
ПРОЕКТ № 1887

УКРАЇНА

МІСЬКА РАДА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО

ДВАНАДЦЯТА СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

від 22 червня 2018 року                                                            №  1729

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

На підставі статей 78, 97 Бюджетного кодексу України, статті 26 Закону
України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»,  постанов  Кабінету
Міністрів  України  від  10  травня  2018  року  № 363  «Про  внесення  змін  до
постанови  Кабінету  Міністрів  України  від  09  березня  2006  р.  №  268»,
від 23 травня 2018 року № 394 «Про внесення змін у додаток 2 до постанови
Кабінету  Міністрів  України  від  30 серпня  2002  р.  № 1298»  та враховуючи
пропозиції  головних  розпорядників  бюджетних  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 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, від 05 червня
2018 року № 1695) згідно з додатками 1, 3, 4, 5.

2.  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  2 769 691,4 тис.  грн,  в  тому числі
доходи  загального  фонду  міського  бюджету –  2 672 917,4 тис.  грн,  доходи



спеціального фонду міського бюджету 96 774,0 тис. грн, у тому числі бюджету
розвитку 10 834,6 тис. грн, згідно з додатком 1 до цього рішення;

-  видатки міського бюджету у сумі  2 857 613,2 тис.  грн,  в  тому числі
видатки  загального  фонду  міського  бюджету 2 413 376,0 тис.  грн,  з  них
реверсна  дотація  40 882,9  тис.  грн,  видатки  спеціального  фонду  міського
бюджету 444 237,2 тис. грн;

- профіцит загального фонду міського бюджету у сумі 309 838,3 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 309 838,3 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

2



Додаток 1

до рішення Міської ради міста Кропивницького

22 червня 2018 року № 1729

Зміни до доходів  міського бюджету на 2018 рік, 

+ збільшено

- зменшено

Код Всього Загальний фонд

Спеціальний фонд

Всього

10000000 Податкові надходження +10 440 555,00 +10 440 555,00

11000000 +4 440 555,00 +4 440 555,00

11010000 +4 440 555,00 +4 440 555,00

11010100 +2 940 555,00 +2 940 555,00

11010200 +1 500 000,00 +1 500 000,00

18050000 Єдиний податок +6 000 000,00 +6 000 000,00

18050400 Єдиний податок  з фізичних осіб +6 000 000,00 +6 000 000,00

Всього (без урахування трансфертів) +10 440 555,00 +10 440 555,00

40000000 Офіційні трансферти +17 058 051,35 +17 319 051,35

41000000 Від органів державного управління +17 058 051,35 +17 319 051,35

41030000 Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам +15 888 400,00 +15 888 400,00

41034200 +15 888 400,00 +15 888 400,00

41050000 +1 169 651,35 +1 430 651,35

41050500 +1 169 651,35 +1 169 651,35

41051100 +261 000,00

Всього доходів +27 498 606,35 +27 759 606,35

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 

-261 000,00 -261 000,00

-261 000,00 -261 000,00

Медична субвенція з державного бюджету місцевим 
бюджетам

Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим 
бюджетам

-261 000,00 -261 000,00

Субвенція з місцевого бюджету на виплату грошової 
компенсації за належні для отримання жилі приміщення 
для сімей загиблих учасників бойових дій на території 
інших держав, визначених у  абзаці першому  пункту 1 
статті 10 Закону України "Про статус ветеранів війни, 
гарантії їх соціального захисту", для осіб з інвалідністю І 
- ІІ групи з числа учасників бойових дій на території 
інших держав, які стали  інвалідами внаслідок поранення, 
контузії, каліцтва або захворювання,  пов'язаних з 
перебуванням у цих державах,  визначених пунктом 7  
частини другої статті 7 Закону України "Про статус 
ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які 
потребують поліпшення житлових умов за рахунок 
відповідної субвенції з державного бюджету      

Субвенції з місцевого бюджету за рахунок залишку 
коштів освітньої субвенції, що утворився на початок 
бюджетного періоду

-261 000,00 -261 000,00

-261 000,00 -261 000,00



Додаток 2

до рішення Міської ради міста Кропивницького
22 червня 2018 року № 1729

Фінансування міського бюджету на 2018 рік, 
визначене у додатку 2 до рішення Міської ради міста Кропивницького від 21 грудня 2017 року № 1360,

(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

300000 Зовнішнє фінансування 12 000 000,00 12 000 000,00 12 000 000,00

301000 12 000 000,00 12 000 000,00 12 000 000,00

301100 Одержано позик 12 000 000,00 12 000 000,00 12 000 000,00

301200 Погашено позик 

Всього за типом кредитора

400000 12 000 000,00 12 000 000,00 12 000 000,00

12 000 000,00 12 000 000,00 12 000 000,00

12 000 000,00 12 000 000,00 12 000 000,00

401201 12 000 000,00 12 000 000,00 12 000 000,00

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

75 921 764,57 -259 541 404,78 335 463 169,35 334 726 864,76

Фінансування за рахунок зміни 
залишків коштів бюджетів

75 921 764,57 -259 541 404,78 335 463 169,35 334 726 864,76

у т.ч. за рахунок зміни залишку коштів 75 921 764,57 50 296 942,90 25 624 821,67 24 888 517,08

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

20 390 219,54 20 257 250,14 132 969,40 27 344,09
Кошти, що передаються із загального 

фонду бюджету до бюджету розвитку 
(спеціального фонду)                                     

 

-309 838 347,68 309 838 347,68 309 838 347,68

Позики, надані міжнародними 
фінансовими організаціями

87 921 764,57 -259 541 404,78 347 463 169,35 346 726 864,76

Фінансування за борговими операціями 

401000  Запозичення 

401200  Зовнішні запозичення 

Довгострокові зобов'язання 

Фінансування за активними 
операціями

75 921 764,57 -259 541 404,78 335 463 169,35 334 726 864,76

75 921 764,57 -259 541 404,78 335 463 169,35 334 726 864,76

у т.ч. за рахунок зміни залишку коштів 75 921 764,57 50 296 942,90 25 624 821,67 24 888 517,08

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

20 390 219,54 20 257 250,14 132 969,40 27 344,09

Кошти, що передаються із загального 
фонду бюджету до бюджету розвитку 

(спеціального фонду)                                     
         

-309 838 347,68 309 838 347,68 309 838 347,68

87 921 764,57 -259 541 404,78 347 463 169,35 346 726 864,76



Додаток 3
до рішення Міської ради міста Кропивницького
22 червня 2018 року № 1729

Зміни до видатків міського бюджету на 2018 рік, 
визначених у додатку 3 до рішення Міської ради міста Кропивницького від 21 грудня 2017 року № 1360

+ збільшено
- зменшено

Видатки загального фонду Видатки спеціального фонду

Разом
Всього

з них:

видатки розвитку Всього

з них: з них:

 оплата праці 

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

0200000 +1 965 761,60 +1 965 761,60 +3 412 331,00 -850 000,00 +1 965 761,60

0210000 +1 965 761,60 +1 965 761,60 +3 412 331,00 -850 000,00 +1 965 761,60

0210150 0150 0111 +1 965 761,60 +1 965 761,60 +3 412 331,00 -850 000,00 +1 965 761,60

0600000 +656 400,00 +656 400,00 +537 100,00 +656 400,00

0610000 +656 400,00 +656 400,00 +537 100,00 +656 400,00

0610160 0160 0111 Керівництво і управління у сфері освіти +656 400,00 +656 400,00 +537 100,00 +656 400,00

0700000 +16 054 100,00 +16 054 100,00 +157 000,00 +16 054 100,00

0710000 +16 054 100,00 +16 054 100,00 +157 000,00 +16 054 100,00

0710160 0160 0111 +165 700,00 +165 700,00 +157 000,00 +165 700,00

0712000 2000 +15 888 400,00 +15 888 400,00 +15 888 400,00

+15 888 400,00 +15 888 400,00 +15 888 400,00

0712110 2110 Первинна медична допомога населенню +15 888 400,00 +15 888 400,00 +15 888 400,00

+15 888 400,00 +15 888 400,00 +15 888 400,00

0712111 2111 0726 +15 008 000,00 +15 008 000,00 +15 008 000,00

+15 008 000,00 +15 008 000,00 +15 008 000,00

0712113 2113 0721 +880 400,00 +880 400,00 +880 400,00

+880 400,00 +880 400,00 +880 400,00

грн

Код 
програмної 

класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевого 
бюджету

Код типової 
програмної 

класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевого 
бюджету

Код 
функціональної 

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 
споживан

ня

видатки 
розвиткукомунальні 

послуги та 
енергоносії

 оплата 
праці 

комунальні 
послуги та 
енергоносії

бюджет 
розвитку

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)

Управління освіти (відповідальний 
виконавець)

Управління охорони здоров’я 
(головний розпорядник)

Управління охорони здоров’я 
(відповідальний виконавець)

Керівництво і управління у сфері охорони 
здоров'я

Охорона здоров'я 

за рахунок  медичної субвенції з державного 
бюджету

за рахунок  медичної субвенції з державного 
бюджету

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

за рахунок  медичної субвенції з державного 
бюджету

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

за рахунок  медичної субвенції з державного 
бюджету



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

0800000 +732 838,40 +732 838,40 +600 687,20 +732 838,40

0810000 +732 838,40 +732 838,40 +600 687,20 +732 838,40

0810160 0160 0111 Керівництво і управління у сфері праці +732 838,40 +732 838,40 +600 687,20 +732 838,40

1000000 +110 210,00 +110 210,00 +87 176,00 +110 210,00

1010000 +110 210,00 +110 210,00 +87 176,00 +110 210,00

1010160 0160 0111 +110 210,00 +110 210,00 +87 176,00 +110 210,00

1100000 +573 709,00 +573 709,00 +366 800,00 -109 000,00 -109 000,00 -109 000,00 +464 709,00

1110000 +573 709,00 +573 709,00 +366 800,00 -109 000,00 -109 000,00 -109 000,00 +464 709,00

1110160 0160 0111 +447 500,00 +447 500,00 +366 800,00 +447 500,00

1113000 3000 +17 209,00 +17 209,00 +14 105,00 +17 209,00

1113110 3110 +17 209,00 +17 209,00 +14 105,00 +17 209,00

1113111 3111 1040 +17 209,00 +17 209,00 +14 105,00 +17 209,00

1115000 5000 Фізична культура і спорт +109 000,00 +109 000,00 -109 000,00 -109 000,00 -109 000,00

1115030 5030 +109 000,00 +109 000,00 -109 000,00 -109 000,00 -109 000,00

1115031 5031 0810 +109 000,00 +109 000,00 -109 000,00 -109 000,00 -109 000,00

1200000 +955 797,00 +955 797,00 +789 663,00 +955 797,00

1210000 +955 797,00 +955 797,00 +789 663,00 +955 797,00

1210160 0160 0111 +955 797,00 +955 797,00 +789 663,00 +955 797,00

1500000 +255 800,00 +255 800,00 +210 550,00 +255 800,00

1510000 +255 800,00 +255 800,00 +210 550,00 +255 800,00

1510160 0160 0111 +255 800,00 +255 800,00 +210 550,00 +255 800,00

Відділ з питань праці (головний 
розпорядник)

Відділ з питань праці (відповідальний 
виконавець)

Відділ культури і туризму (головний 
розпорядник)

Відділ культури і туризму 
(відповідальний виконавець)

Керівництво і управління у сфері 
культури і туризму

Управління молоді та спорту (головний 
розпорядник)

Управління молоді та спорту 
(відповідальний виконавець)

Керівництво і управління у сфері молоді 
та спорту

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

Розвиток дитячо-юнацького та резервного 
спорту

Утримання та навчально-тренувальна 
робота комунальних дитячо-юнацьких 
спортивних шкіл

Головне управління житлово-
комунального господарства (головний 

розпорядник)

Головне управління житлово-
комунального господарства 
(відповідальний виконавець)

Керівництво і управління у сфері 
житлово-комунального господарства

Управління капітального будівництва 
(головний розпорядник)

Управління капітального будівництва  
(відповідальний виконавець)

Керівництво і управління у сфері 
капітального будівництва



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

1600000 +334 800,00 +334 800,00 +273 732,00 +334 800,00

1610000 +334 800,00 +334 800,00 +273 732,00 +334 800,00

1610160 0160 0111 +334 800,00 +334 800,00 +273 732,00 +334 800,00

1700000 +148 873,00 +148 873,00 +14 409,00 +148 873,00

1710000 +148 873,00 +148 873,00 +14 409,00 +148 873,00

1710160 0160 0111 +148 873,00 +148 873,00 +14 409,00 +148 873,00

1900000 +132 524,00 +132 524,00 +108 122,00 +132 524,00

1910000 +132 524,00 +132 524,00 +108 122,00 +132 524,00

1910160 0160 0111 +132 524,00 +132 524,00 +108 122,00 +132 524,00

2700000 +743 600,00 +743 600,00 +616 500,00 +743 600,00

2710000 +743 600,00 +743 600,00 +616 500,00 +743 600,00

2710160 0160 0111 +743 600,00 +743 600,00 +616 500,00 +743 600,00

2900000 +124 914,00 +124 914,00 +104 657,00 +124 914,00

2910000 +124 914,00 +124 914,00 +104 657,00 +124 914,00

2910160 0160 0111 +124 914,00 +124 914,00 +104 657,00 +124 914,00

3100000 +109 900,00 +109 900,00 +89 200,00 +109 900,00

3110000 +109 900,00 +109 900,00 +89 200,00 +109 900,00

3110160 0160 0111 +109 900,00 +109 900,00 +89 200,00 +109 900,00

Управління містобудування та 
архітектури (головний розпорядник)

Управління містобудування та 
архітектури (відповідальний виконавець)

Керівництво і управління у сфері 
містобудування та архітектури

Управління державного архітектурно-
будівельного контролю (головний 

розпорядник)

Управління державного архітектурно-
будівельного контролю (відповідальний 

виконавець)

Керівництво і управління у сфері 
державного архітектурно-будівельного 
контролю

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

Департамент з питань економічного 
розвитку, торгівлі та інвестицій 

(головний розпорядник)

Департамент з питань економічного 
розвитку, торгівлі та інвестицій 

(відповідальний виконавець)

Керівництво і управління у сфері 
економіки та торгівлі

Управління з питань надзвичайних 
ситуацій та цивільного захисту 

населення (головний розпорядник)

Управління з питань надзвичайних 
ситуацій та цивільного захисту 

населення (відповідальний виконавець)

Керівництво і управління у сфері з питань 
надзвичайних ситуацій та цивільного 
захисту населення

Управління комунальної власності 
(головний розпорядник)

Управління комунальної власності 
(відповідальний виконавець)

Керівництво і управління у сфері 
комунальної власності



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

3600000 +154 328,00 +154 328,00 +183 771,00 -14 409,00 +154 328,00

3610000 +154 328,00 +154 328,00 +183 771,00 -14 409,00 +154 328,00

3610160 0160 0111 +154 328,00 +154 328,00 +183 771,00 -14 409,00 +154 328,00

3700000 +4 554 051,35 +3 384 400,00 +467 800,00 +1 169 651,35 +4 554 051,35

3710000 +4 554 051,35 +3 384 400,00 +467 800,00 +1 169 651,35 +4 554 051,35

3710160 0160 0111 +572 400,00 +572 400,00 +467 800,00 +572 400,00

3719200 9200 +1 169 651,35 +1 169 651,35 +1 169 651,35

3719240 9240 +1 169 651,35 +1 169 651,35 +1 169 651,35

3719243 9243 0180 +1 169 651,35 +1 169 651,35 +1 169 651,35

3719700 9700 +2 812 000,00 +2 812 000,00 +2 812 000,00

3719770 9770 0180 Інші субвенції з місцевого бюджету +2 812 000,00 +2 812 000,00 +2 812 000,00

Всього видатків +27 607 606,35 +26 437 955,00 +8 005 089,20 -850 000,00 +1 169 651,35 -109 000,00 -109 000,00 -109 000,00 +27 498 606,35

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

Фінансове управління (головний 
розпорядник)

Фінансове управління (відповідальний 
виконавець)

Керівництво і управління у сфері фінансів

Субвенції з місцевого бюджету іншим 
місцевим бюджетам на здійснення 
програм соціального захисту за рахунок 
субвенцій з державного бюджету

Субвенції з місцевих бюджетів іншим 
місцевим бюджетам на виплату грошової 
компенсації за належні для отримання жилі 
приміщення для окремих категорій 
населення за рахунок відповідних субвенцій 
з державного бюджету

Субвенція з місцевого бюджету на виплату 
грошової компенсації за належні для 
отримання жилі приміщення для сімей 
загиблих учасників бойових дій на території 
інших держав, визначених у абзаці першому 
пункту 1 статті 10 Закону України «Про 
статус ветеранів війни, гарантії їх 
соціального захисту», для осіб з 
інвалідністю І-ІІ групи з числа учасників 
бойових дій на території інших держав, які 
стали інвалідами внаслідок поранення, 
контузії, каліцтва або захворювання, 
пов’язаних з перебуванням у цих державах, 
визначених пунктом 7 частини другої 
статті 7 Закону України «Про статус 
ветеранів війни, гарантії їх соціального 
захисту", та які потребують поліпшення 
житлових умов за рахунок відповідної 
субвенції з державного бюджету

Субвенції з місцевого бюджету іншим 
місцевим бюджетам на здійснення 
програм та заходів за рахунок коштів  
місцевих бюджетів



Додаток 4

22 червня  2018 року № 1729

+ збільшено
- зменшено

Код бюджету

Загальний фонд

РАЗОМ

ВСЬОГО ВСЬОГО

11201602000 +1 278 500,00 +1 278 500,00 +1 278 500,00

11201601000 Бюджет Фортечного району +1 169 651,35 +1 169 651,35 +1 533 500,00 +1 533 500,00 +2 703 151,35

Всього +1 169 651,35 +1 169 651,35 +2 812 000,00 +2 812 000,00 +3 981 651,35

до рішення Міської ради міста 
Кропивницького

 Зміни до міжбюджетних трансфертів з міського бюджету місцевим/державному бюджетам на 2018 рік,  визначених  у додатку 4 до 
рішення Міської ради міста Кропивницького від 21 грудня 2017 року № 1360                                                                             

(грн)

Назва місцевого бюджету 
адміністративно-

територіальної одиниці  

Субвенції з міського бюджету іншим місцевим бюджетам на 
здійснення програм соціального захисту за рахунок субвенцій 

з державного бюджету на:

Інші субвенції з міського бюджету 
районним у місті бюджетам на:

виплату грошової компенсації за належні для 
отримання жилі приміщення для сімей загиблих 

учасників бойових дій на території інших 
держав, визначених у абзаці першому пункту 1 
статті 10 Закону України «Про статус ветеранів 
війни, гарантії їх соціального захисту», для осіб 

з інвалідністю І-ІІ групи з числа учасників 
бойових дій на території інших держав, які 

стали інвалідами внаслідок поранення, контузії, 
каліцтва або захворювання, пов’язаних з 

перебуванням у цих державах, визначених 
пунктом 7 частини другої статті 7 Закону 

України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх 
соціального захисту", та які потребують 
поліпшення житлових умов за рахунок 

відповідної субвенції з державного бюджету

державне 
управління

Бюджет Подільського району



Додаток  5

до рішення Міської ради міста Кропивницького
22 червня 2018 року № 1729

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

1100000 -109 000,00

1110000 -109 000,00

1115000 5000 Фізична культура і спорт -109 000,00

1115030 5030 Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту -109 000,00

1115031 5031 0810 Капітальні видатки -109 000,00

Разом бюджет розвитку -109 000,00

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/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 молоді та спорту  (головний розпорядник)

Управління молоді та спорту (відповідальний виконавець)

Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких 
спортивних шкіл
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