
УКРАЇНА 
 

КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
 

ТРИДЦЯТЬ ДЕВ'ЯТА СЕСІЯ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 
 
від 15 липня 2014  року        № 3227 
 
Про внесення змін до рішення  
Кіровоградської міської ради  
від 29 січня 2014 року № 2748 
«Про міський бюджет на 2014 рік» 

 
На підставі статей 78, 93, 101, 117 Бюджетного кодексу України,                          

статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення 
Кіровоградської обласної ради від 06 червня 2014 року № 623 «Про внесення 
змін до рішення обласної ради від 31 січня 2014 року № 583 «Про обласний 
бюджет на 2014 рік», розпоряджень голови Кіровоградської обласної 
державної адміністрації від 26 червня 2014 року № 250-р «Про внесення змін 
до видатків обласного бюджету на 2014 рік, які здійснюються за рахунок 
субвенції з державного бюджету на будівництво, реконструкцію, ремонт та 
утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах»,              
від 20 червня 2014 року № 233-р «Про субвенцію з обласного бюджету 
районним та міським (міст обласного значення) бюджетам на лікування 
хворих на цукровий та нецукровий діабет», подання Державної фінансової 
інспекції в Кіровоградській області від 26 березня 2014 року                           
№ 11-03-13-13/2176, 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), згідно з 
додатками 1-5. 
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2. У текстовій частині додатків 1 - 3 рішення Кіровоградської міської 
ради від 27 березня 2014 року № 2906 «Про внесення змін до рішення 
Кіровоградської міської ради від 29 січня 2014 року № 2748 «Про міський 
бюджет на 2014 рік» слова «на організацію життєзабезпечення сімей 
військовослужбовців, евакуйованих з території Автономної Республіки Крим 
та м. Севастополя» замінити словами «на організацію тимчасового 
розміщення та життєзабезпечення громадян України, що переселяються з 
Автономної Республіки Крим і м. Севастополя та регіонів України, на 
території яких відбуваються бойові дії». 

3. Внести зміни до рішення Кіровоградської міської ради від 04 лютого 
2014 року № 2876 «Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської 
ради від 29 січня 2014 року № 2748 «Про міський бюджет на 2014 рік», а 
саме:  

у пункті 2 цифру «26728,4» замінити цифрою «26725,1» та                       
цифру «4644,7» замінити цифрою «4641,4»; 

пункт 4 визнати таким, що втратив чинність. 
Затвердити джерела фінансування міського бюджету на 2014 рік у 

новій редакції згідно з додатком 6.  
4. Головним розпорядникам коштів міського бюджету внести 

відповідні зміни до галузевих програм та Програми економічного і 
соціального розвитку міста Кіровограда на 2012 рік та основних напрямів 
розвитку на 2013 і 2014 роки. 

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 


