
    

  Для службового користування 

  (без додатка1 - відкрита інформація) 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ  

КРОПИВНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
 

 

від  03 листопада 2022 року                               № 769 

 
 

Про внесення змін до рішення 

Виконавчого комітету Кропивницької  

мської ради від 13 жовтня 2022 року  

№ 734 «Про виділення коштів для  

створення та поновлення матеріальних  

резервів» 
 

Керуючись статтею 140 Конституції України, підпунктом 3 пункту «а» 

статті 36-1 та статтею 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», постановою  Кабінету Міністрів України від 11 березня 2022 року     

№ 252 «Деякі питання формування та виконання місцевих бюджетів у період 

воєнного стану» постановою   Кабінету Міністрів України від 13 вересня      

2015 року № 775  «Про затвердження Порядку створення та використання 

матеріальних резервів для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних 

ситуацій», з метою створення міського матеріального резерву для запобігання і 

ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на території Кропивницької міської 

територіальної громади Виконавчий комітет Кропивницької міської ради 
 

В И Р І Ш И В : 

 

Внести  зміни  до рішення  Виконавчого комітету Кропивницької міської 

ради від 13 жовтня 2022 року № 734 «Про виділення  коштів  для створення  та 

поновлення матеріальних резервів», а саме: 

1) в абзаці другому пункту 1 слова «згідно із затвердженими 

номенклатурою та обсягами» замінити на слова «згідно із затвердженою 

номенклатурою у обсягах відповідно до кошторисних призначень згідно з 

додатком 1»; 

2)  в пункті 2 слова «згідно з додатком» замінити на слова «згідно з 

додатком 2»; 

3)   додаток до цього рішення викласти у новій редакції згідно з 

додатком 2. 

 

 

 

Секретар міської ради                                                        Олег КОЛЮКА 

 
Олександр Безеда 35 83 19 



Додаток  2

до рішення Виконавчого комітету

Кропивницької міської ради 

03 листопада 2022 року  №769

11528000000

(код бюджету) (грн)

з них з них

оплата праці

комунальні 

послуги та 

енергоносії

оплата 

праці

комунальні 

послуги та 

енергоносії

1200000
Головне управління житлово-комунального 

господарства
+1 111 795 +1 111 795 +1 388 205 +1 388 205 +1 388 205 +2 500 000

1218100 8000

Захист населення і територій від 

надзвичайних ситуацій

техногенного та природного характеру

+1 111 795 +1 111 795 +1 388 205 +1 388 205 +1 388 205 +2 500 000

1218110 8110 0320

Заходи із запобігання та ліквідації 

надзвичайних ситуацій та

наслідків стихійного лиха

+1 111 795 +1 111 795 +1 388 205 +1 388 205 +1 388 205 +2 500 000

1900000 Управління транспорту та зв'язку +1 000 000 +1 000 000 +1 000 000

1918100 8000

Захист населення і територій від 

надзвичайних ситуацій

техногенного та природного характеру

+1 000 000 +1 000 000 +1 000 000

1918110 8110 0320

Заходи із запобігання та ліквідації 

надзвичайних ситуацій та

наслідків стихійного лиха

+1 000 000 +1 000 000 +1 000 000

3700000 Фінансове управління -3 500 000 -3 500 000

3718700 8000 Резервний фонд -3 500 000 -3 500 000

3718710 8710 0133
Резервний фонд місцевого бюджету 

(нерозподілені видатки)
-3 500 000 -3 500 000

Всього видатків -1 388 205 +2 111 795 +1 388 205 +1 388 205 +1 388 205 0

Зміни до розподілу видатків бюджету Кропивницької міської територіальної громади на 2022 рік

усього
видатки 

споживання

видатки 

розвитку
усього

у тому числі 

бюджет 

розвитку

видатки 

споживання

Загальний фонд Спеціальний фонд

видатки 

розвитку

 + збільшено

 - зменшено

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

Разом


