
 
 

      Р І Ш Е Н Н Я 

      ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ 

КРОПИВНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

 
від 14 вересня 2021 року                                                                                                №  577 
 

 

 

Про редакційне уточнення назви об’єкта (заходу) та його 

місцезнаходження, зазначеного у додатку 1 до розпорядження 

Кабінету Міністрів України від 19 травня 2021 року № 468-р 

«Деякі питання розподілу у 2021 році субвенції з державного бюджету 

місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного 

розвитку окремих територій» 

 

Керуючись пунктом 1 частини другої статті 52 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», пунктом 6-1 Порядку та умов надання 

субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів 

щодо соціально-економічного розвитку окремих територій, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 06 лютого 2012 року № 106, 

відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 19 травня                          

2021 року № 468-р «Деякі питання розподілу у 2021 році субвенції з 

державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо 

соціально-економічного розвитку окремих територій» Виконавчий комітет 

Кропивницької міської ради 

 

В И Р І Ш И В: 

 

Внести редакційне уточнення назви об’єкта (заходу) та його 

місцезнаходження, зазначеного у додатку 1 до розпорядження Кабінету 

Міністрів України від 19 травня 2021 року № 468-р «Деякі питання розподілу у 

2021 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення 

заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій», що 

додається. 

 

 

 

Міський голова   Андрій РАЙКОВИЧ 

 

 

 

 
Марина Кривенко 35 83 16 

 

 



 

Додаток  

до рішення Виконавчого комітету  

Кропивницької міської ради  

14 вересня 2021 року № 577 
 

Зміни  

до розподілу у 2021 році субвенції з державного бюджету місцевим 

бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку 

окремих територій (загальний фонд) між місцевими 

бюджетами за об’єктами (заходами) 

 

Код 

бюджету 

Назва місцевого 

бюджету 

адміністративно-

територіальної 

одиниці 

Обсяг 

субвенції, 

тис. 

гривень 

 

Назва об’єкта (заходу), його 

місцезнаходження  

11528000000 Бюджет 

Кропивницької 

міської 

територіальної 

громади 

5 380 Придбання кисневого 

генератора для комунального 

некомерційного підприємства 

«Центральна міська лікарня» 

Кропивницької міської ради», 

м. Кропивницький, 

вул. Салганні піски, 14 

 

 

 

Заступник начальника  

управління охорони здоров'я  

Кропивницької міської ради                                                  Лариса КУДРИК 
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