
          
 
 

 
У К Р А Ї Н А 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
 

від  10 вересня  2015 року                             № 467 
 
Про внесення змін до рішення  
виконавчого комітету 
Кіровоградської міської ради 
від 02 березня 2015 року № 102 
«Про визначення одержувачів 
бюджетних коштів»   
 
 

Керуючись ст. 142, 144, 146 Конституції України, підпунктом 4 п. «а» 
ст. 28, ч. 1 ст. 52, ч. 6 ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», рішенням Кіровоградської міської ради від 18 серпня 2015 року          
№ 4434 та беручи до уваги пропозиції Головного управління житлово-
комунального господарства Кіровоградської міської ради, виконавчий 
комітет Кіровоградської міської ради  
 

В И Р І Ш И В: 
 
1. Внести зміни до рішення виконавчого комітету Кіровоградської  

міської ради від 02 березня 2015 року № 102 «Про визначення одержувачів 
бюджетних коштів», а саме:  

1) викласти в новій редакції пункт 3 рішення: «3. Визначити з                     
01 березня 2015 року комунальне підприємство «Ритуальна служба - 
спеціалізований комбінат комунально-побутового обслуговування» 
одержувачем бюджетних коштів на 2015 рік за видатками головного 
розпорядника бюджетних коштів – Головного управління по КФК 100203 
«Благоустрій міст, сіл, селищ» КЕКВ 2610 по заходу «Утримання та 
поточний ремонт об’єктів благоустрою кладовищ»  на суму 927,815 тис.грн 
згідно з оцінкою відповідності показників діяльності комунального 
підприємства «Ритуальна служба -  спеціалізований комбінат комунально-
побутового обслуговування» критеріям визначення одержувача бюджетних 
коштів, наведеною в додатку 3.»; 

2) у додатку до Порядку використання коштів на виконання у 2015 році 
заходів з утримання та поточного ремонту об’єктів благоустрою кладовищ 
міста Кіровограда визначити суму фінансування «927 815,00»; 
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2. Викласти в новій редакції пункти 5.3 Порядку використання коштів 
на виконання у 2015 році заходів з утримання вулично – дорожньої мережі, 
штучних споруд, малих архітектурних споруд, ліквідації сміттєзвалищ тощо 
по місту Кіровограду, Порядку використання коштів на виконання у 2015 
році заходів з поточного ремонту та утримання в належному стані мереж 
зовнішнього освітлення міста Кіровограда, Порядку використання коштів на 
виконання у 2015 році заходів з утримання та поточного ремонту об’єктів 
благоустрою кладовищ міста Кіровограда та Порядку використання коштів 
на виконання у 2015 році заходів з утримання зелених насаджень, малих 
архітектурних споруд на об’єктах зеленого господарства та громадської 
вбиральні на території парку – пам’ятки садово – паркового мистецтва 
«Ковалівський» міста Кіровограда, а саме: 

«5.3. Одержувач коштів, по мірі реєстрації бюджетних та фінансових 
зобов’язань в органі Державного казначейства, які пов’язані із виконанням 
Заходів, надає до Головного управління заявку на фінансування.                               
Головне управління, на підставі отриманих від Одержувача заявок, 
проводить фінансування Заходів шляхом розподілу коштів на рахунок 
Одержувача, відкритий в органах Державного казначейства.». 

3. Визнати такими, що втратили чинність, пункти 3) і 7) рішення 
виконавчого комітету Кіровоградської міської ради від 11 серпня 2015 року 
№ 407 «Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Кіровоградської 
міської ради від 02 березня 2015 року № 102 «Про визначення одержувачів 
бюджетних коштів». 

 
 
 
 

Секретар міської ради                                                                   І. Марковський 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Бєлік  22 38 81 
 
 


