
 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ 

КРОПИВНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

 

від 22 листопада 2022 року         № 817 
 

Про перерозподіл видатків по Виконавчому  

комітету Кропивницької міської ради за 

бюджетними програмами в межах загального  

обсягу бюджетних призначень на 2022 рік 
 

На підставі пунктів 22, 225 розділу VI «Прикінцеві та перехідні 

положення» Бюджетного кодексу України, підпункту 1 пункту «а» статті 28, 

підпункту 2 пункту «а» частини першої статті 38, статті 59 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», статті 8 Закону України «Про 

правовий режим воєнного стану», Закону України «Про затвердження Указу 

Президента України від 24 лютого 2022 року № 64 «Про введення воєнного 

стану в Україні», постанови Кабінету Міністрів України від 12 січня 2011 року              

№ 18 «Про затвердження Порядку передачі бюджетних призначень, 

перерозподілу видатків бюджету і надання кредитів з бюджету», враховуючи 

рішення Виконавчого комітету Кропивницької міської ради від                          

28 червня 2022 року № 373, від 08 листопада 2022 року № 775 «Про внесення 

змін до рішення Кропивницької міської ради від 25 листопада 2021 року № 946 

Про затвердження Програми фінансового забезпечення нагородження 

відзнаками Кропивницької міської ради та виконавчого комітету на 2022-2024 

роки», Виконавчий комітет Кропивницької міської ради 
 

В И Р І Ш И В: 
 

1. Перерозподілити видатки по Виконавчому комітету Кропивницької 

міської ради за бюджетними програмами в межах загального обсягу бюджетних 

призначень на 2022 рік згідно з додатком.  
 

2. Фінансовому управлінню Кропивницької міської ради внести зміни до 

розпису бюджету Кропивницької міської територіальної громади на 2022 рік по 

загальному фонду за видатками на підставі цього рішення. 

 

 

 

Секретар міської ради       Олег КОЛЮКА 
 

 

 

Світлана Сорока 35 83 71 



(грн)

оплата праці

комунальні 

послуги та

енергоносії оплата праці

комунальні 

послуги та

енергоносії

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

0200000 Виконавчий комітет міської ради -59 670

0210100 0100 Державне управління -35 070 -35 070 -59 670 -35 070

0210150 0150 0111
Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-

технічне забезпечення діяльності міської ради
-59 670 -59 670 -59 670 -59 670

0210180 0180 0133 Інша діяльність у сфері державного управління +24 600 +24 600 +24 600

0213000 3000 Соціальний захист та соціальне забезпечення -39 600 -39 600 -39 600

0213240 3240 Інші заклади та заходи -39 600 -39 600 -39 600

0213242 3242 1090
Інші заходи у сфері соціального захисту і

соціального забезпечення
-39 600 -39 600 -39 600

0217500 7500 Зв'язок, телекомунікації та інформатика -24 330 -24 330 -24 330

0217530 7530 0460 Інші  заходи  у  сфері  зв'язку,  телекомунікації  та 

інформатики
-24 330 -24 330 -24 330

0218200 8200 Громадський порядок та безпека +99 000 +99 000 +99 000

0218210 8210 0380
Муніципальні  формування  з охорони громадського 

порядку
+99 000 +99 000 +99 000

Всього видатків -59 670

Код 

Функціональ ної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Найменування головного розпорядника

коштів/відповідального виконавця, найменування бюджетної програми 

згідно з Типовою програмною класифікацією

видатків та кредитування місцевого бюджету

Загальний фонд

ПЕРЕРОЗПОДІЛ ВИДАТКІВ

по Виконавчому комітету Кропивницької міської ради на 2022 рік

Додаток 

до рішення Виконавчого комітету 

Кропивницької міської ради 

22 листопада  2022 року № 817

+ збільшено

- зменшено

11528000000

(код бюджету)

Спеціальний фонд

Разом
усього

видатки 

споживання

з них

видатки 

розвитку
усього

у тому числі

бюджет 

розвитку

видатки 

споживання

з них

видатки 

розвитку

Код Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування

місцевого 

бюджету

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевого 

бюджету


