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ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ  
 
від 31 липня  2012 року                        №  606 

 
 
 
 
 

Про виконання міського бюджету 
за перше півріччя 2012 року 
 
 

Керуючись ст. 23, 78 Бюджетного кодексу України, ст. 28 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», постановою Кабінету 
Міністрів України від 12 січня 2011 року № 18 «Про затвердження Порядку 
передачі бюджетних призначень, перерозподілу видатків бюджету і надання 
кредитів з бюджету», заслухавши інформацію про виконання міського 
бюджету за перше півріччя 2012 року, виконавчий комітет Кіровоградської 
міської ради 

 
В И Р І Ш И В : 

 
1. Інформацію про виконання міського бюджету за перше півріччя  

2012 року взяти до відома (додається). 
2. Передати бюджетні призначення головним розпорядникам 

бюджетних коштів – виконавчому комітету та управлінню земельних 
відносин та охорони навколишнього природного середовища 
Кіровоградської міської ради від інших головних розпорядників коштів 
міського бюджету за КФК 010116 «Органи місцевого самоврядування» для 
розрахунків за комунальні послуги  згідно з додатком.  

3. Відділу бухгалтерського обліку та управлінню земельних відносин та 
охорони навколишнього природного середовища Кіровоградської міської 
ради звернутися до постійної комісії міської ради з питань бюджету, 
податків, фінансів, планування та соціально-економічного розвитку з 
розрахунками та обґрунтуваннями для погодження обсягу відповідної 
передачі. 

4. Фінансовому управлінню Кіровоградської міської ради в 
установленому порядку внести відповідні зміни до розпису міського 
бюджету на 2012 рік. 
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5. Зобов’язати керівників управлінь освіти та охорони здоров’я 
Кіровоградської міської ради: 

1) встановити контроль за дотриманням вимог частини першої статті  
51 Бюджетного кодексу України щодо утримання чисельності працівників та 
здійснення фактичних видатків на заробітну плату, включаючи видатки на 
премії та інші види заохочень, лише в межах фонду заробітної плати, 
затвердженого у кошторисах по підвідомчих закладах; 

2) забезпечити залучення закладами освіти та охорони здоров’я 
власних надходжень для розрахунків за спожиті енергоносії в обсягах, 
затверджених на зазначені видатки в кошторисах бюджетних установ на  
2012 рік.  

6. Головному управлінню житлово-комунального господарства 
Кіровоградської міської ради в термін до 01 грудня 2012 року вжити 
організаційних та практичних заходів по стягненню простроченої 
дебіторської заборгованості у сумі 923,6 тис.грн. 

7. Рекомендувати управлінню Державної казначейської служби у 
м.Кіровограді встановити контроль за своєчасним здійсненням платежів за 
дорученнями розпорядників коштів міського бюджету, щотижня доповідати 
на апаратних нарадах стан проходження платежів та показники 
кредиторської заборгованості міського бюджету. 

8. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 
міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Василенка І.М. 
 
 
 
 
Міський голова         О.Саінсус 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Бочкова 24 35 30 


