27 липня 2016 року № 518 «Про внесення змін у 
додатки 1-3 до постанови Кабінету Міністрів України від 24 червня 2016 року 
№ 395»  та з метою забезпечення виплати заробітної плати працівникам 
закладів охорони здоров’я у зв’язку з ненадходженням достатніх обсягів 
медичної субвенції з державного бюджету, 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 рішеннями 
Кіровоградської міської ради від 19 січня 2016 року № 45, від 29 березня          
2016 року № 135, від 10 червня 2016 року № 312, від 30 липня 2016 року № 464), 
згідно з додатками 1, 3, 4. 

2. Визначити профіцит загального фонду міського бюджету у сумі            
262 168,9 тис. грн, напрямом використання якого визначити передачу коштів із 
загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду), та 
дефіцит спеціального фонду міського бюджету у сумі 262 168,9 тис. грн, 
джерелом покриття якого визначити надходження коштів із загального фонду 
міського бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) та затвердити 
джерела фінансування міського бюджету на 2016 рік у новій редакції згідно з    
додатком 2 до даного рішення. 

3. 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 


