
          ПРОЕКТ № 2377

УКРАЇНА

МІСЬКА РАДА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО

ТРИНАДЦЯТА СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

від 19 грудня 2018 року                                                            №  2242

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, 72, 78, 85, 97, 101 Бюджетного кодексу України,
статті 26  Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»,
розпоряджень  голови  Кіровоградської  облдержадміністрації  від  10  грудня
2018  року  №  993-р  «Про  затвердження  розподілу  субвенції  з  державного
бюджету  місцевим  бюджетам  на  проектні,  будівельно-ремонтні  роботи,
придбання  житла  та  приміщень  для  розвитку  сімейних  та  інших  форм
виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, осіб з
їх  числа»,  від  12  грудня  2018  року  №  1013-р  «Про  перерозподіл  обсягів
субвенції  з  державного  бюджету  місцевим  бюджетам  на  надання  державної
підтримки особам з особливими освітніми потребами», від 18 грудня 2018 року
№  1035-р  «Про  внесення  змін  до  обсягів  субвенції  з  державного  бюджету
місцевим бюджетам на виплату допомог населенню», від 18 грудня 2018 року
№ 1030-р «Про внесення змін до затверджених обсягів субвенції з державного
бюджету  (на  виплату  грошової  компенсації  за  належні  для  отримання  жилі
приміщення для деяких категорій  осіб)»,  від  20 грудня 2018 року № 1047-р
«Про  перерозподіл  обсягів  субвенції  з  державного  бюджету  місцевим
бюджетам  на  надання  пільг  та  житлових  субсидій  населенню»,  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,  від 22 червня 2018 року № 1729,  від 12 липня 2018 року



№ 1739, від 06 вересня 2018 року № 1823, від 06 листопада 2018 року   № 1933,
від 27 листопада 2018 року № 2012) 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  2 913 429,6 тис.  грн,  в  тому  числі

доходи  загального  фонду  міського  бюджету –  2 826 549,1 тис.  грн,  доходи
спеціального фонду міського бюджету 86 880,5 тис. грн, у тому числі бюджету
розвитку 10 834,6 тис. грн, згідно з додатком 1 до цього рішення;

-  видатки міського  бюджету  у  сумі  3 015 651,4 тис.  грн,  в  тому  числі
видатки  загального  фонду  міського  бюджету 2 508 076,6 тис.  грн,  з  них
реверсна  дотація  40  882,9  тис.  грн,  видатки  спеціального  фонду  міського
бюджету 507 574,8 тис. грн;

- профіцит загального фонду міського бюджету у сумі   383 069,4 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 383 069,4 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.

3. 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
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Додаток 1

до рішення Міської ради міста Кропивницького

19 грудня  2018 року № 2242

Зміни до доходів  міського бюджету на 2018 рік, 

+ збільшено

- зменшено

(грн)

Код Всього Загальний фонд

Спеціальний фонд

Всього

40000000 Офіційні трансферти -28 786 519,82 -18 143 046,27 -10 643 473,55

41000000 Від органів державного управління -28 786 519,82 -18 143 046,27 -10 643 473,55

41050000 -28 786 519,82 -18 143 046,27 -10 643 473,55

41050100 +36 168 200,00 +36 168 200,00

41050300 -61 100 000,00 -61 100 000,00

41050400 +1 891 108,64 +1 891 108,64

41050500 -125 900,00 -125 900,00

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 надання пільг та 
житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, 
природного газу, послуг тепло-, водопостачання і 
водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і 
споруд та прибудинкових територій), управління 
багатоквартирним будинком, вивезення побутового 
сміття та рідких нечистот за рахунок відповідної 
субвенції з державного бюджету

Субвенція з  місцевого бюджету на виплату допомоги 
сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, особам, які не 
мають права на пенсію, особам з інвалідністю, дітям з 
інвалідністю, тимчасової державної допомоги дітям, 
тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій 
особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не 
набула права на пенсійну виплату, допомоги по догляду 
за особами з інваліданістю І чи ІІ групи внаслідок 
психічного розладу, компенсаційної виплати 
непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою 
з інвалідністю І групи, а також за особою, яка досягла 
80-річного віку  за рахунок відповідної субвенції з 
державного бюджету

Субвенція з місцевого бюджету на виплату грошової 
компенсації за належні для отримання жилі приміщення 
для сімей загиблих осіб, визначених абзацами  5-8 
пункту 1 статті 10 Закону України "Про статус ветеранів 
війни, гарантії їх соціального захисту", для осіб з 
інвалідністю І - ІІ групи, яка настала внаслідок 
поранення, контузії, каліцтва або захворювання, 
одержаних під час безпосередньої участі в 
антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, 
визначених пунктами 11-14 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      

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      



Код Всього Загальний фонд

Спеціальний фонд

Всього
 Найменування доходів згідно із бюджетною 

класифікацією 
в  т.ч. 

бюджет 
розвитку

41050600 -6 900,00 -6 900,00

41050700 -664 000,00 -664 000,00

41050900 +1 163 645,09 +1 163 645,09

41051000 +2 500 000,00 +2 500 000,00

41051200 -469 200,00 -469 200,00

41051500 +2 500 000,00 +2 500 000,00

41052900 -10 643 473,55 -10 643 473,55

Всього доходів -28 786 519,82 -18 143 046,27 -10 643 473,55

Субвенція з місцевого бюджету на виплату грошової 
компенсації за належні для отримання жилі приміщення 
для внутрішньо переміщених осіб, які захищали 
незалежність, суверенітет та територіальну цілісність 
України і брали безпосередню участь в 
антитерористичній операції, забезпечені її проведення, 
перебуваючи безпосередньо в районах 
антитерористичної операції у період її проведення, та 
визначені інвалідами війни ІІІ групи відповідно до 
пунктів 11-14 частини другої статті 7 або учасниками 
бойових дій відповідно до пунктів 19 - 20 частини 
першої статті 6 Закону України "Про статус ветеранів 
війни, гарантії їх соціального захисту", та які 
потребують поліпшення житлових умов за рахунок 
відповідної субвенції з державного бюджету  

Субвенція з місцевого бюджету 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 за рахунок 
відповідної субвенції з державного бюджету

Субвенція з місцевого бюджету на проектні, будівельно-
ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для 
розвитку сімейних та інших форм виховання, 
наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-
сиріт, осіб з їх числа за рахунок відповідної субвенції з 
держаного бюджету

Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих 
видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої 
субвенції

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

Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих 
видатків у сфері охорони здоров'я за рахунок коштів 
медичної субвенції

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

до рішення Міської ради міста Кропивницького
19 грудня  2018 року № 2242

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

92 721 764,57 -315 972 496,51 408 694 261,08 407 957 956,49

Фінансування за рахунок зміни 
залишків коштів бюджетів

92 721 764,57 -315 972 496,51 408 694 261,08 407 957 956,49

у т.ч. за рахунок зміни залишку коштів 92 721 764,57 67 096 942,90 25 624 821,67 24 888 517,08

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

3 590 219,54 3 457 250,14 132 969,40 27 344,09
Кошти, що передаються із загального 

фонду бюджету до бюджету розвитку 
(спеціального фонду)                                     

 

-383 069 439,41 383 069 439,41 383 069 439,41

Позики, надані міжнародними 
фінансовими організаціями

104 721 764,57 -315 972 496,51 420 694 261,08 419 957 956,49

Фінансування за борговими операціями 

401000  Запозичення 

401200  Зовнішні запозичення 

Довгострокові зобов'язання 

Фінансування за активними 
операціями

92 721 764,57 -315 972 496,51 408 694 261,08 407 957 956,49

92 721 764,57 -315 972 496,51 408 694 261,08 407 957 956,49

у т.ч. за рахунок зміни залишку коштів 92 721 764,57 67 096 942,90 25 624 821,67 24 888 517,08

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

3 590 219,54 3 457 250,14 132 969,40 27 344,09

Кошти, що передаються із загального 
фонду бюджету до бюджету розвитку 

(спеціального фонду)                                     
         

-383 069 439,41 383 069 439,41 383 069 439,41

104 721 764,57 -315 972 496,51 420 694 261,08 419 957 956,49
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Додаток 3
до рішення Міської ради міста Кропивницького
19 грудня 2018 року № 2242

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  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 +2 730 800,00 +2 730 800,00 +2 072 432,26 +810 000,00 +2 730 800,00

0610000 Управління освіти (відповідальний виконавець) +2 730 800,00 +2 730 800,00 +2 072 432,26 +810 000,00 +2 730 800,00

0611000 1000 Освіта +2 730 800,00 +2 730 800,00 +2 072 432,26 +810 000,00 +2 730 800,00

у тому числі:

+2 500 000,00 +2 500 000,00 +2 049 200,00 +2 500 000,00

-469 200,00 -469 200,00 -46 832,74 -469 200,00

0611010 1010 0910 Надання дошкільної освіти -313 367,00 -313 367,00 -700 000,00 +486 633,00 -313 367,00

0611020 1020 0921 +967 351,00 +967 351,00 +1 502 367,26 +86 167,00 +967 351,00

у тому числі:

+2 500 000,00 +2 500 000,00 +2 049 200,00 +2 500 000,00

-469 200,00 -469 200,00 -46 832,74 -469 200,00

0611040 1040 0922 -4 800,00 -4 800,00 -4 800,00 -4 800,00

0611070 1070 0922 -30 000,00 -30 000,00 -80 000,00 +50 000,00 -30 000,00

0611090 1090 0960 +160 000,00 +160 000,00 +160 000,00 +160 000,00

0611110 1110 0930 +1 870 000,00 +1 870 000,00 +1 350 065,00 +1 870 000,00

0611120 1120 0941 +49 616,00 +49 616,00 +49 616,00

0611160 1160 Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти +32 000,00 +32 000,00 +32 000,00 +32 000,00

0611161 1161 0990 +32 000,00 +32 000,00 +32 000,00 +32 000,00

Код програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевого 
бюджету

Код типової 
програмної 

класифікації 
видатків та 

кредитування 
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 ровитку
комунальні послуги та 

енергоносії
 оплата 
праці 

комунальні 
послуги та 
енергоносії

Управління освіти (головний розпорядник)

субвенція з обласного бюджету на здійснення 
переданих видатків у сфері освіти за рахунок 
освітньої субвенції

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

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

субвенція з обласного бюджету на здійснення 
переданих видатків у сфері освіти за рахунок 
освітньої субвенції

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

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

Підготовка кадрів професійно-технічними 
закладами та іншими закладами освіти

Підготовка кадрів вищими навчальними 
закладами І-ІІ рівнів акредитації (коледжами, 
технікумами, училищами)

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері 
освіти
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16=5+10

0700000 +2 500 000,00 +2 500 000,00 +2 500 000,00

0710000 +2 500 000,00 +2 500 000,00 +2 500 000,00

0712000 2000 +2 500 000,00 +2 500 000,00 +2 500 000,00

+2 500 000,00 +2 500 000,00 +2 500 000,00

0712010 2010 0731 +1 600 000,00 +1 600 000,00 +1 600 000,00

+1 600 000,00 +1 600 000,00 +1 600 000,00

0712020 2020 0732 -59 810,00 -59 810,00 -59 810,00

0712030 2030 0733 +59 810,00 +59 810,00 +59 810,00

0712080 2080 0721 -113 620,00 -113 620,00 -113 620,00

-113 620,00 -113 620,00 -113 620,00

0712100 2100 0722 Стоматологічна допомога населенню +113 620,00 +113 620,00 +113 620,00

+113 620,00 +113 620,00 +113 620,00

0712140 2140 +900 000,00 +900 000,00 +900 000,00

0712144 2144 0763 +900 000,00 +900 000,00 +900 000,00

0900000 + 1 163 645,09 + 1 163 645,09 + 1 163 645,09 + 1 163 645,09

0910000 + 1 163 645,09 + 1 163 645,09 + 1 163 645,09 + 1 163 645,09

0916000 6000 Житлово-комунальне господарство + 1 163 645,09 + 1 163 645,09 + 1 163 645,09 + 1 163 645,09

0916080 6080 + 1 163 645,09 + 1 163 645,09 + 1 163 645,09 + 1 163 645,09

0916083 6083 0610 + 1 163 645,09 + 1 163 645,09 + 1 163 645,09 + 1 163 645,09

1100000 -4 000,00 -4 000,00 +4 000,00 +4 000,00 +4 000,00

1110000 -4 000,00 -4 000,00 +4 000,00 +4 000,00 +4 000,00

1115000 5000 Фізична культура і спорт -4 000,00 -4 000,00 +4 000,00 +4 000,00 +4 000,00

1115030 5030 Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту -4 000,00 -4 000,00 +4 000,00 +4 000,00 +4 000,00

1115031 5031 0810 -4 000,00 -4 000,00 +4 000,00 +4 000,00 +4 000,00

Управління охорони здоров’я (головний 
розпорядник)

Управління охорони здоров’я (відповідальний 
виконавець)

Охорона здоров'я 

субвенція з обласного бюджету на здійснення 
переданих видатків у сфері охорони здоров'я за 
рахунок медичної  субвенції

Багатопрофільна стаціонарна медична допомога 
населенню

субвенція з обласного бюджету на здійснення 
переданих видатків у сфері охорони здоров'я за 
рахунок медичної  субвенції

Спеціалізована стаціонарна медична допомога 
населенню

Лікарсько-акушерська допомога  вагітним, 
породіллям та новонародженим

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 
субвенції з обласного бюджету на здійснення 
видатків у сфері охорони здоров'я за рахунок 
медичної субвенції)

Управління з питань прав захисту дітей 
(головний розпорядник)

Управління з питань прав захисту дітей 
(головний розпорядник)

Реалізація державних та місцевих житлових 
програм

Проектні, будівельно-ремонтні роботи, 
придбання житла та приміщень для розвитку 
сімейних та інших форм виховання, наближених 
до сімейних, та забезпечення житлом дітей-
сиріт, осіб з їх числа (за рахунок субвенції з 
державного бюджету)

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

1200000

1210000

1216000 6000 Житлово-комунальне господарство

1216070 6070

1216072 6072 0640

1500000 -10 000 000,00 -10 000 000,00 -10 000 000,00 -10 000 000,00

1510000 -10 000 000,00 -10 000 000,00 -10 000 000,00 -10 000 000,00

1517300 7300 Будівництво та регіональний розвиток -10 000 000,00 -10 000 000,00 -10 000 000,00 -10 000 000,00

1517310 7310 0443 -2 600 000,00 -2 600 000,00 -2 600 000,00 -2 600 000,00

1517330 7330 0443 -8 000 000,00 -8 000 000,00 -8 000 000,00 -8 000 000,00

1517370 7370 0490 + 600 000,00 +600 000,00 +600 000,00 +600 000,00

1900000 +10 000 000,00 +10 000 000,00 +17 579,00 +10 000 000,00

1910000 +10 000 000,00 +10 000 000,00 +17 579,00 +10 000 000,00

1910160 0160 0111 +12 010,00 +12 010,00 +17 579,00 +12 010,00

1913000 3000 Соціальний захист та соціальне забезпечення +9 987 990,00 +9 987 990,00 +9 987 990,00

1913030 3030 +9 987 990,00 +9 987 990,00 +9 987 990,00

1913032 3032 1070 -8 000,00 -8 000,00 -8 000,00

1913033 3033 1070 +8 095 990,00 +8 095 990,00 +8 095 990,00

1913036 3036 1070 +1 900 000,00 +1 900 000,00 +1 900 000,00

Головне управління житлово-комунального 
господарства  (головний розпорядник)

-10 643 473,55 -10 643 473,55 -10 643 473,55

Головне управління житлово-комунального 
господарства (відповідальний виконавець) -10 643 473,55 -10 643 473,55 -10 643 473,55

-10 643 473,55 -10 643 473,55 -10 643 473,55

Регулювання цін/тарифів на житлово-
комунальні послуги

-10 643 473,55 -10 643 473,55 -10 643 473,55

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 населенню такі послуги, та 
тарифами, що затверджувалися та/або 
погоджувалися органами державної влади чи 
місцевого самоврядування за рахунок субвенції з 
державного бюджету

-10 643 473,55 -10 643 473,55 -10 643 473,55

Управління капітального будівництва  
(головний розпорядник)

Управління капітального будівництва 
(відповідальний виконавець)

Будівництво об'єктів житлово-комунального 
господарства

Будівництво інших об'єктів соціальної та 
виробничої інфраструктури комунальної 
власності

Реалізація інших заходів щодо соціально-
економічного розвитку території 

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

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

Надання пільг окремим категоріям громадян з 
оплати послуг зв'язку

Компенсаційні виплати на пільговий проїзд 
автомобільним транспортом окремим 
категоріям громадян

Компенсаційні виплати на пільговий проїзд 
електротранспортом окремим категоріям 
громадян
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2900000 +100 000,00 +100 000,00 +100 000,00

2910000 +100 000,00 +100 000,00 +100 000,00

2919800 9800 0180 +100 000,00 +100 000,00 +100 000,00

3600000

3610000

3617100 7100 -11 100,00 -11 100,00 -11 100,00

3617130 7130 0421 -11 100,00 -11 100,00 -11 100,00

3617500 7500 Зв'язок, телекомунікації та інформатика +11 100,00 +11 100,00 +11 100,00

3617530 7530 0460 +11 100,00 +11 100,00 +11 100,00

3700000 -23 837 491,36 -25 595 800,00 +1 758 308,64 -23 837 491,36

3710000 -23 837 491,36 -25 595 800,00 +1 758 308,64 -23 837 491,36

3719200 9200 -23 837 491,36 -25 595 800,00 +1 758 308,64 -23 837 491,36

3719210 9210 0180 +36 168 200,00 +36 168 200,00 +36 168 200,00

Управління з питань надзвичайних ситуацій 
та цивільного захисту населення  (головний 

розпорядник)

Управління з питань надзвичайних ситуацій та 
цивільного захисту населення (відповідальний 

виконавець)

Субвенція з місцевого бюджету державному 
бюджету на виконання програм соціально-
економічного розвитку регіонів (на 
виконання міської 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)

Сільське, лісове, рибне господарство та 
мисливство

Здійснення заходів із землеустрою 

Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та 
інформатики

Фінансове управління  (головний розпорядник)

Фінансове управління (відповідальний 
виконавець)

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

Субвенція з місцевого бюджету на надання пільг 
та житлових субсидій населенню на оплату 
електроенергії, природного газу, послуг тепло-, 
водопостачання і водовідведення, квартирної 
плати (утримання будинків і споруд та 
прибудинкових територій), управління 
багатоквартирним будинком, вивезення 
побутового сміття та рідких нечистот за рахунок 
відповідної субвенції з державного бюджету 
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3719230 9230 0180 -61 100 000,00 -61 100 000,00 -61 100 000,00

3719240 9240 +1 758 308,64 +1 758 308,64 +1 758 308,64

3719241 9241 0180 +1 891 108,64 +1 891 108,64 +1 891 108,64

3719242 9242 0180 -6 900,00 -6 900,00 -6 900,00

Субвенція з місцевого бюджету на виплату 
допомоги сім`ям з дітьми, малозабезпеченим 
сім`ям, особам, які не мають права на пенсію, 
особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, 
тимчасової державної допомоги дітям, 
тимчасової державної соціальної допомоги 
непрацюючій особі, яка досягла загального 
пенсійного віку, але не набула права на пенсійну 
виплату, допомоги по догляду за особами з 
інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного 
розладу, компенсаційної виплати непрацюючій 
працездатній особі, яка доглядає за особою з 
інвалідністю I групи, а також за особою, яка 
досягла 80-річного віку за рахунок відповідної 
субвенції 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 осіб, 
визначених абзацами 5 - 8 пункту 1 статті 10 
Закону України "Про статус ветеранів війни, 
гарантії їх соціального захисту", для осіб з 
інвалідністю I - II групи, яка настала внаслідок 
поранення, контузії, каліцтва або захворювання, 
одержаних під час безпосередньої участі в 
антитерористичній операції, забезпеченні її 
проведення, визначених пунктами 11 - 14 
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

Субвенція з місцевого бюджету на виплату 
грошової компенсації за належні для отримання 
жилі приміщення для внутрішньо переміщених 
осіб, які захищали незалежність, суверенітет 
та територіальну цілісність України і брали 
безпосередню участь в антитерористичній 
операції, забезпеченні її проведення, 
перебуваючи безпосередньо в районах 
антитерористичної операції у період її 
проведення, та визнані особами з інвалідністю 
внаслідок війни III групи відповідно до пунктів 
11 - 14 частини другої статті 7 або учасниками 
бойових дій відповідно до пунктів 19 - 20 
частини першої статті 6 Закону України "Про 
статус ветеранів війни, гарантії їх соціального 
захисту", та які потребують поліпшення 
житлових умов за рахунок відповідної субвенції 
з державного бюджету



6

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

3719243 9243 0180 -125 900,00 -125 900,00 -125 900,00

3719250 9250 0180 -664 000,00 -664 000,00 -664 000,00

Всього видатків -8 510 691,36 -10 269 000,00 +2 090 011,26 +810 000,00 +1 758 308,64 -19 475 828,46 -10 643 473,55 -8 832 354,91 -8 832 354,91 -27 986 519,82

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

Субвенція з місцевого бюджету 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 за рахунок відповідної 
субвенції з державного бюджету



Додаток 4

19  грудня  2018 року № 2242

+ збільшено
- зменшено

(грн)

Код бюджету

Загальний фонд

РАЗОМ

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

ВСЬОГО

11201602000 -14 176 400,00 -23 500 000,00 +9 650 500,00 -320 000,00 -6 900,00 -14 176 400,00

11201601000 -9 661 091,36 -37 600 000,00 +26 517 700,00 -344 000,00 +1 891 108,64 -125 900,00 -9 661 091,36

Всього -23 837 491,36 -61 100 000,00 +36 168 200,00 -664 000,00 +1 891 108,64 -6 900,00 -125 900,00 -23 837 491,36

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                                                                             

Назва місцевого 
бюджету 

адміністративно-
територіальної 

одиниці  

виплату допомоги сім`ям з 
дітьми, малозабезпеченим 

сім`ям, особам, які не мають 
права на пенсію, особам з 

інвалідністю, дітям з 
інвалідністю, тимчасової 

державної допомоги дітям, 
тимчасової державної 
соціальної допомоги 

непрацюючий особі, яка 
досягла загального 

пенсійного віку, але не 
набула права на пенсійну 

виплату, допомоги по 
догляду за особами з 

інвалідністю I  чи II групи 
внаслідок психічного 

розладу, компенсаційної 
виплати непрацюючій 
працездатній особі, яка 

доглядає за особою з 
інвалідністю I групи, а 
також за особою, яка 

досягла 80-річного віку

надання пільг та  
житлових 
субсидій 

населенню на 
оплату 

електроенергії, 
природного газу, 

послуг тепло-, 
водопостачання і 
водовідведення, 

квартирної плати 
(утримання 

будинків і споруд 
та 

прибудинкових 
територій), 
управління 

багатоквартирни
м будинком, 

вивезення 
побутового 

сміття та рідких 
нечистот

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

 виплату грошової 
компенсації за належні для 

отримання жилі 
приміщення для сімей 

загиблих осіб, визначених 
абзацами 5 - 8 пункту 1 

статті 10 Закону України 
"Про статус ветеранів 

війни, гарантії їх 
соціального захисту", для 
осіб з інвалідністю I - II 

групи, яка настала 
внаслідок поранення, 
контузії, каліцтва або 

захворювання, одержаних 
під час безпосередньої 

участі в антитерористичній 
операції, забезпеченні її 
проведення, визначених 

пунктами 11 - 14 частини 
другої статті 7 Закону 
України "Про статус 

ветеранів війни, гарантії їх 
соціального захисту", та які 

потребують поліпшення 
житлових умов 

 виплату грошової 
компенсації за належні для 

отримання жилі приміщення 
для внутрішньо 

переміщених осіб, які 
захищали незалежність, 

суверенітет та територіальну 
цілісність України і брали 

безпосередню участь в 
антитерористичній операції, 
забезпеченні її проведення, 
перебуваючи безпосередньо 
в районах антитерористичної 

операції у період її 
проведення, та визнані 
особами з інвалідністю 

внаслідок війни III групи 
відповідно до пунктів 11 - 14 
частини другої статті 7 або 

учасниками бойових дій 
відповідно до пунктів 19 - 20 

частини першої статті 6 
Закону України "Про статус 
ветеранів війни, гарантії їх 
соціального захисту", та які 

потребують поліпшення 
житлових умов 

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

Бюджет Подільського 
району

Бюджет Фортечного 
району



Додаток  5

до рішення Міської ради міста Кропивницького

19 грудня  2018 року № 2242

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

0900000 + 1 163 645,09

0910000 + 1 163 645,09

0916000 6000 Житлово-комунальне господарство + 1 163 645,09

0916080 6080 Реалізація державних та місцевих житлових програм + 1 163 645,09

0916083 6083 0610 Капітальні трансферти населенню + 1 163 645,09

+ 1 163 645,09

1100000 +4 000,00

1110000 Управління молоді та спорту (відповідальний виконавець) +4 000,00

1115000 5000 Фізична культура і спорт +4 000,00

1115030 5030 Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту +4 000,00

1115031 5031 0810 Капітальні видатки +4 000,00

1200000

1210000

1217300 7300 Будівництво та регіональний розвиток

1217360 7360 Виконання інвестиційних проектів

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 з питань прав захисту дітей  (головний 
розпорядник)

Управління з питань прав захисту 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, 
осіб з їх числа 

за рахунок субвенції з місцевого бюджету на проектні, 
будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень 
для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до 
сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, осіб з їх числа за 
рахунок відповідної субвенції з держаного бюджету

Управління молоді та спорту (головний розпорядник)

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

Головне управління житлово-комунального господарства  
(головний розпорядник)

Головне управління житлово-комунального господарства  
(відповідальний виконавець)



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 

1217363 7363 0490

-37 000,00

+37 000,00

1500000 -10 000 000,00

1510000
Управління капітального будівництва (відповідальний виконавець)

-10 000 000,00

1517300 7300 Будівництво та регіональний розвиток -10 000 000,00

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

1517330 7330 0443 -8 000 000,00

1517370 7370 0490 -1 000 000,00

Разом бюджет розвитку -8 832 354,91

Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів 
щодо соціально-економічного розвитку окремих територій, у 
тому числі:

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

співфінансування з міського бюджету

Капітальний ремонт дороги по вул. Велика Пермська,            
          м. Кропивницький (Кіровоград)

співфінансування з міського бюджету

Капітальний ремонт дороги по вул. Преображенській (від 
вул. Арсенія Тарковського до пл. Богдана Хмельницького)

співфінансування з міського бюджету

Управління капітального будівництва  (головний 
розпорядник)

Нове будівництво багатоквартирного житлового будинку 
по  вул. Генерала Жадова, 102 мікрорайон, позиція 28 
(добудова)

Будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої 
інфраструктури комунальної власності

Реконструкція проїжджої частини  вул. Ельворті, 
вул.Миколи Левитського (Колгоспної) між вулицями 
Київською та  Братиславською 

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" (співфінансування з міського бюджету)
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