
 
 
 

 
 

УКРАЇНА 
 

КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

СОРОК ПЕРША СЕСІЯ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від  28 жовтня 2014 року                                                      № 3458 
 
Про внесення змін до рішення  
Кіровоградської міської ради  
від 09 вересня 2014 року № 3399 
 
 Керуючись статтями 46, 140, 146 Конституції України, статтею 26 Закону 
України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Кіровоградська міська рада 
 

В И Р І Ш И Л А: 
 

 1. Внести зміни до Заходів щодо реалізації Комплексної програми 
підтримки учасників антитерористичної операції в східних областях України 
та членів їх сімей — мешканців м. Кіровограда, затверджених рішенням 
Кіровоградської міської ради від 09 вересня 2014 року № 3399, а саме: 
 у пункті 2.1 цифри “1900,0” замінити на “1854,0”; 
 у пункті 2.5 цифри “100,0” замінити на “127,5”; 
 у пункті 2.12 цифри “10,0” замінити на “12,4”; 
 у пункті 2.13 цифри “15,0” замінити на “53,0”; 
 у пункті 2.16 цифри “2,0” замінити на “7,6”; 
 пункт 3.2 викласти у наступній редакції: “Забезпечення поховання 
загиблих учасників АТО, проведення поминальних обідів та придбання 
квіткової продукції”; 
 у рядку “Разом” цифри “3142,86” замінити на “3170,36”. 
 2. Провести перерозподіл видатків міського бюджету згідно з додатком. 
 3. Фінансовому управлінню Кіровоградської міської ради внести зміни до 
розпису міського бюджету на 2014 рік згідно з додатком. 
 4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 
міської ради з питань охорони здоров'я та соціального захисту населення та 
заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради   
Дригу В. В. 
 
Секретар міської ради                                                                 І. Марковський 
 
Вовк 24 55 65 



 

 

Додаток  
  до рішення Кіровоградської міської ради
від   28 жовтня 2014  року      № 3458 

Розподіл видатків міського бюджету на 2014 рік 
за головними розпорядниками коштів

+ збільшено

- зменшено
(тис.грн.)

КВКВ

Назва головного розпорядника     коштів               
Видатки загального фонду Видатки спеціального фонду

Всього

з них:

Всього

з них:

Назва підрозділу бюджетної класифікації оплата праці

03 Виконавчий комітет міської ради

090412 Інші видатки на  соціальний захист населення -46,00 -46,00

14 Управілння охорони здоров'я
080101 Лікарні + 38,0 +38,0

080300 +2,4 +2,4

080500 +5,6 +5,6

Разом видатків

Начальник відділу соціальної підтримки населення        Ю. Вовк

Код  головного 
розпоряд-ника 
коштів КФКВ

Р
а
з

о
м

видатки 
споживання

видатки 
розвитку

видатки 
споживання

видатки 
розвитку

В т.ч. : 
бюджет 
розвитку

комунальні 
послуги та 
енергоносії

оплата 
праці

комунальні 
послуги та 
енергоносії

Поліклініки і амбулаторії (крім спеціалізованих 
полікліні та спеціалізованих стоматполіклінік)

Загальна та спеціалізованя стоматологічні 
поліклініки

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000


