
  
 

Р І Ш Е Н Н Я 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ 

КРОПИВНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
 

від « » 20 року                                                                        №____ 
 

 

 

Про перерозподіл видатків по Головному 

управлінню житлово-комунального господарства 

Кропивницької міської ради за бюджетними  

програмами в межах загального обсягу  

бюджетних призначень на 2022 рік 

 

 

Керуючись статтями 140, 143 Конституції України, статтею 52 Закону 

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

кодексу України, постановами 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),             

від 11 березня 2022 року № 252 «Деякі питання формування та виконання 

місцевих бюджетів у період воєнного стану», пунктом 15 рішення 

Кропивницької міської ради від 16 грудня 2021 року № 1059 «Про бюджет 

Кропивницької міської територіальної громади на 2022 рік», Виконавчий комітет 

Кропивницької міської ради 

 

В И Р І Ш И В: 

           

1. Перерозподілити видатки по Головному управлінню житлово-

комунального господарства 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 

 
 

Анна Досужа 35 83 60 

 



Додаток 
до рішення Виконавчого комітету
Кропивницької міської ради 
"___" ________ 2022 року  № ____

ПЕРЕРОЗПОДІЛ ВИДАТКІВ

11528000000
(код бюджету) (грн)

з них з них

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

1200000
Головне управління житлово-
комунального господарства

-130 100 -130 100 +130 100 +130 100 +130 100

1216000 6000  Житлово-комунальне господарство -130 100 -130 100 -349 900 -349 900 -349 900 -480 000

1216011 6011 0610
 Експлуатація  та технічне 

обслуговування житлового фонду
+58 100 +58 100 +58 100 +58 100

1216020 6020 0620

Забезпечення функціонування 
підприємств, установ та організацій, що 
виробляють, виконують та/або  надають 

житлово-комунальні послуги

+49 900 +49 900 +49 900

1216030 6030 0620
Організація благоустрою населенних 

пунктів 
-180 000 -180 000 -408 000 -408 000 -408 000 -588 000

1217600 7600
Інші програми та заходи, пов'язані з 

економічною діяльностю
+480 000 +480 000 +480 000 +480 000

1217670 7670 0490
 Внески до статутного капіталу суб’єктів 

господарювання
+480 000 +480 000 +480 000 +480 000

Всього видатків -130 100 -130 100 +130 100 +130 100 +130 100

по Головному управлінню житлово-комунального господарства Кропивницької міської ради на 2022 рік

Разом

Найменування головного розпорядника 
коштів/відповідального виконавця, 

найменування бюджетної програми згідно з 
Типовою програмною класифікацією видатків 

та кредитування місцевого бюджету

Код 
Функціонально
ї класифікації 

видатків та 
кредитування 

бюджету

Код Типової 
програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевого 
бюджету

 + збільшено
 - зменшено

Код 
Програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевого 
бюджету

у тому числі 
бюджет 
розвитку

видатки 
розвитку

усього
видатки 

споживання

Загальний фонд Спеціальний фонд

усього
видатки 

споживання
видатки 
розвитку


