
                                                                                

  
 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ  

КРОПИВНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
 

від " ____ " _________ 2021 року                                                                                     № _____ 

 

 

Про внесення змін та доповнень  

до рішення Виконавчого комітету 

Кропивницької міської ради  

від 26 січня 2021 року № 32 

«Про затвердження Порядку  

використання бюджетних коштів»  

   

 Керуючись статтями 142, 144, 146 Конституції України,                     

підпунктом 4 пункту «а» статті 28, частиною першою статті 52, частиною 

шостою статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

пунктом 38 частини першої статті 2, пунктом 3 частини п’ятої статті 22, 

частиною шостою статті 22 Бюджетного кодексу України, абзацом першим   

пункту 9 Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до 

виконання кошторисів бюджетних установ, затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 року № 228, рішенням міської 

ради від 02 лютого 2021 року  № 105 «Про затвердження  Комплексної 

програми  розвитку житлово-комунального господарства та безпеки 

дорожнього руху в  місті Кропивницькому на 2021-2025 роки» (зі змінами)  та 

беручи до уваги пропозиції Головного управління житлово-комунального 

господарства Кропивницької міської ради, Виконавчий комітет Кропивницької 

міської ради 

  

В И Р І Ш И В: 

 

 Внести зміни та доповнення  до  рішення Виконавчого комітету 

Кропивницької міської ради від 26 січня 2021 року № 32 «Про затвердження 

Порядку використання бюджетних коштів» та пункт  6 викласти в новій 

редакції: 

         «6. Бюджетні кошти спрямовуються на покриття поточних та капітальних 

витрат підприємства, не забезпечених власними доходами, а саме: 

КП «АДС» на відшкодування витрат по ліквідації аварійних ситуацій у 

житловому фонді включається оплата праці, нарахування на оплату праці, 

предмети, матеріали, обладнання та інвентар, оплата послуг (крім 

комунальних),   оплата   на   відрядження,   оплата   теплопостачання,     оплата  
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водопостачання та водовідведення, оплата електроенергії, оплата інших 

енергоносіїв та інших комунальних послуг, окремі заходи по реалізації 

державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку, інші 

поточні видатки; 

КП «АДС» на придбання оргтехніки; 

ККПУШ на виплату заробітної плати та нарахування на неї, на погашення 

податкової заборгованості та інших податків і зборів минулих років. Погашення 

податкової заборгованості та інших податків і зборів минулих років                                                                                                                   

здійснюється відповідно до результатів інвентаризації, що проводиться 

ККПУШ; 

КП «Ритуальна служба» на  проведення капітального ремонту машини з 

крюковим підйомником (сміттєвоз) КО 425-01 на шасі МАЗ 437041; 

КП «ЖЕО № 3» на  відшкодування  вартості робіт по виконанню 

інженерного  обстеження конструкцій житлового  будинку та проведення 

першочергових дій по ремонту та технічному нагляду аварійного під"їзду 

житлового будинку по вул. Яновського, 159.». 

 

 

 

 

Міський голова                                                                   Андрій РАЙКОВИЧ  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вікторія Барабаш 35 83 63 
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