
ПРОЕКТ     №   906  

УКРАЇНА

КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА

СЬОМА СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

від 17 січня 2017 року № 757

Про внесення змін до рішення 

Кіровоградської міської ради 

від 20 грудня 2016 року № 709

«Про міський бюджет на 2017 рік»

На підставі статей 14, 71, 72, 77, 78, 97 Бюджетного кодексу України,

Закону  України  «Про  Державний  бюджет  України  на  2017  рік»,

статті  26  Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»,

постанови Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 року № 974 «Про

внесення зміни у  додаток  2  до постанови Кабінету  Міністрів  України від

30  серпня  2002  року  №  1298»,  враховуючи  пропозиції  головних

розпорядників бюджетних коштів, Кіровоградська міська рада 

В И Р І Ш И Л А:

1.  Внести  зміни  до  показників  міського  бюджету,  визначених  у

додатках  1,  3,  5  до  рішення  Кіровоградської  міської  ради  від  20  грудня

2016 року   № 709 «Про міський бюджет на 2017 рік», згідно з додатками

1, 3, 4.

2.  Залучити  для  фінансування  видатків  міського  бюджету  залишки

коштів,  що склалися  станом на 01 січня  2017 року:  по загальному фонду

вільний залишок коштів у сумі 34 128,3 тис.  грн, з  них залишок освітньої

субвенції з державного бюджету у сумі 1 066,7 тис. грн, залишок медичної

субвенції  з  державного бюджету – 152,8 тис.  грн,  по спеціальному фонду

залишок коштів у сумі 3 033,8 тис. грн, у тому числі бюджету розвитку  –

2 683,1 тис.  грн, фонду охорони навколишнього природного середовища –

350,7 тис. грн.

Затвердити  джерела  фінансування  міського  бюджету  на  2017  рік  у

новій редакції згідно з додатком 2 до даного рішення.
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3.  Внести  зміни  до  пункту  1  рішення  Кіровоградської  міської  ради

від 20 грудня 2016 року № 709 «Про міський бюджет на 2017 рік», виклавши

його у новій редакції:

«1. Визначити на 2017 рік:

-  доходи міського  бюджету у  сумі  2 045 965,1 тис.  грн,  в  тому числі

доходи загального фонду міського бюджету – 1 990 410,7 тис.  грн, доходи

спеціального  фонду  міського  бюджету  55 554,4  тис.  грн,  у  тому  числі

бюджету розвитку 4 500,0 тис. грн згідно з додатком 1 цього рішення;

-  видатки міського бюджету у сумі 2 083 127,2 тис. грн, в тому числі

видатки  загального  фонду  міського  бюджету 1 834 138,1  тис.  грн,  з  них

реверсна  дотація  23 619,2 тис.  грн,  видатки  спеціального  фонду  міського

бюджету 248 989,1 тис. грн;

-  профіцит загального  фонду  міського  бюджету  у  сумі

190 400,9  тис.  грн, напрямком  використання  якого  визначити  передачу

коштів  із  загального  фонду  бюджету  до  бюджету  розвитку  (спеціального

фонду), згідно з додатком 2 до цього рішення;

-  дефіцит спеціального  фонду  міського  бюджету  у  сумі

190 400,9 тис. грн,  джерелом покриття якого визначити надходження коштів

із загального фонду міського бюджету до бюджету розвитку (спеціального

фонду), згідно з додатком 2 до цього рішення.

4.  Здійснити підвищення тарифних розрядів педагогічним працівникам

дошкільних,  позашкільних  та  інших  закладів  та  установ  освіти,  що

фінансуються за рахунок міського бюджету, з 01 січня 2017 року.

5.  Контроль  за  виконанням  даного  рішення  покласти  на  постійну

комісію міської ради з  питань бюджету, податків,  фінансів,  планування та

соціально-економічного розвитку.

Міський голова    А. Райкович

Бочкова 24 35 30



Код

40000000 +56 700,00 +56 700,00 0 0

41000000 +56 700,00 +56 700,00 0 0

41030000 +56 700,00 +56 700,00 0 0

41033900 +56 700,00 +56 700,00

+56 700,00 +56 700,00

Додаток 1

до рішення Кіровоградської міської ради

17 січня  2017 року № 757

Зміни до доходів  міського бюджету на 2017 рік, 

визначених у додатку 1 до рішення Кіровоградської  міської  ради від 20 грудня 2016 року № 709

+ збільшено

- зменшено

(грн)

 Найменування доходів згідно із бюджетною 
класифікацією 

Всього Загальний фонд

Спеціальний фонд

Всього
в  т.ч. бюджет 

розвитку

Офіційні трансферти

Від органів державного управління

Субвенції

Освітня субвенція з державного бюджету місцевим 
бюджетам

Всього доходів



Код  Разом
Разом

1 2 3 4 5 6

200000

203000 0,00

203400 0,00

203410 Одержано 0,00

203420 0,00

206000 0,00

206110 0,00

206210 0,00

208000

208100

208200

208400 0,00

0,00

600000 0,00

601000 0,00

601110 0,00 0,00 0,00

601210 0,00 0,00 0,00

602000 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

602100 0,00

602200 0,00

602400 0,00

Додаток 2

до рішення Кіровоградської міської ради

17 січня  2017 року № 757

Фінансування міського бюджету на 2017 рік, 

визначене у додатку 2 до рішення Кіровоградської міської ради від 20 грудня 2016 року № 709, 

у новій редакції

(грн)

Найменування 

згідно з класифікацією фінансування 
бюджету           

      Загальний     
фонд

Спеціальний фонд

в т.ч. бюджет 
розвитку

Внутрішнє фінансування 37 162 088,98 -156 272 646,68 193 434 735,66 193 084 036,66

Інше внутрішнє фінансування

Фінансування за рахунок єдиного 

казначейського рахунку

Повернено

Зміна обсягів депозитів і цінних 

паперів, що використовуються для 

управління ліквідністю

Повернення бюджетних коштів з 
депозитів

Розміщення бюджетних коштів на 

депозитах

Фінансування за рахунок зміни 

залишків коштів бюджетів
37 162 088,98 -156 272 646,68 193 434 735,66 193 084 036,66

у т.ч. за рахунок зміни залишку коштів 37 162 088,98 34 128 289,98 3 033 799,00 2 683 100,00

На початок періоду 98 236 770,33 58 353 166,36 39 883 603,97 39 479 025,13

На кінець періоду 61 074 681,35 24 224 876,38 36 849 804,97 36 795 925,13

Кошти, що передаються із загального 

фонду бюджету до бюджету розвитку 

(спеціального фонду)                                     
 

-190 400 936,66 190 400 936,66 190 400 936,66

Всього за типом кредитора -190 400 936,66 190 400 936,66 190 400 936,66

Фінансування за активними 

операціями
-190 400 936,66 190 400 936,66 190 400 936,66

Зміна обсягів депозитів і цінних 

паперів, що використовуються для 

управління ліквідністю

Повернення бюджетних коштів з 
депозитів

Розміщення бюджетних коштів на 
депозитах

Зміни обсягів готівкових коштів -190 400 936,66 190 400 936,66 190 400 936,66

у т.ч. за рахунок зміни залишку коштів

На початок періоду

На кінець періоду

Кошти, що передаються із загального 
фонду бюджету до бюджету розвитку 

(спеціального фонду)                                     
         

-190 400 936,66 190 400 936,66 190 400 936,66

Всього за типом боргового зобов'язання 37 162 088,98 -156 272 646,68 193 434 735,66 193 084 036,66



Разом

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16=5+10

0300000 +400 000,00 +400 000,00 +250 000,00 +250 000,00 +250 000,00 +650 000,00

0310000 +400 000,00 +400 000,00 +250 000,00 +250 000,00 +250 000,00 +650 000,00

0317800 7800 +400 000,00 +400 000,00 +250 000,00 +250 000,00 +250 000,00 +650 000,00

0317830 7830 0380 +400 000,00 +400 000,00 +250 000,00 +250 000,00 +250 000,00 +650 000,00

1000000 +30 638 554,05 +30 638 554,05 +21 902 080,00 +1 920 000,00 +484 836,66 +484 836,66 +484 836,66 +31 123 390,71

1010000 +30 638 554,05 +30 638 554,05 +21 902 080,00 +1 920 000,00 +484 836,66 +484 836,66 +484 836,66 +31 123 390,71

1011000 1000 +30 638 554,05 +30 638 554,05 +21 902 080,00 +1 920 000,00 +484 836,66 +484 836,66 +484 836,66 +31 123 390,71

+56 700,00 +56 700,00 +46 480,00 +56 700,00

+581 854,05 +581 854,05 +484 836,66 +484 836,66 +484 836,66 +1 066 690,71

1011010 1010 0910 +18 279 300,00 +18 279 300,00 +14 983 100,00 +18 279 300,00

1011020 1020 0921 +548 554,05 +548 554,05 +46 480,00 +424 768,66 +424 768,66 +424 768,66 +973 322,71

+56 700,00 +56 700,00 +46 480,00 +56 700,00

+491 854,05 +491 854,05 +424 768,66 +424 768,66 +424 768,66 +916 622,71

1011040 1040 0922 +30 000,00 +30 000,00 +30 000,00 +30 000,00 +30 000,00 +60 000,00

1011070 1070 0922 +60 000,00 +60 000,00 +30 068,00 +30 068,00 +30 068,00 +90 068,00

1011090 1090 0960 +1 384 600,00 +1 384 600,00 +1 134 900,00 +1 384 600,00

1011100 1100 0930 +10 000 000,00 +10 000 000,00 +5 462 100,00 +1 920 000,00 +10 000 000,00

1011170 1170 0990 +198 000,00 +198 000,00 +162 300,00 +198 000,00

1011210 1210 0990 +138 100,00 +138 100,00 +113 200,00 +138 100,00

Додаток  3
до рішення Кіровоградської міської 
ради
17 січня  2017 року № 757

Зміни до видатків міського бюджету на 2017 рік, 

визначених у додатку 3 до рішення Кіровоградської міської ради від 20 грудня 2016 року № 709
+ збільшено
- зменшено

грн

Код 
програмної 

класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевого 
бюджету

Код типової 
програмної 

класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевого 
бюджету

Код 
функціональ-ної 

класифікації 
видатків та 

кредитування 
бюджету

Найменування головного розпорядника, відповідального 

виконавця, бюджетної програми або напряму видатків 

згідно з типовою відомчою/типовою програмною 

класифікацією видатків кредитування бюджету

Видатки загального фонду Видатки спеціального фонду

Всього
видатки 

споживання

з них:

видатки 

розвитку
Всього

 видатки 

споживання

з них:

видатки розвитку

з них:

 оплата праці 
комунальні послуги та 

енергоносії

 оплата 

праці 

комунальні 
послуги та 
енергоносії

бюджет розвитку

Виконавчий комітет міської ради (головний 

розпорядник)

Виконавчий комітет міської ради 
(відповідальний виконавець)

Запобігання та ліквідація надзвичайних ситуацій 

та наслідків стихійного лиха

Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки 

місцевого значення

Управління освіти (головний розпорядник)

Управління освіти (відповідальний виконавець)

Освіта

за рахунок освітньої субвенції з державного 

бюджету

за рахунок залишку освітньої субвенції з державного 

бюджету

Дошкільна освіта

Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми 

навчальними закладами ( в т.ч. школою-дитячим 
садком, інтернатом при школі), спеціалізованими 

школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами

за рахунок освітньої субвенції з державного 
бюджету

за рахунок залишку освітньої субвенції з державного 
бюджету

Надання загальної середньої освіти загальноосвiтнiми 
школами-iнтернатами, загальноосвітніми 

санаторними школами-інтернатами (за рахунок 
залишку освітньої субвенції з державного бюджету)

Надання загальної середньої освіти спеціальними 

загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та 
іншими навчальними закладами для дітей, які 

потребують корекції фізичного та (або) розумового 
розвитку (за рахунок залишку освітньої субвенції з 

державного бюджету)

Надання позашкільної освіти позашкільними 

закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з 
дітьми

Підготовка робітничих кадрів професійно-технічними 

закладами та іншими закладами освіти

Методичне забезпечення діяльності навчальних 
закладів та інші заходи в галузі освіти

Утримання інших закладів освіти



Разом

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16=5+10

Код 
програмної 

класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевого 
бюджету

Код типової 
програмної 

класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевого 
бюджету

Код 
функціональ-ної 

класифікації 
видатків та 

кредитування 
бюджету

Найменування головного розпорядника, відповідального 

виконавця, бюджетної програми або напряму видатків 

згідно з типовою відомчою/типовою програмною 

класифікацією видатків кредитування бюджету

Видатки загального фонду Видатки спеціального фонду

Всього
видатки 

споживання

з них:

видатки 

розвитку
Всього

 видатки 

споживання

з них:

видатки розвитку

з них:

 оплата праці 
комунальні послуги та 

енергоносії

 оплата 

праці 

комунальні 
послуги та 
енергоносії

бюджет розвитку

1100000 +20 000,00 +20 000,00 +20 000,00

1110000 +20 000,00 +20 000,00 +20 000,00

1113000 3000 +20 000,00 +20 000,00 +20 000,00

1113130 3130 +20 000,00 +20 000,00 +20 000,00

1113134 3134 1040 +20 000,00 +20 000,00 +20 000,00

1400000 +152 799,27 +152 799,27 +2 433 100,00 +2 433 100,00 +2 433 100,00 +2 585 899,27

1410000 +152 799,27 +152 799,27 +2 433 100,00 +2 433 100,00 +2 433 100,00 +2 585 899,27

1412000 2000 +152 799,27 +152 799,27 +2 433 100,00 +2 433 100,00 +2 433 100,00 +2 585 899,27

+152 748,02 +152 748,02 +152 748,02

+51,25 +51,25 +51,25

1412010 2010 0731 +1 394 600,00 +1 394 600,00 +1 394 600,00 +1 394 600,00

1412050 2050 0733 +1 032 400,00 +1 032 400,00 +1 032 400,00 +1 032 400,00

1412120 2120 0721 +152 748,02 +152 748,02 +6 100,00 +6 100,00 +6 100,00 +158 848,02

+152 748,02 +152 748,02 +152 748,02

1412140 2140 0722 -347 800,00 -347 800,00 -347 800,00

1412180 2180 0726 +347 800,00 +347 800,00 +347 800,00

1412210 2210 +51,25 +51,25 +51,25

1412214 2214 0763 +51,25 +51,25 +51,25

2400000 +688 800,00 +688 800,00 +228 800,00 +688 800,00

2410000 +688 800,00 +688 800,00 +228 800,00 +688 800,00

2414000 4000 +688 800,00 +688 800,00 +228 800,00 +688 800,00

2414030 4030 0822 +688 800,00 +688 800,00 +228 800,00 +688 800,00

Відділ сім'ї та молоді (головний розпорядник)

Відділ сім'ї та молоді (відповідальний 
виконавець)

Соціальний захист та соціальне забезпечення

Здійснення соціальної роботи з вразливими 

категоріями населення

Заходи державної політики з питань сім'ї

Управління охорони здоров’я (головний 

розпорядник)

Управління охорони здоров’я (відповідальний 

виконавець)

Охорона здоров'я 

за рахунок залишку медичної субвенції з державного 

бюджету

за рахунок залишку медичної субвенції з державного 

бюджету (цільові видатки на лікування хворих на 
цукровий та нецукровий діабет)

Багатопрофільна стаціонарна медична допомога 

населенню

Лікарсько-акушерська допомога  вагітним, 
породіллям та новонародженим

Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню

за рахунок залишку медичної субвенції з державного 

бюджету

Надання стоматологічної допомоги населенню

Первинна медична допомога населенню

Програми і централізовані заходи у галузі охорони 

здоров’я

Забезпечення централізованих заходів з лікування 

хворих на цукровий та нецукровий діабет (цільові 
видатки на лікування хворих на цукровий та 

нецукровий діабет за рахунок залишку медичної 
субвенції з державного бюджету)

Відділ культури та туризму (головний 

розпорядник)

Відділ культури та туризму (відповідальний 
виконавець)

Культура і мистецтво

Фiлармонiї, музичнi колективи i ансамблі та iншi 

мистецькі  заклади та заходи



Разом

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16=5+10

Код 
програмної 

класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевого 
бюджету

Код типової 
програмної 

класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевого 
бюджету

Код 
функціональ-ної 

класифікації 
видатків та 

кредитування 
бюджету

Найменування головного розпорядника, відповідального 

виконавця, бюджетної програми або напряму видатків 

згідно з типовою відомчою/типовою програмною 

класифікацією видатків кредитування бюджету

Видатки загального фонду Видатки спеціального фонду

Всього
видатки 

споживання

з них:

видатки 

розвитку
Всього

 видатки 

споживання

з них:

видатки розвитку

з них:

 оплата праці 
комунальні послуги та 

енергоносії

 оплата 

праці 

комунальні 
послуги та 
енергоносії

бюджет розвитку

4000000 +1 800 000,00 +1 800 000,00 +1 800 000,00

4010000 +1 800 000,00 +1 800 000,00 +1 800 000,00

4016000 6000 +1 800 000,00 +1 800 000,00 +1 800 000,00

4016130 6130 0620 +1 800 000,00 +1 800 000,00 +1 800 000,00

5600000 +350 699,00 +350 699,00 +350 699,00

5610000 +350 699,00 +350 699,00 +350 699,00

5619100 9100 +350 699,00 +350 699,00 +350 699,00

5619140 9140 0540 +350 699,00 +350 699,00 +350 699,00

+33 700 153,32 +33 700 153,32 +21 902 080,00 +2 148 800,00 +3 518 635,66 +350 699,00 +3 167 936,66 +3 167 936,66 +37 218 788,98

Головне управління житлово-комунального 

господарства (головний розпорядник)

Головне управління житлово-комунального 

господарства (відповідальний виконавець)

Житлово-комунальне господарство

Забезпечення функціонування комбінатів 

комунальних підприємств, районних виробничих 
об'єднань та інших підприємств, установ та 

організацій житлово-комунального господарства

Управління земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища 

(головний розпорядник)

Управління земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища 

(відповідальний виконавець)

Цільові фонди

Інша діяльність у сфері охорони навколишнього 

природного середовища

Всього видатків



0300000 +250 000,00

0310000 +250 000,00

0317800 7800 +250 000,00

0317830 7830 0380 +250 000,00

1000000 +484 836,66

1010000 +484 836,66

1011000 1000 +484 836,66

1011020 1020 0921 +424 768,66

1011040 1040 0922 +30 000,00

1011070 1070 0922 +30 068,00

1400000 +2 433 100,00

Додаток  4

до рішення Кіровоградської міської ради 

17 січня  2017 року № 757

Зміни до переліку об’єктів, видатки на які у 2017 році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку, 

визначеного у додатку 5 до рішення Кіровоградської міської ради від 20 грудня 2016 року № 709

+ збільшено

- зменшено

грн

Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевого 

бюджету

Код типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевого 

бюджету

Код 

функціональ-

ної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, 

бюджетної програми або напряму видатків

згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ/ТКВКБМС

Назва об’єктів відповідно  до проектно- 

кошторисної документації тощо

Загальний обсяг 

фінансування 

будівництва 

Відсоток 

завершеності  

будівництва 

об'єктів на 

майбутні 

роки 

 Всього видатків на 

завершення 

будівництва 

об’єктів на 

майбутні роки 

Разом видатків на 

поточний рік 

Виконавчий комітет міської ради (головний 

розпорядник)

Виконавчий комітет міської ради (відповідальний 
виконавець)

Запобігання та ліквідація надзвичайних ситуацій та 

наслідків стихійного лиха

Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого 
значення

Капітальні видатки

Управління освіти (головний розпорядник)

Управління освіти (відповідальний виконавець)

Освіта

Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми 
навчальними закладами ( в т.ч. школою-дитячим садком, 
інтернатом при школі), спеціалізованими школами, 
ліцеями, гімназіями, колегіумами  (за рахунок залишку 
освітньої субвенції з державного бюджету)

Капітальні видатки

Надання загальної середньої освіти загальноосвiтнiми 
школами-iнтернатами, загальноосвітніми санаторними 
школами-інтернатами (за рахунок залишку освітньої 
субвенції з державного бюджету)

Капітальні видатки

Надання загальної середньої освіти спеціальними 
загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та 
іншими навчальними закладами для дітей, які потребують 
корекції фізичного та (або) розумового розвитку (за 
рахунок залишку освітньої субвенції з державного 
бюджету)

Капітальні видатки

Управління охорони здоров'я (головний розпорядник)



Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевого 

бюджету

Код типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевого 

бюджету

Код 

функціональ-

ної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, 

бюджетної програми або напряму видатків

згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ/ТКВКБМС

Назва об’єктів відповідно  до проектно- 

кошторисної документації тощо

Загальний обсяг 

фінансування 

будівництва 

Відсоток 

завершеності  

будівництва 

об'єктів на 

майбутні 

роки 

 Всього видатків на 

завершення 

будівництва 

об’єктів на 

майбутні роки 

Разом видатків на 

поточний рік 

1410000 +2 433 100,00

1412000 2000 +2 433 100,00

1412010 2010 0731 +1 394 600,00

1412050 2050 0733 +1 032 400,00

1412120 2120 0721 +6 100,00

+3 167 936,66

Управління охорони здоров'я (відповідальний виконавець)

Охорона здоров'я 

Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню Капітальні видатки

Лікарсько-акушерська допомога  вагітним, породіллям та 
новонародженим

Капітальні видатки

Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню Капітальні видатки

РАЗОМ бюджет розвитку
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