
 
УКРАЇНА 

 
КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
ТРИДЦЯТА СЕСІЯ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ 

 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 
 

від 20 листопада 2013 року                                                                    № 2549 
 
Про внесення змін та доповнень  
до рішення Кіровоградської міської ради  
від 29 січня 2013 року № 2226  
 
 Керуючись статтею 46, статтею 140 та статтею 146 Конституції 
України, статтею 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, 
враховуючи рішення Кіровоградської міської ради від 07 листопада 2013 року  
№ 2517 “Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради                       
від 21 грудня 2012 року № 2181 “Про міський бюджет на 2013 рік”, 
Кіровоградська міська рада 
 

В И Р І Ш И Л А: 
 

 1. Внести зміни та доповнення до Заходів щодо реалізації Програми 
соціального захисту та соціальної підтримки окремих категорій населення 
міста Кіровограда на 2013 рік, затвердженої рішенням Кіровоградської 
міської ради від 29 січня 2013 року № 2226 “Про затвердження Програми 
соціального захисту та соціальної підтримки окремих категорій населення 
міста Кіровограда на 2013 рік”, а саме: 
 1) у пункті 1 цифри “760,0” замінити на “860,6”, цифри “608,0” - на 
“706,8”,  цифри “152,0” - на “153,8”; 
 2) вилучити пункт 3; 
 3) у пункті 4 цифри “62,2” замінити на “44,69”, цифри “38,0” - на 
“19,0”, цифри “3,8” - на “5,29”; 
 4) у пункті 5 цифри “50,0” замінити на “48,48”, цифри “45,5” - на 
“43,2”, цифри “3,36” - на “4,14”; 
 5) у пункті 6 цифри  “35,5” замінити на “36,824”, цифри “0,6” - на 
“1,924”; 
 6) пункт 12 після слів “придбання листівок” доповнити словами 
“виготовлення постерів для білбордів та сітілайтів, запрошень, плакатів, 
пакетів”, цифри “110,0” замінити на “136,3”, цифри “99,0” - на “94,4”, цифри 
“2,0” - на “24,4”, цифри “9,0” - на “17,5”; 



 7)  у рядку “Разом” цифри “1845,2” замінити на “1949,394”. 
 2. Провести перерозподіл за функціональною класифікацією у межах 
загального обсягу бюджетних призначень по загальному фонду міського 
бюджету на 2013 рік, а саме: 
 зменшити видатки по КФК 090412 “Інші видатки на соціальний захист 
населення” на 26300 грн. (двадцять шість тисяч триста гривень); 

 збільшити видатки по КФК 090416 “Інші видатки на соціальний захист 
ветеранів війни та праці” на 26300 грн. (двадцять шість тисяч триста 
гривень). 

 3. Фінансовому управлінню Кіровоградської міської ради внести зміни 
до розпису міського бюджету на 2013 рік відповідно до діючого 
законодавства України згідно з додатками 1, 2. 

 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. 

 

 

 

Міський голова                                                                                 О. Саінсус 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вовк 24 55 65 


