
ПРОЕКТ № 2435
(доопрацьований)

МІСЬКА РАДА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО

ЧОТИРНАДЦЯТА СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

від 31 січня 2019 року    № 2297

Про внесення змін до рішення 
Міської ради міста Кропивницького
від 20 грудня 2018 року № 2263
«Про бюджет міста Кропивницького на 2019 рік»

На підставі  статей  14,  71,  72,  78,  97,  1032,  1034,  105,  118  Бюджетного
кодексу  України,  статті  26  Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в
Україні», враховуючи пропозиції головних розпорядників бюджетних коштів,
Міська рада міста Кропивницького 

В И Р І Ш И Л А:

1.  Внести  зміни  до  показників  бюджету  міста  Кропивницького,
визначених у додатках 1, 3, 4 до рішення Міської ради міста Кропивницького
від  20  грудня  2018  року  №  2263  «Про  бюджет  міста  Кропивницького  на
2019 рік», згідно з додатками 1, 3, 4.

2.  Залучити для фінансування видатків бюджету міста Кропивницького
залишки коштів, що склалися станом на 01 січня 2019 року: 

по  загальному  фонду  –  71  948 424,20  гривень,  з  них  залишок  коштів
освітньої  субвенції  –  6 042 552,16  гривень,  медичної  субвенції  –
2 609 302,41 гривень,  субвенції  з  державного бюджету на здійснення заходів
щодо  соціально-економічного  розвитку  окремих  територій  –
57 303 409,97 гривень, залишок коштів, отриманих від управління комунальної
власності  як плата за оренду об’єктів культурної спадщини у минулі роки –
1 014 980 гривень на фінансування заходів по управлінню містобудування та
архітектури,  пов’язаних  з  охороною  об’єктів  культурної  спадщини,  які
належать  до  комунальної  власності  територіальної  громади  міста
Кропивницького;



по спеціальному фонду – 3 743 172,68 гривень, у тому числі по бюджету
розвитку  –  3 239 108,68  гривень,  з  них  залишок  кредитних коштів  Північної
екологічної  фінансової  корпорації  (НЕФКО)  –  539 108,68  гривень  на
фінансування  інвестиційного  проекту  "Підвищення  енергоефективності  у
навчальних закладах і  системі  вуличного  освітлення  в  м.  Кропивницькому по
Головному управлінню житлово-комунального господарства та залишок цільових
фондів:  фонду  охорони  навколишнього  природного  середовища  –  201  689
гривень, фонду розвитку та благоустрою міста – 302 375 гривень. 

Затвердити  джерела  фінансування  бюджету  міста  Кропивницького  на
2019 рік у новій редакції згідно з додатком 2 до даного рішення.

Затвердити розподіл коштів бюджету розвитку міста Кропивницького за
об’єктами у 2019 році у новій редакції згідно з додатком 5 до даного рішення.

3. Внести зміни до абзаців 2, 3, 4, 5 пункту 1 рішення Міської ради міста
Кропивницького  від  20  грудня  2018  року  №  2263  «Про  бюджет  міста
Кропивницького на 2019 рік», виклавши їх у новій редакції:

«- доходи бюджету міста у сумі 2 639 311 478 гривень, у тому числі доходи
загального  фонду  бюджету міста  –  2 553 993  078 гривень  та  доходи
спеціального  фонду  бюджету  міста  –  85 318 400  гривень  згідно  з
додатком 1 до цього рішення;

-  видатки бюджету міста у сумі  2 721 228 399,88 гривень,  у  тому числі
видатки загального фонду бюджету міста – 2 226 965 750,57 гривень та видатки
спеціального фонду бюджету міста – 494 262 649,31 гривень;

-  профіцит за  загальним  фондом  бюджету  міста  у  сумі
327 027 327,43 гривень згідно з додатком 1 до цього рішення;

-  дефіцит за  спеціальним  фондом  бюджету  міста  у  сумі
408 944 249,31 гривень згідно з додатком 1 до цього рішення;»

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на секретаря міської
ради, заступників міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради
відповідно до їх функціональних обов’язків та постійну комісію міської ради з
питань  бюджету,  податків,  фінансів,  планування  та  соціально-економічного
розвитку.

Міський голова    А. РАЙКОВИЧ

Любов Бочкова 24 35 30



Код

40000000 +29 927 292 +29 927 292

41000000 +29 927 292 +29 927 292

41030000 +29 927 292 +29 927 292

41034500 +29 927 292 +29 927 292

+29 927 292 +29 927 292

Додаток 1

до рішення Міської ради міста Кропивницького

від 31 січня 2019 року № 2297

Зміни до доходів  бюджету міста на 2019 рік, 
визначених у додатку 1 до рішення Міської ради міста Кропивницький від 20 грудня 2018 року № 2263

+ 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

Всього доходів



Код

1 2 3 4 5 6

200000

Х

600000

Х

Додаток 2
до рішення Міської ради міста Кропивницького

від 31 січня 2019 року № 2297

Фінансування бюджету міста Кропивницького на 2019 рік,
визначене у додатку 2 до рішення Міської ради міста Кропивницького від 20 грудня 2018 року № 2263,

(нова редакція)
(грн)

Найменування згідно з Класифікацією фінансування 
бюджету

Усього Загальний фонд

Спеціальний фонд

усього
у тому числі 

бюджет 
розвитку

Фінансування за типом кредитора

Внутрішнє фінансування 75 691 596,88 -327 027 327,43 402 718 924,31 402 214 860,31

208000 
Фінансування за рахунок зміни залишків коштів 
бюджетів 

75 691 596,88 -327 027 327,43 402 718 924,31 402 214 860,31

у т.ч. за рахунок зміни залишку коштів 75 691 596,88 71 948 424,20 3 743 172,68 3 239 108,68

208100  На початок періоду  94 661 767,56 90 815 594,39 3 846 173,17 3 309 884,93

208200  На кінець періоду  18 970 170,68 18 867 170,19 103 000,49 70 776,25

208400 
Кошти, що передаються із загального фонду бюджету 

до бюджету розвитку (спеціального фонду) 
-398 975 751,63 398 975 751,63 398 975 751,63

300000  Зовнішнє фінансування  6 225 325,00 6 225 325,00 6 225 325,00

301000 
Позики, надані міжнародними фінансовими 
організаціями

6 225 325,00 6 225 325,00 6 225 325,00

301100  Одержано позик  8 475 325,00 8 475 325,00 8 475 325,00

301200  Погашено позик  -2 250 000,00 -2 250 000,00 -2 250 000,00

Загальне фінансування 81 916 921,88 -327 027 327,43 408 944 249,31 408 440 185,31

Фінансування за типом боргового зобов'язання

400000  Фінансування за борговими операціями  6 225 325,00 6 225 325,00 6 225 325,00

401000  Запозичення  8 475 325,00 8 475 325,00 8 475 325,00

401200  Зовнішні запозичення  8 475 325,00 8 475 325,00 8 475 325,00

401201  Довгострокові зобов'язання  8 475 325,00 8 475 325,00 8 475 325,00

402000  Погашення  -2 250 000,00 -2 250 000,00 -2 250 000,00

402200  Зовнішні зобов'язання  -2 250 000,00 -2 250 000,00 -2 250 000,00

402201  Довгострокові зобов'язання  -2 250 000,00 -2 250 000,00 -2 250 000,00

Фінансування за активними операціями 75 691 596,88 -327 027 327,43 402 718 924,31 402 214 860,31

602000  Зміни обсягів бюджетних коштів 75 691 596,88 -327 027 327,43 402 718 924,31 402 214 860,31

у т.ч. за рахунок зміни залишку коштів 75 691 596,88 71 948 424,20 3 743 172,68 3 239 108,68

602100  На початок періоду  94 661 767,56 90 815 594,39 3 846 173,17 3 309 884,93

602200  На кінець періоду  18 970 170,68 18 867 170,19 103 000,49 70 776,25

602400 
Кошти, що передаються із загального фонду бюджету 

до бюджету розвитку (спеціального фонду) 
-398 975 751,63 398 975 751,63 398 975 751,63

Загальне фінансування 81 916 921,88 -327 027 327,43 408 944 249,31 408 440 185,31



1 Додаток  3
до рішення Міської ради міста Кропивницького
від 31 січня  2019 року № 2297

Зміни до розподілу
видатків бюджету міста Кропивницького на 2019 рік,

визначених у додатку 3 до рішення Міської ради міста Кропивницького від 20 грудня 2018 року № 2263

+ збільшено

- зменшено

грн

Загальний фонд Спеціальний фонд

Разом
усього видатки споживання

з них

усього

з них

видатки розвитку
оплата праці

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

0600000 +6 735 852,16 +6 735 852,16 +2 493 896 +13 059 494,67 +13 059 494,67 +13 059 494,67 +19 795 346,83

0611000 1000 Освіта +6 735 852,16 +6 735 852,16 +2 493 896 +16 535 +16 535 +16 535 +6 752 387,16

+6 042 552,16 +6 042 552,16 +2 493 896 +6 042 552,16

0611010 1010 0910 Надання дошкільної освіти +556 300 +556 300 +48 000 +48 000 +48 000 +604 300

0611020 1020 0921 +6 069 549,16 +6 069 549,16 +2 493 896 -131 465 -131 465 -131 465 +5 938 084,16

+6 042 552,16 +6 042 552,16 +2 493 896 +6 042 552,16

0611070 1070 0922 +100 000 +100 000 +100 000 +100 000 +100 000 +200 000

0611120 1120 0941 +10 003 +10 003 +10 003,00

0617300 7300 +13 009 748,67 +13 009 748,67 +13 009 748,67 +13 009 748,67

0617363 7363 0490 +13 009 748,67 +13 009 748,67 +13 009 748,67 +13 009 748,67

+ 11 342 402,67 + 11 342 402,67 + 11 342 402,67 +11 342 402,67

+1 454 292,00 +1 454 292,00 +1 454 292,00 +1 454 292,00

Код 
Програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитуванн
я місцевого 

бюджету

Код Типової 
програмної 

класифікації 
видатків та 

кредитуванн
я місцевого 

бюджету

Код 
Функціонал

ьної 
класифікаці
ї видатків та 
кредитуван
ня бюджету

Найменування головного 
розпорядника/відповідального виконавця, 

найменування бюджетної програми згідно з типовою 
програмною класифікацією видатків та кредитування 

бюджету

видатки 
розвит-

ку

у тому числі бюджет 
розвитку

видатки 
споживання

комуналь
ні 

послуги 
та 

енергоно
сії

оплата 
праці

комуналь
ні 

послуги 
та 

енергоно
сії

Управління освіти (головний розпорядник/ 
відповідальний виконавець)

у тому числі за рахунок залишку коштів 
освітньої субвенції, що утворився на 
початок бюджетного періоду

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

у тому числі за рахунок залишку коштів 
освітньої субвенції, що утворився на 
початок бюджетного періоду

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

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

Будівництво та регіональний розвиток

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

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

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



21 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

0619700 9700 +33 211,00 +33 211,00 +33 211,00 +33 211,00

0619750 9750 0180 +33 211,00 +33 211,00 +33 211,00 +33 211,00

+33 211,00 +33 211,00 +33 211,00 +33 211,00

0700000 +3 066 375,41 +3 066 375,41 +11 132 987,00 +11 132 987,00 +11 132 987,00 +14 199 362,41

0712000 2000 +3 066 375,41 +3 066 375,41 +218 987 +218 987 +218 987 +3 285 362,41

+2 609 302,41 +2 609 302,41 +2 609 302,41

0712010 2010 0731 +461 126,85 +461 126,85 +220 000 +220 000 +681 126,85

+461 126,85 +461 126,85 +461 126,85

0712030 2030 0733 -84 000 -114 000 +30 000 -114 000 -84 000

0712080 2080 0721 +522 073 +522 073 +506 387 +332 987 +173 400 +332 987 +1 028 460

+65 000 +65 000 +65 000

0712111 2111 0726 +1 480 000 +1 480 000 -405 300 -405 300 +1 074 700

+1 480 000 +1 480 000 +1 480 000

0712113 2113 0721 +25 000 +25 000 -18 100 -18 100 +6 900

+25 000 +25 000 +25 000

0712144 2144 0763 +578 175,56 +578 175,56 +578 175,56

+578 175,56 +578 175,56 +578 175,56

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

Субвенція з місцевого бюджету на 
співфінансування інвестиційних проектів 

субвенція з бюджету міста обласному 
бюджету на співфінансування об'єкта 
"Спортивний майданчик для міні-футболу зі 
штучним покриттям у КЗ "Навчально-
виховне об"єднання "Загальноосвітній 
навчальний заклад І-ІІІ ступенів №16 - 
дитячий юнацький центр "Лідер" по 
провулку Фортечний, 7, м.Кропивницький - 
реконструкція (з виготовленням ПКД)"

Управління охорони здоров’я (головний 
розпорядник/ відповідальний виконавець)

Охорона здоров'я

у тому числі за рахунок залишку коштів 
медичної субвенції, що утворився на 
початок бюджетного періоду

Багатопрофільна стаціонарна медична 
допомога населенню

у тому числі за рахунок залишку коштів 
медичної субвенції, що утворився на 
початок бюджетного періоду

Лікарсько-акушерська допомога  вагітним, 
породіллям та новонародженим

Амбулаторно-поліклінічна допомога 
населенню

у тому числі за рахунок залишку коштів 
медичної субвенції, що утворився на 
початок бюджетного періоду

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

у тому числі за рахунок залишку коштів 
медичної субвенції, що утворився на 
початок бюджетного періоду

Первинна медична допомга населеню, що 
надається амбулаторно-поліклінічними 
закладами(відділеннями)

у тому числі за рахунок залишку коштів 
медичної субвенції, що утворився на 
початок бюджетного періоду

Централізовані заходи з лікування хворих на 
цукровий та нецукровий діабет

у тому числі за рахунок залишку коштів 
медичної субвенції, що утворився на 
початок бюджетного періоду



31 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

0717300 7300 +10 914 000 +10 914 000 +10 914 000 +10 914 000

0717340 7340 0443 -196 800 -196 800 -196 800 -196 800

0717363 7363 0490 +11 110 800,00 +11 110 800,00 +11 110 800,00 +11 110 800,00

+10 360 000 +10 360 000 +10 360 000 +10 360 000

+440 000,00 +440 000,00 +440 000,00 +440 000,00

1000000 +150 000 +150 000 +1 278 437,36 +1 278 437,36 +1 278 437,36 +1 428 437,36

1011000 1000 -18 143 -18 143 -18 143 -18 143

1011100 1100 0960 -18 143 -18 143 -18 143 -18 143

1014000 4000 +150 000 +150 000 +150 000

1014082 4082 0829 +150 000 +150 000 +150 000

1017300 7300 +1 296 580,36 +1 296 580,36 +1 296 580,36 +1 296 580,36

1017363 7363 0490 +1 296 580,36 +1 296 580,36 +1 296 580,36 +1 296 580,36

+1 278 437,36 +1 278 437,36 +1 278 437,36 +1 278 437,36

1100000 +610 100 +610 100 +1 034 950 +1 034 950 +1 034 950 +1 645 050

1113000 3000 +139 500 +139 500 -414 850 -414 850 -414 850 -275 350

1113121 3121 1040 -973 800 -973 800 -973 800 -973 800

1113242 3242 1090 +139 500 +139 500 +558 950 +558 950 +558 950 +698 450

1115000 5000 +470 600 +470 600 +317 000 +317 000 +317 000 +787 600

1115011 5011 0810 +197 600 +197 600 +197 600

1115012 5012 0810 +103 000 +103 000 +37 000 +37 000 +37 000 +140 000

Будівництво та регіональний розвиток

Проектування, реставрація та охорона 
пам'яток архітектури

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

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

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

Управління культури і туризму (головний 
розпорядник/ відповідальний виконавець)

Освіта

Надання спеціальної освіти школами 
естетичного виховання (музичними, 
художніми, хореографічними, театральними, 
хоровими, мистецькими)

Культура і мистецтво

Інші заходи в галузі культури і мистецтва

Будівництво та регіональний розвиток

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

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

Управління молоді та спорту (головний 
розпорядник/ відповідальний виконавець)

Соціальний захист та соціальне 
забезпечення

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

Інші заходи у сфері соціального захисту і 
соціального забезпечення

Фізична культура і спорт

Проведення навчально-тренувальних зборів і 
змагань з олімпійських видів спорту

Проведення навчально-тренувальних зборів і 
змагань з неолімпійських видів спорту



41 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1115041 5041 0810 +170 000 +170 000 +280 000 +280 000 +280 000 +450 000

1117300 7300 +1 132 800 +1 132 800 +1 132 800 +1 132 800

1117323 7323 0443 +973 800 +973 800 +973 800 +973 800

1117363 7363 0490 +159 000 +159 000 +159 000 +159 000

+156 600 +156 600 +156 600 +156 600

1200000 -1 885 638 -1 885 638 +73 239 111,28 +73 239 111,28 +73 239 111,28 +71 353 473,28

1213000 3000 +257 767 +257 767 +257 767

1213242 3242 1090 +257 767 +257 767 +257 767

1216000 6000 -2 412 405 -2 412 405 +1 928 235 +1 928 235 +1 928 235 -484 170

1216011 6011 0610 -432 000 -432 000 -432 000 -432 000

1216012 6012 0620 +1 000 000 +1 000 000 +1 000 000 +1 000 000

1216020 6020 0620 -2 788 818 -2 788 818 +79 500 +79 500 +79 500 -2 709 318

1216030 6030 0620 +384 180 +384 180 +1 280 735 +1 280 735 +1 280 735 +1 664 915

1216090 6090 0640 -7 767 -7 767 -7 767

1217300 7300 +70 097 767,60 +70 097 767,60 +70 097 767,60 +70 097 767,60

1217310 7310 0443 +7 200 000 +7 200 000 +7 200 000 +7 200 000

1217363 7363 0490 +62 897 767,60 +62 897 767,60 +62 897 767,60 +62 897 767,60

+34 116 449,60 +34 116 449,60 +34 116 449,60 +34 116 449,60

+28 033 000,00 +28 033 000,00 +28 033 000,00 +28 033 000,00

1217400 7400 +19 000 +19 000 +19 000

Утримання та фінансова підтримка 
спортивних споруд

Будівництво та регіональний розвиток

Будівництво установ та закладів 
соціальної сфери

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

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

Головне управління житлово-
комунального господарства (головний 

розпорядник/ відповідальний виконавець)

Соціальний захист та соціальне 
забезпечення

Інші заходи у сфері соціального захисту і 
соціального забезпечення

Житлово-комунальне господарство

Експлуатація та технічне обслуговування 
житлового фонду

Забезпечення діяльності з виробництва, 
транспортування, постачання теплової 
енергії

Забезпечення функціонування підприємств, 
установ та організацій, що виробляють, 
виконують та/або надають житлово-
комунальні послуги

Організація благоустрою населених пунктів

Інша діяльність у сфері житлово-
комунального господарства

Будівництво та регіональний розвиток

Будівництво  об'єктів житлово-комунального 
господарства

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

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

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

Транспорт та транспортна 
інфраструктура, дорожнє господарство



51 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1217461 7461 0456 +19 000 +19 000 +19 000

1217600 7600 +250 000 +250 000 +1 213 108,68 +1 213 108,68 +1 213 108,68 +1 463 108,68

1217640 7640 0470 +250 000 +250 000 +213 108,68 +213 108,68 +213 108,68 +463 108,68

+539 108,68 +539 108,68 +539 108,68 +539 108,68

1217670 7670 0490 +1 000 000 +1 000 000 +1 000 000 +1 000 000

КП "УНІВЕРСАЛ 2005" +1 000 000 +1 000 000 +1 000 000 +1 000 000

1500000 +1 000 000 +1 000 000 +1 000 000 +1 000 000

1511000 1000 -7 500 000 -7 500 000 -7 500 000 -7 500 000

1511010 1010 0910 -1 100 000 -1 100 000 -1 100 000 -1 100 000

1511020 1020 0921 -5 200 000 -5 200 000 -5 200 000 -5 200 000

1511040 1040 0922 -200 000 -200 000 -200 000 -200 000

1511100 1100 0960 -1 000 000 -1 000 000 -1 000 000 -1 000 000

1512000 2000 -2 080 000 -2 080 000 -2 080 000 -2 080 000

1512010 2010 0731 -800 000 -800 000 -800 000 -800 000

1512020 2020 0732 -1 000 000 -1 000 000 -1 000 000 -1 000 000

1512080 2080 0721 -280 000 -280 000 -280 000 -280 000

1513000 3000 +100 000 +100 000 +100 000 +100 000

1513104 3104 1020 +100 000 +100 000 +100 000 +100 000

1514000 4000 -300 000 -300 000 -300 000 -300 000

1514030 4030 0824 -300 000 -300 000 -300 000 -300 000

1516000 6000 +200 000 +200 000 +200 000 +200 000

1516030 6030 0620 +200 000 +200 000 +200 000 +200 000

1517300 7300 +11 130 000 +11 130 000 +11 130 000 +11 130 000

1517310 7310 0443 +3 730 000 +3 730 000 +3 730 000 +3 730 000

1517321 7321 0443 +300 000 +300 000 +300 000 +300 000

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

Інші програми та заходи, пов'язані з 
економічною діяльністю

Заходи з енергозбереження

з них за рахунок залишку кредитних коштів 
Північної екологічної фінансової корпорації 
(НЕФКО)

Внески до статутного капіталу суб'єктів 
господарювання

Управління капітального будівництва 
(головний розпорядник/ відповідальний 

виконавець)

Освіта

Надання дошкільної освіти 

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 
загальноосвiтнiми школами-iнтернатами, 
загальноосвітніми санаторними школами-
інтернатами

Надання спеціальної освіти школами 
естетичного виховання (музичними, 
художніми, хореографічними, театральними, 
хоровими, мистецькими)

Охорона здоров'я 

Багатопрофільна стаціонарна медична 
допомога населенню

Спеціалізована стаціонарна медична 
допомога населенню

Амбулаторно-поліклінічна допомога 
населенню

Соціальний захист та соціальне 
забезпечення

Забезпечення соціальними послугами за 
місцем проживання громадян, які не здатні 
до самообслуговування у зв'язку з похилим 
віком, хворобою, інвалідністю

Культура і мистецтво

Забезпечення діяльності бібліотек

Житлово-комунальне господарство

Організація благоустрою населених пунктів

Будівництво та регіональний розвиток

Будівництво об'єктів житлово-комунального 
господарства

Будівництво освітніх установ та закладів
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1517325 7325 0443 +1 000 000 +1 000 000 +1 000 000 +1 000 000

1517330 7330 0443 +4 000 000 +4 000 000 +4 000 000 +4 000 000

1517340 7340 0443 +3 100 000 +3 100 000 +3 100 000 +3 100 000

1517370 7370 0490 -1 000 000 -1 000 000 -1 000 000 -1 000 000

1517400 7400 +450 000 +450 000 +450 000 +450 000

1517461 7461 0456 +450 000 +450 000 +450 000 +450 000

1517600 7600 -1 000 000 -1 000 000 -1 000 000 -1 000 000

1517640 7640 0470 -1 000 000 -1 000 000 -1 000 000 -1 000 000

1600000 +1 317 355 +1 014 980 +302 375 +1 014 980 +1 317 355

1617300 7300 +1 014 980 +1 014 980 +1 014 980 +1 014 980

1617340 7340 0443 +1 014 980 +1 014 980 +1 014 980 +1 014 980

1617600 7600 +302 375 +302 375 +302 375

1617691 7691 0490 +302 375 +302 375 +302 375

1700000 +527 700 +527 700 +432 500 +527 700

1710160 0160 0111 +527 700 +527 700 +432 500 +527 700

2700000 -5 849 525 -5 849 525

2717600 7600 -5 849 525 -5 849 525

2717693 7693 0490 -5 849 525 -5 849 525

3600000 +201 689 +201 689 +201 689

3618300 8300 +201 689 +201 689 +201 689

3618340 8340 0540 +201 689 +201 689 +201 689

Всього видатків +3 354 864,57 +9 204 389,57 +2 926 396 +102 264 024,31 +101 759 960,31 +504 064 +101 759 960,31 +105 618 888,88

Будівництво споруд, установ та закладів 
фізичної культури і спорту

Будівництво інших об'єктів  комунальної 
власності

Проектування, реставрація та охорона 
пам'яток архітектури

Реалізація інших заходів щодо соціально-
економічного розвитку території

Транспорт та транспортна 
інфраструктура, дорожнє господарство

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

Інші програми та заходи, пов'язані з 
економічною діяльністю

Заходи з енергозбереження

Управління містобудування та 
архітектури (головний розпорядник/ 

відповідальний виконавець)

Будівництво та регіональний розвиток

Проектування, реставрація та охорона 
пам'яток архітектури

Інші програми та заходи, пов'язані з 
економічною діяльністю

Виконання заходів за рахунок цільових 
фондів, утворених органами місцевого 
самоврядування

Управління державного архітектурно-
будівельного контролю (головний 

розпорядник/ відповідальний виконавець)

Керівництво і управління у сфері 
архітектурно-будівельного контролю

Департамент з питань економічного 
розвитку, торгівлі та інвестицій (головний 
розпорядник/ відповідальний виконавець)

Інші програми та заходи, пов'язані з 
економічною діяльністю

Інші заходи, пов'язані з економічною 
діяльністю

Управління земельних відносин та 
охорони навколишнього природного 
середовища (головний розпорядник/ 

відповідальний виконавець)

Охорона навколишнього природного 
середовища 

Природоохоронні заходи за рахунок 
цільових фондів



Код бюджету РАЗОМ

ВСЬОГО

разом

11201602000 -371 100,00 -171 900,00 -112 800,00 +371 100,00

+371 100,00

Додаток 4
до рішення Міської ради міста Кропивницького
від 31 січня 2019 року № 2297

Зміни до міжбюджетних трансфертів на 2019 рік, визначених у       

додатку 4 до рішення Міської ради міста Кропивницького від 20 грудня 2018 року № 2263
+ збільшено

- зменшено

(грн)

Найменування 
бюджету - 

одержувача/надавача 
міжбюджетного 

трансферту

Трансферти іншим бюджетам

Загальний фонд

Інші субвенції на:

державне управління

соціальний захист та 
соціальне забезпечення            
                                                    
           (на виплату надбавки 
за вислугу років соціальним 

робітникам територіального 
центру соціального 

обслуговування (надання 
соціальних послуг)

в тому числі:

Управління 
соціального захисту 

населення

з них:

надбавка за особливий характер 
роботи працівникам структурних 
підрозділів, які виконують функції 
з надання різних видів соціальної 

допомоги (оплата праці)

Бюджет 
Подільського 
району у місті

Всього -371 100,00 -171 900,00 -112 800,00



1 2 3 4 5 6 7 8 9

0600000

0617300 7300

0617363 7363 0490

213 054,00

2018-2019 463 500 100

5 826,78

2019 103 000 103 000,00 100

100 000,00
3 000,00

2019 477 800 100

125 000,00
3 800,00

2019 1 493 500 1 493 500,00 100

1 450 000,00
43 500,00

2019 100

Додаток  5

до рішення Міської ради міста Кропивницького

від 31 січня  2019 року № 2297

Розподіл коштів бюджету розвитку міста Кропивницького за об'єктами у 2019 році
(нова редакція) грн.

Код 
Програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевих 
бюджетів

Код Типової 
програмної 

класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевих 
бюджетів

Код 
Функціонально
ї класифікації 

видатків та 
кредитування 

бюджету

Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / 
відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з 
Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих 

бюджетів

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації
Строк реалізації 

об'єкта (рік початку і 
завершення)

Загальна вартість 
об'єкта, гривень

Обсяг видатків бюджету 
розвитку, гривень

Рівень 
будівельної 
готовності 
об'єкта на 

кінець 
бюджетного 
періоду, %

Управління освіти (головний 
розпорядник/відповідальний виконавець) 13 009 748,67

Будівництво та регіональний розвиток 13 009 748,67
Виконання інвестиційних проектів в рамках 
здійснення заходів щодо соціально-
економічного розвитку окремих територій

13 009 748,67

в тому числі за рахунок:
залишку субвенції з державного бюджету на 
здійснення заходів щодо соціально-
економічного розвитку окремих територій

11 342 402,67

співфінансування з міського бюджету

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

1 454 292,00

Закупівля обладнання для загальноосвітніх шкіл м Кропивницького 605 826,78
в тому числі за рахунок:

залишку субвенції з державного бюджету 

субвенції з державного бюджету 600 000,00

Придбання обладнання для загальноосвітніх шкіл м. Кропивницького

в тому числі за рахунок:
залишку 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

477 800,00

в тому числі за рахунок:

залишку субвенції з державного бюджету 
співфінансування з міського бюджету 
субвенції з державного бюджету 349 000,00
Придбання спортивних майданчиків для загальноосвітніх навчальних закладів у 
місті Кропивницькому
в тому числі за рахунок:

залишку субвенції з державного бюджету 
співфінансування з міського бюджету 
Капітальний ремонт та благоустрій території комунального закладу «Дошкільний 
навчальний заклад (ясла-садок) № 62 «Супутник» комбінованого типу 
Кіровоградської міської ради, за адресою: вул. Пацаєва, 11-а, м. Кропивницький

252 646 252 646,00

в тому числі за рахунок:
субвенції з державного бюджету 252 646,00



1 2 3 4 5 6 7 8 9

Код 
Програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевих 
бюджетів

Код Типової 
програмної 

класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевих 
бюджетів

Код 
Функціонально
ї класифікації 

видатків та 
кредитування 

бюджету

Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / 
відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з 
Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих 

бюджетів

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації
Строк реалізації 

об'єкта (рік початку і 
завершення)

Загальна вартість 
об'єкта, гривень

Обсяг видатків бюджету 
розвитку, гривень

Рівень 
будівельної 
готовності 
об'єкта на 

кінець 
бюджетного 
періоду, %

2019 100

2018-2019 1 534 700 713 916,09 100

713 916,09

2019 195 700 195 700,00 100

190 000,00
5 700,00

2018-2019 195 700 16 912,00 100

16 912,00

2018-2019 1 493 500 1 458 260,00 100

1 430 600,00
27 660,00

2018-2019 1 521 202 1 376 787,39 100

1 336 881,39
39 906,00

2018-2019 453 200 82 365,15 100

82 365,15

2019 128 750 128 750,00 100

125 000,00
3 750,00

Капітальний ремонт та благоустрій території дошкільного навчального  закладу 
(ясла-садок) № 68 «Золота рибка» комбінованого типу за адресою: вул. Юрія 
Коваленка, 15 а, м. Кропивницький

252 646 252 646,00

в тому числі за рахунок:
субвенції з державного бюджету 252 646,00
Капітальний ремонт приміщень критого плавального басейну ДНЗ (ясла-садок) 
№ 73 “Червона квіточка” комбінованого типу з облаштуванням спортивно-
тренажерної і корекційної зали
в тому числі за рахунок:
залишку субвенції з державного бюджету 
Придбання та облаштування спортивного майданчика для Комунального закладу 
"Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №3 Кіровоградської  міської ради 
Кіровоградської області імені Олени Журливої", м.Кропивницький

в тому числі за рахунок:
залишку субвенції з державного бюджету 
співфінансування з міського бюджету 
Закупівля обладнання для загальноосвітньої школи I—III ступенів № 7                        
                                           ім. О.Пушкіна міської ради м. Кропивницького 
Кіровоградської області, вул. Генерала Шумілова, 30
в тому числі за рахунок:
залишку субвенції з державного бюджету 
Капітальний ремонт спортивного майданчика (з виготовленням ПКД)  НВК 
“Кіровоградський колегіум-спеціальний навчальний заклад I—III ступенів - ДНЗ - 
центр естетичного виховання”, вул. Арсенія Тарковського, 25

в тому числі за рахунок:
залишку субвенції з державного бюджету 
співфінансування з міського бюджету 
Капітальний ремонт приміщень санвузлів в комунальному закладі “Навчально-
виховне об'єднання  “Загальноосвітня школа I—II ступенів - ліцей № 19 - 
позашкільний центр Кіровоградської міської ради  за адресою вул. Волкова, 24, 
м.Кропивницький

в тому числі за рахунок:
залишку субвенції з державного бюджету 
співфінансування з міського бюджету 
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
в тому числі за рахунок:
залишку субвенції з державного 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

в тому числі за рахунок:
залишку субвенції з державного бюджету 
співфінансування з міського бюджету 



1 2 3 4 5 6 7 8 9

Код 
Програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевих 
бюджетів

Код Типової 
програмної 

класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевих 
бюджетів

Код 
Функціонально
ї класифікації 

видатків та 
кредитування 

бюджету

Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / 
відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з 
Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих 

бюджетів

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації
Строк реалізації 

об'єкта (рік початку і 
завершення)

Загальна вартість 
об'єкта, гривень

Обсяг видатків бюджету 
розвитку, гривень

Рівень 
будівельної 
готовності 
об'єкта на 

кінець 
бюджетного 
періоду, %

2018-2019 1 236 000 1 206 000,00 100

1 200 000,00
6 000,00

2018-2019 1 534 700 1 487 455,82 100

1 487 455,82

2018-2019 824 000 567 447,25 100

548 199,25

19 248,00

2018-2019 1 442 000 515 246,19 100

515 246,19

2019 128 750 128 750,00 100

125 000,00
3 750,00

2019 515 040 515 040,00 100

500 000,00

15 040,00

2019 1 431 700 1 431 700,00 100

1 390 000,00
41 700,00

0700000

0717300 7300

0717340 7340 0443

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 
30в тому числі за рахунок:
залишку субвенції з державного бюджету 
співфінансування з міського бюджету 
Капітальний ремонт спортивної зали (з виготовленням ПКД) КЗ “Навчально-
виховне об’єднання № 33 “ЗОШ I—III ступенів ДНЗ, вул. Микитенка, 35/21
в тому числі за рахунок:

залишку субвенції з державного бюджету 

Капітальний ремонт огорожі (з виготовленням ПКД) навколо КЗ “Навчально-
виховне об’єднання № 33 “ЗОШ I—III ступенів ДНЗ, вул. Микитенка, 35/21

в тому числі за рахунок:

залишку субвенції з державного бюджету 

співфінансування з міського бюджету 

Капітальний ремонт спортивного майданчика (з виготовленням ПКД) КЗ 
“Навчально-виховний комплекс “ЗОШ I—II ступенів № 34 економіко-правовий 
ліцей “Сучасник” дитячий юнацький центр”, Студентський бульвар, 11

в тому числі за рахунок:
залишку субвенції з державного 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

в тому числі за рахунок:
залишку субвенції з державного бюджету 
співфінансування з міського бюджету 
Капітальний ремонт системи опалення загальноосвітньої школи I—III ступенів № 
35 Кіровоградської міської ради
в тому числі за рахунок:

залишку субвенції з державного бюджету 

співфінансування з міського бюджету 

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

в тому числі за рахунок:

залишку субвенції з державного бюджету 
співфінансування з міського бюджету 

Управління охорони здоров'я (головний 
розпорядник / відповідальний виконавець)

14 316 200,00

Будівництво та регіональний розвиток 14 316 200,00

Проектування, реставрація та охорона пам'яток 
архітектури

3 205 400,00



1 2 3 4 5 6 7 8 9

Код 
Програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевих 
бюджетів

Код Типової 
програмної 

класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевих 
бюджетів

Код 
Функціонально
ї класифікації 

видатків та 
кредитування 

бюджету

Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / 
відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з 
Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих 

бюджетів

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації
Строк реалізації 

об'єкта (рік початку і 
завершення)

Загальна вартість 
об'єкта, гривень

Обсяг видатків бюджету 
розвитку, гривень

Рівень 
будівельної 
готовності 
об'єкта на 

кінець 
бюджетного 
періоду, %

2016-2019 100

2018-2019 100

2019 100

0717363 7363 0490

10 360 000,00

310 800,00

2019 100

6 560 000,00

196 800,00

2019 3 914 000,00 100

3 800 000,00
114 000,00

1000000

1017300 7300

1017363 7363 0490 2018-2019 100

Ремонтно-реставраційні роботи приймального відділення стаціонару № 1                    
                            КЗ "Центральна міська лікарня", Фортеця, 21

2 982 700 1 203 200,00

Ремонтно-реставраційні роботи будівлі основного корпусу КЗ "Міська лікарня  № 2 
ім. Святої Анни м.Кропивницького", з пристосуванням приміщень під сучасні 
умови використання, вул. Ганни Дмитрян, 1 (із виготовленням проектно-
кошторисної документації)

1 500 000 1 500 000,00

Ремонтно-реставраційні роботи будівлі "Жіночої консультації № 3"  КЗ "Міська 
лікарня № 2 ім. Святої Анни", вул. Ганни Дмитрян, 1 (із виготовленням проектно-
кошторисної документації)

2 002 200 502 200,00

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

11 110 800,00

в тому числі за рахунок:

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

співфінансування з міського бюджету

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

440 000,00

Для Центральної міської лікарні на придбання встановлення рентгенапарату 7 196 800,00 7 196 800,00

в тому числі за рахунок:

залишку субвенції з державного бюджету 

співфінансування з міського бюджету 
субвенції з державного бюджету 440 000,00
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

3 914 000

в тому числі за рахунок:

залишку субвенції з державного бюджету 
співфінансування з міського бюджету 

Відділ культури і туризму (головний 
розпорядник/ відповідальний виконавець) 1 296 580,36

Будівництво та регіональний розвиток 1 296 580,36

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

Капітальний ремонт приміщень Художньої школи імені О.Осмьоркіна по 
просп.Винниченка, 1

1 544 000 1 296 580,36

в тому числі за рахунок:

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

1 278 437,36

співфінансування з міського бюджету 18 143,00



1 2 3 4 5 6 7 8 9

Код 
Програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевих 
бюджетів

Код Типової 
програмної 

класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевих 
бюджетів

Код 
Функціонально
ї класифікації 

видатків та 
кредитування 

бюджету

Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / 
відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з 
Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих 

бюджетів

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації
Строк реалізації 

об'єкта (рік початку і 
завершення)

Загальна вартість 
об'єкта, гривень

Обсяг видатків бюджету 
розвитку, гривень

Рівень 
будівельної 
готовності 
об'єкта на 

кінець 
бюджетного 
періоду, %

1100000

1117300 7300 1  132 800,00

1117323 7323 0443

2019 100

1117363 7363 0490 2018-2019 100

1200000

1217300 7300

1217310 7310 0443

2019 100

2019 100

1217363 7363 0490

2017-2019 100

Управління молоді та спорту (головний 
розпорядник / відповідальний виконавець) 1 132 800,00

Будівництво та регіональний розвиток

Будівництво установ та закладів соціальної 
сфери

973 800,00

Реконструкція будівлі Кропивницького міського центру соціальних служб для сім'ї, 
дітей та молоді за адресою: м.Кропивницький,  пров. Павла Бута, 3 

973 800,00 973 800,00

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

1 374 000 159 000,00

в тому числі за рахунок:

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

156 600,00

співфінансування з міського бюджету 2 400,00

Головне управління житлово-комунального 
господарства  (головний 

розпорядник/відповідальний виконавець)
72 010 876,28

Будівництво та регіональний розвиток 70 097 767,60
Будівництво об'єктів житлово-комунального 
господарства

7 200 000,00

Реконструкція каналізаційного колектору від вул. Братиславська, 22 до перехрестя 
вулиць Єльворті та Євгена Чикаленка

7 000 000 7 000 000,00

Реконструкція системи водовідведення в районі вул. Генерала Жадова, 21, 
корп.1,2,3 у м.Кропивницький  (виготовлення проектно-кошторисної документації)

200 000 200 000,00

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

62 897 767,60

в тому числі за рахунок:

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

34 116 449,60

співфінансування з міського бюджету 748 318,00

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

28 033 000,00

Реконструкція парку-пам’ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення 
“Перемоги” з виготовленням проектно-кошторисної документації 39 968 012 9 486 623,81

в тому числі за рахунок:

залишку субвенції з державного бюджету 9 410 123,81
співфінансування з міського бюджету 76 500,00

Реконструкція парку-пам’ятки садово-паркового мистецтва  “Ковалівський”, 
м.Кропивницький

306 548,00



1 2 3 4 5 6 7 8 9

Код 
Програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевих 
бюджетів

Код Типової 
програмної 

класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевих 
бюджетів

Код 
Функціонально
ї класифікації 

видатків та 
кредитування 

бюджету

Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / 
відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з 
Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих 

бюджетів

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації
Строк реалізації 

об'єкта (рік початку і 
завершення)

Загальна вартість 
об'єкта, гривень

Обсяг видатків бюджету 
розвитку, гривень

Рівень 
будівельної 
готовності 
об'єкта на 

кінець 
бюджетного 
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2018-2019 100

952,21

2017-2019 100

2017-2019 100

2017-2019 100

2017-2019 100

2017-2019 100

2017-2019 100

2017-2019 100

903,00

2018-2019 100

в тому числі за рахунок:

залишку субвенції з державного бюджету 287 018,00
співфінансування з міського бюджету 19 530,00
Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення набережної р.Сугоклей від 
вул.Прирічної до вул.Приміської (з виготовленням ПКД)

542 513 15 952,21

в тому числі за рахунок:

залишку субвенції з державного бюджету 

співфінансування з міського бюджету 15 000,00
Капітальний ремонт дороги по вул. Преображенській (від вул. Арсенія 
Тарковського до пл. Богдана Хмельницького)

5 263 773 163 158,07

в тому числі за рахунок:

залишку субвенції з державного бюджету 124 458,07

співфінансування з міського бюджету 38 700,00
Капітальний ремонт внутрішньодворової дороги по вул.Кременчуцька, 13,                  
       м. Кропивницький 629 612 2 136,20

в тому числі за рахунок:

залишку субвенції з державного бюджету 2 136,20

Капітальний ремонт внутрішньодворової дороги по вул. Сергія Сєнчева, 40,               
              м. Кропивницький 461 877 281 231,05

в тому числі за рахунок:

залишку субвенції з державного бюджету 281 231,05
Капітальний ремонт внутрішньодворової дороги по вул. Андріївська, 16,                     
      м. Кропивницький 989 998 23 505,20

в тому числі за рахунок:

залишку субвенції з державного бюджету 21 323,20

співфінансування з міського бюджету 2 182,00

Капітальний ремонт внутрішньодворової дороги по вул. Бєляєва, 11,                            
      м. Кропивницький 535 510 78 247,00

в тому числі за рахунок:

залишку субвенції з державного бюджету 76 287,00

співфінансування з міського бюджету 1 960,00

Капітальний ремонт внутрішньодворової дороги по вул. Шатила, 12, 14,                      
      м. Кропивницький 24 088,40 24 088,40

в тому числі за рахунок:

залишку субвенції з державного бюджету 12 577,40

співфінансування з міського бюджету 11 511,00

Капітальний ремонт внутрішньодворової дороги по просп. Університетський, 23, 
корп. 1, 2,  м. Кропивницький 1 499 941 2 805,00

в тому числі за рахунок:

залишку субвенції з державного бюджету 1 902,00

співфінансування з міського бюджету 

Капітальний ремонт дороги (з виготовленням проектно-кошторисної документації) 
по вул. Верхня Прирічна, вул. Луганська в м. Кропивницькому 2 071 871 2 068 460,00

в тому числі за рахунок:
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періоду, %

2017-2019 100

2017-2019 100

2018-2019 100

2019 100

2019 100

2019 100

2019 100

2019 100

залишку субвенції з державного бюджету 2 026 871,00

співфінансування з міського бюджету 41 589,00
Капітальний ремонт дороги по вул. Велика Пермська,  м. Кропивницький 
(Кіровоград)

12 587 689 1 570 584,42

в тому числі за рахунок:

залишку субвенції з державного бюджету 1 546 152,42

співфінансування з міського бюджету 24 432,00

Реконструкція греблі р.Сугоклея, м.Кропивницький з виготовленням проектно-
кошторисної документації

4 094 352,00 4 094 352,00

в тому числі за рахунок:

залишку субвенції з державного бюджету 3 079 352,00

співфінансування з міського бюджету 15 000,00

субвенції з державного бюджету 1 000 000,00

Капітальний ремонт покриттів проїздів та пішохідних доріжок на території 
Масляниківського кладовища по вул. Григорія Сковороди у м. Кропивницькому 4 854 192 2 060 728,24

в тому числі за рахунок:

залишку субвенції з державного бюджету 2 016 817,24
співфінансування з міського бюджету 43 911,00
Капітальний ремонт провулку Середнього від вул. Генерала Родимцева до                  
           вул. Кримської (з виготовленням проектно-кошторисної документації)

8 849 372 5 168 500,00

в тому числі за рахунок:

залишку субвенції з державного бюджету 1 450 000,00

співфінансування з міського бюджету 43 500,00

субвенції з державного бюджету 3 675 000,00

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

5 613 500 5 613 500,00

в тому числі за рахунок:
залишку субвенції з державного бюджету 5 450 000,00
співфінансування з міського бюджету 163 500,00
Капітальний ремонт вул. Габдрахманова від вул. Вокзальної до вул. Юрія Бутусова 
(Панфіловців) з виготовленням проектно-кошторисної документації

3 493 500,00 3 493 500,00

в тому числі за рахунок:
залишку субвенції з державного бюджету 1 450 000,00
співфінансування з міського бюджету 43 500,00
субвенції з державного бюджету 2 000 000,00

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)

3 656 600 3 656 500,00

в тому числі за рахунок:
залишку субвенції з державного бюджету 3 550 000,00
співфінансування з міського бюджету 106 500,00
Капітальний ремонт прорізів (заміна віконних блоків) у багатоповерхових житлових 
будинках м. Кропивницький, у тому числі виготовлення проектно-кошторисної 
документації

3 873 200 3 873 200,00
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2019 100

2019 100

2019 100

2019 100

2019 100

2019 100

2019 100

2019 100

2019 100

2019 100

в тому числі за рахунок:
залишку субвенції з державного бюджету 2 037 000,00

співфінансування з міського бюджету 61 200,00

субвенції з державного бюджету 1 775 000,00

Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення вул. Балтійська 384 200 384 200,00
в тому числі за рахунок:

залишку субвенції з державного бюджету 373 000,00
співфінансування з міського бюджету 11 200,00
Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення вул. Олега Паршутіна 391 400 391 400,00
в тому числі за рахунок:

залишку субвенції з державного бюджету 380 000,00
співфінансування з міського бюджету 11 400,00
Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення вул. Амурська 107 670 103 000,00
в тому числі за рахунок:
залишку субвенції з державного бюджету 100 000,00
співфінансування з міського бюджету 3 000,00
Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення туп. Мінський 85 957 87 600,00
в тому числі за рахунок:

залишку субвенції з державного бюджету 85 000,00
співфінансування з міського бюджету 2 600,00
Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення пров. Ламаний 96 737 97 900,00
в тому числі за рахунок:
залишку субвенції з державного бюджету 95 000,00
співфінансування з міського бюджету 2 900,00
Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення  пров. Глинки 267 048 267 048,00
в тому числі за рахунок:
залишку субвенції з державного бюджету 259 248,00
співфінансування з міського бюджету 7 800,00
Капітальний ремонт вул. Шкільної (від вул. Микитенка, вул. Достоєвського до вул. 
Ксенії Ерделі) з виготовленням проектно-кошторисної документації 4 500 000 4 500 000,00

в тому числі за рахунок:
субвенції з державного бюджету 4 500 000,00
Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення вул. Суворова у                             
        м. Кропивницькому

451 000 451 000,00

в тому числі за рахунок:
субвенції з державного бюджету 451 000,00
Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення вул. Петра Тодоровського у м. 
Кропивницькому 60 000 60 000,00

в тому числі за рахунок:
субвенції з державного бюджету 60 000,00
Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення вул. Якуба Коласа у                      
                                         м. Кропивницькому

140 000 140 000,00

в тому числі за рахунок:
субвенції з державного бюджету 140 000,00
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2019 100

2019 100

2019 100

2019 100

2019 100

2019 100

2019 100

2019 100

2019 100

2019 100

2019 100

Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення пров. Шахового у                          
        м. Кропивницькому 55 000 55 000,00

в тому числі за рахунок:
субвенції з державного бюджету 55 000,00
Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення вул. Верхньої Прирічної              
              у м. Кропивницькому

192 000 192 000,00

в тому числі за рахунок:
субвенції з державного бюджету 192 000,00
Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення пров. Микитенка у                        
                     м. Кропивницькому 150 000 150 000,00

в тому числі за рахунок:
субвенції з державного бюджету 150 000,00
Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення вул. Криворізької у                       
                                                         м. Кропивницькому 370 000 370 000,00

в тому числі за рахунок:
субвенції з державного бюджету 370 000,00
Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення вул. Дунайської у 
м. Кропивницькому з виготовленням проектно-кошторисної документації 250 000 250 000,00

в тому числі за рахунок:
субвенції з державного бюджету 250 000,00
Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення пров. Кар’єрного у 
м. Кропивницькому з виготовленням з виготовленням проектно-кошторисної 
документації

150 000 150 000,00

в тому числі за рахунок:
субвенції з державного бюджету 150 000,00
Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення вул. Української у 
м. Кропивницькому 270 000 270 000,00

в тому числі за рахунок:
субвенції з державного бюджету 270 000,00
Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення пров. Ольги Кобилянської у 
м. Кропивницькому з виготовленням проектно-кошторисної документації 150 000 150 000,00

в тому числі за рахунок:
субвенції з державного бюджету 150 000,00
Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення вул. Чернігівської у                      
                                                            м. Кропивницькому 65 000 65 000,00

в тому числі за рахунок:
субвенції з державного бюджету 65 000,00
Капітальний ремонт дороги по вул. Кропивницького (від вул. Полтавської до 
вул. Шевченка) у м. Кропивницькому 12 000 000 12 000 000,00

в тому числі за рахунок:
субвенції з державного бюджету 12 000 000,00
Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення вул. Панаса Михалевича              
                                                                    у м. Кропивницькому

280 000 280 000,00

в тому числі за рахунок:
субвенції з державного бюджету 280 000,00
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Код 
Програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
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ї класифікації 
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бюджету

Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / 
відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з 
Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих 

бюджетів

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації
Строк реалізації 

об'єкта (рік початку і 
завершення)

Загальна вартість 
об'єкта, гривень

Обсяг видатків бюджету 
розвитку, гривень

Рівень 
будівельної 
готовності 
об'єкта на 

кінець 
бюджетного 
періоду, %

2019 100

2019 100

2019 100

1217600 7600

1217640 7640 0470 2018-2019 100

2018-2019 100

2018-2019 759 265,34 100

489 711,00

1500000

1517300 7300

1517310 7310 0443

2015-2019 100

2017-2019 48

Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення вул. Олімпійської у 
м. Кропивницькому з виготовленням проектно-кошторисної документації 200 000 200 000,00

в тому числі за рахунок:
субвенції з державного бюджету 200 000,00
Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення пров. Кільцевого у 
м. Кропивницькому з виготовленням проектно-кошторисної документації 100 000 100 000,00

в тому числі за рахунок:
субвенції з державного бюджету 100 000,00
Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення  вул. Нікопольської у                    
        м. Кропивницькому 200 000 200 000,00

в тому числі за рахунок:

субвенції з державного бюджету 200 000,00

Інші програми та заходи, пов'язані з 
економічною діяльністю

1 913 108,68

Заходи з енергозбереження
Впровадження заходів інвестиційного проекту "Підвищення енергоефективності у 
навчальних закладах і системі вуличного освітлення в м. Кропивницькому":

1 932 236 1 913 108,68

в тому числі за рахунок:
залишку кредитних коштів Північної 
екологічної фінансової корпорації (НЕФКО)

539 108,68

співфінансування з міського бюджету 1 374 000,00

Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення вул. Варшавська 1 163 829 1 153 843,34

в тому числі за рахунок:

залишку кредитних коштів Північної екологічної фінансової корпорації (НЕФКО) 269 554,34

співфінансування з міського бюджету 884 289,00
Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення вул. Родникова від вулиці 
Кільцевої до проспекту Інженерів, вул. Мозеса Гомберга, 65, 66, 67, 68, 76, 77, 78, 
80

768 407

в тому числі за рахунок:

залишку кредитних коштів Північної екологічної фінансової корпорації (НЕФКО) 269 554,34

співфінансування з міського бюджету 
Управління капітального будівництва  
(головний розпорядник/відповідальний 

виконавець)
93 074 325,00

Будівництво та регіональний розвиток 82 599 000,00

Будівництво об'єктів житлово-комунального 
господарства

18 699 000,00

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

37 784 611 9 569 000

Нове будівництво госппобутової каналізації по вулицях Лесі Українки, Дарвіна, 
Степняка-Кравчинського

6 158 200 1 000 000,00
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Код 
Програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевих 
бюджетів

Код Типової 
програмної 

класифікації 
видатків та 

кредитування 
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бюджетів

Код 
Функціонально
ї класифікації 

видатків та 
кредитування 

бюджету

Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / 
відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з 
Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих 

бюджетів

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації
Строк реалізації 

об'єкта (рік початку і 
завершення)

Загальна вартість 
об'єкта, гривень

Обсяг видатків бюджету 
розвитку, гривень

Рівень 
будівельної 
готовності 
об'єкта на 

кінець 
бюджетного 
періоду, %

2018-2019 40,6

2019

2019

2015-2020 3,4

2018-2019 100

2018-2019 97,6

2019

1517321 7321 0443

2019

1517325 7325 0443

2019 100

1517330 7330 0443

2016-2019 93,3

1517340 7340 0443

2016-2019 64,3

2018-2019 100

2018-2019 98,8

1517370 7370 0490

2017-2019 55,0

1517640 7640 0470

2018-2020 40,7

Нове будівництво зовнішнього водопроводу по вул. Львівській 1 874 800 700 000,00

Нове будівництво автомобільного мосту через р. Інгул між вулицями Казанською та 
Радищева (проектні роботи)

300 000,00

Нове будівництво об'єкту благоустрою (сквер "Жадівський") по вул. Героїв України 
(проектні роботи) 230 000,00

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

14 231 941 400 000,00

Реконструкція діючої котельні і теплових мереж  від неї по  вул. Металургів,7-а в 
смт. Нове, м. Кропивницький

19 146 200 5 000 000,00

Реконструкція набережної р.Інгул від вул.Михайлівської до вул. Київської (проектні 
роботи) 1 598 100 1 000 000,00

Реконструкція зовнішніх електричних мереж до будівлі по вул. Велика 
Перспективна, 41 (із виготовленням проектно-кошторисної документації)

500 000,00

Будівництво освітніх установ та закладів 300 000,00

Нове будівництво початкового корпусу Навчально-виховного комплексу 
"Кіровоградській колегіум - спеціалізований навчальний заклад І-ІІІ ступенів - 
дошкільний навчальний заклад - центр естетичного виховання ",                                   
             вул. Гагаріна, 16-б (проектні роботи)

300 000,00

Будівництво споруд, установ та закладів 
фізичної культури і спорту 1 000 000,00

Нове будівництво спортивного містечка "NEW LIFE" 1 000 000 1 000 000,00

Будівництво інших об'єктів  комунальної 
власності

50 500 000,00

Реконструкція проїжджої частини  вул. Ельворті, вул.Миколи Левитського 
(Колгоспної) в м.Кропивницький (І черга об'єкту будівництва) 57 072 300 50 500 000,00

Проектування, реставрація та охорона пам'яток 
архітектури

3 100 000,00

Реставрація будівлі Кіровоградського міського художньо-меморіального музею         
           ім. О.О.Осмьоркіна, вул.Архітектора Паученка (Дворцова), 89 1 269 100 600 000,00

Реставрація будівлі І корпусу музичної школи № 1 ім. Г.Г.Нейгауза міста 
Кропивницького,  вул. Віктора Чміленка, 65 

1 500 000 1 500 000,00

Реставрація фасаду будівлі за адресою: вул.Дворцова, 9 (літера А7), 
м.Кропивницький

1 200 000 1 000 000,00

Реалізація інших заходів щодо соціально-
економічного розвитку території

9 000 000,00

Реконструкція будівлі по вул. Архітектора Паученка, 41/26 для створення і 
функціонування ЦНАПу у форматі «Прозорий офіс» 49 924 000 9 000 000,00

Заходи з енергозбереження 10 475 325,00

Впровадження заходів інвестиційного проекту "Підвищення енергоефективності у 
навчальних закладах і системі вуличного освітлення в м. Кропивницькому": 
Капітальний ремонт КЗ "Навчально-виховне об'єднання - "ЗОШ" І-ІІІ ступенів № 31 
з гімназійними класами, центр дитячої та юнацької творчості "Сузір'я",                       
                               вул. Космонавта Попова, 11-а (термомодернизація)

23 800 000 10 475 325,00
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кінець 
бюджетного 
періоду, %

1600000

1617300 7300

1617340 7340 0443 2019 100,0

1617350 7350 0443 2016-2019 42

Х Х Х УСЬОГО Х Х Х Х

в тому числі за рахунок:

кредитних коштів Північної екологічної фінансової корпорації (НЕФКО) 8 475 325,00

співфінансування з міського бюджету 2 000 000,00

Управління містобудування та архітектури 
(головний розпорядник/відповідальний 

виконавець)
2 157 580,00

Будівництво та регіональний розвиток 2 157 580,00

Проектування, реставрація та охорона пам'яток 
архітектури

Проведення ремонтно-реставраційних робіт на обєктах культурної спадщини міста 
Кропивницького 1 014 980 1 014 980,00

Розроблення схем планування та забудови 
територій (містобудівної документації)

Доповнення цифрової топографічної зйомки міста М 1:500 3 177 700 1 142 600,00

196 998 110,31
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