
 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ 

КРОПИВНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

 
 

від  06  червня  2022 року                                            № 308 

 

Про виділення коштів з резервного  

фонду бюджету Кропивницької  

міської територіальної громади 

 

 

        Керуючись статтею 140 Конституції України, статтею 24 Бюджетного 

кодексу України, підпунктом 1 пункту «а» статті 30 та статтею 52 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», постановою Кабінету 

Міністрів України від 01 березня 2022 року № 175 «Тимчасовий порядок 

виділення та використання коштів з резервного фонду бюджету в умовах 

воєнного стану», постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня                   

2022 року № 252 «Деякі питання формування та виконання місцевих                 

бюджетів у період воєнного стану», рішення Виконавчого комітету 

Кропивницької міської ради від 03 травня 2022 року № 231 «Про відведення   

сектора  для  почесних  поховань», враховуючи  лист КП «Ритуальна                         

служба - спеціалізований комбінат комунально-побутового обслуговування»                                  

від 20 травня 2022 року № 90/1, протокольне рішення позачергового засідання 

міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних 

ситуацій від 31 травня 2022 року № 9, Виконавчий комітет Кропивницької 

міської  ради 

 

В И Р І Ш И В : 

 

        1. Виділити з резервного фонду бюджету Кропивницької міської 

територіальної громади кошти на безповоротній основі головному 

розпоряднику бюджетних коштів – Головному управлінню житлово-

комунального господарства Кропивницької міської ради за КПКВК 1218775 

«Інші заходи за рахунок коштів резервного фонду місцевого бюджету»                        

на  проведення робіт  «Капітальний ремонт елементів благоустрою  (видалення  

зелених  насаджень)  на  території  сектора  для  почесних  поховань,         

поховань померлих (загиблих) військовослужбовців (сектор військових 

поховань) Далекосхідного  кладовища  в місті Кропивницькому, у тому числі  

виготовлення проєктно-кошторисної  документації»  у сумі 957 000,00 гривень 

(дев'ятсот п'ятдесят сім тисяч  гривень 00 копійок).  
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        2. Фінансовому управлінню Кропивницької міської ради внести зміни до 

розпису бюджету Кропивницької міської територіальної громади та 

профінансувати зазначені видатки за рахунок коштів резервного фонду 

бюджету. 

 

        Для  фінансування цих видатків  здійснити передачу коштів  у сумі                   

957 000,00 гривень (дев'ятсот п'ятдесят сім тисяч  гривень 00 копійок) із  

загального  фонду бюджету  до бюджету  розвитку (спеціального  фонду). 

 

        3. Головному  управлінню  житлово-комунального  господарства 

Кропивницької міської ради забезпечити використання коштів резервного 

фонду  за  цільовим  призначенням.  

 

        4. Головному  управлінню  житлово-комунального  господарства 

Кропивницької міської ради забезпечити подання звітності про використання 

коштів з резервного фонду бюджету територіальної громади відповідно до 

чинного законодавства України.  

 

        5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів ради  О.Вергуна.  

 

 

  

 

Секретар міської ради                                                                Олег КОЛЮКА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Сергій  Коваленко 35 83 25 


