
ПРОЕКТ № 13  49  
(доопрацьований)

УКРАЇНА

КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА

 ДЕСЯТА СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

від 21 листопада 2017 року № 1184

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  Бюджетного  кодексу  України,

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

Кабінету Міністрів України від 10 листопада 2017 року № 829 «Про внесення

змін у додаток 1 до Порядку та умов надання у 2017 році субвенції з державного

бюджету  місцевим  бюджетам  на  погашення  різниці  між  фактичною  вартістю

теплової енергії, послуг з централізованого опалення, постачання гарячої води,

централізованого водопостачання та водовідведення, постачання холодної води

та  водовідведення  (з  використанням  внутрішньобудинкових  систем),  що

вироблялися,  транспортувалися  та  постачалися  населенню  та/або  іншим

підприємствам  теплопостачання,  централізованого  питного  водопостачання  та

водовідведення,  які  надають  населенню  такі  послуги,  та  тарифами,  що

затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи місцевого

самоврядування», розпорядження  Кабінету  Міністрів  України  від  18  жовтня

2017  року  №  781-р  «Про  внесення  змін  до  деяких  розпоряджень  Кабінету

Міністрів України», розпорядження голови Кіровоградської обласної державної

адміністрації  від  10  листопада  2017  року  № 572-р  «Про  перерозподіл  обсягу

субвенції  з  державного  бюджету  місцевим  бюджетам  на  надання  пільг  та

житлових субсидій населенню у листопаді 2017 року» 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,  4,  5  до  рішення  Кіровоградської  міської  ради  від  20  грудня

2016  року  № 709  «Про  міський бюджет  на  2017  рік»  (зі  змінами,  внесеними



2

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,  від  10  жовтня  2017  року  №  1146,  від  26  жовтня

2017 року № 1172), згідно з додатками 1, 3, 4, 5.

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 2 431 836,8 тис. грн, в тому числі доходи

загального фонду міського бюджету – 2 339 917,1 тис. грн, доходи спеціального

фонду  міського  бюджету  91 919,7  тис.  грн,  у  тому  числі  бюджету  розвитку

24 303,3 тис. грн;

-  видатки міського  бюджету  у  сумі  2 528 043,7  тис.  грн,  в  тому  числі

видатки загального фонду міського бюджету 2 100 435,5 тис. грн, з них реверсна

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

427 608,2 тис. грн; 

-  профіцит загального  фонду  міського  бюджету  у  сумі

296 034,7 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

296 034,7 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

21 листопада 2017 року № 1184

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 +18 603 700,00 +18 603 700,00

11000000 +816 300,00 +816 300,00

11020000 Податок на прибуток підприємств +816 300,00 +816 300,00

11020200 +816 300,00 +816 300,00

13000000 +1 810 700,00 +1 810 700,00

13030000 Рентна плата за користування надрами +1 810 700,00 +1 810 700,00

13030200 +1 810 700,00 +1 810 700,00

18000000 Місцеві податки +15 976 700,00 +15 976 700,00

18010000 Податок на майно +2 115 700,00 +2 115 700,00

18010500 Земельний податок з юридичних осіб +600 000,00 +600 000,00

18010700 Земельний податок з фізичних осіб +300 000,00 +300 000,00

18010900 Орендна плата з фізичних осіб +452 100,00 +452 100,00

18011000 Транспортний податок з фізичних осіб +162 400,00 +162 400,00

18011100 Транспортний податок з юридичних осіб +601 200,00 +601 200,00

18050000 Єдиний податок +13 861 000,00 +13 861 000,00

18050300 Єдиний податок  з юридичних осіб +2 000 000,00 +2 000 000,00

18050400 Єдиний податок  з фізичних осіб + 11 861 000,00 + 11 861 000,00

20000000 Неподаткові надходження +2 250 290,00 +2 250 290,00

21000000 Доходи від власності та підприємницької діяльності +233 990,00 +233 990,00

21080000 Інші надходження +233 990,00 +233 990,00

21081100 Адміністративні штрафи та інші санкції +233 990,00 +233 990,00

22000000 +2 016 300,00 +2 016 300,00

22010000 Плата за надання адміністративних послуг +1 000 000,00 +1 000 000,00

22012500 Плата за надання інших адміністративних послуг +1 000 000,00 +1 000 000,00

22080000 +872 300,00 +872 300,00

22080400 +872 300,00 +872 300,00

22090000 Державне мито +144 000,00 +144 000,00

22090100 +48 000,00 +48 000,00

22090200 Державне мито, не віднесене до інших категорій +96 000,00 +96 000,00

Всього (без урахування трансфертів) +20 853 990,00 +20 853 990,00

40000000 Офіційні трансферти +64 651 422,44 +54 290 004,70 +10 361 417,74 +2 430 000,00

41000000 Від органів державного управління +64 651 422,44 +54 290 004,70 +10 361 417,74 +2 430 000,00

41030000 Субвенції +64 651 422,44 +54 290 004,70 +10 361 417,74 +2 430 000,00

41030600 -19 285 000,00 -19 285 000,00

(грн)

в  т.ч. бюджет 
розвитку

Податки на доходи, податки на прибуток, податки на 

збільшення ринкової вартості

Податок на прибуток підприємств та фінансових установ 
комунальної власності

Рентна плата та плата за використання інших природних 

ресурсів

Рентна плата за користування надрами для видобування корисних 
копалин місцевого значення

Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної 

господарської діяльності

Надходження від орендної плати за користування цілісним 

майновим комплексом та іншим державним майном

Надходження від орендної плати за користування цілісним 
майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в 

комунальній власності

Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення 

документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і 
дарування

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату 

допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з 
дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям та 
допомоги по догляду за інвалідами І чи ІІ групи внаслідок 

психічного розладу



Код  Найменування доходів згідно із бюджетною класифікацією Всього Загальний фонд

Спеціальний фонд

Всього
в  т.ч. бюджет 

розвитку

41030800 +63 318 000,00 +63 318 000,00

41031000 +55 900,00 +55 900,00

41034200 Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам +8 100 000,00 +8 100 000,00

41034400 +4 311 449,10 +4 311 449,10

41034500 +1 956 770,00 -473 230,00 +2 430 000,00 +2 430 000,00

41036600 +6 194 303,34 -1 737 114,40 +7 931 417,74

Всього доходів +85 505 412,44 +75 143 994,70 +10 361 417,74 +2 430 000,00

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання 
пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, 

природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, 
квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових  
територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот 

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання 

пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та 
рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на 
будівництво /капітальний ремонт/ реконструкцію малих групових 
будинків підтриманого проживання/придбання житла для дитячих 

будинків сімейного типу, соціального житла для дітей-сиріт, дітей, 
позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, виготовлення 

проектно-кошторисної документації

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення 

заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення 
різниці між фактичною вартістю теплової енергії, послуг з 
централізованого опалення, постачання гарячої води, 

централізованого водопостачання та водовідведення, постачання 
холодної води та водовідведення, (з використанням 

внутрішньобудинкових систем), що вироблялися, транспортувалися 
та постачалися населенню та/або іншим підприємствам 
теплопостачання, централізованого питного водопостачання та 

водовідведення, які надають населенню такі послуги, та тарифами, 
що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної 

влади чи місцевого самоврядування



Додаток 2

до рішення Кіровоградської міської ради

21 листопада 2017 року № 1184

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 -239 481 632,78 335 688 521,76 335 337 822,76

Фінансування за рахунок зміни 

залишків коштів бюджетів
96 206 888,98 -239 481 632,78 335 688 521,76 335 337 822,76

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)                                     

 

-296 034 722,76 296 034 722,76 296 034 722,76

96 206 888,98 -239 481 632,78 335 688 521,76 335 337 822,76

Фінансування за активними 

операціями
96 206 888,98 -239 481 632,78 335 688 521,76 335 337 822,76

96 206 888,98 -239 481 632,78 335 688 521,76 335 337 822,76

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)                                     
         

-296 034 722,76 296 034 722,76 296 034 722,76

96 206 888,98 -239 481 632,78 335 688 521,76 335 337 822,76



Додаток  3

до рішення Кіровоградської міської ради

21 листопада 2017 року № 1184

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 +440 000,00 +440 000,00 +1 500 000,00 +1 500 000,00 +1 500 000,00 +1 940 000,00

0310000 +440 000,00 +440 000,00 +1 500 000,00 +1 500 000,00 +1 500 000,00 +1 940 000,00

0313000 3000 Соціальний захист та соціальне забезпечення +440 000,00 +440 000,00 +440 000,00

0313400 3400 1090 Інші видатки на соціальний захист населення +440 000,00 +440 000,00 +440 000,00

0318000 8000 Видатки, не віднесені до основних груп +1 500 000,00 +1 500 000,00 +1 500 000,00 +1 500 000,00

0318600 8600 0133 +1 500 000,00 +1 500 000,00 +1 500 000,00 +1 500 000,00

1000000 +6 357 100,00 +6 357 100,00 +3 091 217,00 +6 357 100,00

1010000 Управління освіти (відповідальний виконавець) +6 357 100,00 +6 357 100,00 +3 091 217,00 +6 357 100,00

1011000 1000 Освіта +6 357 100,00 +6 357 100,00 +3 091 217,00 +6 357 100,00

1011100 1100 0930 +6 357 100,00 +6 357 100,00 +3 091 217,00 +6 357 100,00

1100000 +179 390,00 +179 390,00 +127 500,00 +127 500,00 +127 500,00 +306 890,00

1110000 Відділ сім'ї та молоді (відповідальний виконавець) +179 390,00 +179 390,00 +127 500,00 +127 500,00 +127 500,00 +306 890,00

1113000 3000 Соціальний захист та соціальне забезпечення +179 390,00 +179 390,00 +127 500,00 +127 500,00 +127 500,00 +306 890,00

1113300 3300 1090 Інші установи та заклади +179 390,00 +179 390,00 +127 500,00 +127 500,00 +127 500,00 +306 890,00

1300000 +720 000,00 +720 000,00 +570 100,00 +720 000,00

1310000 +720 000,00 +720 000,00 +570 100,00 +720 000,00

1315000 5000 Фізична культура і спорт +720 000,00 +720 000,00 +570 100,00 +720 000,00

1315030 5030 Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту +720 000,00 +720 000,00 +570 100,00 +720 000,00

1315031 5031 0810 +720 000,00 +720 000,00 +570 100,00 +720 000,00

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/типовою програмною класифікацією видатків 

кредитування бюджету

видатки 

споживання

видат-

ки роз-

витку

 видатки 

споживання

комунальні 

послуги та 

енергоносі

ї

 

опла

-та 

пра-

ці 

кому- 
нальні 

послуги 
та 

енерго- 
носії

Виконавчий комітет міської ради (головний 

розпорядник)

Виконавчий комітет міської ради (відповідальний 
виконавець)

Інші видатки (на виконання Міської програми 

профілактики та протидії злочинності "Безпечне 
місто")

Управління освіти (головний розпорядник)

Підготовка робітничих кадрів професійно-технічними 
закладами та іншими закладами освіти

Відділ сім'ї та молоді (головний розпорядник)

Відділ фізичної культури та спорту                     

(головний розпорядник)

Відділ фізичної культури та спорту                  

(відповідальний виконавець)

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

1400000 +19 100 000,00 +19 100 000,00 +3 980 000,00 +3 980 000,00 +3 980 000,00 +23 080 000,00

1410000 +19 100 000,00 +19 100 000,00 +3 980 000,00 +3 980 000,00 +3 980 000,00 +23 080 000,00

1412000 2000 +19 100 000,00 +19 100 000,00 +3 980 000,00 +3 980 000,00 +3 980 000,00 +23 080 000,00

+8 100 000,00 +8 100 000,00 +8 100 000,00

1412010 2010 0731 +9 177 700,00 +9 177 700,00 +775 416,80 +775 416,80 +775 416,80 +9 953 116,80

+1 910 000,00 +1 910 000,00 +1 910 000,00

1412030 2030 0732 +1 174 600,00 +1 174 600,00 +1 174 600,00

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

1412050 2050 0733 +3 076 100,00 +3 076 100,00 +3 211 000,00 +3 211 000,00 +3 211 000,00 +6 287 100,00

+2 250 000,00 +2 250 000,00 +2 250 000,00

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

1412120 2120 0721 Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню +2 764 700,00 +2 764 700,00 -6 370,00 -6 370,00 -6 370,00 +2 758 330,00

+1 935 000,00 +1 935 000,00 +1 935 000,00

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

1412140 2140 0722 Надання стоматологічної допомоги населенню +815 500,00 +815 500,00 -46,80 -46,80 -46,80 +815 453,20

+800 000,00 +800 000,00 +800 000,00

1412180 2180 0726 Первинна медична допомога населенню +2 091 400,00 +2 091 400,00 +2 091 400,00

+1 205 000,00 +1 205 000,00 +1 205 000,00

-28 000,00 -28 000,00 -28 000,00

2000000 +4 311 449,10 +4 311 449,10 +4 311 449,10 +4 311 449,10

2010000 Служба у справах дітей (відповідальний виконавець) +4 311 449,10 +4 311 449,10 +4 311 449,10 +4 311 449,10

2016300 6300 Будівництво +4 311 449,10 +4 311 449,10 +4 311 449,10 +4 311 449,10

2016320 6320 Надання допомоги у вирішенні житлових питань +4 311 449,10 +4 311 449,10 +4 311 449,10 +4 311 449,10

2016324 6324 1060 +4 311 449,10 +4 311 449,10 +4 311 449,10 +4 311 449,10

Управління охорони здоров’я (головний 

розпорядник)

Управління охорони здоров’я (відповідальний 

виконавець)

Охорона здоров'я 

за рахунок медичної субвенції з державного бюджету 
місцевим бюджетам

Багатопрофільна стаціонарна медична допомога 

населенню

за рахунок медичної субвенції з державного бюджету 

місцевим бюджетам

Спеціалізована стаціонарна медична допомога 

населенню

за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим 
бюджетам, передбачених на лікування окремих 

захворювань

Лікарсько-акушерська допомога  вагітним, породіллям 
та новонародженим

за рахунок медичної субвенції з державного бюджету 
місцевим бюджетам

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

розвитку окремих територій

за рахунок медичної субвенції з державного бюджету 
місцевим бюджетам

за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим 
бюджетам, передбачених на лікування окремих 

захворювань

за рахунок медичної субвенції з державного бюджету 

місцевим бюджетам

за рахунок медичної субвенції з державного бюджету 
місцевим бюджетам

за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим 

бюджетам, передбачених на лікування окремих 
захворювань

Служба у справах дітей (головний розпорядник)

Будівництво та придбання житла для окремих 

категорій населення (за рахунок субвенції з 
державного бюджету)



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

2400000 +23 300,00

2410000 +23 300,00

2414000 4000 Культура і мистецтво +23 300,00

2414060 4060 0824 +42 000,00 +42 000,00 +45 000,00 +42 000,00

2414070 4070 0824 Музеї і  виставки -45 000,00 -45 000,00 -33 700,00 -45 000,00

2414200 4200 0829 Інші культурно-освітні заклади та заходи +3 000,00 +3 000,00 +12 000,00 +3 000,00

4000000 -1 737 114,40 -1 737 114,40 +7 188 187,74 +7 931 417,74 -743 230,00 -743 230,00 +5 451 073,34

4010000 -1 737 114,40 -1 737 114,40 +7 188 187,74 +7 931 417,74 -743 230,00 -743 230,00 +5 451 073,34

4016000 6000 Житлово-комунальне господарство -1 737 114,40 -1 737 114,40 +7 857 182,74 +7 931 417,74 -74 235,00 -74 235,00 +6 120 068,34

4016060 6060 0620 -74 235,00 -74 235,00 -74 235,00 -74 235,00

-74 235,00 -74 235,00 -74 235,00 -74 235,00

4016150 6150 0640 -1 737 114,40 -1 737 114,40 +7 931 417,74 +7 931 417,74 +6 194 303,34

4016300 6300 Будівництво -11 031 982,00 -11 031 982,00 -11 031 982,00 -11 031 982,00

4016310 6310 0490 -11 031 982,00 -11 031 982,00 -11 031 982,00 -11 031 982,00

-11 031 982,00 -11 031 982,00 -11 031 982,00 -11 031 982,00

4016600 6600 +7 117 487,00 +7 117 487,00 +7 117 487,00 +7 117 487,00

4016650 6650 0456 Утримання та розвиток інфраструктури доріг +7 117 487,00 +7 117 487,00 +7 117 487,00 +7 117 487,00

+7 212 987,00 +7 212 987,00 +7 212 987,00 +7 212 987,00

4017400 7400 Інші послуги, пов'язані з економічною діяльністю +3 245 500,00 +3 245 500,00 +3 245 500,00 +3 245 500,00

4017470 7470 0490 Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання +3 245 500,00 +3 245 500,00 +3 245 500,00 +3 245 500,00

+3 150 000,00 +3 150 000,00 +3 150 000,00 +3 150 000,00

Відділ культури та туризму                           

(головний розпорядник)

Відділ культури та туризму                        
(відповідальний виконавець)

Бiблiотеки

Головне управління житлово-комунального 

господарства (головний розпорядник)

Головне управління житлово-комунального 
господарства (відповідальний виконавець)

Благоустрій міст, сіл, селищ

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

Погашення різниці між фактичною вартістю теплової 

енергії, послуг з централізованого опалення, 
постачання гарячої води, центрального 
водопостачання та водовідве-дення, постачання 

холодної води та водовідведення  (з використанням 
внутрішньо-будинкових систем), що вироблялися, 
транспортувалися та постачалися населенню та/або 

іншим підприємствам теплопостачання, 
централізованого питного водопостачання та 
водовідведення,  які надають  населенню такі послуги, 

та тарифами, що затверджувалися та/або 
погоджувалися органами державної влади чи 

місцевого самоврядування (за рахунок субвенції з 
державного бюджету)

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

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

4700000

4710000

4711000 1000 Освіта +1 506 000,00 +1 506 000,00 +1 506 000,00 +1 506 000,00

4711010 1010 0910 Дошкільна освіта +200 000,00 +200 000,00 +200 000,00 +200 000,00

4711020 1020 0921 +1 306 000,00 +1 306 000,00 +1 306 000,00 +1 306 000,00

4712000 2000 -192 000,00 -192 000,00 -192 000,00 -192 000,00

4712010 2010 0731 -192 000,00 -192 000,00 -192 000,00 -192 000,00

4716300 6300 Будівництво -1 314 000,00 -1 314 000,00 -1 314 000,00 -1 314 000,00

4716310 6310 0490 -1 314 000,00 -1 314 000,00 -1 314 000,00 -1 314 000,00

6500000 +7 900,00

6510000 +7 900,00

6510180 0180 0111 Керівництво і управління у сфері транспорту та зв'язку +9 900,00 +9 900,00 +7 900,00 +9 900,00

6513000 3000 Соціальний захист та соціальне забезпечення -9 900,00 -9 900,00 -9 900,00

6513400 3400 1090 Інші видатки на соціальний захист населення -9 900,00 -9 900,00 -9 900,00

6700000 +750 000,00 +750 000,00 +750 000,00

6710000 +750 000,00 +750 000,00 +750 000,00

6717800 7800 -80 000,00 -80 000,00 -80 000,00

6717810 7810 0320 -80 000,00 -80 000,00 -80 000,00

6718000 8000 Видатки, не віднесені до основних груп +830 000,00 +830 000,00 +830 000,00

6718370 8370 0180 +100 000,00 +100 000,00 +100 000,00

6718800 8800 0180 +730 000,00 +730 000,00 +730 000,00

7600000 +42 588 900,00 +44 088 900,00 +42 588 900,00

7610000 +42 588 900,00 +44 088 900,00 +42 588 900,00

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 

Багатопрофільна стаціонарна медична допомога 
населенню

Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку 

території

Управління розвитку транспорту та зв'язку 

(головний розпорядник)

Управління розвитку транспорту та зв'язку 

(відповідальний виконавець)

Управління з питань надзвичайних ситуацій та 

цивільного захисту населення (головний 

розпорядник)

Управління з питань надзвичайних ситуацій та 
цивільного захисту населення (відповідальний 

виконавець)

Запобігання та ліквідація надзвичайних ситуацій 

та наслідків стихійного лиха

Видатки на запобігання та ліквідацію надзвичайних 
ситуацій та наслідків стихійного лиха

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

Програми запобігання надзвичайним ситуаціям та 
ліквідації їх наслідків на 2016-2018 роки для І 

державного пожежно-рятувального загону 
Управління ДСНС у Кіровоградській області) 

Інші субвенції (з міського бюджету обласному 
бюджету на проведення заходів з водопониження 
грунтових вод)

Фінансове управління  (в частині міжбюджетних 

трансфертів, резервного фонду  та загальноміських 
видатків) 

Фінансове управління  (в частині міжбюджетних 

трансфертів, резервного фонду  та загальноміських 
видатків) 



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

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

+44 088 900,00 +44 088 900,00 +44 088 900,00

7618310 8310 0180 -19 285 000,00 -19 285 000,00 -19 285 000,00

7618320 8320 0180 +63 318 000,00 +63 318 000,00 +63 318 000,00

7618340 8340 0180 +55 900,00 +55 900,00 +55 900,00

Всього видатків +68 398 275,60 +69 898 275,60 +3 692 517,00 +17 107 136,84 +7 931 417,74 +9 175 719,10 +9 175 719,10 +85 505 412,44

Субвенції з державного бюджету місцевим 

бюджетам

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 
на виплату допомоги сім'ям з дітьми, 
малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, 

дітям-інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям 
та допомоги по догляду за інвалідами І чи                    ІІ 
групи внаслідок психічного розладу

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 
на надання пільг та житлових субсидій населенню на 

оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, 
водопостачання і водовідведення, квартирної плати 

(утримання будинків і споруд та прибудинкових 
територій), вивезення побутового сміття та рідких 
нечистот 

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 

на надання пільг та житлових субсидій населенню на 
придбання твердого та рідкого пічного побутового 
палива і скрапленого газу



Додаток 4

до рішення Кіровоградської міської ради

21 листопада  2017 року № 1184

+ збільшено

- зменшено

Код бюджету

Загальний фонд

РАЗОМ

Субвенції з державного бюджету на:

ВСЬОГО ВСЬОГО

11201602000 +7 625 252,00 -3 593 000,00 +11 189 000,00 +29 252,00 +86 100,00 -86 100,00 +7 625 252,00

11201601000 +36 463 648,00 -15 692 000,00 +52 129 000,00 +26 648,00 +36 463 648,00

Всього +44 088 900,00 -19 285 000,00 +63 318 000,00 +55 900,00 +86 100,00 -86 100,00 +44 088 900,00

 Зміни до міжбюджетних трансфертів з міського бюджету місцевим/державному бюджетам   на 2017 рік,                                                                                              
визначених  у додатку 4  до рішення Кіровоградської міської ради від 20 грудня 2016 року № 709                                                                             

(грн)

Назва місцевого бюджету 

адміністративно-

територіальної одиниці  

Інші субвенції районним у місті 

бюджетам на:

виплату допомоги 
сім'ям з дітьми, 

малозабезпеченим 
сім'ям, інвалідам з 
дитинства, дітям-

інвалідам, тимчасової 
державної допомоги 

дітям та допомоги по 
догляду за інвалідами 

І чи ІІ групи 
внаслідок психічного 

розладу

надання пільг та 
житлових субсидій 

населенню на оплату 
електроенергії, 

природного газу, послуг 
тепло-, водопостачання і 

водовідведення, 
квартирної плати 

(утримання будинків і 
споруд та прибудинкових 

територій), вивезення 

побутового сміття та 
рідких нечистот 

 надання пільг та 
житлових субсидій 

населенню на 
придбання твердого 

та рідкого пічного 

побутового палива і 
скрапленого газу

управління 

соціального 
захисту 

населення

соціальний 

захист та 
соціальне 

забезпечення

Бюджет Подільського 
району

Бюджет Фортечного 
району



Додаток 5

до рішення Кіровоградської міської ради 
21 листопада 2017 року № 1184

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

0300000 +1 500 000,00

0310000 Виконавчий комітет міської ради (відповідальний виконавець) +1 500 000,00

0318000 8000 Видатки, не віднесені до основних груп +1 500 000,00

0318600 8600 0133 Капітальні видатки +1 500 000,00

1100000 +127 500,00

1110000 Відділ сім'ї та молоді (відповідальний виконавець) +127 500,00

1113000 3000 Соціальний захист та соціальне забезпечення +127 500,00

1113300 3300 1090 Інші установи та заклади Капітальні видатки +127 500,00

1400000 +3 980 000,00

1410000 Управління охорони здоров’я (відповідальний виконавець) +3 980 000,00

1412000 2000 +3 980 000,00

1412010 2010 0731 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню Капітальні видатки +775 416,80

1412050 2050 0733 Капітальні видатки +3 211 000,00

+2 700 000,00

+81 000,00

1412120 2120 0721 Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню Капітальні видатки -6 370,00

1412140 2140 0722 Надання стоматологічної допомоги населенню Капітальні видатки -46,80

2000000 +4 311 449,10

2010000 Служба у справах дітей (відповідальний виконавець) +4 311 449,10

2016300 6300 Будівництво +4 311 449,10

2016320 6320 1060 Надання допомоги у вирішенні житлових питань +4 311 449,10

2016324 6324 1060 Капітальні видатки +4 311 449,10

4000000 -743 230,00

4010000 -743 230,00

4016000 6000 Житлово-комунальне господарство -74 235,00

4016060 6060 0620 Капітальні видатки -74 235,00

-74 235,00

4016300 6300 Будівництво -11 031 982,00

грн

Код 

програмної 
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Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напряму 
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завершеності  

будівництва 
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 Всього 

видатків на 

завершення 

будівництва 

об’єктів на 

майбутні роки 

Разом видатків на 

поточний рік 

Виконавчий комітет міської ради (головний розпорядник)

Інші видатки (на виконання Міської програми профілактики та протидії 

злочинності "Безпечне місто")

Відділ сім'ї та молоді (головний розпорядник)

Управління охорони здоров’я (головний розпорядник)

Охорона здоров'я 

Лікарсько-акушерська допомога  вагітним, породіллям та                                     

       новонародженим, з них:

за рахунок субвенції з державного бюджету на здійснення заходів щодо 

соціально-економічного розвитку окремих територій (придбання 

спеціалізованого медичного автотранспорту "Реанімобіль")

співфінансування з міського бюджету

Служба у справах дітей (головний розпорядник)

Будівництво та придбання житла для окремих категорій населення (за 

рахунок субвенції з державного бюджету)

Головне управління житлово-комунального господарства (головний 

розпорядник)

Головне управління житлово-комунального господарства (відповідальний 

виконавець)

Благоустрій міст, сіл, селищ 

за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 

здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій



Назва об’єктів відповідно  до проектно-кошторисної документації тощо
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Разом видатків на 

поточний рік 

4016310 6310 0490 -11 031 982,00

-4 712 982,00

-4  850 000,00

-1 469 000,00

4016600 6600 +7 117 487,00

4016650 6650 0456 Утримання та розвиток інфраструктури доріг Капітальні видатки +7 117 487,00

+7 212 987,00

1 922 504,00

4018000 8000 Видатки, не віднесені до основних груп +3 245 500,00

4017470 7470 0490 Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання                 Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) +3 245 500,00

+3 245 500,00

+3 150 000,00

+95 500,00

4700000

4710000 Управління капітального будівництва (відповідальний виконавець)

4711000 1000 Освіта +1 506 000,00

4711010 1010 0910 Дошкільна освіта Капітальні видатки +200 000,00

4711020 1020 0921 Капітальні видатки +1 306 000,00

4712000 2000 -192 000,00

4712010 2010 0731 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню Капітальні видатки -192 000,00

4716300 6300 Будівництво -1 314 000,00

4716310 6310 0490 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території -1 314 000,00

-506 000,00

+800 000,00

+192 000,00

Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території (за рахунок 

субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів 

щодо соціально-економічного розвитку окремих територій)

Реконструкція парку-пам’ятки садово-паркового мистецтва 

місцевого значення "Перемоги" (за рахунок субвенції з державного 

бюджету)

Реконструкція парку-пам’ятки садово-паркового мистецтва 

"Ковалівський" (за рахунок субвенції з державного бюджету)

Реконструкція греблі р.Сугоклея, м.Кропивницький" (з 

виготовленням проектно-кошторисної документації)  (за рахунок 

субвенції з державного бюджету)

Транспорт, дорожнє господарство, зв’язок,  телекомунікації та 

інформатика

за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здій-

снення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

співфінансування з міського бюджету

КП "Універсал 2005"  (на придбання комунального транспорту спеціального 

призначення)

за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здій-

снення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

співфінансування з міського бюджету

Управління капітального будівництва  (головний розпорядник)

Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами 

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

школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами

Охорона здоров'я 

Нове будівництво багатоквартирного житлового будинку по             

          вул. Генерала Жадова, 102 мікрорайон, позиція 28 (добудова)

Реконструкція набережної р Інгул від вул. Михайлівської  до парку 

"Козачий острів"

Реставрація будівлі харчоблоку стаціонару № 2 КЗ "Центральна 

міська лікарня м.Кіровограда", вул. Дворцова, 45/35
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Загальний 

обсяг 

фінансування 
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будівництва 

об’єктів на 

майбутні роки 

Разом видатків на 

поточний рік 

-1 400 000,00

-400 000,00

РАЗОМ бюджет розвитку +9 175 719,10

Реставрація будівлі музичної школи № 1 ім.Г.Г.Нейгауза,                  

      вул. Віктора Чміленка, 65 

Реставрація будівлі міського художньо-меморіального музею 

О.О.Осмьоркіна, вул. Архітектора Паученка (Дворцова), 89
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