
  ПРОЕКТ     

УКРАЇНА 

МАЛОВИСКІВСЬКА  МІСЬКА РАДА 

НОВОУКРАЇНСЬКОГО РАЙОНУ 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 _____________  СЕСІЯ  ВОСЬМОГО  СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

        від  __ червня    2022 року                                                                               № _____ 

м. Мала Виска 

 

Про внесення змін до рішення  

від 22 грудня 2021 року № 1167 

«Про бюджет Маловисківської міської 

територіальної громади на 2022 рік» 

 

 

На підставі пункту 23 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», статті 78 Бюджетного кодексу Украіни, Маловисківська міська рада  

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Внести зміни до рішення міської ради від 22 грудня 2021 року № 1167           

» Про  бюджет Маловисківської міської  територіальної громади  на  2022 рік», а саме:   

збільшити доходи загального фонду бюджету міської територіальної громади на 

696 160 грн. 00 коп., в тому числі  за рахунок  субвенції   Злинської  сільської 

територіальної громади для КНП «Маловисківський ЦПМСД" 6013 грн.00 коп.; 

збільшити видатки  бюджету міської  територіальної громади на 696160 грн. 00 

коп.. в тому числі  видатки загального фонду на 6013 грн. 00 коп. 

2. Передбачити субвенцію з бюджету міської територіальної громади  

державному бюджету в сумі 5 000 грн. 00 коп. для  управління соціального 

захисту населення Новоукраїнської районної державної адміністрації для 

забезпечення розрахунків за  енергоносії та послуги зв’язку. 

3.Внести відповідні зміни до додатків 1,3 згідно додатків 1,3 (додаються). 

4.Викласти додатки 5,7  до даного рішення у новій редакції (додаються). 

5.Внести  зміни до рішення від  17 лютого 2022 року №1260»Про внесення змін 

до рішення від 22грудня 2021 року №1167»Про бюджет Маловисківської  міської 

територіальної громади на 2022 рік»,а саме викласти п.2  в новій редакції:  

»Передбачити субвенцію з бюджету Маловисківської міської територіальної 

громади  державному бюджету в сумі 181 000 грн. 00 коп. для Кіровоградського 

обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки на 

заходи  та роботи з територіальної оборони на придбання дерев’яних двоярусних 

ліжок.» 

6 . Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської 

ради з питань фінансів,бюджету,планування соціально-економічного розвитку,інвестицій 

та міжнародного співробітництва. 

 

 

Міський голова                                                                                             Юрій  ГУЛЬДАС 

 

 

 

 


