
 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ 

КРОПИВНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
 
 

 

від “13”жовтня  2022 року                                                                                                             № 701 

 

Про перерозподіл видатків у  

межах загального обсягу бюджетних  

призначень по департаменту соціальної  

політики Кропивницької міської ради  на 2022 рік  
 

Керуючись статтею 143 Конституції України, статтею 23 Бюджетного 

кодексу України, статтею 52 Закону України "Про місцеве самоврядування в 

Україні", 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) та 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 загального фонду у межах загального 

обсягу бюджетних призначень, передбачених головному розпоряднику 

бюджетних коштів – департаменту соціальної політики  Кропивницької міської 

ради, згідно з додатком.  

 

2. Фінансовому управлінню Кропивницької міської ради забезпечити 

внесення відповідних змін до розпису бюджету Кропивницької міської 

територіальної громади на 2022 рік.  

 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради С.Колодяжного.  

 

 

 

Секретар міської ради                                                                   Олег КОЛЮКА 
 

Руслана Байбароша 30 89 26 



1152800000

(код бюджету)

оплата праці

комунальні 

послуги та 

енергоносії

оплата 

праці

комунальні 

послуги та 

енергоносії

0800000 Департамент соціальної політики 0 0 -2 141 274 43 900 0 0 0 0 0 0 0 0

0810100 0100 Державне управління -1 850 000 -1 850 000 -1 500 000 0 -1 850 000

0810160 0160 0111
Керівництво і управління у сфері соціальної 

політики -1 850 000 -1 850 000 -1 500 000 -1 850 000

0813000 3000 Соціальний захист та соціальне забезпечення 2 018 025 2 018 025 -641 274 43 900 0 0 0 0 0 0 0 2 018 025

0813032 3032 1070
Надання пільг окремим категоріям громадян з 

оплати послуг зв’язку -34 800 -34 800 -34 800

0813104 3104 1020

Забезпечення соціальними послугами за місцем 

проживання громадян, які не здатні до 

самообслуговування у зв'язку з похилим віком, 

хворобою, інвалідністю -797 898 -797 898 -641 274 -797 898

0813105 3105 1010
Надання реабілітаційних послуг особам з 

інвалідністю та дітям з інвалідністю 43 900 43 900 43 900 43 900

0813121 3121 1040
Утримання та забезпечення діяльності центрів 

соціальних служб -130 660 -130 660 -130 660

0813160 3160 1010

Надання соціальних гарантій фізичним особам, які 

надають соціальні послуги громадянам похилого 

віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, 

хворим які не здатні до самообслуговування і 

потребують сторонньої допомоги 83 500 83 500 83 500

0813191 3191 1030
Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни 

та праці -9 000 -9 000 -9 000

0813192 3192 1030

Надання фінансової підтримки громадським 

об'єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю, 

діяльність яких має соціальну спрямованість -64 638 -64 638 -64 638

0813241 3241 1090
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері 

соціального захисту і соціального забезпечення -12 571 -12 571 -12 571

0813242 3242 1090
Інші заходи у сфері соціального захисту і 

соціального забезпечення 2 940 192 2 940 192 2 940 192

0817500 7500 Зв'язок, телекомунікації та інформатика -168 025 -168 025 -168 025

0817530 7530 0460
Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та 

інформатики -168 025 -168 025 -168 025

Всього видатків 0 0 -2 141 274 43 900 0 0 0 0 0 0 0 0

Юлія ВОВК

Додаток                                                                         

до рішення Виконавчого комітету 

Кропивницької міської ради                         

"13"жовтня 2022 року № 701

Директор департаменту соціальної політики 

Спеціальний фонд

Разом
усього

видатки 

споживання

з них:

видатки 

розвитку
усього

у тому числі 

бюджет 

розвитку

видатки 

споживан-

ня

з них:

Код Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевого 

бюджету

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевого 

бюджету

Код 

Функціональної  

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

Зміни до розподілу видатків 

по загальному фонду головного розпорядника бюджетних коштів – департаменту соціальної політики Кропивницької міської ради на 2022 рік

+ збільшено  (грн)

- зменшено

видатки 

розвитку


