
УКРАЇНА

МІСЬКА РАДА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО

ДВАНАДЦЯТА СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

від 24 квітня 2018 року                                                                                № 1587

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,  85,  97,  101  Бюджетного  кодексу

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

відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 14 лютого 2018 року

№ 110 «Про затвердження Порядку та умов надання у 2018 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,  бюджетним установам і  організаціям та/або  іншим

підприємствам теплопостачання, централізованого питного водопостачання та

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

та/або  погоджувалися  органами  державної  влади  чи  місцевого

самоврядування», розпорядження Кабінету Міністрів України від 28 березня

2018  року  №  181-р  «Про  затвердження  розподілу  у  2018  році  субвенції  з

державного бюджету місцевим бюджетам на проведення робіт, пов’язаних зі

створенням  і  забезпеченням  функціонування  центрів  надання

адміністративних  послуг,  у  тому  числі  послуг  соціального  характеру,  в

форматі «Прозорий офіс» та 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) згідно з додатками 1, 3, 4.

2.  Залучити  для  фінансування  видатків  міського  бюджету  вільний

залишок коштів загального фонду, що склався станом на 01 січня 2018 року,

у сумі 15 191,1 тис. грн.

Затвердити джерела фінансування міського бюджету на 2018 рік у новій

редакції згідно з додатком 2 до даного рішення.

3. Внести зміни до пункту 1 рішення Міської ради міста Кропивницького

від 21 грудня 2017 року № 1360 «Про міський бюджет на 2018 рік», виклавши

його у новій редакції:

«1. Визначити на 2018 рік:

-  доходи міського  бюджету  у  сумі  2 671 451,6 тис.  грн,  в  тому числі

доходи  загального  фонду  міського  бюджету –  2 579 416,6 тис.  грн,  доходи

спеціального фонду міського бюджету 92 035,0 тис. грн, у тому числі бюджету

розвитку 11 095,6 тис. грн, згідно з додатком 1 до цього рішення;

-  видатки міського бюджету у  сумі  2 743 885,3  тис.  грн,  в  тому числі

видатки  загального  фонду  міського  бюджету 2 331 590,1 тис.  грн,  з  них

реверсна  дотація  40 882,9  тис.  грн,  видатки  спеціального  фонду  міського

бюджету 412 295,2 тис. грн;

-  профіцит загального  фонду  міського  бюджету  у  сумі

294 635,4 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

294 635,4  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  міста  Кропивницького  з  питань  бюджету,  податків,  фінансів,

планування та соціально-економічного розвитку.

Міський голова                                                                          А. Райкович

Бочкова 24 35 30
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                      Додаток 1

               

                      24 квітня 2018 року № 1587

Зміни до доходів  міського бюджету на 2018 рік, 

+ збільшено

- зменшено

Код Всього Загальний фонд

Спеціальний фонд

Всього

10000000 Податкові надходження +14 671 745,00 +14 671 745,00

11000000 +13 018 645,00 +13 018 645,00

11010000 +12 243 670,00 +12 243 670,00

11010100 +2 934 575,00 +2 934 575,00

11010200 +2 309 095,00 +2 309 095,00

11010400 +7 000 000,00 +7 000 000,00

11020000 Податок на прибуток підприємств +774 975,00 +774 975,00

11020200 +774 975,00 +774 975,00

18050000 Єдиний податок +1 653 100,00 +1 653 100,00

18050400 Єдиний податок  з фізичних осіб +1 653 100,00 +1 653 100,00

20000000 Неподаткові надходження +2 360 425,00 +1 265 425,00 +1 095 000,00 +1 000 000,00

22000000 +1 265 425,00 +1 265 425,0

22080000 +1 265 425,00 +1 265 425,00

22080400 +1 265 425,00 +1 265 425,00

24000000 Інші неподаткові надходження +1 095 000,00 +1 095 000,00 +1 000 000,00

24060000 Інші надходження +95 000,00 +95 000,00

24061600 +95 000,00 +95 000,00

24170000 +1 000 000,00 + 1 000 000,00 +1 000 000,00

Всього (без урахування трансфертів) +17 032 170,00 +15 937 170,00 + 1 095 000,00 +1 000 000,00

40000000 Офіційні трансферти +33 900 085,00 +18 000 000,00 +15 900 085,00

41000000 Від органів державного управління +33 900 085,00 +18 000 000,00 +15 900 085,00

41030000 +18 000 000,00 +18 000 000,00

41039100 +18 000 000,00 +18 000 000,00

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

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

Податок на доходи фізичних осіб з грошового 

забезпечення, грошових винагород та інших виплат, 
одержаних військовослужбовцями та особами 
рядового і начальницького складу, що сплачується 

податковими агентами 

Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується 

податковими агентами, із доходів платника податку 
інших ніж заробітна плата

Податок на прибуток підприємств та фінансових 

установ комунальної власності

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

Інші надходження до фондів охорони навколишнього 
природного середовища

Надходження коштів пайової участі у розвитку 

інфраструктури населеного пункту

Субвенції з державного бюджету місцевим 

бюджетам

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 

на проведення робіт, пов'язаних зі створенням і 
забезпеченням функціонування центрів надання 
адміністративних послуг, у тому числі послуг 

соціального характеру, в форматі "Прозорий офіс"



Код Всього Загальний фонд

Спеціальний фонд

Всього

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

розвитку

41050000 +15 900 085,00 +15 900 085,00

41052900 +15 900 085,00 +15 900 085,00

Всього доходів +50 932 255,00 +33 937 170,00 +16 995 085,00 +1 000 000,00

Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим 

бюджетам

Субвенція з місцевого бюджету 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, бюджетним установам і організаціям 
та/або іншим підприємствам теплопостачання, 

централізованого питного водопостачання та 
водовідведення, які надають такі послуги, та 
тарифами, що затверджувалися та/або погоджувалися 

органами державної влади чи місцевого 
самоврядування, за рахунок відповідної субвенції з 
державного бюджету 



Додаток 2

24 квітня 2018 року № 1587

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 -247 826 469,78 320 260 244,35 319 523 939,76

Фінансування за рахунок зміни 

залишків коштів бюджетів
72 433 774,57 -247 826 469,78 320 260 244,35 319 523 939,76

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)                                     

 

-294 635 422,68 294 635 422,68 294 635 422,68

Фінансування за активними 

операціями
72 433 774,57 -247 826 469,78 320 260 244,35 319 523 939,76

72 433 774,57 -247 826 469,78 320 260 244,35 319 523 939,76

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)                                     
         

-294 635 422,68 294 635 422,68 294 635 422,68

72 433 774,57 -247 826 469,78 320 260 244,35 319 523 939,76



Додаток 3

24 квітня 2018 року № 1587

Зміни до видатків міського бюджету на 2018 рік, 

+ збільшено
- зменшено

Видатки загального фонду Видатки спеціального фонду

Разом
Всього

з них:

Всього  видатки споживання

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 +1 914 900,00 +1 914 900,00 +1 914 900,00

0610000 +1 914 900,00 +1 914 900,00 +1 914 900,00

0611000 1000 Освіта +1 914 900,00 +1 914 900,00 +1 914 900,00
0611010 1010 0910 Надання дошкільної освіти +379 000,00 +379 000,00 +379 000,00

0611020 1020 0921 +1 535 900,00 +1 535 900,00 +1 535 900,00

0700000 +9 542 300,00 +9 542 300,00 +1 000 000,00 +1 000 000,00 +1 000 000,00 +10 542 300,00

0710000 +9 542 300,00 +9 542 300,00 +1 000 000,00 +1 000 000,00 +1 000 000,00 +10 542 300,00

0712000 2000 +9 542 300,00 +9 542 300,00 +1 000 000,00 +1 000 000,00 +1 000 000,00 +10 542 300,00

0712010 2010 0731 +6 208 200,00 +6 208 200,00 +6 208 200,00

0712020 2020 0732 +1 030 500,00 +1 030 500,00 +1 030 500,00

0712030 2030 0733 +940 600,00 +940 600,00 +1 000 000,00 +1 000 000,00 +1 000 000,00 +1 940 600,00

0712080 2080 0721 +696 700,00 +696 700,00 +696 700,00

0712100 2100 0722 Стоматологічна допомога населенню +230 900,00 +230 900,00 +230 900,00

0712110 2110 Первинна медична допомога населенню +435 400,00 +435 400,00 +435 400,00

0712111 2111 0726 +432 500,00 +432 500,00 +432 500,00

0712113 2113 0721 +2 900,00 +2 900,00 +2 900,00

0900000 +158 700,00 +158 700,00 +41 300,00 +41 300,00 +41 300,00 +200 000,00

0910000 +158 700,00 +158 700,00 +41 300,00 +41 300,00 +41 300,00 +200 000,00

0913000 3000 +158 700,00 +158 700,00 +41 300,00 +41 300,00 +41 300,00 +200 000,00

0913240 3240 Інші заклади та заходи +158 700,00 +158 700,00 +41 300,00 +41 300,00 +41 300,00 +200 000,00

0913242 3242 1090 +158 700,00 +158 700,00 +41 300,00 +41 300,00 +41 300,00 +200 000,00

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 

класифікаці

ї видатків та 

кредитуван
ня 

місцевого 

бюджету

Код 

функціональ
-ної 

класифікації 

видатків та 

кредитуванн
я бюджету

Найменування головного розпорядника, 

відповідального виконавця, бюджетної програми 

або напряму видатків згідно з типовою 

відомчою/типовою програмною класифікацією 

видатків кредитування бюджету

видатки 

споживання

видатки 

розвитк

у

ьні 

послуги 

та 

енергон

 оплата 

праці 

ьні 

послуги 

та 

енергоно

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

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, крім первинної медичної 

Первинна медична допомога населенню, 
що надається центрами первинної 
медичної (медико-санітарної) допомоги

Первинна медична допомога населенню, 
що надається амбулаторно-
поліклінічними закладами (відділеннями)

Служба у справах дітей (головний 
розпорядник)

Служба у справах дітей (відповідальний 
виконавець)

Соціальний захист та соціальне 

забезпечення

Інші заходи у сфері соціального захисту і 
соціального забезпечення



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

1000000 +500 000,00 +500 000,00 +550 000,00 +550 000,00 +550 000,00 +1 050 000,00

1010000 +500 000,00 +500 000,00 +550 000,00 +550 000,00 +550 000,00 +1 050 000,00

1014000 4000 Культура і мистецтво +500 000,00 +500 000,00 +550 000,00 +550 000,00 +550 000,00 +1 050 000,00

1014080 4080 +500 000,00 +500 000,00 +550 000,00 +550 000,00 +550 000,00 +1 050 000,00

1014082 4082 0829 +500 000,00 +500 000,00 +550 000,00 +550 000,00 +550 000,00 +1 050 000,00

1100000 +1 430 070,00 +1 430 070,00 +106 615,00 +1 430 070,00

1110000 +1 430 070,00 +1 430 070,00 +106 615,00 +1 430 070,00

1113000 3000 +1 430 070,00 +1 430 070,00 +106 615,00 +1 430 070,00

1113110 3110 +14 051,00 +14 051,00 +11 517,00 +14 051,00

1113111 3111 1040 +14 051,00 +14 051,00 +11 517,00 +14 051,00

1113120 3120 +116 019,00 +116 019,00 +95 098,00 +116 019,00

1113121 3121 1040 +116 019,00 +116 019,00 +95 098,00 +116 019,00

1113140 3140 1040 +1 300 000,00 +1 300 000,00 +1 300 000,00

1200000 +15 900 085,00 +15 900 085,00 +15 900 085,00

1210000 +15 900 085,00 +15 900 085,00 +15 900 085,00

1216070 6070 +15 900 085,00 +15 900 085,00 +15 900 085,00

1216072 6072 0640 +15 900 085,00 +15 900 085,00 +15 900 085,00

Відділ культури і туризму (головний 
розпорядник)

Відділ культури і туризму 
(відповідальний виконавець)

Інші заклади та заходи в галузі культури і 
мистецтва

Інші заходи в галузі культури і 
мистецтва

Управління молоді та спорту (головний 
розпорядник)

Управління молоді та спорту 
(відповідальний виконавець)

Соціальний захист та соціальне 

забезпечення

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

Утримання та забезпечення діяльності 
центрів соціальних служб для сім'ї, дітей 
та молоді

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

Головне управління житлово-

комунального господарства (головний 
розпорядник)

Головне управління житлово-
комунального господарства 
(відповідальний виконавець)

Регулювання цін/тарифів на житлово-
комунальні послуги

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 за 
рахунок субвенції з державного 
бюджету



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

1500000 +34 181 133,00 +34 181 133,00 +34 181 133,00 +34 181 133,00

1510000 +34 181 133,00 +34 181 133,00 +34 181 133,00 +34 181 133,00

1511000 1000 Освіта +300 000,00 +300 000,00 +300 000,00 +300 000,00

1511020 1020 0921 +300 000,00 +300 000,00 +300 000,00 +300 000,00

1512000 2000 +1 500 000,00 +1 500 000,00 +1 500 000,00 +1 500 000,00

1512010 2010 0731 +1 500 000,00 +1 500 000,00 +1 500 000,00 +1 500 000,00

1517300 7300 Будівництво та регіональний розвиток +32 001 133,00 +32 001 133,00 +32 001 133,00 +32 001 133,00

1517310 7310 0443 +500 000,00 +500 000,00 +500 000,00 +500 000,00

1517320 7320 +990 000,00 +990 000,00 +990 000,00 +990 000,00

1517324 7324 0443 +990 000,00 +990 000,00 +990 000,00 +990 000,00

1517340 7340 0443 +1 800 000,00 +1 800 000,00 +1 800 000,00 +1 800 000,00

1517370 7370 0443 +28 711 133,00 +28 711 133,00 +28 711 133,00 +28 711 133,00

+18 000 000,00 +18 000 000,00 +18 000 000,00 +18 000 000,00

1517600 7600 +380 000,00 +380 000,00 +380 000,00 +380 000,00

1517690 7690 Інша економічна діяльність +380 000,00 +380 000,00 +380 000,00 +380 000,00

1517693 7693 0490 +380 000,00 +380 000,00 +380 000,00 +380 000,00

1900000 +1 000 000,00 +1 000 000,00 +1 000 000,00 +1 000 000,00

1910000 +1 000 000,00 +1 000 000,00 +1 000 000,00 +1 000 000,00

1913000 3000

1913030 3030

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

Будівництво об'єктів житлово-
комунального господарства

Будівництво об'єктів соціально-
культурного призначення

Будівництво установ та закладів 
культури (громадський бюджет)

Проектування, реставрація та охорона 
пам'яток архітектури

Реалізація інших заходів щодо соціально-
економічного розвитку території,  з них 
за рахунок:

субвенції з державного бюджету 
місцевим бюджетам на проведення 
робіт, повязаних зі створенням і 
забезпеченням функціонування центрів 
надання адміністративних послуг, у 
тому числі послуг соціального характеру, 
в форматі "Прозорий офіс"

Інші програми та заходи, пов'язані з 

економічною діяльністю

Інші заходи, пов'язані з економічною 
діяльністю

Управління розвитку транспорту та 

зв'язку (головний розпорядник)

Управління розвитку транспорту та 
зв'язку (відповідальний виконавець)

Соціальний захист та соціальне 

забезпечення

Надання пільг з оплати послуг зв’язку, 
інших передбачених законодавством 
пільг окремим категоріям громадян та 
компенсації за пільговий проїзд окремих 
категорій громадян



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

1913033 3033 1070 +9 300 000,00 +9 300 000,00 +9 300 000,00

1913036 3036 1070 -9 300 000,00 -9 300 000,00 -9 300 000,00

1917410 7410 +1 000 000,00 +1 000 000,00 +1 000 000,00 +1 000 000,00

1917413 7413 0451 Інші заходи у сфері автотранспорту +1 000 000,00 +1 000 000,00 +1 000 000,00 +1 000 000,00

2700000 -990 000,00 -990 000,00

2710000 -990 000,00 -990 000,00

2717600 7600 -990 000,00 -990 000,00

2717690 7690 Інша економічна діяльність -990 000,00 -990 000,00

2717693 7693 0490 -990 000,00 -990 000,00

2900000 +799 900,00 +799 900,00 +799 900,00

2910000 +799 900,00 +799 900,00 +799 900,00

2918100 8100 +499 900,00 +499 900,00 +499 900,00

2918110 8110 0320 +499 900,00 +499 900,00 +499 900,00

2919800 9800 0180 +300 000,00 +300 000,00 +300 000,00

3600000 +95 000,00 +95 000,00 +95 000,00

3610000 +95 000,00 +95 000,00 +95 000,00

3618300 8300 +95 000,00 +95 000,00 +95 000,00

3618340 8340 0540 +95 000,00 +95 000,00 +95 000,00

Всього видатків +13 355 870,00 +14 345 870,00 +106 615,00 +52 767 518,00 +15 995 085,00 +36 772 433,00 +36 772 433,00 +66 123 388,00

Компенсаційні виплати на пільговий 
проїзд автомобільним транспортом 
окремим категоріям громадян

Компенсаційні виплати на пільговий 
проїзд електротранспортом окремим 
категоріям громадян

Забезпечення надання послуг з 
перевезення пасажирів автомобільним 
транспортом

Департамент з питань економічного 

розвитку, торгівлі та інвестицій 

(головний розпорядник)

Департамент з питань економічного 
розвитку, торгівлі та інвестицій 

(відповідальний виконавець)

Інші програми та заходи, пов'язані з 

економічною діяльністю

Інші заходи, пов'язані з економічною 
діяльністю (громадський бюджет)

Управління з питань надзвичайних 

ситуацій та цивільного захисту 

населення (головний розпорядник)

Управління з питань надзвичайних 
ситуацій та цивільного захисту 

населення (відповідальний виконавець)

Захист населення і територій від 

надзвичайних ситуацій техногенного 

та природного характеру

Заходи із запобігання та ліквідації 
надзвичайних ситуацій та наслідків 
стихійного лиха

Субвенція з місцевого бюджету 
державному бюджету на виконання 
програм соціально-економічного 
розвитку регіонів (на виконання 
Програми запобігання надзвичайним 
ситуаціям та ліквідації їх наслідків на 
2016-2018 роки для І державного 
пожежно-рятувального загону 
Управління ДСНС у Кіровоградській 
області)

Управління земельних відносин та 

охорони навколишнього природного 

середовища (головний розпорядник)

Управління земельних відносин та охорони 
навколишнього природного середовища 

(відповідальний виконавець)

Охорона навколишнього природного 

середовища 

Природоохоронні заходи за рахунок 
цільових фондів



Додаток  4

24 квітня 2018 року № 1587

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

+ збільшено

- зменшено

0700000 +1 000 000,00

0710000 Управління охорони здоров’я (відповідальний виконавець) +1 000 000,00

0712000 2000 +1 000 000,00

0712030 2030 0733 Капітальні видатки +1 000 000,00

0900000 +41 300,00

0910000 Служба у справах дітей (відповідальний виконавець) +41 300,00

0913000 3000 Соціальний захист та соціальне забезпечення +41 300,00

0913240 3240 Інші заклади та заходи +41 300,00

0913242 3242 1090 Капітальні видатки +41 300,00

1000000 +550 000,00

1010000 +550 000,00

1014000 4000 Культура і мистецтво +550 000,00

1014080 4080 Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва +550 000,00

1014082 4082 0829 Інші заходи в галузі культури і мистецтва Капітальні видатки +550 000,00

1500000 +34 181 133,00

1510000 +34 181 133,00

1511000 1000 Освіта +300 000,00

1511020 1020 0921 Капітальні видатки +300 000,00

до рішення Міської ради міста Кропивницького

визначеного у додатку 5 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/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)

Охорона здоров'я 

Лікарсько-акушерська допомога  вагітним, породіллям та 

новонародженим

Служба у справах дітей (головний розпорядник)

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального 
забезпечення

Відділ культури і туризму (головний розпорядник)

Відділ культури і туризму (відповідальний 

виконавець)

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



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 

1512000 2000 +1 500 000,00

1512010 2010 0731 Капітальні видатки +1 500 000,00

1517300 7300 Будівництво та регіональний розвиток +32 001 133,00

1517310 7310 0443 +500 000,00

1517320 7320 +990 000,00

1517324 7324 0443 +990 000,00

1517340 7340 0443 +1 800 000,00

1517370 7370 0443 +28 711 133,00

+18 000 000,00

11 711 133,00

1517600 7600 +380 000,00

1517690 7690 Інша економічна діяльність +380 000,00

1517693 7693 0490 Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю Капітальні видатки +380 000,00

1900000 +1 000 000,00

1910000 +1 000 000,00

1917400 7400 +1 000 000,00

1917410 7410 +1 000 000,00

1917413 7413 0451 Інші заходи у сфері автотранспорту Капітальні видатки +1 000 000,00

Разом бюджет розвитку +36 772 433,00

Охорона здоров'я 

Багатопрофільна стаціонарна медична допомога 
населенню

Будівництво об'єктів житлово-комунального 

господарства

Нове будівництво госппобутової каналізації по вулицях 

Лесі Українки, Дарвіна, Степняка-Кравчинського

Будівництво об'єктів соціально-культурного 

призначення

Будівництво установ та закладів культури 
(громадський бюджет)

Нове будівництво багатофункціонального громадського 
простору  "Зелений театр" по вул. Беляєва, 1, м. 
Кропивницький 

Проектування, реставрація та охорона пам'яток 
архітектури

Реставрація будівлі харчоблоку стаціонару № 2                    
         КЗ "Центральна міська лікарня", вул Дворцова, 45/35

Реалізація інших заходів щодо соціально-
економічного розвитку території, у тому числі за 
рахунок:

Реконструкція будівлі по вул. Архітектора Паученка, 
41/26 для створення і функціонування ЦНАПу у форматі 
«Прозорий офіс»

субвенції з державного бюджету місцевим 

бюджетам на проведення робіт, повязаних зі 
створенням і забезпеченням функціонування центрів 
надання адміністративних послуг, у тому числі 

послуг соціального характеру, в форматі "Прозорий 
офіс"

співфінансування з міського бюджету

Інші програми та заходи, пов'язані з економічною 

діяльністю

Управління розвитку транспорту та зв'язку  

(головний розпорядник)

Управління розвитку транспорту та зв'язку  

(відповідальний виконавець)

Транспорт та транспортна інфраструктура, 

дорожнє господарство

Забезпечення надання послуг з перевезення 

пасажирів автомобільним транспортом
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