
 

 

УКРАЇНА 
 

КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

П’ЯТДЕСЯТ ДРУГА СЕСІЯ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 
від 13 жовтня 2015 року      № 4696 
 
 
Про внесення змін до рішення  
Кіровоградської міської ради  
від 20 січня 2015 року № 3899 
«Про міський бюджет на 2015 рік» 
 

 
На підставі статей 24, 71, 72, 78, 97, 101 Бюджетного кодексу України,                             

статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
розпоряджень голови Кіровоградської обласної державної адміністрації            
від 24 вересня 2015 року № 376-р «Про затвердження переліку об’єктів,  
фінансування яких буде здійснюватися у 2015 році за рахунок передбаченої 
обласному бюджету субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 
здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих 
територій» та від 06 жовтня 2015 року № 402-р «Про затвердження розподілу 
додаткової субвенції з державного бюджету на проведення виборів 25 жовтня             
2015 року», враховуючи пропозиції головних розпорядників коштів, 
Кіровоградська міська рада  

 
 

В И Р І Ш И Л А: 
 

1. Внести зміни до показників міського бюджету, визначених у 
додатках 1, 3, 4, 5 до рішення Кіровоградської міської ради від 20 січня       
2015 року № 3899 «Про міський бюджет на 2015 рік» (зі змінами, внесеними 
рішеннями Кіровоградської міської ради від 27 січня 2015 року № 3941,        
від 24 лютого 2015 року № 3971, від 31 березня 2015 року № 4054,                 
від 28 квітня 2015 року № 4092, від 04 червня 2015 року № 4112, від 02 липня 
2015 року № 4205, від 14 липня 2015 року № 4413, від 20 липня 2015 року       
№ 4426, від 18 серпня 2015 року № 4439, від 22 вересня 2015 року № 4451, 
від 29 вересня 2015 року № 4567), згідно з додатками 1, 3, 4, 5. 
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2. Визначити профіцит загального фонду міського бюджету у сумі                       
131 297,914 тис. грн, напрямом використання якого визначити передачу коштів із 
загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду), та 
дефіцит спеціального фонду міського бюджету у сумі 131 297,914 тис. грн, 
джерелом покриття якого визначити надходження коштів із загального фонду 
міського бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду).  

Залучити для фінансування видатків спеціального фонду міського 
бюджету залишок коштів цільового Фонду розвитку та благоустрою міста 
Кіровограда у сумі 142,2 тис. грн.  

Затвердити джерела фінансування міського бюджету на 2015 рік у 
новій редакції згідно з додатком 2. 

3. Управлінню капітального будівництва Кіровоградської міської ради 
кошти цільового Фонду розвитку та благоустрою міста Кіровограда                 
у сумі 142,2 тис. грн передати до обласного бюджету як іншу субвенцію на 
співфінансування об’єктів, у тому числі: «Нове будівництво зливової 
каналізації по вул. Андріївській, м. Кіровоград. Коригування» – 43,7 тис. грн, 
«Капітальний ремонт вул. Андріївської, від вул. Габдрахманова до річки 
Інгул, м. Кіровоград» – 98,5 тис. грн. 

4. Затвердити у новій редакції у складі видатків міського бюджету             
на 2015 рік кошти на реалізацію місцевих галузевих програм на загальну 
суму 488 003,7 тис. грн згідно з додатком 6 до цього рішення. 

Головним розпорядникам коштів міського бюджету внести відповідні 
зміни до галузевих програм та Програми економічного і соціального 
розвитку міста Кіровограда на 2015 рік та основних напрямів розвитку         
на 2016 і 2017 роки. 

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 
комісію міської ради з питань бюджету, податків, фінансів, планування та 
соціально-економічного розвитку. 
 
 
 
Секретар міської ради       І. Марковський 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Бочкова  24 35 30 


