
          ПРОЕКТ № 2314
         (доопрацьований)

УКРАЇНА

МІСЬКА РАДА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО

ТРИНАДЦЯТА СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

від 27 листопада 2018 року                                                            № 2012

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

На  підставі  статей  71,  78,  97,  101  Бюджетного  кодексу  України,
статті 26  Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»,
розпорядження Кабінету Міністрів України від 07 листопада 2018 року № 867-р
«Деякі  питання  розподілу  у  2018  році  субвенції  з  державного  бюджету
місцевим  бюджетам  на  здійснення  заходів  щодо  соціально-економічного
розвитку окремих територій», розпоряджень голови Кіровоградської обласної
державної адміністрації  від 19 листопада 2018 року № 858-р,  № 859-р «Про
затвердження розподілу додаткового обсягу медичної субвенції з державного
бюджету місцевим бюджетам на 2018 рік»,  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,  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,  від 22 червня 2018 року № 1729,  від 12 липня 2018 року
№ 1739, від 06 вересня 2018 року № 1823, від 06 листопада 2018 року № 1933)
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. 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  2 942 216,1 тис.  грн,  в  тому  числі
доходи  загального  фонду  міського  бюджету –  2 844 692,1 тис.  грн,  доходи
спеціального фонду міського бюджету 97 524,0 тис. грн, у тому числі бюджету
розвитку 10 834,6 тис. грн, згідно з додатком 1 до цього рішення;

-  видатки міського  бюджету  у  сумі  3 046 137,9 тис.  грн,  в  тому  числі
видатки  загального  фонду  міського  бюджету 2 519 087,3  тис.  грн,  з  них
реверсна  дотація  40  882,9  тис.  грн,  видатки  спеціального  фонду  міського
бюджету 527 050,6 тис. грн;

- профіцит загального фонду міського бюджету у сумі   391 901,8 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 391 901,8 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.  Управлінню  охорони  здоров’я  Міської  ради  міста  Кропивницького
додаткові  обсяги  медичної  субвенції  спрямувати  насамперед  на  обов’язкові
виплати із заробітної плати. У разі виникнення заборгованості із заробітної плати
розпорядники бюджетних коштів до погашення такої заборгованості  не беруть
бюджетних зобов’язань та не здійснюють платежів за видатками, пов’язаними із
стимулюванням, преміюванням працівників закладів охорони здоров’я, та іншими
незахищеними видатками.

5. 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

до рішення Міської ради міста Кропивницького

27 листопада  2018 року № 2012

Зміни до доходів  міського бюджету на 2018 рік, 

+ збільшено

- зменшено

(грн)

Код Всього Загальний фонд

Спеціальний фонд

Всього

40000000 Офіційні трансферти +38 972 563,00 +38 972 563,00

41000000 Від органів державного управління +38 972 563,00 +38 972 563,00

41050000 +17 888 000,00 +17 888 000,00

41051500 +17 888 000,00 +17 888 000,00

41030000 Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам +21 084 563,00 +21 084 563,00

41034500 +21 084 563,00 +21 084 563,00

Всього доходів +38 972 563,00 +38 972 563,00

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

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

розвитку

Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим 
бюджетам
Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих 
видатків у сфері охорони здоров'я за рахунок коштів 
медичної субвенції

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



Додаток 2

до рішення Міської ради міста Кропивницького
27 листопада  2018 року № 2012

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

(нова редакція)

(грн)

Код  Разом Загальний фонд

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

Найменування 
згідно з класифікацією фінансування 

бюджету           
в т.ч. бюджет 

розвитку

91 921 764,57 -325 604 851,42 417 526 615,99 416 790 311,40

Фінансування за рахунок зміни 
залишків коштів бюджетів

91 921 764,57 -325 604 851,42 417 526 615,99 416 790 311,40

у т.ч. за рахунок зміни залишку коштів 91 921 764,57 66 296 942,90 25 624 821,67 24 888 517,08

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

4 390 219,54 4 257 250,14 132 969,40 27 344,09
Кошти, що передаються із загального 

фонду бюджету до бюджету розвитку 
(спеціального фонду)                                     

 

-391 901 794,32 391 901 794,32 391 901 794,32

Позики, надані міжнародними 
фінансовими організаціями

103 921 764,57 -325 604 851,42 429 526 615,99 428 790 311,40

Фінансування за борговими операціями 

401000  Запозичення 

401200  Зовнішні запозичення 

Довгострокові зобов'язання 

Фінансування за активними 
операціями

91 921 764,57 -325 604 851,42 417 526 615,99 416 790 311,40

91 921 764,57 -325 604 851,42 417 526 615,99 416 790 311,40

у т.ч. за рахунок зміни залишку коштів 91 921 764,57 66 296 942,90 25 624 821,67 24 888 517,08

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

4 390 219,54 4 257 250,14 132 969,40 27 344,09

Кошти, що передаються із загального 
фонду бюджету до бюджету розвитку 

(спеціального фонду)                                     
         

-391 901 794,32 391 901 794,32 391 901 794,32

103 921 764,57 -325 604 851,42 429 526 615,99 428 790 311,40



Додаток 3
до рішення Міської ради міста Кропивницького
27 листопада  2018 року № 2012

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

грн

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 +379 288,78 +379 288,78 -100 000,00 +100 000,00 +4 368 711,22 +4 368 711,22 +4 368 711,22 +4 748 000,00

0610000 Управління освіти (відповідальний виконавець) +379 288,78 +379 288,78 -100 000,00 +100 000,00 +4 368 711,22 +4 368 711,22 +4 368 711,22 +4 748 000,00

0611000 1000 Освіта +379 288,78 +379 288,78 -100 000,00 +100 000,00 -521 728,78 -521 728,78 -521 728,78 -142 440,00

0611010 1010 0910 Надання дошкільної освіти +100 000,00 +100 000,00 +100 000,00 -314 760,44 -314 760,44 -314 760,44 -214 760,44

0611020 1020 0921 +459 288,78 +459 288,78 +459 288,78

0611030 1030 0921 -100 000,00 -100 000,00 -100 000,00 -100 000,00

0611040 1040 0922 -80 000,00 -80 000,00 +80 000,00 +80 000,00 +80 000,00

0611070 1070 0922 -127 679,56 -127 679,56 -127 679,56 -127 679,56

0611090 1090 0960 -159 288,78 -159 288,78 -159 288,78 -159 288,78

0617300 7300 Будівництво та регіональний розвиток +4 890 440,00 +4 890 440,00 +4 890 440,00 +4 890 440,00

0617360 7360 Виконання інвестиційних проектів +4 890 440,00 +4 890 440,00 +4 890 440,00 +4 890 440,00

0617363 7363 0490 +4 890 440,00 +4 890 440,00 +4 890 440,00 +4 890 440,00

+4 748 000,00 +4 748 000,00 +4 748 000,00 +4 748 000,00

0700000 +17 888 000,00 +17 888 000,00 +21 300,00 +2 200 000,00 +2 200 000,00 +2 200 000,00 +20 088 000,00

0710000 +17 888 000,00 +17 888 000,00 +21 300,00 +2 200 000,00 +2 200 000,00 +2 200 000,00 +20 088 000,00

0710160 0160 0111 +21 300,00

Код програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевого 
бюджету

Код типової 
програмної 

класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевого 
бюджету

Код 
функціональн

ої 
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 
спожива

ннякомунальні послуги 
та енергоносії

 оплата 
праці 

комунальні 
послуги та 
енергоносії

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

Надання загальної середньої освіти вечiрнiми 
(змінними) школами

Надання загальної середньої освіти 
загальноосвiтнiми школами-iнтернатами, 
загальноосвітніми санаторними школами-
інтернатами

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

Надання позашкільної освіти позашкільними 
закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з 
дітьми

Виконання інвестиційних проектів в рамках 
здійснення заходів щодо соціально-економічного 
розвитку окремих територій

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

Управління охорони здоров’я (головний 
розпорядник)

Управління охорони здоров’я (відповідальний 
виконавець)

Керівництво і управління у сфері охорони 
здоров'я



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

0712000 2000 +17 888 000,00 +17 888 000,00 +2 200 000,00 +2 200 000,00 +2 200 000,00 +20 088 000,00

+16 024 000,00 +16 024 000,00 +16 024 000,00

+1 300 000,00 +1 300 000,00 +1 300 000,00

+564 000,00 +564 000,00 +564 000,00

0712010 2010 0731 +10 058 600,00 +10 058 600,00 +2 200 000,00 +2 200 000,00 +2 200 000,00 +12 258 600,00

+8 758 600,00 +8 758 600,00 +8 758 600,00

+1 300 000,00 +1 300 000,00 +1 300 000,00

0712020 2020 0732 +290 000,00 +290 000,00 +290 000,00

+290 000,00 +290 000,00 +290 000,00

0712030 2030 0733 +2 836 700,00 +2 836 700,00 +2 836 700,00

+2 836 700,00 +2 836 700,00 +2 836 700,00

0712080 2080 0721 +3 229 400,00 +3 229 400,00 +3 229 400,00

+3 229 400,00 +3 229 400,00 +3 229 400,00

0712100 2100 0722 Стоматологічна допомога населенню +909 300,00 +909 300,00 +909 300,00

+909 300,00 +909 300,00 +909 300,00

0712140 2140 +564 000,00 +564 000,00 +564 000,00

0712144 2144 0763 +564 000,00 +564 000,00 +564 000,00

1000000 +8 450,00

1010000 +8 450,00

1014000 4000 Культура і мистецтво +8 450,00

1014030 4030 0824 Забезпечення діяльності бібліотек -4 310,00 -4 310,00 -4 310,00

1014060 4060 0828 +4 310,00 +4 310,00 +8 450,00 +4 310,00

1100000 -17 300,00 -17 300,00 +817 300,00 +817 300,00 +817 300,00 +800 000,00

1110000 -17 300,00 -17 300,00 +817 300,00 +817 300,00 +817 300,00 +800 000,00

1117300 7300 Будівництво та регіональний розвиток +824 000,00 +824 000,00 +824 000,00 +824 000,00

1117360 7360 Виконання інвестиційних проектів +824 000,00 +824 000,00 +824 000,00 +824 000,00

Охорона здоров'я 

за рахунок  медичної субвенції з державного 
бюджету на оплату праці

цільові видатки на лікування хворих на хронічну 
ниркову недостатність методом гемодіалізу

цільові видатки на лікування хворих на цукровий і 
нецукровий діабет

Багатопрофільна стаціонарна медична допомога 
населенню

за рахунок  медичної субвенції з державного 
бюджету

цільові видатки на лікування хворих на хронічну 
ниркову недостатність методом гемодіалізу

Спеціалізована стаціонарна медична допомога 
населенню

за рахунок  медичної субвенції з державного 
бюджету

Лікарсько-акушерська допомога  вагітним, 
породіллям та новонародженим

за рахунок  медичної субвенції з державного 
бюджету

Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, 
крім первинної медичної допомоги

за рахунок  медичної субвенції з державного 
бюджету

за рахунок  медичної субвенції з державного 
бюджету

Програми і централізовані заходи у галузі охорони 
здоров’я

Централізовані заходи з лікування хворих на 
цукровий та нецукровий діабет (за рахунок 
цільових видатків на лікування хворих на цукровий 
і нецукровий діабет)

Відділ культури і туризму (головний 
розпорядник)

Відділ культури і туризму (відповідальний 
виконавець)

Забезпечення діяльності палаців i будинків 
культури, клубів, центрів дозвілля та iнших 
клубних закладів

Управління молоді та спорту (головний 
розпорядник)

Управління молоді та спорту (відповідальний 
виконавець)



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

1117363 7363 0490 +824 000,00 +824 000,00 +824 000,00 +824 000,00

+800 000,00 +800 000,00 +800 000,00 +800 000,00

1117500 7500 Зв'язок, телекомунікації та інформатика -17 300,00 -17 300,00 -6 700,00 -6 700,00 -6 700,00 -24 000,00

1117530 7530 0460 -17 300,00 -17 300,00 -6 700,00 -6 700,00 -6 700,00 -24 000,00

1200000 +15 536 563,00 +15 536 563,00 +15 536 563,00 +15 536 563,00

1210000 +15 536 563,00 +15 536 563,00 +15 536 563,00 +15 536 563,00

1217300 7300 Будівництво та регіональний розвиток +16 002 661,00 +16 002 661,00 +16 002 661,00 +16 002 661,00

1217360 7360 Виконання інвестиційних проектів +16 002 661,00 +16 002 661,00 +16 002 661,00 +16 002 661,00

1217363 7363 0490 +16 002 661,00 +16 002 661,00 +16 002 661,00 +16 002 661,00

+15 536 563,00 +15 536 563,00 +15 536 563,00 +15 536 563,00

1217400 7400 -1076 098,00 -1076 098,00 -1076 098,00 -1076 098,00

1217460 7460 -1076 098,00 -1076 098,00 -1076 098,00 -1076 098,00

1217461 7461 0456 -1076 098,00 -1076 098,00 -1076 098,00 -1076 098,00

1217600 7600 +610 000,00 +610 000,00 +610 000,00 +610 000,00

1217670 7670 0490 +610 000,00 +610 000,00 +610 000,00 +610 000,00

1500000 -2 200 000,00 -2 200 000,00 -2 200 000,00 -2 200 000,00

1510000 -2 200 000,00 -2 200 000,00 -2 200 000,00 -2 200 000,00

1512000 2000 +400 000,00 +400 000,00 +400 000,00 +400 000,00

1512010 2010 0731 +400 000,00 +400 000,00 +400 000,00 +400 000,00

1517300 7300 Будівництво та регіональний розвиток -2 600 000,00 -2 600 000,00 -2 600 000,00 -2 600 000,00

1517370 7370 0443 -2 600 000,00 -2 600 000,00 -2 600 000,00 -2 600 000,00

Всього видатків +18 249 988,78 +18 249 988,78 -70 250,00 +100 000,00 +20 722 574,22 +20 722 574,22 +20 722 574,22 +38 972 563,00

Виконання інвестиційних проектів в рамках 
здійснення заходів щодо соціально-економічного 
розвитку окремих територій

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

Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та 
інформатики

Головне управління житлово-комунального 
господарства  (головний розпорядник)

Головне управління житлово-комунального 
господарства (відповідальний виконавець)

Виконання інвестиційних проектів в рамках 
здійснення заходів щодо соціально-економічного 
розвитку окремих територій

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

Транспорт та транспортна інфраструктура, 
дорожнє господарство

Утримання та розвиток автомобільних доріг та 
дорожньої інфраструктури

Утримання та розвиток автомобільних доріг та 
дорожньої інфраструктури за рахунок коштів 
місцевого бюджету

Інші програми та заходи, пов'язані з 
економічною діяльністю

Внески до статутного капіталу суб'єктів 
господарювання

Управління капітального будівництва  
(головний розпорядник)

Управління капітального будівництва 
(відповідальний виконавець)

Охорона здоров'я 

Багатопрофільна стаціонарна медична допомога 
населенню

Реалізація інших заходів щодо соціально-
економічного розвитку території



Додаток  4

до рішення Міської ради міста Кропивницького

27 листопада  2018 року № 2012

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

грн

0600000 +4 368 711,22

0610000 Управління освіти (відповідальний виконавець) +4 368 711,22

0611000 1000 Освіта -521 728,78

0611010 1010 0910 Надання дошкільної освіти Капітальні видатки -314 760,44

0611040 1040 0922 Капітальні видатки +80 000,00

0611070 1070 0922 Капітальні видатки -127 679,56

0611090 1090 0960 Капітальні видатки -159 288,78

0617300 7300 Будівництво та регіональний розвиток +4 890 440,00

0617360 7360 Виконання інвестиційних проектів +4 890 440,00

0617363 7363 0490 +4 890 440,00

+4 748 000,00

+142 440,00

+1 493 500,00

за рахунок субвенції з державного бюджету +1 450 000,00

+43 500,00

+1 431 700,00

за рахунок субвенції з державного бюджету +1 390 000,00

+41 700,00

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)

Надання загальної середньої освіти загальноосвiтнiми 
школами-iнтернатами, загальноосвітніми санаторними 
школами-інтернатами

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

Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, 
заходи із позашкільної роботи з дітьми

Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів 
щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

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

співфінансування з міського бюджету

Придбання спортивних майданчиків для загальноосвітніх 
навчальних закладів у місті Кропивницькому, у тому числі:

співфінансування з міського бюджету 

Капітальний ремонт приміщень закладів освіти (заміна вікон 
на металопластикові енергозберігаючі) у                           м. 
Кропивницькому, у тому числі:

співфінансування з міського бюджету 



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 

+144 200,00

за рахунок субвенції з державного бюджету +140 000,00

+4 200,00

+128 750,00

за рахунок субвенції з державного бюджету +125 000,00

+3 750,00

+1 236 000,00

за рахунок субвенції з державного бюджету +1 200 000,00

+36 000,00

+128 750,00

за рахунок субвенції з державного бюджету +125 000,00

+3 750,00

+327 540,00

за рахунок субвенції з державного бюджету +318 000,00

+9 540,00

Капітальний ремонт огорожі КЗ “НВО “Загальноосвітня 
школа I—II ступенів - ліцей № 19 - Позашкільний центр 
міської ради м. Кропивницького Кіровоградської області за 
адресою: вул. Волкова, 24, м. Кропивницький, у тому числі:

співфінансування з міського бюджету 

Капітальний ремонт — заміна віконних блоків на 
металопластикові з енергозберігаючими склопакетами в 
комунальному закладі “Навчально-виховне об’єднання 
“Загальноосвітня школа I—II  ступенів-ліцей № 19 – 
позашкільний центр Кіровоградської міської ради 
Кіровоградської області”, за адресою: вул. Волкова, 24, 
м.Кропивницький, у тому числі:

співфінансування з міського бюджету 

Капітальний ремонт огорожі з встановленням зовнішнього 
освітлення (з виготовленням проектно-кошторисної 
документації) у загальноосвітній школі I—III ступенів № 22 
Кіровоградської міської ради Кіровоградської області за 
адресою м. Кропивницький, селище Гірниче, вул. Лінія 6-а, 
будинок 30, у тому числі:

співфінансування з міського бюджету 

Капітальний ремонт - заміна віконних блоків на 
металопластикові з енергозберігаючими склопакетами в 
комунальному закладі “Навчально-виховне об’єднання           
                          № 35 “Загальноосвітня школа I—III ступенів, 
позашкільний центр Кіровоградської міської ради 
Кіровоградської області”, за адресою: вул. Космонавта 
Попова, 28/20, м.Кропивницький, у тому числі:

співфінансування з міського бюджету 

Капітальний ремонт системи опалення загальноосвітньої 
школи I—III ступенів № 35 Кіровоградської міської ради, у 
тому числі:

співфінансування з міського бюджету 



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 

0700000 +2 200 000,00

0710000 +2 200 000,00

0712000 2000 +2 200 000,00

0712010 2010 0731 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню Капітальні видатки +2 200 000,00

1100000 +817 300,00

1110000 Управління молоді та спорту (відповідальний виконавець) +817 300,00

1117300 7300 Будівництво та регіональний розвиток +824 000,00

1117360 7360 Виконання інвестиційних проектів +824 000,00

1117363 7363 0490 +824 000,00

+800 000,00

+24 000,00

1117500 7500 Зв'язок, телекомунікації та інформатика
1117530 7530 0460 Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики Капітальні видатки

1200000 +15 536 563,00

1210000 +15 536 563,00

1217300 7300 Будівництво та регіональний розвиток +16 002 661,00

1217360 7360 Виконання інвестиційних проектів +16 002 661,00

1217363 7363 0490 +16 002 661,00

+15 536 563,00

+466 098,00

+23 558,00

за рахунок субвенції з державного бюджету +22 871,00

+687,00

+3 567 603,00

за рахунок субвенції з державного бюджету +3 463 692,00

+103 911,00

Управління охорони здоров'я (головний розпорядник)

Управління охорони здоров'я (відповідальний виконавець)

Охорона здоров'я 

Управління молоді та спорту (головний розпорядник)

Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів 
щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

Виготовлення проектно-кошторисної документації на 
реконструкцію стадіону КЗ “КДЮСШ № 2” міської ради     
м. Кропивницького

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

співфінансування з міського бюджету

-6 700,00

-6 700,00

Головне управління житлово-комунального господарства  
(головний розпорядник)

Головне управління житлово-комунального господарства  
(відповідальний виконавець)

Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів 
щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

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

співфінансування з міського бюджету

Капітальний ремонт дороги (з виготовленням проектно-
кошторисної документації) по вул. Верхня Прирічна, 
вул. Луганська в м. Кропивницькому, у тому числі:

співфінансування з міського бюджету 

Капітальний ремонт покриттів проїздів та пішохідних 
доріжок на території Масляниківського кладовища по            
                           вул. Сковороди у м. Кропивницькому, у 
тому числі:

співфінансування з міського бюджету 



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 

+1 854 000,00

за рахунок субвенції з державного бюджету +1 800 000,00
+54 000,00

+515 000,00

за рахунок субвенції з державного бюджету +500 000,00

+15 000,00

+1 493 500,00

за рахунок субвенції з державного бюджету +1 450 000,00
+43 500,00

+1 493 500,00

за рахунок субвенції з державного бюджету +1 450 000,00
+43 500,00

+1 493 500,00

за рахунок субвенції з державного бюджету +1 450 000,00
+43 500,00

+1 493 500,00

за рахунок субвенції з державного бюджету +1 450 000,00
+43 500,00

+2 626 500,00

за рахунок субвенції з державного бюджету +2 550 000,00
+76 500,00

+1 442 000,00

за рахунок субвенції з державного бюджету +1 400 000,00
+42 000,00

Капітальний ремонт дороги по вул. Велика Пермська,             
               м. Кропивницький (Кіровоград), у тому числі:

співфінансування з міського бюджету 
Реконструкція греблі р. Сугоклея, м. Кропивницький з 
виготовленням проектно-кошторисної документації,  у тому 
числі:

співфінансування з міського бюджету 

Капітальний ремонт провулку Середнього від вул. Генерала 
Родимцева до вул. Кримської (з виготовленням проектно-
кошторисної документації),  у тому числі:

співфінансування з міського бюджету 
Капітальний ремонт вул. Приміської від пров. Кар’єрного до 
греблі р. Сугоклея з виготовленням проектно-кошторисної 
документації, у тому числі:

співфінансування з міського бюджету 
Капітальний ремонт вул. Габдрахманова від вул. Вокзальної 
до вул. Юрія Бутусова (Панфіловців) з виготовленням 
проектно-кошторисної документації, у тому числі:

співфінансування з міського бюджету 
Капітальний ремонт вул. Рівненської (від вул. Соборної до 
пров. Миргородського), пров. Плетеного, 
пров. Миргородського (від вул. Рівненської до вул. Верхної 
Биківської) з виготовленням проектно-кошторисної 
документації, у тому числі:

співфінансування з міського бюджету 
Реконструкція парку-пам’ятки садово-паркового мистецтва 
місцевого значення “Перемоги” з виготовленням проектно-
кошторисної документації, у тому числі:

співфінансування з міського бюджету 
Капітальний ремонт прорізів (заміна віконних блоків) у 
багатоповерхових житлових будинках м. Кропивницький, у 
тому числі виготовлення проектно-кошторисної 
документації, у тому числі:

співфінансування з міського бюджету 



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 

1217400 7400 -1 076 098,00

1217460 7460 -1 076 098,00

1217461 7461 0456 Капітальні видатки -1 076 098,00

1217600 7600 +610 000,00

1217670 7670 0490 Капітальні видатки +610 000,00

КП "УНІВЕРСАЛ  2005" +610 000,00

1500000 -2 200 000,00

1510000 -2 200 000,00

1512000 2000 +400 000,00

1512010 2010 0731 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню Капітальні видатки +400 000,00

1517300 7300 Будівництво та регіональний розвиток -2 600 000,00

1517310 7310 0443 Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства -1 600 000,00

1517370 7370 0443 -1 000 000,00

-1 000 000,00

Разом бюджет розвитку +20 722 574,22

Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє 
господарство

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої 
інфраструктури

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої 
інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету

Інші програми та заходи, пов'язані з економічною 
діяльністю

Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання

Управління капітального будівництва  (головний 
розпорядник)

Управління капітального будівництва (відповідальний 
виконавець)

Охорона здоров'я 

Реконструкція господарчого блоку  пологового будинку по 
вул.Олени Журливої, 1 під житловий будинок

Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного 
розвитку території

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

співфінансування з міського бюджету
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