
 

УКРАЇНА 
 

КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
 

ТРИДЦЯТЬ ВОСЬМА СЕСІЯ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 
 
від  05 червня  2014  року      № 3158 
 
Про внесення змін до рішення  
Кіровоградської міської ради  
від 29 січня 2014 року № 2748 
«Про міський бюджет на 2014 рік» 

 
На підставі статей 71, 72, 78, 101 Бюджетного кодексу України,              

статей 26, 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
враховуючи рішення Кіровоградської міської ради від 27 березня 2014 року 
№ 2907 «Про затвердження Проекту «Особливий транспорт – особливим 
дітям» та рішення комісії з організації та проведення щорічного обласного 
конкурсу проектів та програм розвитку місцевого самоврядування                 
від 28 квітня 2014 року № 3, 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), згідно з додатками 1-5. 

2. Внести зміни до пункту 17 рішення Кіровоградської міської ради    
від 29 січня 2014 року № 2748 «Про міський бюджет на 2014 рік», виклавши 
абзац 4 у новій редакції: 

«Надати право міському голові, а у разі його відсутності – секретарю 
міської ради або особі, яка виконує обов’язки міського голови, укладати 
договори з органами Державної казначейської служби України на отримання 
позик на покриття тимчасових касових розривів міського бюджету та 
середньострокових позик.». 
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3. Затвердити по бюджету розвитку спеціального фонду міського 
бюджету іншу субвенцію бюджету Кіровського району у сумі 395,0 тис. грн. 
для фінансування Проекту «Особливий транспорт – особливим дітям» –
переможця обласного конкурсу проектів та програм розвитку місцевого 
самоврядування, у тому числі за рахунок субвенції з обласного бюджету –– 
150,0 тис. грн. та співфінансування з міського бюджету – 245,0 тис. грн. за 
рахунок залучення залишку коштів, що склалися станом на 01 січня                    
2014 року по бюджету розвитку міського бюджету.  

Затвердити джерела фінансування міського бюджету на 2014 рік у 
новій редакції згідно з додатком 6 до даного рішення. 

4. Внести зміни та доповнення до Заходів щодо реалізації Програми 
розвитку фізичної культури і спорту в м. Кіровограді на 2014 рік, 
затвердженої рішенням Кіровоградської міської ради від 29 січня 2014 року 
№ 2766 «Про затвердження Програми розвитку фізичної культури і спорту в 
м. Кіровограді на 2014 рік» згідно з додатком 7. 

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 44 22 
 


