
УКРАЇНА

МІСЬКА РАДА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО

ТРИНАДЦЯТА СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

від 20 грудня 2018 року                                                            №  2262

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,  97  Бюджетного  кодексу  України,
статті 26  Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»,
розпорядження Кабінету Міністрів України від 05 грудня 2018 року № 934-р
«Деякі  питання  розподілу  у  2018  році  субвенції  з  державного  бюджету
місцевим  бюджетам  на  здійснення  заходів  щодо  соціально-економічного
розвитку окремих територій», 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,
від 27 листопада 2018 року № 2012, від 19 грудня 2018 року № 2242) 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  2 932 639,3 тис.  грн,  в  тому  числі

доходи  загального  фонду  міського  бюджету –  2 845  758,8 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  3 037 925,3 тис.  грн,  в  тому  числі
видатки  загального  фонду  міського  бюджету 2 510 576,6  тис.  грн,  з  них
реверсна  дотація  40  882,9  тис.  грн,  видатки  спеціального  фонду  міського
бюджету 527 348,7 тис. грн;

- профіцит загального фонду міського бюджету у сумі 402 843,3 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 402 843,3 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.

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



Код

40000000 +19 209 698,00 +19 209 698,00

41000000 +19 209 698,00 +19 209 698,00

41030000 +18 796 248,00 +18 796 248,00

41034500 +18 796 248,00 +18 796 248,00

41050000 +413 450,00 +413 450,00

41050900 +413 450,00 +413 450,00

+19 209 698,00 +19 209 698,00

Додаток 1

до рішення Міської ради міста Кропивницького

20 грудня 2018 року №2262

Зміни до доходів  міського бюджету на 2018 рік, 
визначених у додатку 1 до рішення Міської ради міста Кропивницький від 21 грудня 2017 року № 1360

+ збільшено

- зменшено

(грн)

 Найменування доходів згідно із бюджетною 
класифікацією 

Всього Загальний фонд

Спеціальний фонд

Всього
в  т.ч. бюджет 

розвитку

Офіційні трансферти

Від органів державного управління

Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам

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

Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим 
бюджетам

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 
державного бюджету

Всього доходів



Код  Разом
Разом

1 2 3 4 5 6

200000

208000

208100

208200

208400

300000 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 12 000 000,00 12 000 000,00 12 000 000,00

301200

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

602100

602200

602400

Додаток 2

до рішення Міської ради міста Кропивницького
20 грудня 2018 року № 2262

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)

Найменування 
згідно з класифікацією фінансування 

бюджету           
Загальний фонд

Спеціальний фонд

в т.ч. бюджет 
розвитку

Внутрішнє фінансування 93 285 964,57 -335 182 194,51 428 468 159,08 427 318 404,49

Фінансування за рахунок зміни 
залишків коштів бюджетів

93 285 964,57 -335 182 194,51 428 468 159,08 427 318 404,49

у т.ч. за рахунок зміни залишку коштів 93 285 964,57 67 661 142,90 25 624 821,67 24 888 517,08

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

На кінець періоду 3 026 019,54 2 893 050,14 132 969,40 27 344,09
Кошти, що передаються із загального 

фонду бюджету до бюджету розвитку 
(спеціального фонду)                                     

 

-402 843 337,41 402 843 337,41 402 429 887,41

Зовнішнє фінансування

Позики, надані міжнародними 
фінансовими організаціями

Одержано позик 

Погашено позик 

Всього за типом кредитора 105 285 964,57 -335 182 194,51 440 468 159,08 439 318 404,49

Фінансування за борговими операціями 

401000  Запозичення 

401200  Зовнішні запозичення 

Довгострокові зобов'язання 

Фінансування за активними 
операціями

93 285 964,57 -335 182 194,51 428 468 159,08 427 318 404,49

Зміни обсягів бюджетних коштів 93 285 964,57 -335 182 194,51 428 468 159,08 427 318 404,49

у т.ч. за рахунок зміни залишку коштів 93 285 964,57 67 661 142,90 25 624 821,67 24 888 517,08

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

На кінець періоду 3 026 019,54 2 893 050,14 132 969,40 27 344,09

Кошти, що передаються із загального 
фонду бюджету до бюджету розвитку 

(спеціального фонду)                                     
         

-402 843 337,41 402 843 337,41 402 429 887,41

Всього за типом боргового зобов'язання 105 285 964,57 -335 182 194,51 440 468 159,08 439 318 404,49



Разом

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

0600000 +419 300,00 +419 300,00 +419 300,00 +419 300,00

0610000 +419 300,00 +419 300,00 +419 300,00 +419 300,00

0617300 7300 +419 300,00 +419 300,00 +419 300,00 +419 300,00

0617360 7360 +419 300,00 +419 300,00 +419 300,00 +419 300,00

0617363 7363 0490 +419 300,00 +419 300,00 +419 300,00 +419 300,00

+407 000,00 +407 000,00 +407 000,00 +407 000,00

0700000 +10 670 800,00 +10 670 800,00 +10 670 800,00 +10 670 800,00

0710000 +10 670 800,00 +10 670 800,00 +10 670 800,00 +10 670 800,00

0717300 7300 +10 670 800,00 +10 670 800,00 +10 670 800,00 +10 670 800,00

0717360 7360 +10 670 800,00 +10 670 800,00 +10 670 800,00 +10 670 800,00

0717363 7363 0490 +10 670 800,00 +10 670 800,00 +10 670 800,00 +10 670 800,00

+10 360 000,00 +10 360 000,00 +10 360 000,00 +10 360 000,00

0900000 +413 450,00 +413 450,00 +413 450,00 +413 450,00

0910000 +413 450,00 +413 450,00 +413 450,00 +413 450,00

0916000 6000 +413 450,00 +413 450,00 +413 450,00 +413 450,00

0916080 6080 +413 450,00 +413 450,00 +413 450,00 +413 450,00

Додаток 3

до рішення Міської ради міста Кропивницького
20 грудня 2018 року №2262

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

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 загального фонду Видатки спеціального фонду

Всього
видатки 

споживання

з них:

видатки 
розвитку Всього

 
видатки 
спожи- 
вання

з них:

видатки розвитку

з них:

 оплата 
праці 

комунальні 
послуги та 
енергоносії

 оплата 
праці 

комунальні 
послуги та 
енергоносії

бюджет розвитку

Управління освіти (головний розпорядник)

Управління освіти (відповідальний виконавець)

Будівництво та регіональний розвиток

Виконання інвестиційних проектів

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)

Будівництво та регіональний розвиток

Виконання інвестиційних проектів

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 з питань прав захисту дітей 
(головний розпорядник)

Управління з питань прав захисту дітей (головний 
розпорядник)

Житлово-комунальне господарство

Реалізація державних та місцевих житлових програм



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

0916083 6083 0610 +413 450,00 +413 450,00 +413 450,00 +413 450,00

1200000 +8 270 348,00 +8 270 348,00 +8 270 348,00 +8 270 348,00

1210000 +8 270 348,00 +8 270 348,00 +8 270 348,00 +8 270 348,00

1217300 7300 +8 270 348,00 +8 270 348,00 +8 270 348,00 +8 270 348,00

1217360 7360 +8 270 348,00 +8 270 348,00 +8 270 348,00 +8 270 348,00

1217363 7363 0490 +8 270 348,00 +8 270 348,00 +8 270 348,00 +8 270 348,00

+8 029 248,00 +8 029 248,00 +8 029 248,00 +8 029 248,00

+19 773 898,00 +19 773 898,00 +19 773 898,00 +19 773 898,00

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)

Головне управління житлово-комунального 
господарства  (головний розпорядник)

Головне управління житлово-комунального 
господарства (відповідальний виконавець)

Будівництво та регіональний розвиток

Виконання інвестиційних проектів

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

Всього видатків



0600000 +419 300,00

0610000 +419 300,00

0617300 7300 +419 300,00

0617360 7360 +419 300,00

0617363 7363 0490 +419 300,00

+407 000,00

+12 300,00

+187 500,00

+182 000,00

+5 500,00

+128 800,00

+125 000,00

+ 3 800,00

+103 000,00

+100 000,00

+3 000,00

0700000 +10 670 800,00

0710000 +10 670 800,00

0717300 7300 +10 670 800,00

0717360 7360 +10 670 800,00

Додаток  4

до рішення Міської ради міста Кропивницького

20 грудня 2018 року № 2262

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

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)

Управління освіти (відповідальний виконавець)

Будівництво та регіональний розвиток

Виконання інвестиційних проектів

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 системи опалення загальноосвітньої школи I
—III ступенів № 35 Кіровоградської міської ради

за рахунок субвенції з державного бюджету 

співфінансування з міського бюджету 

Капітальни ремонт-заміна віконних блоків на металопластикові з 
енергозберігаючими склопакетами в закладах освіти                       
              м. Кропивницький, у тому числі виготовлення проектно-
кошторисної документації

за рахунок субвенції з державного бюджету 

співфінансування з міського бюджету 

Придбання обладнання для загальноосвітніх шкіл                           
                                м. Кропивницького
за рахунок субвенції з державного бюджету 

співфінансування з міського бюджету 

Управління охорони здоров'я (головний розпорядник)

Управління охорони здоров'я (відповідальний виконавець)

Будівництво та регіональний розвиток

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 

0717363 7363 0490 +10 670 800,00

+10 360 000,00

+310 800,00

+3 914 000,00

+3 800 000,00

+114 000,00

+6 756 800,00

+6 560 000,00

+196 800,00

0900000 +413 450,00

0910000 +413 450,00

0916000 6000 +413 450,00

0916080 6080 +413 450,00

0916083 6083 0610 +413 450,00

+413 450,00

1200000 +8 270 348,00

1210000 +8 270 348,00

1217300 7300 +8 270 348,00

1217360 7360 +8 270 348,00

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

Для КЗ "Міський пологовий будинок з функціями 
перинатального центру ІІ рівня" на придбання та встановлення 
реанімаційно-операційного та діагностичного обладнання: 
апарат УЗД експертного класу; апарат для штучної вентиляції 
легень (3 шт); стіл операційний універсальний

за рахунок субвенції з державного бюджету 

співфінансування з міського бюджету 

Для Центральної міської лікарні на придбання встановлення 
рентгенапарату 

за рахунок субвенції з державного бюджету 

співфінансування з міського бюджету 

Управління з питань прав захисту дітей  (головний 
розпорядник)

Управління з питань прав захисту дітей                                        
        (головний розпорядник)

Житлово-комунальне господарство

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 

Капітальні трансферти населенню

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 державного бюджету

Головне управління житлово-комунального господарства  
(головний розпорядник)

Головне управління житлово-комунального господарства  
(відповідальний виконавець)

Будівництво та регіональний розвиток

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 

1217363 7363 0490 +8 270 348,00

+8 029 248,00

+241 100,00

+4 120 000,00

+4 000 000,00

+120 000,00

+656 200,00

+637 000,00

+19 200,00

-1 493 500,00

-1 450 000,00

-43 500,00

+3 656 500,00

+3 550 000,00

+106 500,00

+384 200,00

+373 000,00 

+11 200,00

+391 400,00

+380 000,00

+11 400,00

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 вул. Приміської від пров. Кар'єрного до 
греблі р. Сугоклея з виготовленням проектно-кошторисної 
документації

за рахунок субвенції з державного бюджету 

співфінансування з міського бюджету 

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

за рахунок субвенції з державного бюджету 

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

за рахунок субвенції з державного бюджету 

співфінансування з міського бюджету 

Капітальний ремонт вул. Рівненської (від вул. Соборної до           
пров. Плетеного), провулку Сухумського (від пров. Плетеного      
          до пров. Миргородського), провулку Миргородського (від   
                     пров. Сухумського до вул. Верхня Биківська),             
            провулку Плетеного (від вул. Рівненської до вул. Верхня 
Биківська)

за рахунок субвенції з державного бюджету 

співфінансування з міського бюджету 

Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення вул. 
Балтійська

за рахунок субвенції з державного бюджету 

співфінансування з міського бюджету 

Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення                         
                                 вул. Олега Паршутіна

за рахунок субвенції з державного бюджету 

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 

+103 000,00 

+100 000,00

+3 000,00

+87 600,00

+85 000,00

+2 600,00

+97 900,00

+95 000,00

+2 900,00

+267 048,00

+259 248,00 

+7 800,00

+19 773 898,00

Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення                         
                            вул. Амурська

за рахунок субвенції з державного бюджету 

співфінансування з міського бюджету 

Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення                         
    туп. Мінський

за рахунок субвенції з державного бюджету 

співфінансування з міського бюджету 

Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення                         
            пров. Ламаний

за рахунок субвенції з державного бюджету 

співфінансування з міського бюджету 

Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення                         
         пров. Глінки

за рахунок субвенції з державного бюджету 

співфінансування з міського бюджету 

Разом бюджет розвитку
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