
 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ 

КРОПИВНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

 

від 12 липня 2022 року                № 417 
 
Про внесення змін до рішення  
Кропивницької міської ради  
від 02 лютого 2021 року № 100 "Про  
затвердження Програми реалізації  
громадського бюджету (бюджету участі)  
у м. Кропивницькому на 2021-2024 роки"  
 
 

Керуючись статтями 140, 144 Конституції України, статтями 52, 59 

Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Законом України 

"Про правовий режим воєнного стану", Указом Президента України від                
24 лютого 2022 року № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні" (зі 

змінами), постановами Кабінету Міністрів України від 11 березня 2022 року 

№ 252 "Деякі питання формування та виконання місцевих бюджетів у період 
воєнного стану" та від 09 червня 2022 року № 590 "Про затвердження 

Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в 

особливому режимі в умовах воєнного стану" (із змінами), Виконавчий 

комітет Кропивницької міської ради 
 

В И Р І Ш И В: 
 

1. Внести зміни до рішення Кропивницької міської ради від 02 лютого 

2021 року № 100 "Про затвердження Програми реалізації громадського 

бюджету (бюджету участі) у м. Кропивницькому на 2021-2024 роки", а саме 

розділ  VІІ. "Обсяги та джерела фінансування Програми" викласти у новій 

редакції згідно з додатком. 
 
2. Відповідальним виконавчим органам Кропивницької міської ради - 

головним розпорядникам коштів надати фінансовому управлінню 

Кропивницької міської ради пропозиції щодо перерозподілу бюджетних 

призначень, запланованих на реалізацію проєктів громадського бюджету 
(бюджету участі) у 2022 році, на інші невідкладні видатки, які необхідні в 

умовах воєнного стану. 
 

 
 
Секретар міської ради       Олег КОЛЮКА 

Людмила Мельник 35 61 55



Додаток 
до рішення Виконавчого комітету 
Кропивницької міської ради  
12 липня 2022 року № 417 
 
 

Розділ VІІ. Обсяги та джерела фінансування Програми 
 

Фінансування заходів Програми здійснюється відповідно до чинного 
законодавства за рахунок коштів Кропивницької міської територіальної 
громади та за рахунок інших джерел, якщо це не суперечить чинному 
законодавству. 

Положенням про громадський бюджет (бюджет участі) міста 
Кропивницького, затвердженим рішенням міської ради від 05 березня 
2020 року № 3154 (зі змінами), передбачено, що обсяг громадського бюджету 
на відповідний бюджетний рік становить до 1 % затвердженого розміру 
доходів загального фонду Кропивницької міської територіальної громади 
без урахування міжбюджетних трансфертів, але не менше 5,0 млн грн. 

Міська рада протягом року може змінювати обсяги фінансування 
громадського бюджету Кропивницької міської територіальної громади. 

 
№ 
з/п 

Напрями 
використання 

коштів 

Джерела 
фінансування 

Прогнозний обсяг коштів,      тис. грн 
2021рік 2022 рік 2023 рік 2024 рік 

1. Реалізація 
проєктів- 
переможців 

Бюджет 
Кропивницької 

міської 
територіальної 

громади 

5000 566,2 
 
 
 

 Обсяг громадського 
бюджету на 
відповідний 
бюджетний рік 
становить до 1% від 
доходів загального 
фонду Кропивницької 
міської територіальної 
громади без 
урахування 
міжбюджетних 
трансферів, але не 
менше 5,0 млн грн 

2. Інформаційна 
кампанія щодо 
ознайомлення 
жителів міста з 
основними 
принципами та 
можливостями 
громадського 
бюджетування 
та  організація 
етапів 
громадського 
бюджету 

Бюджет 
Кропивницької 

міської 
територіальної 

громади 

60 0 80 90 

 
 
 

Директор департаменту  
з питань економічного розвитку      Ніна РАХУБА 


