
ПРОЕКТ №1859

УКРАЇНА

МІСЬКА РАДА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО

СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

від «___» _________ 2018 року                                                            №  ____

Про внесення змін до рішення
Міської ради міста Кропивницького
від 21 грудня 2017 року № 1360
«Про міський бюджет на 2018 рік»

На  підставі  статей  14,  71,  72,  78,  97  Бюджетного  кодексу  України,
статті 26  Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»,
враховуючи  пропозиції  головних  розпорядників  бюджетних  коштів,  міська
рада 

В И Р І Ш И Л А:

1. Внести зміни до показників міського бюджету, визначених у додатках
1,  3,  5  рішення Міської  ради  міста  Кропивницького  від  21 грудня 2017 року
№ 1360 «Про міський бюджет на 2018 рік» (зі змінами, внесеними рішеннями
Міської  ради міста  Кропивницького  від  15 лютого 2018 року  № 1409,
від  29  березня 2018 року  № 1557,  від  24  квітня  2018  року  № 1587)  згідно  з
додатками 1, 3, 4.

2.  Затвердити  джерела фінансування  міського  бюджету  на  2018 рік  у
новій редакції згідно з додатком 2 до даного рішення.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію
Міської  ради  міста  Кропивницького  з  питань  бюджету,  податків,  фінансів,
планування та соціально-економічного розвитку.

Міський голова                                                                          А. Райкович

Бочкова 24 35 30



Додаток 1

                        "___"___________ 2018 року № _______

Зміни до доходів  міського бюджету на 2018 рік, 

+ збільшено

- зменшено

Код Всього Загальний фонд

Спеціальний фонд

Всього

40000000 Офіційні трансферти +2 982 569,00 +2 982 569,00

41000000 Від органів державного управління +2 982 569,00 +2 982 569,00

41030000 +2 982 569,00 +2 982 569,00

41034500 +2 982 569,00 +2 982 569,00

Всього доходів +2 982 569,00 +2 982 569,00

                до рішення Міської ради міста Кропивницького

визначених у додатку 1 до рішення Міської ради міста Кропивницький від 21 грудня 2017 року № 1360

(грн)

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

розвитку

Субвенції з державного бюджету місцевим 
бюджетам

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



Додаток 2

"__" ______________ 2018 року № 

Фінансування міського бюджету на 2018 рік, 

(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

600000

602000 Зміни обсягів бюджетних коштів

602100 На початок періоду

602200 На кінець періоду

602400 0,00

Всього за типом боргового зобов'язання

до рішення Міської ради міста Кропивницького

визначене у додатку 2 до рішення Міської ради міста Кропивницького від 21 грудня 2017 року № 1360,

(грн)

Найменування 
згідно з класифікацією фінансування 

бюджету           

Загальний               
    фонд в т.ч. бюджет 

розвитку

72 433 774,57 -250 809 038,78 323 242 813,35 322 506 508,76

Фінансування за рахунок зміни 
залишків коштів бюджетів

72 433 774,57 -250 809 038,78 323 242 813,35 322 506 508,76

у т.ч. за рахунок зміни залишку коштів 72 433 774,57 46 808 952,90 25 624 821,67 24 888 517,08

96 311 984,11 70 554 193,04 25 757 791,07 24 915 861,17

23 878 209,54 23 745 240,14 132 969,40 27 344,09

Кошти, що передаються із загального 
фонду бюджету до бюджету розвитку 

(спеціального фонду)                                     
 

-297 617 991,68 297 617 991,68 297 617 991,68

Фінансування за активними 
операціями

72 433 774,57 -250 809 038,78 323 242 813,35 322 506 508,76

72 433 774,57 -250 809 038,78 323 242 813,35 322 506 508,76

у т.ч. за рахунок зміни залишку коштів 72 433 774,57 46 808 952,90 25 624 821,67 24 888 517,08

96 311 984,11 70 554 193,04 25 757 791,07 24 915 861,17

23 878 209,54 23 745 240,14 132 969,40 27 344,09

Кошти, що передаються із загального 
фонду бюджету до бюджету розвитку 

(спеціального фонду)                                     
         

-297 617 991,68 297 617 991,68 297 617 991,68

72 433 774,57 -250 809 038,78 323 242 813,35 322 506 508,76



Додаток 3

"___" _____________ 2018 року № ____

Зміни до видатків міського бюджету на 2018 рік, 

+ 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

0600000 +41 000,00 +2 982 569,00 +2 982 569,00 +2 982 569,00 +2 982 569,00

0610000 +41 000,00 +2 982 569,00 +2 982 569,00 +2 982 569,00 +2 982 569,00

0611000 1000 Освіта +41 000,00 +2 982 569,00 +2 982 569,00 +2 982 569,00 +2 982 569,00

+50 000,00 +50 000,00 +41 000,00 +50 000,00

0611010 1010 0910 +1 728 301,00 +1 728 301,00 +1 728 301,00 +1 728 301,00

+1 728 301,00 +1 728 301,00 +1 728 301,00 +1 728 301,00

0611020 1020 0921 +41 000,00 +1 254 268,00 +1 254 268,00 +1 254 268,00 +1 254 268,00

+50 000,00 +50 000,00 +41 000,00 +50 000,00

+1 254 268,00 +1 254 268,00 +1 254 268,00 +1 254 268,00

1100000 -57 400,00

1110000 -57 400,00

1111000 1000 Освіта -57 400,00

1111060 1060 0910 -57 400,00

-50 000,00 -50 000,00 -41 000,00 -50 000,00

Всього видатків -16 400,00 +2 982 569,00 +2 982 569,00 +2 982 569,00 +2 982 569,00

до рішення Міської ради міста Кропивницького

визначених у додатку 3 до рішення Міської ради міста Кропивницького від 21 грудня 2017 року № 1360

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 
розвитку

 видатки 
споживанн

я
комунальні 
послуги та 
енергоносії

 оплата 
праці 

комуналь-
ні послуги 
та енерго-

носії

Управління освіти (головний 
розпорядник)

Управління освіти (відповідальний 
виконавець)

за рахунок освітньої субвенції з 
державного бюджету
Надання дошкільної освіти, з них:

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

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 освітньої субвенції з 
державного бюджету

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

Управління молоді та спорту 
(головний розпорядник)

Управління молоді та спорту 
(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, сім'ях патронатного 
вихователя

за рахунок освітньої субвенції з 
державного бюджету



Додаток  4

до рішення Міської ради міста Кропивницького

"___" _________  2018 року № ____

Зміни до переліку об’єктів, видатки на які у 2018 році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку, 

визначеного у додатку 5 до рішення Міської ради міста Кропивницького від 21 грудня 2017 року № 1360
+ збільшено

- зменшено

0600000 +2 982 569,00

0610000 Управління освіти (відповідальний виконавець) +2 982 569,00

0611000 1000 Освіта +2 982 569,00

0611010 1010 0910 Надання дошкільної освіти, з них за рахунок: +1 728 301,00

+1 728 301,00

51 850,00

0611020 1020 0921 +1 254 268,00

+1 254 268,00

37 630,00

Разом бюджет розвитку +2 982 569,00

грн.

Код 
програмної 

класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевого 
бюджету

Код типової 
програмної 

класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевого 
бюджету

Код 
функціональ-

ної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
бюджету

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

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

Загальний 
обсяг 

фінансування 
будівництва 

Відсоток 
завершеності  
будівництва 
об'єктів на 

майбутні роки 

 Всього 
видатків на 
завершення 
будівництва 
об’єктів на 

майбутні роки 

Разом видатків на 
поточний рік 

Управління освіти (головний розпорядник)

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

співфінансування з міського бюджету

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 місцевим бюджетам 
на здійснення заходів щодо соціально-економічного 
розвитку окремих територій

співфінансування з міського бюджету
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