
 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ  

КРОПИВНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ  
 

 

 

     від 28 лютого 2023 року                                                                                № 152  

 

 

 

 

Про перерозподіл видатків по Головному 

управлінню житлово-комунального господарства  

Кропивницької міської ради за бюджетними 

програмами в межах загального обсягу  

бюджетних призначень на 2023 рік 

 

 

 

 

 

            Керуючись статтями 140, 143 Конституції України, статтями 52, 59                

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтею 23                                                  

та пунктом 22 розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення»                       

Бюджетного кодексу України, пунктом 15 рішення Кропивницької міської 

ради від 15 грудня 2022 року № 1412 «Про бюджет Кропивницької міської 

територіальної громади на 2023 рік», Виконавчий комітет Кропивницької 

міської ради 

 

В И Р І Ш И В: 

 

 

            1. Перерозподілити видатки по Головному управлінню житлово-

комунального господарства Кропивницької міської ради за бюджетними 

програмами в межах загального обсягу бюджетних призначень на 2023 рік 

згідно з додатком. 

 

           2. Головному управлінню житлово-комунального господарства 

Кропивницької міської ради погодити рішення з постійною комісією міської 

ради з питань бюджету та податкової політики. 

 

           3. Фінансовому управлінню Кропивницької міської ради забезпечити 

внесення   відповідних   змін   до  розпису  видатків   бюджету   Кропивницької 

   міської  територіальної  громади  на  2023 рік  по  загальному  та  спеціальному 
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   фондах після погодження цього рішення з постійною комісією міської ради                  

з питань бюджету та податкової політики. 
 

           4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради О.Вергуна. 
 

 

 

 

Секретар міської ради                                                             Олег  КОЛЮКА 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ганна Максимова 35 83 60 



11528000000
(код бюджету) (грн)

з них з них

оплата праці
комунальні 
послуги та 
енергоносії

оплата 
праці

комунальні 
послуги та 
енергоносії

1200000 Головне управління житлово-
комунального господарства

1216000 6000  Житлово-комунальне господарство +76,000 +76,000 -500,000 -500,000 -500,000 -424,000

1216011 6011 0610 Експлуатація  та технічне обслуговування 
житлового фонду +76,000 +76,000 +1,539,000 +1,539,000 +1,539,000 +1,615,000

1216015 6015 0620 Забезпечення надійної та безперебійної 
експлуатації ліфтів -2,039,000 -2,039,000 -2,039,000 -2,039,000

1217600 7600 Інші програми та заходи, пов'язані з 
економічною діяльністю -100,000 -100,000 +500,000 +500,000 +500,000 +400,000

1217640 7640 0490 Заходи з енергозбереження -100,000 -100,000 +500,000 +500,000 +500,000 +400,000

1218100 8000
Захист населення і територій від 
надзвичайних ситуацій техногенного та 
природного характеру

+24,000 +24,000 +24,000

1218110 8110 0320
Заходи із запобігання та ліквідації 
надзвичайних ситуацій та наслідків  
стихійного  лиха

+24,000 +24,000 +24,000

Всього видатків

 Начальник Головного управління  житлово-комунального господарства Віктор  КУХАРЕНКО

Разом
усього видатки 

споживання
видатки 
розвитку

Код 
Програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевого 
бюджету

Код Типової 
програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевого 
бюджету

Код 
Функціональної 

класифікації 
видатків та 

кредитування 
бюджету

усього

 + збільшено

ПЕРЕРОЗПОДІЛ ВИДАТКІВ

видатки 
споживання

у тому числі 
бюджет 
розвитку

видатки 
розвитку

Загальний фонд Спеціальний фонд

по Головному управлінню житлово-комунального господарства Кропивницької міської ради на 2023 рік

Найменування головного розпорядника 
коштів/відповідального виконавця, найменування 

бюджетної програми згідно з Типовою 
програмною класифікацією видатків та 

кредитування місцевого бюджету

 - зменшено

Додаток 
до рішення Виконавчого комітету
Кропивницької міської ради 
28 лютого 2023 року № 152
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