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УКРАЇНА

КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА

ДЕВ'ЯТА СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

від 04 вересня 2017 року № 1103

Про внесення змін до рішення 
Кіровоградської міської ради 
від 20 грудня 2016 року № 709
«Про міський бюджет на 2017 рік»

На підставі  статей 14, 24, 71, 72, 78, 97, 101, 105 Бюджетного кодексу
України, статті  26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
розпоряджень  Кабінету  Міністрів  України  від  12  липня  2017  року  № 463-р
та  від  19  липня  2017  року  № 484-р  «Деякі  питання  розподілу  у  2017  році
субвенції  з  державного  бюджету  місцевим  бюджетам  на  здійснення  заходів
щодо  соціально-економічного  розвитку  окремих  територій»,  рішення
Кіровоградської обласної ради від 22 серпня 2017 року № 352 «Про внесення
змін до рішення обласної ради від 23 грудня 2016 року № 198 «Про обласний
бюджет на 2017 рік» та враховуючи пропозиції відділу фізичної культури та
спорту, 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 рішеннями
Кіровоградської  міської  ради  від  17  січня  2017  року  №  757,  від  07  квітня
2017 року № 869,  від 20 червня 2017 року № 975, від 27 червня 2017 року
№ 980, від 20 липня 2017 року № 1050), згідно з додатками 1, 3, 4.

2.  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:



«1. Визначити на 2017 рік:

-  доходи міського  бюджету  у  сумі  2 293 871,6  тис.  грн,  в  тому  числі
доходи  загального  фонду  міського  бюджету  –  2 212 313,3  тис.  грн,  доходи
спеціального фонду міського бюджету 81 558,3 тис. грн, у тому числі бюджету
розвитку 21 873,3 тис. грн згідно з додатком 1 до цього рішення;

-  видатки міського бюджету у сумі 2 390 078,5 тис.  грн, в тому числі
видатки  загального  фонду  міського  бюджету  1 992 614,3 тис.  грн,  з  них
реверсна  дотація  23 619,2  тис.  грн,  видатки  спеціального  фонду  міського
бюджету 397 464,2 тис. грн; 

-  профіцит загального  фонду  міського  бюджету  у  сумі
276 252,1 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
276 252,1 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
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Додаток 1
до рішення Кіровоградської міської ради

04 вересня 2017 року № 1103

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

Код Всього Загальний фонд

Спеціальний фонд

Всього

40000000 Офіційні трансферти +17 930 000,00 +2 730 000,00 +15 200 000,00 +14 720 000,00

41000000 Від органів державного управління +17 930 000,00 +2 730 000,00 +15 200 000,00 +14 720 000,00

41030000 Субвенції +17 930 000,00 +2 730 000,00 +15 200 000,00 +14 720 000,00

41033600 +1 230 000,00 +1 230 000,00

41034500 +13 220 000,00 +13 220 000,00 +13 220 000,00

41035000 +3 480 000,00 +1 500 000,00 + 1 980 000,00 +1 500 000,00

41039100 -8 000 000,00 -8 000 000,00

41039100 +8 000 000,00 +8 000 000,00

Всього доходів +17 930 000,00 +2 730 000,00 +15 200 000,00 +14 720 000,00

(грн)

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

розвитку

Субвенція з державного бюджету місцевим 
бюджетам на відшкодування вартості лікарських 
засобів для лікування окремих захворювань

Субвенція з державного бюджету місцевим 
бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-
економічного розвитку окремих територій

Інші субвенції (з обласного бюджету)

Субвенція з державного бюджету на проведення 
робіт, пов'язаних зі створенням і забезпеченням 
функціонування центрів надання 
адміністративних послуг у форматі "Прозорий 
офіс"

Субвенція з державного бюджету міським 
бюджетам мм. Дніпра, Житомира, Кам'янська, 
Києва, Кропивницького, Львова, Новоград-
Волинського, Одеси, Харкова та Черкас на 
проведення робіт, пов'язаних зі створенням і 
забезпеченням  функціонування центрів надання 
адміністративних послуг у форматі "Прозорий 
офіс"



Додаток 2

до рішення Кіровоградської міської ради

04 вересня 2017 року № 1103

Фінансування міського бюджету на 2017 рік, 

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

у новій редакції

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

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

602100 На початок періоду

602200 На кінець періоду

602400 0,00

Всього за типом боргового зобов'язання

(грн)

Найменування 
згідно з класифікацією фінансування 

бюджету           

Загальний             
      фонд в т.ч. бюджет 

розвитку

96 206 888,98 -219 698 962,68 315 905 851,66 315 555 152,66

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

96 206 888,98 -219 698 962,68 315 905 851,66 315 555 152,66

у т.ч. за рахунок зміни залишку коштів 96 206 888,98 56 553 089,98 39 653 799,00 39 303 100,00

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

2 029 881,35 1 800 076,38 229 804,97 175 925,13
Кошти, що передаються із загального 

фонду бюджету до бюджету розвитку 
(спеціального фонду)                                     

 

-276 252 052,66 276 252 052,66 276 252 052,66

96 206 888,98 -219 698 962,68 315 905 851,66 315 555 152,66

Фінансування за активними 
операціями

96 206 888,98 -219 698 962,68 315 905 851,66 315 555 152,66

Зміна обсягів депозитів і цінних 
паперів, що використовуються для 

управління ліквідністю

Повернення бюджетних коштів з 
депозитів

Розміщення бюджетних коштів на 
депозитах

96 206 888,98 -219 698 962,68 315 905 851,66 315 555 152,66

у т.ч. за рахунок зміни залишку коштів 96 206 888,98 56 553 089,98 39 653 799,00 39 303 100,00

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

2 029 881,35 1 800 076,38 229 804,97 175 925,13
Кошти, що передаються із загального 

фонду бюджету до бюджету розвитку 
(спеціального фонду)                                     

         

-276 252 052,66 276 252 052,66 276 252 052,66

96 206 888,98 -219 698 962,68 315 905 851,66 315 555 152,66



Додаток  3
до рішення Кіровоградської міської ради
04 вересня 2017 року № 1103

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

Видатки загального фонду Видатки спеціального фонду

Разом
Всього

з них:

Всього

з них:

видатки розвитку

з них:

 оплата праці бюджет розвитку

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

0300000 -24 158,00 +24 158,00 +24 158,00 +24 158,00

0310000 -24 158,00 +24 158,00 +24 158,00 +24 158,00

0318600 8600 0133 Інші видатки -24 158,00 +24 158,00 +24 158,00 +24 158,00

1000000 +1 500 000,00 +1 500 000,00 +1 229 500,00 +1 500 000,00

1010000 Управління освіти (відповідальний виконавець) +1 500 000,00 +1 500 000,00 +1 229 500,00 +1 500 000,00

1011000 1000 Освіта +1 500 000,00 +1 500 000,00 +1 229 500,00 +1 500 000,00

з них за рахунок іншої субвенції з обласного бюджету +1 500 000,00 +1 500 000,00 +1 229 500,00 +1 500 000,00

1011100 1100 0930 +1 500 000,00 +1 500 000,00 +1 229 500,00 +1 500 000,00

1100000 +304 000,00 +304 000,00 +189 992,00 -304 000,00 -304 000,00 -304 000,00

1100000 Відділ сім'ї та молоді (відповідальний виконавець) +304 000,00 +304 000,00 +189 992,00 -304 000,00 -304 000,00 -304 000,00

1100000 3000 Соціальний захист та соціальне забезпечення +304 000,00 +304 000,00 +189 992,00 -304 000,00 -304 000,00 -304 000,00

1113130 3130 -304 000,00 -304 000,00 -304 000,00 -304 000,00

1113131 3131 1040 Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді -304 000,00 -304 000,00 -304 000,00 -304 000,00

1113300 3300 1090 Інші установи та заклади +304 000,00 +304 000,00 +189 992,00 +304 000,00

1300000 +1 600 000,00 +1 600 000,00 +94 000,00 -100 000,00 -100 000,00 -100 000,00 +1 500 000,00

1310000 +1 600 000,00 +1 600 000,00 +94 000,00 -100 000,00 -100 000,00 -100 000,00 +1 500 000,00

1310180 0180 0111 +67 100,00 +67 100,00 +55 000,00 +67 100,00

1315000 5000 Фізична культура і спорт +1 532 900,00 +1 532 900,00 +39 000,00 -100 000,00 -100 000,00 -100 000,00 +1 432 900,00

1315010 5010 Проведення спортивної роботи в регіоні +500 000,00 +500 000,00 +500 000,00

1315011 5011 0810 +500 000,00 +500 000,00 +500 000,00

1315030 5030 Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту +47 900,00 +47 900,00 +39 000,00 +47 900,00

1315031 5031 0810 +47 900,00 +47 900,00 +39 000,00 +47 900,00

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 
споживання

вида-
тки 

розви-
тку

 видатки 
споживаннякомунальні послуги 

та енергоносії

 
опла-

та 
праці 

кому-
нальні 

послуги 
та енер-
гоносії

Виконавчий комітет міської ради (головний 
розпорядник)

Виконавчий комітет міської ради (відповідальний 
виконавець)

Управління освіти (головний розпорядник)

Підготовка робітничих кадрів професійно-технічними 
закладами та іншими закладами освіти (за рахунок 
іншої субвенції з обласного бюджету)

Відділ сім'ї та молоді (головний розпорядник)

Здійснення соціальної роботи з вразливими 
категоріями населення

Відділ фізичної культури та спорту (головний 
розпорядник)

Відділ фізичної культури та спорту (відповідальний 
виконавець)

Керівництво і управління у сфері фізичної культури 
та спорту

Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань 
з олімпійських видів спорту

Утримання та навчально-тренувальна робота 
комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл



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

1315040 5040 Підтримка і розвиток спортивної інфраструктури +100 000,00 +100 000,00 -100 000,00 -100 000,00 -100 000,00

1315041 5041 0810 +100 000,00 +100 000,00 -100 000,00 -100 000,00 -100 000,00

1315060 5060 Інші заходи з розвитку фізичної культури та спорту +885 000,00 +885 000,00 +885 000,00

1315062 5062 0810 +885 000,00 +885 000,00 +885 000,00

1400000 +1 230 000,00 +1 230 000,00 +1 230 000,00

1410000 +1 230 000,00 +1 230 000,00 +1 230 000,00

1412000 2000 +1 230 000,00 +1 230 000,00 +1 230 000,00

+1 230 000,00 +1 230 000,00 +1 230 000,00

1412120 2120 0721 Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню +50 000,00 +50 000,00 +50 000,00

+50 000,00 +50 000,00 +50 000,00

1412180 2180 0726 Первинна медична допомога населенню +1 180 000,00 +1 180 000,00 +1 180 000,00

+1 180 000,00 +1 180 000,00 +1 180 000,00

4000000 +13 220 000,00 +13 220 000,00 +13 220 000,00 +13 220 000,00

4010000 +13 220 000,00 +13 220 000,00 +13 220 000,00 +13 220 000,00

4016000 6000 Житлово-комунальне господарство +7 207 000,00 +7 207 000,00 +7 207 000,00 +7 207 000,00

4016020 6020 Капітальний ремонт об’єктів житлового господарства +6 845 000,00 +6 845 000,00 +6 845 000,00 +6 845 000,00

4016021 6021 0610 Капітальний ремонт житлового фонду +6 845 000,00 +6 845 000,00 +6 845 000,00 +6 845 000,00

+6 371 000,00 +6 371 000,00 +6 371 000,00 +6 371 000,00

4016060 6060 0620 +362 000,00 +362 000,00 +362 000,00 +362 000,00

+350 000,00 +350 000,00 +350 000,00 +350 000,00

4016300 6300 Будівництво +1 013 000,00 +1 013 000,00 +1 013 000,00 +1 013 000,00

4016310 6310 0490 +1 013 000,00 +1 013 000,00 +1 013 000,00 +1 013 000,00

+1 499 000,00 +1 499 000,00 +1 499 000,00 +1 499 000,00

4016600 6600 +5 000 000,00 +5 000 000,00 +5 000 000,00 +5 000 000,00

4016650 6650 0456 Утримання та розвиток інфраструктури доріг +5 000 000,00 +5 000 000,00 +5 000 000,00 +5 000 000,00

+5 000 000,00 +5 000 000,00 +5 000 000,00 +5 000 000,00

Утримання комунальних спортивних споруд 
(громадський бюджет)

Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, 
які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в 
регіоні

Управління охорони здоров’я (головний 
розпорядник)

Управління охорони здоров’я (відповідальний 
виконавець)

Охорона здоров'я 

за рахунок субвенції з державного бюджету на 
відшкодування вартості лікарських засобів для 
лікування окремих захворювань

за рахунок субвенції з державного бюджету на 
відшкодування вартості лікарських засобів для 
лікування окремих захворювань

за рахунок субвенції з державного бюджету на 
відшкодування вартості лікарських засобів для 
лікування окремих захворювань

Головне управління житлово-комунального 
господарства (головний розпорядник)

Головне управління житлово-комунального 
господарства (відповідальний виконавець)

з них за рахунок субвенції з державного бюджету на 
здійснення заходів щодо соціально-економічного 
розвитку окремих територій

Благоустрій міст, сіл, селищ 

з них за рахунок субвенції з державного бюджету на 
здійснення заходів щодо соціально-економічного 
розвитку окремих територій

Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку 
території

з них за рахунок субвенції з державного бюджету  на 
здійснення заходів щодо соціально-економічного 
розвитку окремих територій

Транспорт, дорожнє господарство, зв’язок,  
телекомунікації та інформатика

з них за рахунок субвенції з державного бюджету на 
здійснення заходів щодо соціально-економічного 
розвитку окремих територій



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

5600000 +480 000,00 +480 000,00 +480 000,00

5610000 +480 000,00 +480 000,00 +480 000,00

5617300 7300 +480 000,00 +480 000,00 +480 000,00

5617310 7310 0421 +480 000,00 +480 000,00 +480 000,00

6500000 +1 500 000,00 +1 500 000,00 +1 500 000,00 +1 500 000,00

6510000 +1 500 000,00 +1 500 000,00 +1 500 000,00 +1 500 000,00

6518000 8000 Видатки, не віднесені до основних груп +1 500 000,00 +1 500 000,00 +1 500 000,00 +1 500 000,00

6518600 8600 0133 +1 500 000,00 +1 500 000,00 +1 500 000,00 +1 500 000,00

7600000 -1 500 000,00 -1 500 000,00

7610000 -1 500 000,00 -1 500 000,00

7618000 8000 Видатки, не віднесені до основних груп -1 500 000,00 -1 500 000,00

7618010 8010 0133 Резервний фонд -1 500 000,00 -1 500 000,00

Всього видатків +3 109 842,00 +4 634 000,00 +1 323 500,00 +189 992,00 +14 820 158,00 +14 820 158,00 +14 340 158,00 +17 930 000,00

Управління земельних відносин та охорони 
навколишнього природного середовища (головний 

розпорядник)

Управління земельних відносин та охорони 
навколишнього природного середовища 

(відповідальний виконавець)

Сільське і лісове господарство, рибне 
господарство та мисливство

Проведення заходів із землеустрою (за рахунок іншої 
субвенції з обласного бюджету) 

Управління розвитку транспорту та зв'язку 
(головний розпорядник)

Управління розвитку транспорту та зв'язку 
(відповідальний виконавець)

Інші видатки (за рахунок іншої субвенції з обласного 
бюджету на придбання спеціально обладнаного 
транспортного засобу для перевезення дітей з 
інвалідністю, які отримують реабілітаційні послуги 
у КЗ "Центр соціальної реабілітації (денного 
догляду) дітей з інвалідністю")

Фінансове управління  (в частині міжбюджетних 
трансфертів, резервного фонду  та загальноміських 

видатків) 

Фінансове управління  (в частині міжбюджетних 
трансфертів, резервного фонду  та загальноміських 

видатків) 



Додаток 4

до рішення Кіровоградської міської ради 

04 вересня  2017 року № 1103

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

0300000 +24 158,00

0310000 +24 158,00

0318600 8600 0133 Інші видатки Капітальні видатки +24 158,00

1100000 -304 000,00

1100000 Відділ сім'ї та молоді (відповідальний виконавець) -304 000,00

1100000 3000 Соціальний захист та соціальне забезпечення -304 000,00

1113130 3130 Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення -304 000,00

1113131 3131 1040 Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді -304 000,00

1300000 -100 000,00

1310000 -100 000,00

1315000 5000 Фізична культура і спорт -100 000,00

1315040 5040 Підтримка і розвиток спортивної інфраструктури Капітальні видатки -100 000,00

1315041 5041 0810 Капітальні видатки -100 000,00

4000000 +13 220 000,00

4010000 +13 220 000,00

4016000 6000 Житлово-комунальне господарство +7 207 000,00

4016020 6020 Капітальний ремонт об’єктів житлового господарства Капітальні видатки +6 845 000,00

4016021 6021 0610 Капітальний ремонт житлового фонду, у тому числі: Капітальні видатки +6 845 000,00

+6 371 000,00

+474 000,00

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)

Відділ сім'ї та молоді (головний розпорядник)

Відділ фізичної культури та спорту (головний розпорядник)

Відділ фізичної культури та спорту (відповідальний виконавець)

Утримання комунальних спортивних споруд (громадський 
бюджет)

Головне управління житлово-комунального господарства  
(головний розпорядник)

Головне управління житлово-комунального господарства  
(відповідальний виконавець)

за рахунок субвенції з державного бюджету на здійснення заходів 
щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

співфінансування з міського бюджету



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 

4016060 6060 0620 Капітальні видатки +362 000,00

+350 000,00

+12 000,00

4016300 6300 Будівництво +1 013 000,00

4016310 6310 0490 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території +1 013 000,00

+1 544 000,00

+1 499 000,00

+45 000,00

4016600 6600 +5 000 000,00

4016650 6650 0456 +5 000 000,00

+5 000 000,00

4 931 692,00

6500000 +1 500 000,00

6510000 +1 500 000,00

6518000 8000 Видатки, не віднесені до основних груп +1 500 000,00

6518600 8600 0133 +1 500 000,00

РАЗОМ бюджет розвитку +14 340 158,00

Благоустрій міст, сіл, селищ, у тому числі:

за рахунок субвенції з державного бюджету на здійснення заходів 
щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

співфінансування з міського бюджету

Реконструкція теплових мереж від ТЕЦ до вул. Київської 
(коригування) 

-531 000,00

Реконструкція греблі р.Сугоклея, м.Кропивницький" (з 
виготовленням проектно-кошторисної документації), у тому 
числі:

за рахунок субвенції з державного бюджету на здійснення 
заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих 
територій

співфінансування з міського бюджету

Транспорт, дорожнє господарство, зв’язок,  телекомунікації та 
інформатика

Утримання та розвиток інфраструктури доріг (Капітальний ремонт 
дороги по вул. Велика Пермська, м Кропивницький (Кіровоград)), у 
тому числі:

за рахунок субвенції з державного бюджету на здійснення заходів 
щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

співфінансування з міського бюджету

Управління розвитку транспорту та зв'язку (головний 
розпорядник)

Управління розвитку транспорту та зв'язку (відповідальний 
виконавець)

Інші видатки (за рахунок іншої субвенції з обласного бюджету на 
придбання спеціально обладнаного транспортного засобу для 
перевезення дітей з інвалідністю, які отримують реабілітаційні 
послуги у КЗ "Центр соціальної реабілітації (денного догляду) 
дітей з інвалідністю")

Капітальні трансферти підприємствам (установам, 
організаціям)
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