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УКРАЇНА

КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА

СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

від ___ _______ 2017 року № _____

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,  78,  85  Бюджетного  кодексу  України,

статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 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» (зі  змінами, внесеними рішенням

Кіровоградської  міської  ради  від  17  січня  2017  року  №  757),  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 380,0 тис. грн, по спеціальному фонду залишок

коштів бюджету розвитку у сумі 36 620,0 тис. грн.

Затвердити джерела фінансування міського бюджету на 2017 рік у новій

редакції згідно з додатком 2 до даного рішення.

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:



2

«1. Визначити на 2017 рік:

-  доходи міського  бюджету  у  сумі  2 075 965,1 тис.  грн,  в  тому  числі

доходи  загального  фонду  міського  бюджету  –  2  020  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 2 150 127,2 тис.  грн, в тому числі

видатки  загального  фонду  міського  бюджету  1 834 518,1  тис.  грн,  з  них

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

бюджету 315 609,1 тис. грн;

-  профіцит загального  фонду  міського  бюджету  у  сумі

220 400,9 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

220 400,9 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. 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



Додаток 1
до рішення Кіровоградської міської ради
"__" ______ 2017 року № ____

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)

Код Всього Загальний фонд

Спеціальний фонд

Всього

10000000 Податкові надходження +30 000 000,00 +30 000 000,00

11000000 +20 000 000,00 +20 000 000,00

11010000 +20 000 000,00 +20 000 000,00

11010100 +20 000 000,00 +20 000 000,00

18000000 Місцеві податки +10 000 000,00 +10 000 000,00

18050000 Єдиний податок +10 000 000,00 +10 000 000,00

18050400 Єдиний податок  з фізичних осіб +10 000 000,00 +10 000 000,00

Всього (без урахування трансфертів) +30 000 000,00 +30 000 000,00

Всього доходів +30 000 000,00 +30 000 000,00

 Найменування доходів згідно із бюджетною 
класифікацією в  т.ч. бюджет 

розвитку

Податки на доходи, податки на прибуток, податки на 
збільшення ринкової вартості
Податок та збір на доходи фізичних осіб (норматив 
відрахувань від контингенту міста - 60,00 %)
Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується 
податковими агентами, із доходів платника податку у 
вигляді заробітної плати



Додаток 2
до рішення Кіровоградської міської ради
"__" _______  2017 року № ____

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)

Код  Разом
Спеціальний фонд

Разом

1 2 3 4 5 6

200000 Внутрішнє фінансування
203000 Інше внутрішнє фінансування 0,00

203400 0,00

203410 Одержано 0,00

203420 Повернено 0,00

206000 0,00

206110 0,00

206210 0,00

208000

у т.ч. за рахунок зміни залишку коштів

208100 На початок періоду
208200 На кінець періоду

208400 0,00

Всього за типом кредитора

600000

601000 0,00

601110 0,00 0,00 0,00

601210 0,00 0,00 0,00

602000 Зміни обсягів готівкових коштів

у т.ч. за рахунок зміни залишку коштів

602100 На початок періоду

602200 На кінець періоду

602400 0,00

Найменування 
згідно з класифікацією фінансування 

бюджету           

Загальний             
      фонд в т.ч. бюджет 

розвитку

74 162 088,98 -185 892 646,68 260 054 735,66 259 704 036,66

Фінансування за рахунок єдиного 
казначейського рахунку

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 74 162 088,98 -185 892 646,68 260 054 735,66 259 704 036,66

74 162 088,98 34 508 289,98 39 653 799,00 39 303 100,00

98 236 770,33 58 353 166,36 39 883 603,97 39 479 025,13
24 074 681,35 23 844 876,38 229 804,97 175 925,13

Кошти, що передаються із загального 
фонду бюджету до бюджету розвитку 

(спеціального фонду)                                     
 

-220 400 936,66 220 400 936,66 220 400 936,66

74 162 088,98 -185 892 646,68 260 054 735,66 259 704 036,66
Фінансування за активними 

операціями 74 162 088,98 -185 892 646,68 260 054 735,66 259 704 036,66

Зміна обсягів депозитів і цінних 
паперів, що використовуються для 

управління ліквідністю
Повернення бюджетних коштів з 

депозитів
Розміщення бюджетних коштів на 

депозитах

74 162 088,98 -185 892 646,68 260 054 735,66 259 704 036,66

74 162 088,98 34 508 289,98 39 653 799,00 39 303 100,00

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

24 074 681,35 23 844 876,38 229 804,97 175 925,13

Кошти, що передаються із загального 
фонду бюджету до бюджету розвитку 

(спеціального фонду)                                     
         

-220 400 936,66 220 400 936,66 220 400 936,66

Всього за типом боргового зобов'язання 74 162 088,98 -185 892 646,68 260 054 735,66 259 704 036,66



Додаток  3
до рішення Кіровоградської міської ради
"__" ______  2017 року № ____

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
Видатки загального фонду Видатки спеціального фонду

Разом
Всього

з них:

Всього

з них:

видатки розвитку

з них:

бюджет розвитку

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

0300000 +380 000,00 +380 000,00 +1 620 000,00 +1 620 000,00 +1 620 000,00 +2 000 000,00

0310000 +380 000,00 +380 000,00 +1 620 000,00 +1 620 000,00 +1 620 000,00 +2 000 000,00

0318000 8000 Видатки, не віднесені до основних груп +380 000,00 +380 000,00 +1 620 000,00 +1 620 000,00 +1 620 000,00 +2 000 000,00

0318370 8370 0180 +380 000,00 +380 000,00 +1 620 000,00 +1 620 000,00 +1 620 000,00 +2 000 000,00

6500000 +65 000 000,00 +65 000 000,00 +65 000 000,00 +65 000 000,00

6510000 +65 000 000,00 +65 000 000,00 +65 000 000,00 +65 000 000,00

6517400 7400 +65 000 000,00 +65 000 000,00 +65 000 000,00 +65 000 000,00

6517470 7470 0490 +65 000 000,00 +65 000 000,00 +65 000 000,00 +65 000 000,00

Всього видатків +380 000,00 +380 000,00 +66 620 000,00 +66 620 000,00 +66 620 000,00 +67 000 000,00

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 
споживання

видатки 
розвитку

 видатки 
споживання оплата 

праці 
комунальні 
послуги та 
енергоносії

 оплата 
праці 

комунальні 
послуги та 
енергоносії

Виконавчий комітет міської ради 
(головний розпорядник)

Виконавчий комітет міської ради 
(відповідальний виконавець)

Субвенція з місцевого бюджету державному 
бюджету на виконання програм соціально-
економічного та культурного розвитку 
регіонів 

Управління розвитку транспорту та 
зв'язку (головний розпорядник)

Управління розвитку транспорту та зв'язку 
(відповідальний виконавець)

Інші послуги, пов'язані з економічною 
діяльністю
Внески до статутного капіталу суб’єктів 
господарювання



Додаток  4
до рішення Кіровоградської міської ради 
"__" _____  2017 року № ___

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

0300000 +1 620 000,00

0310000 Виконавчий комітет міської ради (відповідальний виконавець) +1 620 000,00

0318000 8000 Видатки, не віднесені до основних груп +1 620 000,00

0318370 8370 0180 +1 620 000,00

6500000 +65 000 000,00

6510000 +65 000 000,00

6517400 7400 Інші послуги, пов'язані з економічною діяльністю +65 000 000,00

6517470 7470 0490 Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання +65 000 000,00

КП "Електротранс" +65 000 000,00

РАЗОМ бюджет розвитку +66 620 000,00

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)

Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання 
програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів 
(для управління Служби безпеки України у Кіровоградській області 
на заходи по забезпеченню виконання Міської програми протидії 
тероризму у 2017 році)

Капітальні трансферти підприємствам 
(установам, організаціям)

Управління розвитку транспорту та зв'язку  (головний 
розпорядник)

Управління розвитку транспорту та зв'язку  (відповідальний 
виконавець)

Капітальні трансферти підприємствам 
(установам, організаціям)


