
ОЄКТ № 1112 

 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ 

КРОПИВНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

 
від «___» __________ 2022 року       № _____  

 
 

Про перерозподіл видатків по Виконавчому  

комітету Кропивницької міської ради за 

бюджетними програмами в межах загального  

обсягу бюджетних призначень на 2022 рік 

 

 

На підставі пункту 22 розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» 

Бюджетного кодексу України, Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні», статті 8 Закону України «Про правовий режим воєнного стану», 

Закону України «Про затвердження Указу Президента України від 24 лютого 

2022 року № 64 «Про введення воєнного стану в Україні», постанов Кабінету 

Міністрів України від 12 січня 2011 року № 18 «Про затвердження Порядку 

передачі бюджетних призначень, перерозподілу видатків бюджету і надання 

кредитів з бюджету», від 11 березня 2022 року № 252 «Деякі питання 

формування та виконання місцевих бюджетів у період воєнного стану» 

Виконавчий комітет Кропивницької міської ради 
 

В И Р І Ш И В: 

 

1. Перерозподілити видатки по Виконавчому комітету Кропивницької 

міської ради за бюджетними програмами в межах загального обсягу 

бюджетних призначень на 2022 рік згідно з додатком.  
 

2. Фінансовому управлінню Кропивницької міської ради внести зміни 

до розпису бюджету Кропивницької міської територіальної громади на     

2022 рік по загальному та спеціальному фондах за видатками та 

фінансуванням на підставі цього рішення. 

 

 

 

Секретар міської ради       Олег КОЛЮКА 

 

 

 

 

Світлана Сорока 35 83 71 



(грн)

оплата праці

комунальні 
послуги та
енергоносії оплата праці

комунальні 
послуги та
енергоносії

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

0200000 Виконавчий комітет міської ради +1,310,800 +1,310,800 +337,000 -1,310,800 -1,310,800 -1,310,800

0218200 8200 Громадський порядок та безпека +1,310,800 +1,310,800 +337,000 -1,310,800 -1,310,800 -1,310,800

0218210 8210 0380
Муніципальні  формування  з охорони громадського 
порядку +960,800 +960,800 +337,000 +960,800

0218220 8220 0380
Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки 
місцевого значення +350,000 +350,000 -350,000 -350,000 -350,000

0218230 8230 0380 Інші заходи громадського порядку та безпеки -960,800 -960,800 -960,800 -960,800

Всього видатків +1,310,800 +1,310,800 +337,000 -1,310,800 -1,310,800 -1,310,800

Начальник відділу бухгалтерського обліку-головний бухгалтер

Код Програмної 
класифікації 
видатків та 
кредитування
місцевого 
бюджету

Код Типової 
програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевого 
бюджету

Код 
Функціональ 

ної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
бюджету

Найменування головного розпорядника
коштів/відповідального виконавця, найменування бюджетної 

програми згідно з Типовою програмною класифікацією
видатків та кредитування місцевого бюджету

Загальний фонд

ПЕРЕРОЗПОДІЛ ВИДАТКІВ
по Виконавчому комітету Кропивницької міської ради на 2022 рік

Додаток 
до рішення Виконавчого комітету 
Кропивницької міської ради 
"___" ___________  2022 року № _____

+ збільшено
- зменшено

11528000000
(код бюджету)

Світлана СОРОКА

Спеціальний фонд

Разом
усього

видатки 
споживання

з них

видатки 
розвитку

усього
у тому числі

бюджет 
розвитку

видатки 
споживання

з них

видатки 
розвитку
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