
ПРОЕКТ № 1612
(доопрацьований)

УКРАЇНА

КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА

ДЕСЯТА СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

від 27 листопада 2017 року № 1240

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»,  статті  237
Цивільного кодексу України  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
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, від 21 листопада 2017 року № 1184), 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. Надати міському голові додаткові повноваження щодо розподілу обсягів
субвенцій і дотацій, які надійдуть з державного та обласного бюджетів до кінця
бюджетного 2017 року, шляхом внесення змін до дохідної та видаткової частин
міського  бюджету  та  районних  у  місті  бюджетів  своїми  розпорядженнями  з
подальшим їх затвердженням на сесіях міської ради.



Фінансовому управлінню міської ради вносити відповідні зміни до розпису
міського бюджету за доходами та видатками на підставі розпоряджень міського
голови.

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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Код

40000000 +15 869 640,54 +15 869 640,54

41000000 +15 869 640,54 +15 869 640,54

41020000 +10 391 900,00 +10 391 900,00

41020600 +10 391 900,00 +10 391 900,00

41030000 +5 477 740,54 +5 477 740,54

41034200 +4 508 100,00 +4 508 100,00

41034400 +314 996,10 +314 996,10

41036100 +654 644,44 +654 644,44

+15 869 640,54 +15 869 640,54

Додаток 1
до рішення Кіровоградської міської ради

Зміни до доходів  міського бюджету на 2017 рік, 
визначених у додатку 1 до рішення Кіровоградської  міської  ради від 20 грудня 2016 року № 709

+ збільшено

- зменшено

(грн)

 Найменування доходів згідно із бюджетною класифікацією Всього Загальний фонд

Спеціальний фонд

Всього
в  т.ч. бюджет 

розвитку

Офіційні трансферти

Від органів державного управління

Дотації

Стабілізаційна дотація

Субвенції

Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на 
будівництво/капітальний ремонт/ реконструкцію малих групових 
будинків, будинків підтриманого проживання, 
будівництво/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 виплату 
грошової компенсації за належні для  отримання жилі приміщення 
для сімей загиблих осіб, визначених абзацами 5 - 8 пункту 1 статті 
10, а також для осіб з інвалідністю І - ІІ групи, визначених пунктами 
11 -14 частини другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів 
війни, гарантії їх соціального захисту", та осіб, які втратили 
функціональні можливості нижніх кінцівок,інвалідність яких 
настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, 
одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній 
операції, та потребують поліпшення житлових умов

Всього доходів
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Код  Разом
Разом

1 2 3 4 5 6

200000

208000

208100

208200

208400

600000

602000

602100

602200

602400

Додаток 2

до рішення Кіровоградської міської ради

Фінансування міського бюджету на 2017 рік, 

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

(нова редакція)

(грн)

Найменування 
згідно з класифікацією фінансування 

бюджету           

Загальний             
      фонд

Спеціальний фонд

в т.ч. бюджет 
розвитку

Внутрішнє фінансування 96 206 888,98 -238 296 628,88 334 503 517,86 334 152 818,86

Фінансування за рахунок зміни 
залишків коштів бюджетів

96 206 888,98 -238 296 628,88 334 503 517,86 334 152 818,86

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

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

На кінець періоду 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)                                     
 

-294 849 718,86 294 849 718,86 294 849 718,86

Всього за типом кредитора 96 206 888,98 -238 296 628,88 334 503 517,86 334 152 818,86

Фінансування за активними 
операціями

96 206 888,98 -238 296 628,88 334 503 517,86 334 152 818,86

Зміни обсягів бюджетних коштів 96 206 888,98 -238 296 628,88 334 503 517,86 334 152 818,86

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

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

На кінець періоду 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)                                     
         

-294 849 718,86 294 849 718,86 294 849 718,86

Всього за типом боргового зобов'язання 96 206 888,98 -238 296 628,88 334 503 517,86 334 152 818,86



27 листопада 2017 року № 1240

Разом

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

1000000 +10 391 900,00 +10 391 900,00 +2 767 900,00 +5 576 200,00 +10 391 900,00

1010000 +10 391 900,00 +10 391 900,00 +2 767 900,00 +5 576 200,00 +10 391 900,00

1011000 1000 +10 391 900,00 +10 391 900,00 +2 767 900,00 +5 576 200,00 +10 391 900,00

1011010 1010 0910 +3 774 600,00 +3 774 600,00 +2 767 900,00 +3 774 600,00

1011020 1020 0921 -140 600,00 -140 600,00 -120 000,00 -140 600,00

1011070 1070 0922 +140 600,00 +140 600,00 +120 000,00 +140 600,00

1011100 1100 0930 +6 617 300,00 +6 617 300,00 +5 576 200,00 +6 617 300,00

1400000 +4 508 100,00 +4 508 100,00 +4 508 100,00

1410000 +4 508 100,00 +4 508 100,00 +4 508 100,00

1412000 2000 +4 508 100,00 +4 508 100,00 +4 508 100,00

1412010 2010 0731 +989 600,00 +989 600,00 +3 653,00 +3 653,00 +3 653,00 +993 253,00

1412030 2030 0732 +400 000,00 +400 000,00 +400 000,00

1412050 2050 0733 +504 600,00 +504 600,00 +504 600,00

1412120 2120 0721 +950 000,00 +950 000,00 +950 000,00

1412140 2140 0722 +580 000,00 +580 000,00 +580 000,00

1412180 2180 0726 -528 300,00 -528 300,00 -3 653,00 -3 653,00 -3 653,00 -531 953,00

Додаток  3
до рішення Кіровоградської міської ради

Зміни до видатків міського бюджету на 2017 рік, 
визначених у додатку 3 до рішення Кіровоградської міської ради від 20 грудня 2016 року № 709

+ збільшено
- зменшено

грн

Код 
програмної 

класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевого 
бюджету

Код типової 
програмної 

класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевого 
бюджету

Код 
функціональ-

ної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
бюджету

Найменування головного розпорядника, відповідального 
виконавця, бюджетної програми або напряму видатків 

згідно з типовою відомчою/типовою програмною 
класифікацією видатків кредитування бюджету

Видатки загального фонду Видатки спеціального фонду

Всього
видатки 

споживання

з них:

видатки роз-
витку Всього

 видатки 
спожи-
вання

з них:

видатки розвитку

з них:

 оплата праці 
комунальні послуги 

та енергоносії

 
опла
-та 

пра-
ці 

кому- 
нальні 

послуги 
та 

енерго- 
носії

бюджет розвитку

Управління освіти (головний розпорядник)

Управління освіти (відповідальний виконавець)

Освіта

Дошкільна освіта

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

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

Управління охорони здоров’я (головний 
розпорядник)

Управління охорони здоров’я (відповідальний 
виконавець)

Охорона здоров'я 
Багатопрофільна стаціонарна медична допомога 
населенню

Спеціалізована стаціонарна медична допомога 
населенню

Лікарсько-акушерська допомога  вагітним, 
породіллям та новонародженим

Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню

Надання стоматологічної допомоги населенню

Первинна медична допомога населенню



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

1412210 2210 +1 612 200,00 +1 612 200,00 +1 612 200,00

1412214 2214 0763 +1 612 200,00 +1 612 200,00 +1 612 200,00

2000000 +314 996,10 +314 996,10 +314 996,10 +314 996,10

2010000 +314 996,10 +314 996,10 +314 996,10 +314 996,10

2016000 6000 +4 626 445,20 +4 626 445,20 +4 626 445,20 +4 626 445,20

2016160 6160 0610 +4 626 445,20 +4 626 445,20 +4 626 445,20 +4 626 445,20

2016300 6300 - 4 311 449,10 - 4 311 449,10 - 4 311 449,10 - 4 311 449,10

2016320 6320 - 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

7600000 +654 644,44 +654 644,44 +654 644,44

7610000 +654 644,44 +654 644,44 +654 644,44

+654 644,44 +654 644,44 +654 644,44

7618580 8580 0180 +654 644,44 +654 644,44 +654 644,44

+15 554 644,44 +14 900 000,00 +2 767 900,00 +5 576 200,00 +654 644,44 +314 996,10 +314 996,10 +314 996,10 +15 869 640,54

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)

Служба у справах дітей (головний розпорядник)

Служба у справах дітей (відповідальний 
виконавець)

Житлово-комунальне господарство

Проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання 
житла та приміщень для розвитку сімейних та 
інших форм виховання, наближених до сімейних, 
та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, 
позбавлених батьківського піклування, осіб з їх 
числа (за рахунок субвенції з державного 
бюджету)

Будівництво

Надання допомоги у вирішенні житлових питань

Будівництво та придбання житла для окремих 
категорій населення (за рахунок субвенції з 
державного бюджету)

Фінансове управління  (в частині міжбюджетних 
трансфертів, резервного фонду  та 

загальноміських видатків) 

Фінансове управління  (в частині міжбюджетних 
трансфертів, резервного фонду  та 

загальноміських видатків) 

Субвенції з державного бюджету місцевим 
бюджетам

Субвенція з державного бюджету місцевим 
бюджетам на виплату грошової компенсації за 
належні для отримання жилі приміщення для сімей 
загиблих осіб, визначених абзацами 5-8 пункту 1 
статті 10, а також для осіб з інвалідністю І-ІІ групи, 
визначених пунктами 11-14 частини другої статті 7 
Закону України «Про статус ветеранів війни, 
гарантії їх соціального захисту», та осіб, які 
втратили функціональні можливості нижніх 
кінцівок, інвалідність яких настала внаслідок 
поранення, контузії, каліцтва або захворювання, 
одержаних під час безпосередньої участі в 
антитерористичній операції, та потребують 
поліпшення житлових умов

Всього видатків
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Код бюджету РАЗОМ

ВСЬОГО

11201602000 +654 644,44 +654 644,44 +654 644,44

+654 644,44 +654 644,44 +654 644,44

                                                 Додаток 4
                                                 до рішення Кіровоградської міської ради

 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                                                                             

+ збільшено
- зменшено

(грн)

Назва місцевого бюджету 
адміністративно-територіальної 

одиниці  

Загальний фонд

Субвенція з державного бюджету на:

виплату грошової компенсації за належні для 
отримання жилі приміщення для сімей загиблих осіб, 
визначених абзацами 5-8 пункту 1 статті 10, а також 

для осіб з інвалідністю І-ІІ групи, визначених 
пунктами 11-14 частини другої статті 7 Закону 

України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх 
соціального захисту», та осіб, які втратили 

функціональні можливості нижніх кінцівок, 
інвалідність яких настала внаслідок поранення, 

контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під 
час безпосередньої участі в антитерористичній 

операції, та потребують поліпшення житлових умов

Бюджет Подільського району

Всього
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1400000

1410000

1412000 2000

1412010 2010 0731 +3 653,00

1412180 2180 0726 -3 653,00

2000000 +314 996,10

2010000 +314 996,10

2016000 6000 +4 626 445,20

2016160 6160 0610 +4 626 445,20

2016300 6300 -4 311 449,10

2016320 6320 1060 -4 311 449,10

2016324 6324 1060 -4 311 449,10

4000000

4010000

4016300 6300

4016310 6310 0490

-137 018,00

+137 018,00

+314 996,10

Додаток 5

до рішення Кіровоградської міської ради 

Зміни до переліку об’єктів, видатки на які у 2017 році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку, 
визначеного у додатку 5 до рішення Кіровоградської міської ради від 20 грудня 2016 року № 709

+ збільшено

- зменшено

грн

Код 
програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевого 
бюджету

Код типової 
програмної 

класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевого 
бюджету

Код 
функціональ-

ної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
бюджету

Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напряму 
видатків

згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ/ТКВКБМС
Назва об’єктів відповідно  до проектно-кошторисної документації тощо

Загальний 
обсяг 

фінансування 
будівництва 

Відсоток 
завершеності  
будівництва 
об'єктів на 
майбутні 

роки 

 Всього 
видатків на 
завершення 
будівництва 
об’єктів на 

майбутні роки 

Разом видатків на 
поточний рік 

Управління охорони здоров’я (головний розпорядник)

Управління охорони здоров’я (відповідальний виконавець)

Охорона здоров'я 

Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню

Первинна медична допомога населенню

Служба у справах дітей (головний розпорядник)

Служба у справах дітей (відповідальний виконавець)

Житлово-комунальне господарство

Проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для 
розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та 
забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського 
піклування, осіб з їх числа (за рахунок субвенції з державного бюджету)

Капітальні видатки

Будівництво

Надання допомоги у вирішенні житлових питань

Будівництво та придбання житла для окремих категорій населення (за 
рахунок субвенції з державного бюджету)

Капітальні видатки

Головне управління житлово-комунального господарства (головний 
розпорядник)

Головне управління житлово-комунального господарства (відповідальний 
виконавець)

Будівництво

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)

РАЗОМ бюджет розвитку
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