
                                                       

 
 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ  

КРОПИВНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
 

від " 22 " листопада 2022 року                                                                                           № 838 

 

Про внесення змін та доповнень  

до рішення Виконавчого комітету 

Кропивницької міської ради  

від 03 листопада 2022 року № 772 

«Про затвердження Порядку використання  

бюджетних коштів на створення матеріального 

резерву, передбачених у бюджеті Кропивницької  

міської територіальної громади на 2022 рік 

для здійснення заходів із запобігання та ліквідації 

надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха» 

   

 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, постановою 

Кабінету Міністрів України від 11 березня 2022 року № 252 «Деякі питання 

формування та виконання місцевих бюджетів у період воєнного стану», 

постановою Кабінету Міністрів України від 30 вересня 2015 року № 775 «Про 

затвердження Порядку створення та використання матеріальних резервів для 

запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій», Виконавчий комітет 

Кропивницької міської ради  

 

В И Р І Ш И В: 

 

 Внести зміни та доповнення до рішення Виконавчого комітету 

Кропивницької міської ради від 03 листопада 2022 року № 772                       

«Про затвердження Порядку використання бюджетних коштів на створення 

матеріального резерву, передбачених у бюджеті Кропивницької міської 

територіальної громади на 2022 рік для здійснення заходів із запобігання та 

ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха» та                     

пункт 7 викласти в новій редакції: 

«7. Бюджетні кошти спрямовуються для комунальних підприємств              

на придбання  предметів,  матеріалів,  обладнання  та  інвентарю,  в  тому  числі  
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предметів довгострокового користування для створення матеріального резерву, 

а саме: 

КП «АДС» КМР» на суму 66 447,00грн; 

КП «Універсал-2005» КМР» на суму 255 850,00грн; 

КП «Міськсвітло» КМР» на суму 1 520 805,00грн; 

КП «Благоустрій» КМР» на суму 92 898,00грн; 

КП «ЖЕО № 1» КМР» на суму 210 800,00грн; 

КП «ЖЕО № 2» КМР» на суму 282 800,00грн; 

КП «ЖЕО № 3» КМР» на суму 310 800,00грн; 

КП «ЖЕО № 4» КМР» на суму 302 800,00грн; 

КП «ЖЕК № 9» КМР» на суму 112 800,00грн.». 

 

 

 

Секретар міської ради                                                           Олег КОЛЮКА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вікторія Барабаш 35 83 63 


