
УКРАЇНА 
 

КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

ТРИДЦЯТЬ ДРУГА СЕСІЯ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від 18 грудня  2013  року             № 2637 
 

Про внесення змін до рішення  
Кіровоградської міської ради  
від 21 грудня 2012 року № 2181  
«Про міський бюджет на 2013 рік» 

На підставі статей 78, 101 Бюджетного кодексу України,                             
статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення 
Кіровоградської обласної ради від 06 грудня 2013 року № 543 «Про внесення 
змін до рішення обласної ради від 21 грудня 2012 року № 421 «Про обласний 
бюджет на 2013 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 21 грудня                  
2012 року № 2181 «Про міський бюджет на 2013 рік» (з урахуванням змін, 
внесених рішеннями Кіровоградської міської ради від 29 січня 2013 року            
№ 2202, від 06 березня 2013 року № 2258, від 28 березня 2013 року                         
№ 2317,  від 29 квітня 2013 року № 2331, від 30 травня 2013 року № 2361,              
від 04 липня 2013 року № 2391, від 19 вересня 2013 року № 2506,                  
від 07 листопада 2013 року № 2517, від 20 листопада 2013 року № 2548,       
від 06 грудня 2013 року № 2620), згідно з додатками 1-3, 5. 

2. Затвердити у новій редакції додаток 3.1 щодо розподілу видатків 
міського бюджету на 2013 рік у розрізі бюджетних програм та додаток 7 по 
видатках міського бюджету на 2013 рік на виконання міських програм 
(додаються).  

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 
комісію міської ради з питань бюджету, податків, фінансів, планування та 
соціально-економічного розвитку, першого заступника міського голови 
Каніщева В.М. та заступника міського голови з питань діяльності виконавчих 
органів ради Василенка І.М. 
 
 

Міський голова         О.Саінсус 
 
Бочкова 24 35 30 


