
УКРАЇНА

КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА

ДЕВ’ЯТА СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

від 10 жовтня 2017 року  № 1146

Про внесення змін до рішення 

Кіровоградської міської ради 

від 20 грудня 2016 року № 709

«Про міський бюджет на 2017 рік»

На підставі статей 71, 72, 78, 97, 105, 118 Бюджетного кодексу України,

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

України  «Про  заходи,  спрямовані  на  врегулювання  заборгованості

теплопостачальних  та  теплогенеруючих  організацій  та  підприємств

централізованого  водопостачання  і  водовідведення  за  спожиті  енергоносії»,

розпорядження Кабінету Міністрів України від 27 вересня 2017 року № 689-р

«Деякі питання розподілу у 2017 році субвенції з державного бюджету місцевим

бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих

територій»,  розпорядження  голови  Кіровоградської  обласної  державної

адміністрації від 18 вересня 2017 року № 458-р «Про розподіл залишку субвенції

з  державного  бюджету  місцевим  бюджетам  на  надання  державної  підтримки

особам  з  особливими  освітніми  потребами»,  рішення  Кіровоградської  міської

ради  від  27  червня  2017  року  №  993  «Про  внесення  змін  до  рішення

Кіровоградської міської ради від 29 липня 2014 року № 3263 «Про структуру,

загальну  чисельність  та  штати  апарату  Кіровоградської  міської  ради  та  її

виконавчого  комітету,  виконавчих  органів  Кіровоградської  міської  ради»  та

враховуючи пропозиції  головних розпорядників 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  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,  від  04 вересня  2017 року № 1103),  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 2 337 254,8 тис. грн, в тому числі доходи

загального фонду міського бюджету – 2 255 696,5 тис. грн, доходи спеціального

фонду  міського  бюджету  81 558,3  тис.  грн,  у  тому  числі  бюджету  розвитку

21 873,3 тис. грн.;

-  видатки міського  бюджету  у  сумі  2 433 461,7 тис.  грн,  в  тому  числі

видатки загального фонду міського бюджету 2 028 126,4 тис. грн, з них реверсна

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

405 335,3 тис. грн; 

-  профіцит загального  фонду  міського  бюджету  у  сумі

284 123,2 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

284 123,2 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

2



Додаток 1

до рішення Кіровоградської міської ради

10 жовтня 2017 року № 1146

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  Найменування доходів згідно із бюджетною класифікацією Всього Загальний фонд

Спеціальний фонд

Всього

10000000 Податкові надходження +26 940 848,45 +26 940 848,45

11000000 +26 940 848,45 +26 940 848,45

11010000 +26 940 848,45 +26 940 848,45

11010100 +26 940 848,45 +26 940 848,45

20000000 Неподаткові надходження +3 000 000,00 +3 000 000,00

22000000 +3 000 000,00 +3 000 000,00

22010000 Плата за надання адміністративних послуг +3 000 000,00 +3 000 000,00

22012500 Плата за надання інших адміністративних послуг +3 000 000,00 +3 000 000,00

Всього (без урахування трансфертів) +29 940 848,45 +29 940 848,45

40000000 Офіційні трансферти +13 442 335,00 +13 442 335,00

41000000 Від органів державного управління +13 442 335,00 +13 442 335,00

41030000 Субвенції +13 442 335,00 +13 442 335,00

41034200 +2 700 000,00 +2 700 000,00

+2 100 000,00 +2 100 000,00

+600 000,00 +600 000,00

41034500 +9 741 135,00 +9 741 135,00

41035400 +1 001 200,00 +1 001 200,00

Всього доходів +43 383 183,45 +43 383 183,45

(грн)

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

Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної 

господарської діяльності

Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам, 
у тому числі:

цільові видатки на лікування хворих на цукровий та нецукровий 

діабет

цільові видатки на лікування хворих методом гемодіалізу

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на 

здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку 
окремих територій

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на 
надання державної підтримки особам з особливими освітніми 

потребами



Додаток 2

до рішення Кіровоградської міської ради

10 жовтня 2017 року № 1146

Фінансування міського бюджету на 2017 рік, 

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

(нова редакція)

Код  Разом

Спеціальний фонд

Разом

1 2 3 4 5 6

200000 Внутрішнє фінансування

208000

208100 На початок періоду

208200 На кінець періоду

208400 0,00

Всього за типом кредитора

600000

602000 Зміни обсягів бюджетних 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 -227 570 062,68 323 776 951,66 323 426 252,66

Фінансування за рахунок зміни 

залишків коштів бюджетів
96 206 888,98 -227 570 062,68 323 776 951,66 323 426 252,66

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)                                     

 

-284 123 152,66 284 123 152,66 284 123 152,66

96 206 888,98 -227 570 062,68 323 776 951,66 323 426 252,66

Фінансування за активними 

операціями
96 206 888,98 -227 570 062,68 323 776 951,66 323 426 252,66

96 206 888,98 -227 570 062,68 323 776 951,66 323 426 252,66

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)                                     
         

-284 123 152,66 284 123 152,66 284 123 152,66

96 206 888,98 -227 570 062,68 323 776 951,66 323 426 252,66



Додаток  3

10 жовтня 2017 року № 1146

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:

 оплата праці бюджет розвитку

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

0300000 +557 300,00 +557 300,00 +710 100,00 +557 300,00

0310000 +557 300,00 +557 300,00 +710 100,00 +557 300,00

0310170 0170 0111 +866 300,00 +866 300,00 +710 100,00 +866 300,00

0313000 3000 Соціальний захист та соціальне забезпечення

0313200 3200 Соціальний захист ветеранів війни та праці -10 000,00 -10 000,00 -10 000,00

0313202 3202 1030 -10 000,00 -10 000,00 -10 000,00

0313400 3400 1090 Інші видатки на соціальний захист населення +10 000,00 +10 000,00 +10 000,00

0318600 8600 0133 Інші видатки -309 000,00 -309 000,00 -309 000,00

1000000 +8 219 269,00 +8 219 269,00 +2 940 962,00 +143 696,00 +3 000 000,00 +3 000 000,00 +3 000 000,00 +11 219 269,00

1010000 Управління освіти (відповідальний виконавець) +8 219 269,00 +8 219 269,00 +2 940 962,00 +143 696,00 +3 000 000,00 +3 000 000,00 +3 000 000,00 +11 219 269,00

1011000 1000 Освіта +8 219 269,00 +8 219 269,00 +2 940 962,00 +143 696,00 +3 000 000,00 +3 000 000,00 +3 000 000,00 +11 219 269,00

+1 001 200,00 +1 001 200,00 +656 600,00 +1 001 200,00

-640 028,00

+3 000 000,00 +3 000 000,00 +3 000 000,00 +3 000 000,00

1011010 1010 0910 -50 000,00 -50 000,00 -50 000,00

1011020 1020 0921 +4 543 700,00 +4 543 700,00 +2 853 466,00 +3 000 000,00 +3 000 000,00 +3 000 000,00 +7 543 700,00

+3 542 500,00 +3 542 500,00 +2 196 866,00 +3 542 500,00

+1 001 200,00 +1 001 200,00 +656 600,00 +1 001 200,00

+3 000 000,00 +3 000 000,00 +3 000 000,00 +3 000 000,00

до рішення Кіровоградської міської 
ради

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

видат-

ки роз-

витку

 видат- 

ки 

спожи-

вання

комунальні послуги 

та енергоносії

 

оплата 

праці 

кому- 

нальні 
послуги 

та 

енерго- 
носії

Виконавчий комітет міської ради (головний 

розпорядник)

Виконавчий комітет міської ради 
(відповідальний виконавець)

Організаційне, інформаційно-аналітичне та 
матерально-технічне забезпечення діяльності 
міської ради

Надання фінансової підтримки громадським 
організаціям інвалідів і ветеранів, діяльність 
яких має соціальну спрямованість

Управління освіти (головний розпорядник)

за рахунок субвенції з державного бюджету на 
надання державної підтримки особам з 
особливими освітніми потребами

за рахунок освітньої субвенції з державного 
бюджету

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

Дошкільна освіта (громадський бюджет)

Надання загальної середньої освіти загально-
освітніми 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 субвенції з державного бюджету на 
надання державної підтримки особам з 
особливими освітніми потребами

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



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

1011030 1030 0921 +126 600,00 +126 600,00 +118 100,00 +126 600,00

1011040 1040 0922 +337 100,00 +337 100,00 +275 600,00 +337 100,00

1011070 1070 0922 +281 600,00 +281 600,00 +246 500,00 +281 600,00

1011100 1100 0930 +2 980 269,00 +2 980 269,00 -552 704,00 +143 696,00 +2 980 269,00

-4 287 800,00 -4 287 800,00 -3 477 094,00 -4 287 800,00

1100000 +363 335,00 +363 335,00 +120 437,00 +69 268,00 +66 665,00 +66 665,00 +66 665,00 +430 000,00

1110000 +363 335,00 +363 335,00 +120 437,00 +69,268,00 +66 665,00 +66 665,00 +66 665,00 +430 000,00

1111000 1000 Освіта +24 925,00 +24 925,00 +24 925,00

1111060 1060 0910 +24 925,00 +24 925,00 +24 925,00

1113000 3000 Соціальний захист та соціальне забезпечення +338 410,00 +338 410,00 +120 437,00 +69 268,00 +66 665,00 +66 665,00 +66 665,00 +405 075,00

1113110 3110 +19 272,00

1113111 3111 1040 +19 272,00

1113130 3130 +74 000,00 +74 000,00 +74 000,00

1113134 3134 1040 Заходи державної політики з питань сім'ї +74 000,00 +74 000,00 +74 000,00

1113140 3140 +226 822,00 +226 822,00 +42 469,00 +226 822,00

1113142 3142 1040 +126 822,00 +126 822,00 +42 469,00 +126 822,00

1113143 3143 1040 +100 000,00 +100 000,00 +100 000,00

1113160 3160 1040 -325 747,00 -325 747,00 -325 747,00

1113300 3300 1090 Інші установи та заклади +363 335,00 +363 335,00 +58 696,00 +69 268,00 +66 665,00 +66 665,00 +66 665,00 +430 000,00

Надання загальної середньої освіти вечiрнiми 
(змінними) школами (за рахунок освітньої 

субвенції з державного бюджету)

Надання загальної середньої освіти загально-
освiтнiми школами-iнтернатами, загально-
освітніми санаторними школами-інтернатами (за 

рахунок 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 освітньої субвенції з державного 
бюджету)

Підготовка робітничих кадрів професійно-
технічними закладами та іншими закладами 
освіти

за рахунок освітньої субвенції з державного 
бюджету

Відділ сім'ї та молоді (головний розпорядник)

Відділ сім'ї та молоді (відповідальний 
виконавець)

Забезпечення належних умов для виховання та 
розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених 
батьківського піклування, в дитячих будинках (у 
т. ч. сімейного типу, прийомних сім'ях)

Заклади і заходи з питань дітей та їх соціального 
захисту

Утримання закладів, що надають соціальні 
послуги дітям, які опинились у складних 
життєвих обставинах

Здійснення соціальної роботи з вразливими 

категоріями населення

Реалізація державної політики у молодіжній 
сфері

Утримання клубів для підлітків за місцем 
проживання

Інші заходи та заклади молодіжної політики 
(проведення поточного ремонту дитячих 
майданчиків)

Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів 
з оздоровлення дітей, що здійснюються за 
рахунок коштів на оздоровлення громадян, які 
постраждали внаслідок Чорнобильської 
катастрофи)



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

1300000 +147 000,00 +147 000,00 -147 000,00 -147 000,00 -147 000,00

1310000 +147 000,00 +147 000,00 -147 000,00 -147 000,00 -147 000,00

1315000 5000 Фізична культура і спорт +147 000,00 +147 000,00 -147 000,00 -147 000,00 -147 000,00

1315010 5010 Проведення спортивної роботи в регіоні -57 000,00 -57 000,00 -57 000,00 -57 000,00

1315011 5011 0810 -57 000,00 -57 000,00 -57 000,00 -57 000,00

1315030 5030 +147 000,00 +147 000,00 -90 000,00 -90 000,00 -90 000,00 +57 000,00

1315031 5031 0810 +147 000,00 +147 000,00 -90 000,00 -90 000,00 -90 000,00 +57 000,00

1400000 +2 900 000,00 +2 900 000,00 +52 600,00 +2 900 000,00

1410000 +2 900 000,00 +2 900 000,00 +52 600,00 +2 900 000,00

1410180 0180 0111 +52 600,00

1412000 2000 +2 900 000,00 +2 900 000,00 +2 900 000,00

+2 700 000,00 +2 700 000,00 +2 700 000,00

+2 100 000,00 +2 100 000,00 +2 100 000,00

+600 000,00 +600 000,00 +600 000,00

1412010 2010 0731 +2 122 700,00 +2 122 700,00 +2 122 700,00

+600 000,00 +600 000,00 +600 000,00

1412050 2050 0733 -1 066 700,00 -1 066 700,00 -1 066 700,00

1412210 2210 +2 100 000,00 +2 100 000,00 +2 100 000,00

1412214 2214 0763 +2 100 000,00 +2 100 000,00 +2 100 000,00

1412120 2120 0721 Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню -256 000,00 -256 000,00 -256 000,00

2000000 +99 600,00 +99 600,00 +87 200,00 +99 600,00

2010000 +99 600,00 +99 600,00 +87 200,00 +99 600,00

2010180 0180 0111 Керівництво і управління у справах дітей +99 600,00 +99 600,00 +87 200,00 +99 600,00

3500000 +10 500,00 +10 500,00 +44 400,00 +1 700,00 +10 500,00

3510000 +10 500,00 +10 500,00 +44 400,00 +1 700,00 +10 500,00

3510180 0180 0111 +10 500,00 +10 500,00 +44 400,00 +1 700,00 +10 500,00

Відділ фізичної культури та спорту (головний 

розпорядник)

Відділ фізичної культури та спорту 
(відповідальний виконавець)

Проведення навчально-тренувальних зборів і 

змагань з олімпійських видів спорту

Розвиток дитячо-юнацького та резервного 
спорту

Утримання та навчально-тренувальна робота 

комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл

Управління охорони здоров’я (головний 

розпорядник)

Управління охорони здоров’я (відповідальний 
виконавець)

Керівництво і управління у сфері охорони 
здоров'я

Охорона здоров'я 

за рахунок медичної субвенції з ДБ, в т.ч. :

цільові видатки на лікування хворих на цукровий 
та нецукровий діабет

цільові видатки на лікування хворих методом 
гемодіалізу

Багатопрофільна стаціонарна медична допомога 
населенню

цільові видатки на лікування хворих методом 
гемодіалізу

Лікарсько-акушерська допомога  вагітним, 
породіллям та новонародженим

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 

медичної субвенції з державного бюджету)

Служба у справах дітей (головний 

розпорядник)

Служба у справах дітей (відповідальний 
виконавець)

Управління по сприянню розвитку торгівлі 

та побутового обслуговування населення 

(головний розпорядник)

Управління по сприянню розвитку торгівлі та 
побутового обслуговування населення 

(відповідальний виконавець)

Керівництво і управління у сфері розвитку 
торгівлі та побутового обслуговування 
населення



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

4000000 +9 571 917,68 +9 571 917,68 +2 500 000,00 +6 212 135,00 +6 212 135,00 +6 212 135,00 +15 784 052,68

4010000 +9 571 917,68 +9 571 917,68 +2 500 000,00 +6 212 135,00 +6 212 135,00 +6 212 135,00 +15 784 052,68

4016000 6000 Житлово-комунальне господарство +14 162 917,68 +14 162 917,68 +2 500 000,00 +9 210 100,00 +8 431 800,00 +8 431 800,00 +23 373 017,68

4016020 6020 +9 082 100,00 +9 082 100,00 +9 082 100,00 +9 082 100,00

4016021 6021 0610 Капітальний ремонт житлового фонду +9 082 100,00 +9 082 100,00 +9 082 100,00 +9 082 100,00

+6 741 135,00 +6 741 135,00 +6 741 135,00 +6 741 135,00

4016050 6050 -500 000,00 -500 000,00 -500 000,00 -500 000,00

4016051 6051 0620 Забезпечення функціонування теплових мереж -500 000,00 -500 000,00 -500 000,00 -500 000,00

4016060 6060 0620 Благоустрій міст, сіл, селищ +5 720 000,00 +5 720 000,00 +2 500 000,00 +628 000,00 +628 000,00 +628 000,00 +6 348 000 ,00

4016130 6130 0620 +8 442 917,68 +8 442 917,68 +8 442 917,68

+5 542 917,68 +5 542 917,68 +5 542 917,68

4016300 6300 Будівництво -1 485 200,00 -1 485 200,00 -1 485 200,00 -1 485 200,00

4016310 6310 0490 -1 485 200,00 -1 485 200,00 -1 485 200,00 -1 485 200,00

4016600 6600 -4 300 000,00 -4 300 000,00 -1 512 765,00 -1 512 765,00 -1 512 765,00 -5 812 765,00

4016650 6650 0456 Утримання та розвиток інфраструктури доріг -4 300 000,00 -4 300 000,00 -1 512 765,00 -1 512 765,00 -1 512 765,00 -5 812 765,00

4018600 8600 0133 Інші видатки -291 000,00 -291 000,00 -291 000,00

4600000

4610000

4610180 0180 0111 +3 631,00 +3 631,00 +3 631,00

4618600 8600 0133 Інші видатки -3 631,00 -3 631,00 -3 631,00

4700000

4710000

4711000 1000 Освіта +1 730 000,00 +1 730 000,00 +1 730 000,00 +1 730 000,00

4711010 1010 0910 Дошкільна освіта +100 000,00 +100 000,00 +100 000,00 +100 000,00

4711020 1020 0921 +1 630 000,00 +1 630 000,00 +1 630 000,00 +1 630 000,00

Головне управління житлово-комунального 

господарства (головний розпорядник)

Головне управління житлово-комунального 
господарства (відповідальний виконавець)

Капітальний ремонт об’єктів житлового 
господарства

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

Фінансова підтримка об’єктів комунального 
господарства

Забезпечення функціонування комбінатів 
комунальних підприємств, районних 

виробничих об'єднань та інших підприємств, 
установ та організацій житлово-комунального 
господарства 

з них на  погашення заборгованості КП 
"Теплоенергетик" за спожитий природний газ 
за договорами реструктуризації

Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку 
території

Транспорт, дорожнє господарство, зв’язок,  

телекомунікації та інформатика

Управління державного архітектурно-

будівельного контролю (головний 

розпорядник)

Управління державного архітектурно-
будівельного контролю (відповідальний 

виконавець)

Керівництво і управління у сфері державного 
архітектурно-будівельного контролю

Управління капітального будівництва 

(головний розпорядник)

Управління капітального будівництва  
(відповідальний виконавець)

Надання загальної середньої освіти 
загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. 
школою-дитячим садком, інтернатом при 
школі), спеціалізованими школами, ліцеями, 
гімназіями, колегіумами



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

4712000 2000 -1 140 000,00 -1 140 000,00 -1 140 000,00 -1 140 000,00

4712010 2010 0731 -1 140 000,00 -1 140 000,00 -1 140 000,00 -1 140 000,00

4713000 3000 Соціальний захист та соціальне забезпечення +150 000,00 +150 000,00 +150 000,00 +150 000,00

4713140 3140 +150 000,00 +150 000,00 +150 000,00 +150 000,00

4713142 3142 1040 +150 000,00 +150 000,00 +150 000,00 +150 000,00

4716000 6000 Житлово-комунальне господарство -100 000,00 -100 000,00 -100 000,00 -100 000,00

4716060 6060 0620 Благоустрій міст, сіл, селищ -100 000,00 -100 000,00 -100 000,00 -100 000,00

4716300 6300 Будівництво -940 000,00 -940 000,00 -940 000,00 -940 000,00

4716310 6310 0490 -940 000,00 -940 000,00 -940 000,00 -940 000,00

4718600 8600 0133 Інші видатки +300 000,00 +300 000,00 +300 000,00 +300 000,00

4800000 +171 909,00 +171 909,00 +141 476,00 -1 260 700,00 -1 260 700,00 -1 260 700,00 -1 088 791,00

4810000 +171 909,00 +171 909,00 +141 476,00 -1 260 700,00 -1 260 700,00 -1 260 700,00 -1 088 791,00

4810180 0180 0111 +171 909,00 +171 909,00 +141 476,00 +171 909,00

4816300 6300 Будівництво -1 260 700,00 -1 260 700,00 -1 260 700,00 -1 260 700,00

4816430 6430 0443 -1 260 700,00 -1 260 700,00 -1 260 700,00 -1 260 700,00

5600000 -38 747,23 -38 747,23 -38 747,23

5610000 -38 747,23 -38 747,23 -38 747,23

5610180 0180 0111 -38 747,23 -38 747,23 -38 747,23

6500000 +13 500 000,00 +13 500 000,00 +13 500 000,00

6510000 +13 500 000,00 +13 500 000,00 +13 500 000,00

6513030 3030 1030 +13 500 000,00 +13 500 000,00 +13 500 000,00

6513035 3035 1070 +4 000 000,00 +4 000 000,00 +4 000 000,00

6513038 3038 1070 +9 500 000,00 +9 500 000,00 +9 500 000,00

Охорона здоров'я 

Багатопрофільна стаціонарна медична допомога 
населенню

Реалізація державної політики у молодіжній 
сфері

Утримання клубів для підлітків за місцем 
проживання

Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку 
території

Управління містобудування та архітектури 

(головний розпорядник)

Управління містобудування та архітектури 
(відповідальний виконавець)

Керівництво і управління у сфері 
містобудування та архітектури

Розробка схем та проектних рішень масового 
застосування

Управління земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища 

(головний розпорядник)

Управління земельних відносин та охорони 
навколишнього природного середовища 

(відповідальний виконавець)

Керівництво і управління у сфері земельних 
відносин та охорони навколишнього природного 
середовища

Управління розвитку транспорту та зв'язку 

(головний розпорядник)

Управління розвитку транспорту та зв'язку 
(відповідальний виконавець)

Надання пільг з оплати послуг зв’язку та інших 
передбачених законодавством пільг (крім пільг на 
одержання ліків, зубопротезування, забезпечення 
продуктами харчування, оплату електроенергії, 
природного і скрапленого газу, на побутові 
потреби, твердого та рідкого пічного побутового 
палива, послуг тепло-, водопостачання і 
водовідведення, квартирної плати (утримання 
будинків і споруд та прибудинкових територій), 
вивезення побутового сміття та рідких нечистот) 
та компенсації за пільговий проїзд окремих 
категорій громадян

Компенсаційні виплати на пільговий проїзд 
автомобільним транспортом окремим 
категоріям громадян

Компенсаційні виплати на пільговий проїзд 
електротранспортом окремим категоріям 

громадян



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

6516600 6600 -800 000,00 -800 000,00 -800 000,00 -800 000,00

6516640 6640 0455 Інші заходи у сфері електротранспорту -800 000,00 -800 000,00 -800 000,00 -800 000,00

6518000 8000 Видатки, не віднесені до основних груп +800 000,00 +800 000,00 +800 000,00 +800 000,00

6518600 8600 0133 +800 000,00 +800 000,00 +800 000,00 +800 000,00

7300000 +10 000,00 +10 000,00 +123 000,00 +10 000,00

7310000 +10 000,00 +10 000,00 +123 000,00 +10 000,00

7310180 0180 0111 Керівництво і управління у сфері економіки +150 000,00 +150 000,00 +123 000,00 +150 000,00

7317400 7400 -190 000,00 -190 000,00 -190 000,00

7317410 7410 0470 Заходи з енергозбереження -190 000,00 -190 000,00 -190 000,00

7318600 8600 0133 +50 000,00 +50 000,00 +50 000,00

Всього видатків +35 512 083,45 +35 512 083,45 +4 220 175,00 +2 714 664,00 +7 871 100,00 +7 871 100,00 +7 871 100,00 +43 383 183,45

Транспорт, дорожнє господарство, зв’язок,  

телекомунікації та інформатика

Інші видатки (співфінансування з міського 
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")

Управління економіки (головний 

розпорядник)

Управління економіки (відповідальний 
виконавець)

Інші послуги, пов'язані з економічною 

діяльністю

Інші видатки (громадський бюджет)



Додаток 4

до рішення Кіровоградської міської ради 

10 жовтня  2017 року № 1146

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

Назва об’єктів відповідно  до проектно-кошторисної документації тощо

1000000 +3 000 000,00

1010000 Управління освіти (відповідальний виконавець) +3 000 000,00

1011000 1000 Освіта +3 000 000,00

1011020 1020 0921 Капітальні видатки +3 000 000,00

+3 000 000,00

1100000 +66 665,00

1110000 Відділ сім'ї та молоді (відповідальний виконавець) +66 665,00

1113000 3000 Соціальний захист та соціальне забезпечення +66 665,00

1113300 3300 1090 Інші установи та заклади Капітальні видатки +66 665,00

1300000 -147 000,00

1310000 -147 000,00

1315000 5000 Фізична культура і спорт -147 000,00

1315010 5010 Проведення спортивної роботи в регіоні Капітальні видатки -57 000,00

1315011 5011 0810 Капітальні видатки -57 000,00

1315030 5030 Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту Капітальні видатки -90 000,00

1315031 5031 0810 Капітальні видатки -90 000,00

4000000 +6 212 135,00

4010000 +6 212 135,00

4016000 6000 Житлово-комунальне господарство +9 210 100,00

4016020 6020 Капітальний ремонт об’єктів житлового господарства Капітальні видатки +9 082 100,00

4016021 6021 0610 Капітальний ремонт житлового фонду, у тому числі: Капітальні видатки +9 082 100,00

+6 741 135,00

+212 029,00

4016050 6050 Фінансова підтримка об’єктів комунального господарства Капітальні видатки -500 000,00

4016051 6051 0620 Капітальні видатки -500 000,00

4016060 6060 0620 Капітальні видатки +628 000,00

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

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 

Управління освіти (головний розпорядник)

Надання загальної середньої освіти загально-освітніми навчальними 

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

спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами, у тому числі:

за рахунок субвенції з державного бюджету на здійснення заходів щодо 

соціально-економчного розвитку окремих територій

співфінансування з міського бюджету 90 000,00

Відділ сім'ї та молоді (головний розпорядник)

Відділ фізичної культури та спорту (головний розпорядник)

Відділ фізичної культури та спорту (відповідальний виконавець)

Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів 

спорту

Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-

юнацьких спортивних шкіл

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-економчного розвитку окремих територій

співфінансування з міського бюджету

Забезпечення функціонування теплових мереж

Благоустрій міст, сіл, селищ



Назва об’єктів відповідно  до проектно-кошторисної документації тощо

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

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 

4016300 6300 Будівництво -1 485 200,00

4016310 6310 0490 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території -1 485 200,00

-767 200,00

-718 000,00

4016600 6600 -1 512 765,00

4016650 6650 0456 Утримання та розвиток інфраструктури доріг Капітальні видатки -1 512 765,00

4700000

4710000

4711000 1000 Освіта +1 730 000,00

4711010 1010 0910 Дошкільна освіта Капітальні видатки +100 000,00

4711020 1020 0921 Капітальні видатки +1 630 000,00

4712000 2000 -1 140 000,00

4712010 2010 0731 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню Капітальні видатки -1 140 000,00

4713000 3000 Соціальний захист та соціальне забезпечення +150 000,00

4713140 3140 Капітальні видатки +150 000,00

4713142 3142 1040 Утримання клубів для підлітків за місцем проживання Капітальні видатки +150 000,00

4716000 6000 Житлово-комунальне господарство -100 000,00

4716060 6060 0620 Капітальні видатки -100 000,00

4716300 6300 Будівництво

4716310 6310 0490 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території

+200 000,00

+100 000,00

+350 000,00

Реконструкція теплових мереж від ТЕЦ до вул. Київської  

(коригування) 

Реконструкція магістральних теплових мереж по  вул. Гагаріна 

від ТК 42 до ТК 43а/8, з заміною на попередньоізольовані труби 

Д=300 мм, L=0,5016 км  (коригування) 

Транспорт, дорожнє господарство, зв’язок,  телекомунікації та 

інформатика

Управління капітального будівництва  (головний розпорядник)

Управління капітального будівництва (відповідальний виконавець)

Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами 

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

школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами

Охорона здоров'я 

Реалізація державної політики у молодіжньої сфері

Благоустрій міст, сіл, селищ

-940 000,00

-940 000,00

Нове будівництво багатоквартирного житлового будинку по             

   вул. Генерала Жадова, 102 мікрорайон, позиція 28 (добудова)
-590 000,00

Нове будівництво котельні по вул. Комарова, 54 для забезпечення 

теплопостачанням будівель КЗ "НВО "ЗОШ І-ІІІ ступенів № 17 - 

центр естетичного виховання "Калинка", вул. Комарова, 54; 

"Санаторний ДНЗ (ясла-садок) № 65 "Лукомор'я", вул.Курганна,      

      2-а; "КЗ "ДНЗ (ясла-садок) компенсуючого типу для дітей з 

вадами опорно-рухового апарату "Оленка" № 22, вул. Комарова, 

60; ДНЗ (ясла-садок) № 48 "Журавочка" вул. Академіка Тамма 

(Героїв Сталінграда), 27

Нове будівництво зовнішнього водопроводу по  вул. Івана Богуна і 

вул. Зеленогірській

Реставрація будівлі ЗОШ І-ІІІ ступенів № 3,                                         

          вул. Авіаційна, 64

Реставрація будівлі міського художньо-меморіального музею 

О.О.Осмьоркіна, вул. Архітектора Паученка (Дворцова), 89 
-1 000 000,00



Назва об’єктів відповідно  до проектно-кошторисної документації тощо

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

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 

4718600 8600 0133 Інші видатки Капітальні видатки +300 000,00

4800000

4810000 Управління містобудування та архітектури (відповідальний виконавець)

4816300 6300 Будівництво

4816430 6430 0443 Розробка схем та проектних рішень масового застосування

Доповнення цифрової топографічної зйомки міста М 1:500

Розробка детального плану територій міста

6500000

6510000 Управління розвитку транспорту та зв'язку (відповідальний виконавець)

6516600 6600 -800 000,00

6516640 6640 0455 Інші заходи у сфері електротранспорту Капітальні видатки -800 000,00

6518000 8000 Видатки, не віднесені до основних груп +800 000,00

6518600 8600 0133 Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) +800 000,00

РАЗОМ бюджет розвитку +7 871 100,00

Управління містобудування та архітектури   (головний розпорядник) -1 260 700,00

-1 260 700,00

-1 260 700,00

-1 260 700,00

-984 700,00

-276 000,00

Управління розвитку транспорту та зв'язку (головний розпорядник)

Транспорт, дорожнє господарство, зв’язок,  телекомунікації та 

інформатика

Інші видатки (співфінансування з міського 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")
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