
УКРАЇНА 
 

КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

П’ЯТДЕСЯТ ДРУГА СЕСІЯ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 28 жовтня 2015 року       № 4720 
 

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, 1032 Бюджетного кодексу України,         
статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розпорядження 
голови Кіровоградської обласної державної адміністрації від 22 жовтня 2015 року 
№ 422-р «Про затвердження розподілу освітньої та медичної субвенцій з 
державного бюджету місцевим бюджетам», Кіровоградська міська рада  

 

В И Р І Ш И Л А: 
 

1. Внести зміни до показників міського бюджету, визначених у додатках      
1, 3, 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, від 13 жовтня 2015 року № 4696), згідно з додатками 1, 3, 4. 

2. Визначити профіцит загального фонду міського бюджету у сумі         
132 179,414 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 132 179,414 тис. грн, джерелом покриття 
якого визначити надходження коштів із загального фонду міського бюджету до 
бюджету розвитку (спеціального фонду), та затвердити джерела фінансування 
міського бюджету на 2015 рік у новій редакції згідно з додатком 2. 

3. 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 
 
Стецюк 24 49 46 


