
 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ МІСЬКОЇ РАДИ 

МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 

від "  "  20  року №   
 

Про перерозподіл видатків у межах  

загального обсягу бюджетних призначень 

по управлінню розвитку транспорту та зв’язку 

Міської ради міста Кропивницького на 2020 рік 

 

 Керуючись статтями 140, 143 Конституції України, частиною шостою 

статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтею 23 

Бюджетного кодексу України, постановою Кабінету Міністрів України                    

від 12 січня 2011 року № 18 «Про затвердження Порядку передачі бюджетних 

призначень, перерозподілу видатків бюджету і надання кредитів з бюджету»          

(зі змінами), пунктом 15 рішення Міської ради міста Кропивницького                        

від 18 грудня 2019 року № 3046 «Про бюджет міста Кропивницького на 2020 рік», 

Виконавчий комітет Міської ради міста Кропивницького 
 

В И Р І Ш И В: 
 

1. Перерозподілити видатки загального фонду у межах загального обсягу 

бюджетних призначень, передбачених головному розпоряднику бюджетних 

коштів - управлінню розвитку транспорту та зв’язку Міської ради міста 

Кропивницького, шляхом: 

1) зменшення видатків споживання по КПКВК МБ 1913033 «Компенсаційні 

виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям 

громадян» на суму 15 408 406,00 грн (п’ятнадцять мільйонів чотириста вісім тисяч  

чотириста шість гривень 00 копійок); 

2) зменшення видатків споживання по КПКВК МБ 1913036 «Компенсаційні 

виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян» 

на суму 10 420 000,00 грн (десять мільйонів чотириста двадцять тисяч гривень     

00 копійок); 

3) збільшення видатків споживання по КПКВК МБ 1917411 «Утримання та 

розвиток автотранспорту» для забезпечення стабільної роботи комунального 

підприємства «Електротранс» Міської ради міста Кропивницького» по наданню 

послуг з перевезення пасажирів міським автомобільним транспортом на суму 

15 408 406,00 грн (п’ятнадцять мільйонів чотириста вісім тисяч  чотириста шість 

гривень 00 копійок); 

4) збільшення видатків споживання по КПКВК МБ 1917421 «Утримання та 

розвиток   наземного   електротранспорту»   для   забезпечення  стабільної   роботи  
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комунального підприємства «Електротранс» Міської ради міста Кропивницького»  

по наданню послуг з перевезення пасажирів міським електричним транспортом на 

суму 10 420 000,00 грн (десять мільйонів чотириста двадцять тисяч гривень           

00 копійок). 

 

2. Управлінню розвитку транспорту та зв’язку Міської ради міста 

Кропивницького забезпечити погодження даного рішення постійною комісією 

міської ради з питань бюджету, податків, фінансів, планування та соціально-

економічного розвитку. 

 

3. Фінансовому управлінню Міської ради міста Кропивницького внести 

зміни до розпису міського бюджету на підставі даного рішення, погодженого 

комісією з питань бюджету, податків, фінансів, планування та соціально-

економічного розвитку міської ради в установленому порядку. 

 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів ради О.Вергуна. 

 

 

 

Міський голова        Андрій РАЙКОВИЧ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Людмила Якименко 35 83 13 

 



Доопрацьовано 09.09.20 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ МІСЬКОЇ РАДИ 

МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 

 

від «___» ____________ 2020 року      № ____ 

 

Про перерозподіл видатків у межах 

загального обсягу бюджетних призначень 

по управлінню розвитку транспорту та зв’язку 

Міської ради міста Кропивницького на 2020 рік 

 

Керуючись статтями 140, 143 Конституції України, частиною 6 статті 59 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтею 23 

Бюджетного кодексу України, постановою Кабінету Міністрів України від 12 

січня 2011 року   № 18 «Про затвердження Порядку передачі бюджетних 

призначень, перерозподілу видатків бюджету і надання кредитів з бюджету» (зі 

змінами), пунктом 15 рішення Міської ради міста Кропивницького від 18 грудня 

2019 року № 3046 «Про бюджет міста Кропивницького на 2020 рік», 

Виконавчий комітет Міської ради міста Кропивницького 
 

В И Р І Ш И В: 
 

1. Перерозподілити видатки бюджету міста за бюджетними програмами у 

межах загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника 

бюджетних коштів - управління розвитку транспорту та зв’язку Міської ради 

міста Кропивницького, шляхом: 

1) зменшення видатків споживання по КПКВК МБ 1913033 

«Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом 

окремим категоріям громадян» на суму 18 528 400,00 грн (вісімнадцять 

мільйонів п’ятсот двадцять вісім тисяч чотириста гривень 00 копійок); 

2) зменшення видатків споживання по КПКВК МБ 1913036 

«Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим 

категоріям громадян» на суму 15 660 000,00 грн (п’ятнадцять мільйонів 

шістсот шістдесят тисяч гривень      00 копійок); 

3) збільшення видатків споживання по КПКВК МБ 1917411 «Утримання 

та розвиток автотранспорту» для забезпечення стабільної роботи комунального 

підприємства «Електротранс» Міської ради міста Кропивницького» по наданню 

послуг з перевезення  пасажирів  міським  автомобільним  транспортом  на  суму          

9 408 400,00   грн   (дев’ять   мільйонів   чотириста вісім  тисяч   чотириста 

гривень   00 копійок); 
4) збільшення видатків споживання по КПКВК МБ 1917421 «Утримання 

та розвиток   наземного   електротранспорту»   для   забезпечення   стабільної    

роботи  
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комунального  підприємства  «Електротранс»  Міської ради міста 

Кропивницького» по наданню послуг з перевезення пасажирів міським 

електричним транспортом на суму  6 420 000,00 грн (шість мільйонів 

чотириста двадцять тисяч гривень                      00 копійок). 

5) збільшення видатків спеціального фонду по КПКВК МБ 1917421 

«Утримання та розвиток наземного електротранспорту» для здійснення 

лізингових платежів у сумі 18 360 000,00 грн (вісімнадцять мільйонів триста 

шістдесят тисяч гривень 00 копійок).                                                                                              

 

2. Управлінню розвитку транспорту та зв’язку Міської ради міста 

Кропивницького забезпечити погодження даного рішення постійною комісією 

міської ради з питань бюджету, податків, фінансів, планування та соціально- 

економічного розвитку. 

 

3. Фінансовому управлінню Міської ради міста Кропивницького внести 

зміни до розпису бюджету міста на 2020 рік на підставі даного рішення, 

погодженого комісією з питань бюджету, податків, фінансів, планування та 

соціально-економічного розвитку міської ради в установленому порядку. Для 

фінансування видатків здійснити передачу коштів у сумі 18 360 000,00 грн 

(вісімнадцять мільйонів триста шістдесят тисяч гривень 00 копійок) із 

загального фонду бюджету міста до бюджету розвитку (спеціального фонду 

бюджету). 

 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради О.Вергуна. 

 

 
 

Міський голова Андрій РАЙКОВИЧ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Людмила Якименко 35 83 13 
 


