
ПРОЕКТ № 1622
(доопрацьований)

УКРАЇНА

МІСЬКА РАДА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО

ДЕСЯТА СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

від 19 грудня 2017 року № 1255

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

На  підставі  статей  23,  71,  72,  78,  97  Бюджетного  кодексу  України,
статті  26  Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»,
розпорядження  Кабінету  Міністрів  України  від  06  грудня  2017  року
№ 859-р «Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених
Міністерству  соціальної  політики  на  2017  рік»,  розпорядження  голови
Кіровоградської  обласної  державної  адміністрації  від  06  грудня  2017  року
№  626-р  «Про  внесення  змін  до  обсягів  субвенцій  з  державного  бюджету
місцевим  бюджетам  на  здійснення  державних  програм  соціального  захисту у
листопаді 2017 року» та  враховуючи пропозиції головних розпорядників коштів,
міська рада міста Кропивницького 

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,
від  27 листопада 2017 року № 1240), 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.
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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 2 445 908,5 тис. грн, в тому числі доходи
загального фонду міського бюджету – 2 353 988,8 тис. грн, доходи спеціального
фонду  міського  бюджету  91 919,7  тис.  грн,  у  тому  числі  бюджету  розвитку
30 203,3 тис. грн;

-  видатки міського  бюджету  у  сумі  2 542 115,4 тис.  грн,  в  тому  числі
видатки загального фонду міського бюджету 2 114 765,9 тис. грн, з них реверсна
дотація  23 619,2  тис.  грн,  видатки  спеціального  фонду  міського  бюджету
427 349,5 тис. грн; 

-  профіцит загального  фонду  міського  бюджету  у  сумі
295 776,0 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
295 776,0 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

19 грудня 2017 року № 1255

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

40000000 Офіційні трансферти -1 797 956,94 -1 797 956,94

41000000 Від органів державного управління -1 797 956,94 -1 797 956,94

41030000 Субвенції -1 797 956,94 -1 797 956,94

41034400 -1 378 486,94 -1 378 486,94

41034500 +7 938 230,00 +7 938 230,00

41035800 -357 700,00 -357 700,00

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

Всього доходів -1 797 956,94 -1 797 956,94

до рішення міської ради міста Кропивницького

(грн)

в  т.ч. бюджет 
розвитку

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 здійснення 
заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату 
державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-
вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у 
дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом 
"гроші ходять за дитиною", оплату послуг із здійснення патронату 
над дитиною та виплату соціальної допомоги на утримання дитини в 
сім'ї патронатного вихователя

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

19 грудня 2017 року № 1255

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

Всього за типом кредитора

600000

602000 Зміни обсягів бюджетних коштів

602100 На початок періоду

602200 На кінець періоду

602400

Всього за типом боргового зобов'язання

до рішення міської ради міста Кропивницького

(грн)

Найменування 
згідно з класифікацією фінансування 

бюджету           

Загальний             
      фонд в т.ч. бюджет 

розвитку

96 206 888,98 -239 222 871,94 335 429 760,92 335 079 061,92

Фінансування за рахунок зміни 
залишків коштів бюджетів

96 206 888,98 -239 222 871,94 335 429 760,92 335 079 061,92

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) 
-295 775 961,92 295 775 961,92 295 775 961,92

96 206 888,98 -239 222 871,94 335 429 760,92 335 079 061,92

Фінансування за активними 
операціями

96 206 888,98 -239 222 871,94 335 429 760,92 335 079 061,92

96 206 888,98 -239 222 871,94 335 429 760,92 335 079 061,92

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)   
-295 775 961,92 295 775 961,92 295 775 961,92

96 206 888,98 -239 222 871,94 335 429 760,92 335 079 061,92



Додаток  3

19 грудня 2017 року № 1255

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 +860 000,00 -700 000,00

0310000 +860 000,00 -700 000,00

0310170 0170 0111 +860 000,00 -700 000,00

1000000 -774 000,00 -774 000,00 -634 426,00 +1 132 230,00 +1 132 230,00 +1 132 230,00 +358 230,00

1010000 Управління освіти (відповідальний виконавець) -774 000,00 -774 000,00 -634 426,00 +1 132 230,00 +1 132 230,00 +1 132 230,00 +358 230,00

1011000 1000 Освіта -774 000,00 -774 000,00 -634 426,00 +1 132 230,00 +1 132 230,00 +1 132 230,00 +358 230,00

1011010 1010 0910 Дошкільна освіта -430 000,00 -430 000,00 -66 456,00 -66 456,00 -66 456,00 -496 456,00

1011020 1020 0921 -344 000,00 -344 000,00 -634 426,00 +1 248 686,00 +1 248 686,00 +1 248 686,00 +904 686,00

-774 000,00 -774 000,00 -634 426,00 +774 000,00 +774 000,00 +774 000,00

+358 230,00 +358 230,00 +358 230,00 +358 230,00

1011070 1070 0922 -50 000,00 -50 000,00 -50 000,00 -50 000,00

1300000 +309 000,00 +309 000,00 +309 000,00 +309 000,00

1310000 +309 000,00 +309 000,00 +309 000,00 +309 000,00

1316300 6300 Будівництво +309 000,00 +309 000,00 +309 000,00 +309 000,00

1316310 6310 0490 +309 000,00 +309 000,00 +309 000,00 +309 000,00

+300 000,00 +300 000,00 +300 000,00 +300 000,00

до рішення міської ради міста Кропивницького

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

видатки роз-
витку

 видатки 
спожи-
вання

комунальні 
послуги та 
енергоносії

 опла-та 
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

Управління освіти (головний розпорядник)

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

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

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

Надання загальної середньої освіти спеціальними 
загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та 
іншими навчальними закладами для дітей, які 
потребують корекції фізичного та (або) розумового 
розвитку

Відділ фізичної культури та спорту (головний 
розпорядник)

Відділ фізичної культури та спорту (відповідальний 
виконавець)

Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку 
території

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

1400000 +5 871 000,00 +5 871 000,00 +5 871 000,00 +5 871 000,00

1410000 +5 871 000,00 +5 871 000,00 +5 871 000,00 +5 871 000,00

1412000 2000 +5 871 000,00 +5 871 000,00 +5 871 000,00 +5 871 000,00

1412010 2010 0731 +6 157 000,00 +6 157 000,00 +6 157 000,00 +6 157 000,00

+5 977 670,00 +5 977 670,00 +5 977 670,00 +5 977 670,00

1412050 2050 0733 -286 000,00 -286 000,00 -286 000,00 -286 000,00

-277 670,00 -277 670,00 -277 670,00 -277 670,00

2000000 -1 378 486,94 -1 378 486,94 -1 378 486,94 -1 378 486,94

2010000 Служба у справах дітей (відповідальний виконавець) -1 378 486,94 -1 378 486,94 -1 378 486,94 -1 378 486,94

2016000 6000 Житлово-комунальне господарство -1 378 486,94 -1 378 486,94 -1 378 486,94 -1 378 486,94

2016160 6160 0610 -1 378 486,94 -1 378 486,94 -1 378 486,94 -1 378 486,94

3500000 +5 000,00

3510000 +5 000,00

3510180 0180 0111 +5 000,00

4000000 +56 000,00 +56 000,00 +1 494 000,00 +1 494 000,00 +1 494 000,00 +1 550 000,00

4010000 +56 000,00 +56 000,00 +1 494 000,00 +1 494 000,00 +1 494 000,00 +1 550 000,00

4013000 3000 Соціальний захист та соціальне забезпечення +10 000,00 +10 000,00 +10 000,00

4013400 3400 1090 Інші видатки на соціальний захист населення +10 000,00 +10 000,00 +10 000,00

4016000 6000 Житлово-комунальне господарство

4016130 6130 0620

2 768 284,74 2 768 284,74 2 768 284,74

4016300 6300 Будівництво +4 700 000,00 +4 700 000,00 +4 700 000,00 +4 700 000,00

4016310 6310 0490 +4 700 000,00 +4 700 000,00 +4 700 000,00 +4 700 000,00

Управління охорони здоров’я (головний 
розпорядник)

Управління охорони здоров’я (відповідальний 
виконавець)

Охорона здоров'я 

Багатопрофільна стаціонарна медична допомога 
населенню

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

Лікарсько-акушерська допомога  вагітним, 
породіллям та новонародженим

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

Служба у справах дітей (головний розпорядник)

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)

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

Головне управління житлово-комунального 
господарства (головний розпорядник)

Головне управління житлово-комунального 
господарства (відповідальний виконавець)

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



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

+4 700 000,00 +4 700 000,00 +4 700 000,00 +4 700 000,00

4016600 6600 +46 000,00 +46 000,00 -56 000,00 -56 000,00 -56 000,00 -10 000,00

4016650 6650 0456 Утримання та розвиток інфраструктури доріг +46 000,00 +46 000,00 -56 000,00 -56 000,00 -56 000,00 -10 000,00

4017400 7400 Інші послуги, пов'язані з економічною діяльністю -3 150 000,00 -3 150 000,00 -3 150 000,00 -3 150 000,00

4017470 7470 0490 -3 150 000,00 -3 150 000,00 -3 150 000,00 -3 150 000,00

-3 150 000,00 -3 150 000,00 -3 150 000,00 -3 150 000,00

4600000 +34 024,00 +34 024,00 +37 000,00 -6 000,00 +34 024,00

4610000 +34 024,00 +34 024,00 +37 000,00 -6 000,00 +34 024,00

4610180 0180 0111 +34 024,00 +34 024,00 +37 000,00 -6 000,00 +34 024,00

4700000 -8 000 000,00 -8 000 000,00 -8 000 000,00 -8 000 000,00

4710000 -8 000 000,00 -8 000 000,00 -8 000 000,00 -8 000 000,00

4716300 6300 Будівництво -8 000 000,00 -8 000 000,00 -8 000 000,00 -8 000 000,00

4716310 6310 0490 -8 000 000,00 -8 000 000,00 -8 000 000,00 -8 000 000,00

5600000

5610000

5610180 0180 0111 +24 500,00 +24 500,00 +24 500,00

5617300 7300 -24 500,00 -24 500,00 -24 500,00

5617310 7310 0421 Проведення заходів із землеустрою -24 500,00 -24 500,00 -24 500,00

6500000 +1 500,00 +1500,00 +8 100,00 -1 500,00 -1 500,00 -1 500,00

6510000 +1 500,00 +1 500,00 +8 100,00 -1 500,00 -1 500,00 -1 500,00

6510180 0180 0111 +10 100,00 +10 100,00 +8 100,00 +10 100,00

6513000 3000 Соціальний захист та соціальне забезпечення -8 600,00 -8 600,00 -8 600,00

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

Внески до статутного капіталу суб’єктів 
господарювання                 

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

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)

Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку 
території (за рахунок субвенції з державного 
бюджету місцевим бюджетам на проведення робіт, 
пов'язаних зі створенням і забезпеченням 
функціонування центрів надання адмиіністративних 
послуг у форматі "Прозорий офіс")

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

Сільське і лісове господарство, рибне 
господарство та мисливство

Управління розвитку транспорту та зв'язку 
(головний розпорядник)

Управління розвитку транспорту та зв'язку 
(відповідальний виконавець)

Керівництво і управління у сфері транспорту та 
зв'язку



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

6513030 3030 1030 -8 600,00 -8 600,00 -8 600,00

6513035 3035 1070 -8 600,00 -8 600,00 -8 600,00

6518600 8600 0133 Інші видатки -1 500,00 -1 500,00 -1 500,00 -1 500,00

7300000 +27 869,00

7310000 Управління економіки (відповідальний виконавець) +27 869,00

7310180 0180 0111 Керівництво і управління у сфері економіки +50 000,00 +50 000,00 +27 869,00 +50 000,00

7318600 8600 0133 -50 000,00 -50 000,00 -50 000,00

7500000 +24 600,00 -27 000,00

7510000 Фінансове управління (відповідальний виконавець) +24 600,00 -27 000,00

7510180 0180 0111 Керівництво і управління у сфері фінансів +24 600,00 -27 000,00

7600000 +30 000,00

7610000 +30 000,00

7618000 8000 Видатки, не віднесені до основних груп +30 000,00

7618010 8010 0133 Резервний фонд

-327 700,00 -357 700,00 +30 000,00 -327 700,00

7618440 8440 0180 +30 000,00 +30 000,00 +30 000,00

7618480 8480 0180 -357 700,00 -357 700,00 -357 700,00

Всього видатків -1 224 200,00 -1 040 176,00 +328 143,00 -733 000,00 +30 000,00 -573 756,94 -573 756,94 -573 756,94 -1 797 956,94

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 (до садово-городніх товариств)

Управління економіки (головний розпорядник)

Інші видатки (громадський бюджет)

Фінансове управління (головний розпорядник)

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

видатків) 
-541 724,00 -357 700,00 -541 724,00

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

видатків) 
-541 724,00 -357 700,00 -541 724,00

-214 024,00 -214 024,00

-214 024,00 -214 024,00

Субвенції з державного бюджету місцевим 
бюджетам

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

Субвенція з державного бюджету місцевим 
бюджетам на виплату державної соціальної допомоги 
на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 
піклування, грошового забезпечення батькам-
вихователям і прийомним батькам за надання 
соціальних послуг у дитячих будинках сімейного 
типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші 
ходять за дитиною", оплату послуг із здійснення 
патронату над дитиною та виплату соціальної 
допомоги на утримання дитини в сім'ї патронатного 
вихователя



                Додаток 4

                   19 грудня 2017 року № 1255

+ збільшено
- зменшено

Код бюджету

Загальний фонд

РАЗОМ

Субвенції з державного бюджету на:

ВСЬОГО

11201602000 -234 700,00 -234 700,00 -234 700,00

11201601000 -123 000,00 -123 000,00 -123 000,00

11201401000 Бюджет смт. Нового +30 000,00 +30 000,00 +30 000,00

Всього -327 700,00 -357 700,00 +30 000,00 -327 700,00

до рішення міської ради міста Кропивницького

 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  

виплату державної соціальної допомоги на 
дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування, грошового 
забезпечення батькам-вихователям і 

прийомним батькам за надання соціальних 
послуг у дитячих будинках сімейного типу 
та прийомних сім'ях за принципом "гроші 

ходять за дитиною", оплату послуг із 
здійснення патронату над дитиною та 

виплату соціальної допомоги на утримання 
дитини в сім'ї патронатного вихователя

здійснення заходів 
щодо соціально-

економічного розвитку 
окремих територій 

(придбання 
спортивного покриття 

для підлоги 
футбольного залу 
Центру дитячої та 

юнацької творчості 
"Центр -Юність")

Бюджет Подільського 
району

Бюджет Фортечного 
району



Додаток 5

19 грудня 2017 року № 1255

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 +1 132 230,00

1010000 +1 132 230,00

1011000 1000 Освіта +1 132 230,00

1011010 1010 0910 Дошкільна освіта -66 456,00

1011020 1020 0921 Капітальні видатки +1 248 686,00

+774 000,00

+358 230,00

10 747,00

1011070 1070 0922 -50 000,00

1300000 +309 000,00

1310000 +309 000,00

1316300 6300 Будівництво +309 000,00

1316310 6310 0490 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території +309 000,00

+309 000,00

+300 000,00

+9 000,00

1400000 +5 871 000,00

1410000 Управління охорони здоров’я (відповідальний виконавець) +5 871 000,00

1412000 2000 +5 871 000,00

1412010 2010 0731 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню Капітальні видатки +6 157 000,00

до рішення міської ради міста Кропивницького

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)

Управління освіти  (відповідальний виконавець)

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

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-економічного розвитку окремих територій (на закупівлю 
обладнання для загальньоосвітніх шкіл)

співфінансування з міського бюджету

Надання загальної середньої освіти спеціальними загальноосвітніми 
школами-інтернатами, школами та іншими навчальними закладами для дітей, 
які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку

Відділ фізичної культури та спорту (головний розпорядник)

Відділ фізичної культури та спорту (відповідальний виконавець)

Реконструкція стадіону «Юність» комунального закладу 
"Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа  № 2",                        
                вул. Курганна, 64 (на виготовлення проектно-
кошторисної документації)

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

співфінансування з міського бюджету

Управління охорони здоров’я (головний розпорядник)

Охорона здоров'я 



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 

+5 977 670,00

+179 330,00

1412050 2050 0733 Капітальні видатки -286 000,00

-277 670,00

-8 330,00

2000000 -1 378 486,94

2010000 Служба у справах дітей (відповідальний виконавець) -1 378 486,94

2016000 6000 Житлово-комунальне господарство -1 378 486,94

2016160 6160 0610 Капітальні видатки -1 378 486,94

4000000 +1 494 000,00

4010000 +1 494 000,00

4016300 6300 Будівництво +4 700 000,00

4016310 6310 0490 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території +4 700 000,00

+2 000 000,00

+2 000 000,00

+2 700 000,00

+2 700 000,00

4016600 6600 -56 000,00

4016650 6650 0456 Утримання та розвиток інфраструктури доріг Капітальні видатки -56 000,00

4017400 7400 Інші послуги, пов'язані з економічною діяльністю -3 150 000,00

4017470 7470 0490 Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання                 Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) -3 150 000,00

-3 150 000,00

-3 150 000,00

за рахунок субвенції з державного бюджету на здійснення заходів щодо 
соціально-економічного розвитку окремих територій (на придбання 
санітарного автотранспорту (автомобілів швидкої медичної допомоги) та 
спеціалізованого медичного автотранспорту "Реанімобіль")

співфінансування з міського бюджету

Лікарсько-акушерська допомога  вагітним, породіллям та                                     
       новонародженим

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)

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)

Головне управління житлово-комунального господарства (головний 
розпорядник)

Головне управління житлово-комунального господарства (відповідальний 
виконавець)

Реконструкція парку-пам’ятки садово-паркового мистецтва 
місцевого значення "Перемоги"

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

Реконструкція греблі р. Сугоклея, м.Кропивницький" з 
виготовленням проектно-кошторисної документації 

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

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

КП "Універсал 2005"  (на придбання комунального транспорту спеціального 
призначення)

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



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 

4700000 -8 000 000,00

4710000 Управління капітального будівництва (відповідальний виконавець) -8 000 000,00

4716300 6300 Будівництво -8 000 000,00

4716310 6310 0490 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території -8 000 000,00

-8 000 000,00

6500000 -1 500,00

6510000 Управління розвитку транспорту та зв'язку (відповідальний виконавець) -1 500,00

6518600 8600 0133 Інші видатки -1 500,00

Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) -1 500,00

РАЗОМ бюджет розвитку -573 756,94

Управління капітального будівництва (головний розпорядник)

Реконструкція  будівлі по вул. Архітектора Паученка, 41/26 для 
створення і функціонування центру надання адміністративних 
послуг у форматі "Прозорий офіс" (за рахунок субвенції з 
державного бюджету на проведення робіт пов'язаних зі 
створенням і забезпеченням функціонування центрів надання 
адміністративних послуг у форматі "Прозорий офіс")

Управління розвитку транспорту та зв'язку (головний розпорядник)

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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