
                                                                                                                                                                                ЗАТВЕРДЖЕНО  

                                                                                                                                                                              Наказ Міністерства  

                                                                                                                                                                              фінансів України  

                                                                                                                                                                              01.12.2010  N 1489  

 

 

ІНФОРМАЦІЯ  

               про бюджет за бюджетними програмами  з деталізацією за кодами економічної класифікації видатків 

бюджету або класифікації кредитування бюджету 

Департамент з питань економічного розвитку, торгівлі та інвестицій Міської ради міста Кропивницького 

 (найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)                         

                                                                                    за 2018 рік                                                                           (тис грн.) 
Код програмної класифікації видатків 

та кредитування бюджету/код 

економічної класифікації видатків 

бюджету або код кредитування 

бюджету 

Код 

функціона

льної 

класифіка

ції 

видатків 

за 

кредитува

ння 

бюджету 

Найменуванн

я згідно 

програмною 

класифікаціє

ю видатків та 

кредитування 

бюджету 

Загальний фонд Спеціальний фонд Разом 

план на 

2018 рік 

з урахуванням 

внесених змін  

касове 

виконання за 

2018 рік 

план на 

2018  рік 

з урахуванням 

внесених змін 

касове 

виконання за 

2018 рік 

план на 

2018 рік 

з урахуванням 

внесених змін 

касове 

виконання за 

2018 рік 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Видатки всього за головним розпорядником 

коштів місцевого бюджету : 

в т.ч. 

7912,9 7566,4 61,5 61,5 7974,4 7627,9 

Видатки всього  

 

 

 
7912,9 6048,9 - - 7912,9 6048,9 

2110 «Оплата праці»   4409,6 4409,6 - - 4409,6 4409,6 
2120 «Нарахування на оплату праці   942,9 921,7 - - 942,9 921,7 
2210 «Предмети,матеріали, 

обладнання,інвентар» 
  400,4 337,9 - - 400,4 337,9 

2240 «Оплата послуг(крім 

комунальних) 
  1002,1 945,0 - - 1002,1 945,0 

2250 «Видатки на відрядження»   40,0 32,1 - - 40,0 32,1 
2270 «Оплата комунальних послуг»   90,2 90,2 - - 90,2 90,2 



2281Дослідження і розробки, окремі 

заходи по реалізації 

державних(регіональних програм) 

  70,0 10,0 - - 70,0 10,0 

2282» Окремі заходи по реалізації 

державних(регіональних) програм, не 

віднесені до заходів розвитку 

  957,7 819,9 - - 957,7 819,9 

3110 «Придбання обладнання і 

предметів довгострокового 

користування 

в т.ч. за бюджетними програмами 

  - - 61,5 61,5 61,5 61,5 

в т.ч. за бюджетними програмами       

код бюджетної програми     2710160  «Керівництво і управління у сфері економіки» 

Видатки всього  6078,2 6048,9 -  6078,2 6048,9 
2110 «Оплата праці»   4409,6 4409,6 -  4409,6 4409,2 
2120 «Нарахування на оплату праці   942,9 921,6 -  942,9 921,6 
2210 «Предмети,матеріали, 

обладнання,інвентар» 
  48,4 48,4 -  48,4 48,4 

2240 «Оплата послуг(крім 

комунальних) 
  547,1 547,0 -  547,1 547,0 

2250 «Видатки на відрядження»   40,0 32,1 -  40,0 32,1 
2270 «Оплата комунальних послуг»   90,2 90,2 -  90,2 90,2 
         

2713210 «Організація та проведення громадських робіт» 

Видатки всього   715,0 705,3 - - 715,0 705,3 
2282» Окремі заходи по реалізації 

державних(регіональних) програм, не 

віднесені до заходів розвитку 

  715,0 705,3 - - 715,0 705,3 

2717640 «Заходи з енергозбереження» 

Видатки всього   219,0 212,4 - - 219,0 212,4 
2240 «Оплата послуг(крім 

комунальних) 
  219,0 212,4 - - 219,0 212,4 

2717610 «Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва» 

Видатки всього   266,0 77,9 - - 266,0 77,9 
2210 «Предмети,матеріали, 

обладнання,інвентар» 
  30,0 30,0 - - 30,0 30,0 

2240 «Оплата послуг(крім 

комунальних) 
  16,0 16,0 - - 16,0 16,0 

2281Дослідження і розробки, окремі 

заходи по реалізації 
  70,0 10,0 - - 70,0 10,0 



державних(регіональних програм) 

2282» Окремі заходи по реалізації 

державних(регіональних) програм, не 

віднесені до заходів розвитку 

  150,0 21,9 - - 150,0 21,9 

2717693  «Інші видатки» 

Видатки всього   634,7 521,8   634,7 521,8 
2210 «Предмети,матеріали, 

обладнання, інвентар» 
  322,0 259,5   322,0 259,5 

2240 «Оплата послуг(крім 

комунальних) 
  220,0 169,6   220,0 169,6 

2282» Окремі заходи по реалізації 

державних(регіональних) програм, не 

віднесені до заходів розвитку 

  92,7 92,7   92,7 92,7 

2717530 «Інші заходи у сфері зв’язку, телекомунікації та інформатики 
3110 «Придбання обладнання і 

предметів довгострокового 

користування 

в т.ч. за бюджетними програмами 

    61,5 61,5 61,5 61,5 

   

 

 

Головний спеціаліст департаменту         __________                                                                          Л.М.Клімченко                                                                     

(підпис  )                                                                                                                                                (ініціали і прізвище)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


