
ПРОЕКТ №3293

МІСЬКА РАДА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО

 СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

від «____»__________ 2019 року                                                          № _____

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, 16, 18, 71, 72, 78 Бюджетного кодексу України, статті
26  Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»,  постанови
Кабінету  Міністрів  України  від  16.02.2011 року  № 110  «Про  затвердження
Порядку  здійснення  місцевих  запозичень»,  рішень  Міської  ради  міста
Кропивницького від 11 червня 2019 року № 2574 «Про утворення департаменту
надання  адміністративних  послуг  Міської  ради  міста  Кропивницького»,  від
«____»__________  2019  року №  ____  «Про  внесення  змін  до  рішення
Кіровоградської  міської  ради  від  21.11.2017  року  №  1204  «Про  залучення
кредиту  НЕФКО  для  фінансування  інвестиційного  проекту  «Підвищення
енергоефективності  у  навчальних закладах  і  системі  вуличного  освітлення в
м.  Кропивницькому»,  враховуючи  пропозиції  управління  капітального
будівництва, Міська рада міста Кропивницького

В И Р І Ш И Л А:

1. Внести зміни до показників бюджету міста Кропивницького, визначених
у  додатках  3,  5,  6  до  рішення  Міської  ради  міста  Кропивницького
від  20  грудня  2018  року  №  2263  «Про  бюджет  міста  Кропивницького  на
2019  рік»  (зі  змінами,  внесеними  рішеннями  Міської  ради  міста
Кропивницького  від  31  січня  2019  року  №  2297,  від  19  березня
2019 року № 2435, від 07 травня 2019 року № 2476,  від 11 червня 2019 року
№ 2564), згідно з додатками 1, 3, 4.

2.  Затвердити  джерела фінансування бюджету  міста  Кропивницького на
2019 рік у новій редакції згідно з додатком 1 до цього рішення.



3. Затвердити у новій редакції Перелік кредитів (позик), що залучаються
Міською радою міста Кропивницького до спеціального фонду бюджету міста
Кропивницького у 2019 році, згідно з додатком 5.

4.  Внести  зміни  до  пункту  10  текстової  частини  рішення  Міської  ради
міста  Кропивницького  від  20 грудня  2018 року  № 2263 «Про  бюджет  міста
Кропивницького на 2019 рік», виклавши його у новій редакції:

«Визначити на 31 грудня 2019 року  граничний обсяг місцевого боргу в
сумі 13 519 458 гривень».

Міський голова       Андрій РАЙКОВИЧ

Любов Бочкова 24 35 30
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Додаток 1
до рішення Міської ради міста Кропивницького

від _____ ____________ 2019 року № _____

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)

Код Усього Загальний фонд

Спеціальний фонд

усього

1 2 3 4 5 6

Фінансування за типом кредитора

200000 Внутрішнє фінансування

0,00

0,00

0,00

Х Загальне фінансування

Фінансування за типом боргового зобов'язання

0,00

0,00

600000 Фінансування за активними операціями

Зміни обсягів бюджетних коштів

0,00

Х Загальне фінансування

(грн)

Найменування згідно з Класифікацією фінансування 
бюджету

у тому числі 
бюджет 
розвитку

92 464 223,88 -329 202 374,42 421 666 598,30 421 162 534,30

208000 
Фінансування за рахунок зміни залишків коштів 
бюджетів 

92 464 223,88 -329 202 374,42 421 666 598,30 421 162 534,30

у т.ч. за рахунок зміни залишку коштів 92 464 223,88 88 675 051,20 3 789 172,68 3 285 108,68

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

208200  На кінець періоду  2 197 543,68 2 140 543,19 57 000,49 24 776,25

208400 
Кошти, що передаються із загального фонду бюджету 

до бюджету розвитку (спеціального фонду) 
-417 877 425,62 417 877 425,62 417 877 425,62

300000  Зовнішнє фінансування  9 994 782,00 9 994 782,00 9 994 782,00

301000 
Позики, надані міжнародними фінансовими 
організаціями

9 994 782,00 9 994 782,00 9 994 782,00

301100  Одержано позик  11 475 325,00 11 475 325,00 11 475 325,00

301200  Погашено позик  -1 480 543,00 -1 480 543,00 -1 480 543,00

102 459 005,88 -329 202 374,42 431 661 380,30 431 157 316,30

400000  Фінансування за борговими операціями  9 994 782,00 9 994 782,00 9 994 782,00

401000  Запозичення  11 475 325,00 11 475 325,00 11 475 325,00

401200  Зовнішні запозичення  11 475 325,00 11 475 325,00 11 475 325,00

401201  Довгострокові зобов'язання  11 475 325,00 11 475 325,00 11 475 325,00

402000  Погашення  -1 480 543,00 -1 480 543,00 -1 480 543,00

402200  Зовнішні зобов'язання  -1 480 543,00 -1 480 543,00 -1 480 543,00

402201  Довгострокові зобов'язання  -1 480 543,00 -1 480 543,00 -1 480 543,00

92 464 223,88 -329 202 374,42 421 666 598,30 421 162 534,30

602000  92 464 223,88 -329 202 374,42 421 666 598,30 421 162 534,30

у т.ч. за рахунок зміни залишку коштів 92 464 223,88 88 675 051,20 3 789 172,68 3 285 108,68

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

602200  На кінець періоду  2 197 543,68 2 140 543,19 57 000,49 24 776,25

602400 
Кошти, що передаються із загального фонду бюджету 

до бюджету розвитку (спеціального фонду) 
-417 877 425,62 417 877 425,62 417 877 425,62

102 459 005,88 -329 202 374,42 431 661 380,30 431 157 316,30



Додаток  2
до рішення Міської ради міста Кропивницького
від ____  ___________  2019 року № _____

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

Загальний фонд Спеціальний фонд

Разом
усього

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

0200000

0210150 0150 0111

0210180 0180 0133

1500000 +3 000 000 +3 000 000 +3 000 000 +3 000 000

1517600 7600 +3 000 000 +3 000 000 +3 000 000 +3 000 000

1517640 7640 0470 +3 000 000 +3 000 000 +3 000 000 +3 000 000

+3 000 000 +3 000 000 +3 000 000 +3 000 000

340000 +3 387 100 +3 387 100 +1 603 400 +1 240 000 +1 240 000 +1 240 000 +4 627 100

3410160 0160 0111 +1 956 000 +1 956 000 +1 603 400 +1 956 000

3410180 0180 0133 +1 431 100 +1 431 100 +1 240 000 +1 240 000 +1 240 000 +2 671 100

Всього видатків +3 000 000 +3 000 000 +3 000 000 +3 000 000

грн

Код 
Програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
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 
споживання

видатки 
розвит-

ку

у тому числі бюджет 
розвитку

видатки 
споживання

комунальні 
послуги та 
енергоносії

оплата 
праці

комуналь
ні 

послуги 
та 

енергоно
сії

Виконавчий комітет міської ради (головний 
розпорядник/відповідальний виконавець) -3 387 100 -3 387 100 -1 603 400 -1 240 000 -1 240 000 -1 240 000 -4 627 100

Організаційне, інформаційно-аналітичне та 
матерально-технічне забезпечення 
діяльності міської ради

-1 956 000 -1 956 000 -1 603 400 -1 956 000

Інша діяльність у сфері державного 
управління -1 431 100 -1 431 100 -1 240 000 -1 240 000 -1 240 000 -2 671 100

Управління капітального будівництва 
(головний розпорядник/відповідальний 

виконавець)

Інші програми та заходи, пов'язані з 
економічною діяльністю

Заходи з енергозбереження

з них запозичення до бюджету розвитку на 
впровадження заходів інвестиційного 
проекту "Підвищення енергоефективності у 
навчальних закладах і системі вуличного 
освітлення в м. Кропивницькому

Департамент надання адміністративних 
послуг (головний 

розпорядник/відповідальний виконавець)

Керівництво і управління у сфері надання 
адміністративних послуг

Інша діяльність у сфері державного 
управління



Додаток  3

до рішення Міської ради міста Кропивницького

"___"____________  2019 року № _______

Зміни до розподілу коштів бюджету розвитку міста Кропивницького за об'єктами у 2019 році,
визначених у додатку 5 до рішення Міської ради міста Кропивницького від 31 січня 2019 року № 2297

+ збільшено

- зменшено

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1500000 +3 000 000

1517600 7600 +3 000 000

1517640 7640 0470 +3 000 000

2019-2020 +3 000 000 56,6

Х Х Х УСЬОГО Х Х Х +3 000 000 Х

Код 
Програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевих 
бюджетів

Код Типової 
програмної 

класифікації 
видатків та 

кредитуванн
я місцевих 
бюджетів

Код 
Функціональ

ної 
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

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 капітального будівництва  
(головний розпорядник/відповідальний 

виконавець)

Інші програми та заходи, пов'язані з 
економічною діяльністю

Заходи з енергозбереження

Запозичення на впровадження заходів інвестиційного проекту "Підвищення 
енергоефективності у навчальних закладах і системі вуличного освітлення в                 
                            м. Кропивницькому"

23 800 000



1

Додаток 4

до рішення Міської ради міста Кропивницького

"___"____________  2019 року № _______

Зміни до розподілу витрат бюджету міста Кропивницького на реалізацію місцевих програм у 2019 році, визначених у додатку 6 

до рішення Міської ради міста Кропивницького від 20 грудня 2018 року № 2263 

+ збільшено

- зменшено

Найменування місцевої програми Усього

Спеціальний фонд

усього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1500000 +3 000 000 +3 000 000 +3 000 000

1517600 7600 Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю +3 000 000 +3 000 000 +3 000 000

1517640 7640 0470 +3 000 000 +3 000 000 +3 000 000

УСЬОГО +3 000 000 +3 000 000 +3 000 000

(грн)

Код Програмної 
класифікації видатків 

та кредитування 
місцевих бюджетів

Код Типової 
програмної 

класифікації видатків 
та кредитування 

місцевих бюджетів

Код Функціональ- 
ної 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

Дата та номер 
документа, яким 

затверджено 
місцеву програму

Загальний            
        фонд у тому числі 

бюджет розвитку

Управління капітального будівництва (головний 
розпорядник/відповідальний виконавець)

Програма капітального будівництва, реконструкції та капітального 
ремонту об'єктів комунального господарства і соціально-
культурного призначення міста Кропивницького на 2019-2021 роки

від 31.01.2019 
№2276

Заходи з енергозбереження



Додаток 5
до рішення Міської ради міста Кропивницького
від ____  ___________  2019 року № _____

Перелік кредитів (позик), що залучаються Міською радою міста Кропивницького до спеціального фонду бюджету міста Кропивницького у 2019 році 

від міжнародних фінансових організацій для реалізації інвестиційних проектів

(нова редакція)

Загальний обсяг кредиту (позики)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1200000

1217640 7640 0470 15/03/2023 гривня

1500000

1517640 7640 0470 15/03/2023 гривня

Х Х Х УСЬОГО Х Х Х Х Х

Код Програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевих 
бюджетів

Код               
Типової 

програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевих 
бюджетів

Код 
Функціональної 

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 
кредитора

Найменування 
інвестиційного проекту, 

що реалізується за 
рахунок кредиту (позики)

Номер та 
дата 

договору

Термін 
кредитування

Обсяг залучення 
кредиту (позики) 

у плановому 
році, тис. гривень

назва валюти, в якій 
залучається кредит 

(позика)

загальний обсяг 
кредиту (позики), 

тис. одиниць

загальний обсяг 
залучення кредиту 

(позики), тис. гривень

Головне управління житлово-
комунального господарства (головний 

розпорядник/ відповідальний виконавець)

Заходи з енергозбереження

Північна 
екологічна 
фінансова 
корпорація 
(НЕФКО)

Підвищення 
енергоефективності у  
навчальних закладах і 

системі вуличного 
освітлення в 

м. Кропивницькому

ESС 7/17 від 
23.08.2018

3 524,675 3 524,675

Управління капітального будівництва 
(головний розпорядник/ відповідальний 

виконавець)
11 475,325

Заходи з енергозбереження

Північна 
екологічна 
фінансова 
корпорація 
(НЕФКО)

Підвищення 
енергоефективності у  
навчальних закладах і 

системі вуличного 
освітлення в 

м. Кропивницькому

ESС 7/17 від 
23.08.2018

11 475,325 11 475,325 11 475,325

15 000,000 15 000,000 11 475,325



ПРОЕКТ № 2330

 

УКРАЇНА

МІСЬКА РАДА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО

ТРИНАДЦЯТА СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

від 20 грудня 2018 року № 2263

Про бюджет міста Кропивницького
на 2019 рік

Керуючись  статтями  140,  142  Конституції  України,
статтею 77 Бюджетного кодексу України та статтею 26 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», Міська рада міста Кропивницького

В И Р І Ш И Л А:

1. Визначити на 2019 рік:
-  доходи бюджету  міста  у  сумі  2 609 384 186 гривень,  у  тому  числі

доходи загального фонду бюджету міста  –  2 524 065 786 гривень та доходи
спеціального  фонду  бюджету  міста  –  85 318 400  гривень  згідно  з
додатком 1 до цього рішення;

-  видатки бюджету міста у сумі  2 615 609 511 гривень,  у тому числі
видатки загального фонду бюджету міста – 2 223 610 886 гривень та видатки
спеціального фонду бюджету міста – 391 998 625 гривень;

-  профіцит за  загальним  фондом  бюджету  міста  у  сумі
300 454 900 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;

-  дефіцит за  спеціальним  фондом  бюджету  міста  у  сумі
306 680 225 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;

-  оборотний  залишок  бюджетних  коштів бюджету  міста  у  розмірі
2 000 000 гривень, що становить  0,091  відсотків видатків загального фонду
бюджету міста, визначених цим пунктом;

-  резервний  фонд бюджету  міста  у  розмірі  3 992  400 гривень,  що
становить  0,18  відсотків  видатків  загального  фонду  бюджету  міста,
визначених цим пунктом. 



2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів
бюджету  міста  на  2019 рік  у  розрізі  відповідальних  виконавців  за
бюджетними програмами згідно з додатком 3 до цього рішення.

3. Затвердити  на  2019  рік  міжбюджетні  трансферти згідно  з
додатком 4 до цього рішення.

Умови  надання  іншої  субвенції  з  бюджету  міста  районним  у  місті
бюджетам  та  бюджету  смт  Нового  визначаються  договорами  сторін  між
міською  радою  та  Подільською  і  Фортечною  районними  у  місті
Кропивницькому радами та селищною радою.

Реверсну  дотацію  до  державного  бюджету  з  бюджету  міста
перераховувати  щодекади  рівними  частинами  в  останній  день  декади  (за
ІІІ декаду грудня – до 25 грудня) відповідно до розпису бюджету міста за
рахунок фактичних надходжень доходів загального фонду бюджету міста.

Додаткову  дотацію  на  здійснення  переданих  з  державного  бюджету
видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я спрямовувати на
здійснення видатків,  визначених у частині  першій статті  1036 Бюджетного
кодексу України. 

4. Затвердити  на  2019  рік  розподіл  видатків  бюджету  розвитку  на
здійснення  заходів  на  будівництво,  реконструкцію  і  реставрацію  об’єктів
виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури за об’єктами згідно
з додатком 5 до цього рішення.

5. Затвердити  розподіл  видатків  бюджету  міста  на реалізацію
місцевих  галузевих  програм  у  сумі  1 342 000 889  гривень  згідно  з
додатком 6 до цього рішення.

6.  Затвердити  перелік  кредитів  (позик),  що  залучаються  міською
радою до спеціального фонду бюджету міста у 2019 році  від міжнародних
фінансових  організацій для  реалізації  інвестиційних  проектів  згідно  з
додатком 7 до цього рішення.

7. Установити, що у загальному фонді бюджету міста на 2019 рік:
1) до доходів належать надходження, визначені статтею 64 Бюджетного

кодексу  України,  та  трансферти,  визначені  статтями  97,  101  Бюджетного
кодексу  України  (крім  субвенцій,  визначених  статтею  691  та  частиною
першою статті 71 Бюджетного кодексу України);

2)  джерелами  формування  у  частині  фінансування  є  надходження,
визначені частиною першою статті 72 Бюджетного кодексу України.

8. Установити, що джерелами формування спеціального фонду бюджету
міста на 2019 рік:

1) у частині доходів є надходження, визначені статтею 691 та частиною
першою статті 71 Бюджетного кодексу України;

2) у частині фінансування є надходження, визначені частиною другою
статті 72 Бюджетного кодексу України;

3)  у  частині  кредитування  є  надходження,  визначені  пунктами  10,
11 частини першої статті 691 Бюджетного кодексу України.
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9. Установити, що у 2019 році кошти, отримані до спеціального фонду
бюджету  міста  згідно  з  пунктом  8  цього  рішення,  спрямовуються  на
реалізацію  заходів,  визначених  статтями  13,  71,  91  Бюджетного  кодексу
України.

10.  Визначити  на  31  грудня  2019  року  граничний  обсяг  місцевого
боргу в сумі 9 750 000 гривень. 

11. Визначити на 2019 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу
України захищеними видатками бюджету міста видатки  загального фонду
на:

оплату праці працівників бюджетних установ;
нарахування на заробітну плату;
придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;
забезпечення продуктами харчування;
оплату комунальних послуг та енергоносіїв;
обслуговування місцевого боргу;
поточні трансферти населенню;
поточні трансферти місцевим бюджетам;
оплату послуг з охорони комунальних закладів культури;
оплату енергосервісу;
програму державних гарантій медичного обслуговування населення.

12. Надати право начальнику фінансового управління Міської ради міста
Кропивницького здійснювати у 2019 році розміщення на конкурсних засадах
тимчасово  вільних коштів бюджету міста  Кропивницького на  депозитах у
банках, у яких держава володіє 75 чи більше відсотків статутного капіталу, з
подальшим обов’язковим поверненням таких коштів на рахунки бюджету, з
яких  вони  перераховувалися,  не  пізніше  ніж  за  10  днів  до  закінчення
бюджетного періоду.

13.  Надати  право  Виконавчому  комітету  Міської  ради  міста
Кропивницького  отримувати  позики  на  покриття  тимчасових  касових
розривів  бюджету  міста,  пов’язаних  із  забезпеченням  захищених  видатків
загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів
єдиного  казначейського  рахунку  на  договірних  умовах  без  нарахування
відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до
кінця  поточного  бюджетного  періоду  у  порядку,  визначеному  Кабінетом
Міністрів України відповідно до статей 43, 73 Бюджетного кодексу України.

14.  Надати  право  при  виконанні  бюджету  міста  Кропивницького
здійснювати обслуговування бюджетних коштів у частині бюджету розвитку
та власних надходжень бюджетних установ установами банків державного
сектора у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України відповідно до
частини другої статті 78 Бюджетного кодексу України. 

15.  Головним  розпорядникам  коштів  бюджету  міста  забезпечити
виконання норм Бюджетного кодексу України стосовно:

1) затвердження паспортів бюджетних програм протягом 45 днів з дня
набрання чинності цього рішення;
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2) здійснення управління бюджетними коштами у межах встановлених
їм  бюджетних  повноважень  та  оцінки  ефективності  бюджетних  програм,
забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних
коштів,  організацію  та  координацію  роботи  розпорядників  бюджетних
коштів  нижчого  рівня  та  одержувачів  бюджетних  коштів  у  бюджетному
процесі;

3)  забезпечення  доступності  інформації  про  бюджет  відповідно  до
законодавства, а саме:

здійснення  публічного  представлення  та  публікації  інформації  про
бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення
щодо  яких  визначені  цим  рішенням  відповідно  до  вимог  та  за  формою,
встановленими Міністерством фінансів України, до 15 березня 2020 року;

оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня
затвердження таких документів на офіційному сайті міської ради;

4)  взяття  бюджетних  зобов’язань,  довгострокових  зобов’язань  за
енергосервісом та здійснення витрат бюджету;

5) забезпечення у повному обсязі проведення розрахунків за електричну
та  теплову  енергію,  водопостачання,  водовідведення,  природний  газ  та
послуги зв’язку,  які  споживаються бюджетними установами,  та  укладання
договорів за кожним видом енергоносіїв у межах встановлених відповідним
головним  розпорядником  бюджетних  коштів  обгрунтованих  лімітів
споживання тощо.

16.  Якщо в процесі виконання бюджету міста зміна обставин вимагає
менших бюджетних асигнувань головним розпорядникам бюджетних коштів,
фінансове  управління  міської  ради  готує  та  подає  до  міської  ради  у
встановленому порядку пропозиції  про зменшення відповідних бюджетних
призначень.

Якщо  після  прийняття  рішення  про  бюджет  міста  повноваження  на
виконання  функцій  або  надання  послуг,  на  яке  надано  бюджетне
призначення, передається відповідно до законодавства від одного головного
розпорядника  бюджетних  коштів  до  іншого  головного  розпорядника
бюджетних  коштів,  дія  бюджетного  призначення  не  припиняється  і
застосовується для виконання тих самих функцій чи послуг іншим головним
розпорядником бюджетних коштів, якому це доручено. Передача бюджетних
призначень у такому разі  здійснюється за рішенням Виконавчого комітету
Міської  ради  міста  Кропивницького,  погодженим  з  постійною  комісією
міської ради з питань бюджету, податків, фінансів, планування та соціально-
економічного  розвитку у  порядку,  встановленому  Кабінетом  Міністрів
України.

У  межах  загального  обсягу  бюджетних  призначень  головного
розпорядника  бюджетних  коштів  перерозподіл  видатків  бюджету  міста  за
бюджетними програмами,  включаючи резервний фонд бюджету,  додаткові
дотації  та  субвенції  (з  урахуванням частини  шостої  статті  102 та частини
шостої  статті  108  Бюджетного  кодексу  України),  а  також  збільшення
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видатків  розвитку  за  рахунок  зменшення  інших  видатків  (окремо  за
загальним  та  спеціальним  фондами  бюджету)  здійснюються  за  рішенням
Виконавчого  комітету  Міської  ради  міста  Кропивницького,  погодженим з
постійною  комісією  міської  ради  з  питань  бюджету,  податків,  фінансів,
планування та соціально-економічного розвитку.

Забороняється  без  внесення  змін  до  рішення  про  бюджет  міста
збільшення  бюджетних  призначень  за  загальним  та  спеціальним  фондами
бюджету міста на:

1) оплату праці працівників бюджетних установ за рахунок зменшення
інших видатків;

2) видатки за бюджетними програмами, пов’язаними з функціонуванням
органів місцевого самоврядування, за рахунок зменшення видатків за іншими
бюджетними програмами.

У  межах  загального  обсягу  бюджетних  призначень  за  бюджетною
програмою окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету фінансове
управління міської ради за обґрунтованим поданням головного розпорядника
бюджетних  коштів  здійснює  перерозподіл  бюджетних  асигнувань,
затверджених у розписі бюджету міста та кошторисі, в розрізі економічної
класифікації видатків бюджету.

17.  Затвердити  формулу  визначення  міжбюджетних  трансфертів
бюджету  смт  Нового  на  дошкільну  освіту  згідно  з  додатком  8  до  цього
рішення,  відповідно  до  пункту  20  розділу  VI «Прикінцеві  та  перехідні
положення» Бюджетного кодексу України.

18.  Не  приймати  до  розгляду  питання,  що  потребують  додаткових
асигнувань  з  бюджету  міста,  без  внесення  відповідних  пропозицій  по
збільшенню доходів або зменшенню видатків.

19. Дане рішення набуває чинності з 01 січня 2019 року. 
20. Додатки 1 - 8 до цього рішення є його невід’ємною частиною.
21. Схвалити  прогноз  бюджету  міста  Кропивницького  на  наступні  за

плановим два бюджетні періоди, що додається.
22.  Фінансовому  управлінню  Міської  ради  міста  Кропивницького

забезпечити оприлюднення даного рішення в десятиденний строк з дня його
прийняття  у віснику Міської  ради міста Кропивницького «Вечірня газета»
відповідно до частини четвертої статті 28 Бюджетного кодексу України.

23.  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

Бочкова 24 35 30
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Додаток 1
до рішення Міської ради міста Кропивницького
20 грудня 2018 року № 2263

Доходи  бюджету міста Кропивницького на 2019 рік

Код Всього Загальний фонд

Спеціальний фонд

Всього

10000000 Податкові надходження

11000000

11010000

11010100

11010200

11010400

11010500

11010900

11020000 Податок на прибуток підприємств

11020200

13000000

13030000 Рентна плата за користування надрами 

13030100

13030200

14000000 Внутрішні податки на товари та послуги

14020000

14021900 Пальне

14030000

14031900 Пальне

14040000

18000000 Місцеві податки

18010000 Податок на майно 

18010100

18010200

18010300

(грн)

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

розвитку

1 380 842 486 1 379 864 486 978 000

Податки на доходи, податки на прибуток, податки на 
збільшення ринкової вартості

989 819 186 989 819 186

Податок та збір на доходи фізичних осіб (норматив 
відрахувань від контингенту міста - 60,00 %)

987 143 186 987 143 186

Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується 
податковими агентами, із доходів платника податку у 
вигляді заробітної плати

809 143 186 809 143 186

Податок на доходи фізичних осіб з грошового 
забезпечення, грошових винагород та інших виплат, 
одержаних військовослужбовцями та особами рядового і 
начальницького складу, що сплачується податковими 
агентами 

127 000 000 127 000 000

Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується 
податковими агентами, із доходів платника податку 
інших ніж заробітна плата

43 000 000 43 000 000

Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується 
фізичними особами за результатами річного 
декларування

7 500 000 7 500 000

Податок на доходи фізичних осіб від оподаткування 
пенсійних виплат або щомісячного довічного грошового 
утримання, що сплачується (перераховується) згідно з 
Податковим кодексом України

500 000 500 000

2 676 000 2 676 000

Податок на прибуток підприємств та фінансових установ 
комунальної власності

2 676 000 2 676 000

Рентна плата та плата за використання інших 
природних ресурсів

223 000 223 000

223 000 223 000

Рентна плата за користування надрами для видобування 
корисних копалин загальнодержавного значення

8 500 8 500

Рентна плата за користування надрами для видобування 
корисних копалин місцевого значення

214 500 214 500

124 523 600 124 523 600

Акцизний податок з вироблених в Україні 
підакцизних товарів (продукції)

12 420 000 12 420 000

12 420 000 12 420 000

Акцизний податок з ввезених на митну територію 
України підакцизних товарів (продукції)

45 103 600 45 103 600

45 103 600 45 103 600

Акцизний податок з реалізації суб'єктами 
господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів

67 000 000 67 000 000

265 298 700 265 298 700

121 572 900 121 572 900

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної 
ділянки, сплачений юридичними особами, які є 
власниками об'єктів житлової нерухомості

189 500 189 500

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної 
ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками 
об'єктів житлової нерухомості

850 800 850 800

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної 
ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками 
об'єктів нежитлової нерухомості 

257 200 257 200



Код Всього Загальний фонд

Спеціальний фонд

Всього

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

розвитку

18010400

18010500 Земельний податок з юридичних осіб

18010600 Орендна плата з юридичних осіб

18010700 Земельний податок з фізичних осіб

18010900 Орендна плата з фізичних осіб

18011000 Транспортний податок з фізичних осіб

18011100 Транспортний податок з юридичних осіб

18030000 Туристичний збір

18030100 Туристичний збір, сплачений юридичними особами

18030200 Туристичний збір, сплачений фізичними особами

18050000 Єдиний податок 

18050300 Єдиний податок  з юридичних осіб

18050400 Єдиний податок  з фізичних осіб

18050500

19000000 Інші податки та збори

19010000 Екологічний податок

19010100

19010200

19010300

20000000 Неподаткові надходження

21000000 Доходи від власності та підприємницької діяльності

21080000 Інші надходження

21081100 Адміністративні штрафи та інші санкції

21081500

22000000

22010000 Плата за надання адміністративних послуг

22010200

22010300

22012500 Плата за надання інших адміністративних послуг

22012600

22012900

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної 
ділянки, сплачений юридичними особами, які є 
власниками об'єктів нежитлової нерухомості

4 121 900 4 121 900

35 100 000 35 100 000

61 686 500 61 686 500

3 500 000 3 500 000

14 200 000 14 200 000

750 000 750 000

917 000 917 000

158 000 158 000

68 000 68 000

90 000 90 000

143 567 800 143 567 800

25 970 600 25 970 600

117 567 200 117 567 200

Єдиний податок з сільськогосподарських 
товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського 
товаровиробництва за попередній податковий (звітний) 
рік дорівнює або перевищує 75 відсотків

30 000 30 000

978 000 978 000

978 000 978 000

Надходження від викидів забруднюючих речовин в 
атмосферне повітря стаціонарними джерелами 
забруднення

618 000 618 000

Надходження від скидів забруднюючих речовин 
безпосередньо у водні об'єкти

170 000 170 000

Надходження від розміщення відходів у спеціально 
відведених для цього місцях чи на об'єктах, крім 
розміщення окремих видів відходів як вторинної 
сировини

190 000 190 000

102 343 600 25 199 200 77 144 400 3 000 000

927 000 927 000

927 000 927 000

682 000 682 000

Адміністративні штрафи та штрафні санкції за 
порушення законодавства у сфері виробництва та обігу 
алкогольних напоїв та тютюнових виробів

245 000 245 000

Адміністративні збори та платежі, доходи від 
некомерційної господарської діяльності

22 672 200 22 672 200

17 770 200 17 770 200

Плата за ліцензії на певні види господарської діяльності 
та сертифікати, що видаються виконавчими органами 
місцевих рад і місцевими органами виконавчої влади

108 800 108 800

Адміністративний збір за проведення державної 
реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців 
та громадських формувань

840 000 840 000

16 000 000 16 000 000

Адміністративний збір за державну реєстрацію речових 
прав на нерухоме майно та їх обтяжень 

719 100 719 100

Плата за скорочення термінів надання послуг у сфері 
державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та 
їх обтяжень і державної реєстрації юридичних осіб, 
фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, а 
також плата за надання інших платних послуг, пов'язаних 
з такою державною реєстрацією 

102 300 102 300



Код Всього Загальний фонд

Спеціальний фонд

Всього

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

розвитку

22080000

22080400

22090000 Державне мито

22090100

22090200 Державне мито, не віднесене до інших категорій

22090400

24000000 Інші неподаткові надходження

24060000 Інші надходження

24060300 Інші надходження

24170000

25000000 Власні надходження бюджетних установ

25010000

25010100

25010200

25010300 Плата за оренду майна бюджетних установ

25010400

30000000 Доходи від операцій з капіталом

31000000 Надходження від продажу основного капіталу

31030000

33000000 Кошти від продажу землі і нематеріальних активів

33010000 Кошти від продажу землі

33010100

33010200

Всього (без урахування трансфертів)

40000000 Офіційні трансферти

41000000 Від органів державного управління

41030000 Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам

41033900

41034200

41040000

41040200

Надходження від орендної плати за користування 
цілісним майновим комплексом та іншим державним 
майном

4 302 000 4 302 000

Надходження від орендної плати за користування 
цілісним майновим комплексом та іншим майном, що 
перебуває в комунальній власності

4 302 000 4 302 000

600 000 600 000

Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та 
оформлення документів, у тому числі за оформлення 
документів на спадщину і дарування

420 000 420 000

30 000 30 000

Державне мито, пов`язане з видачею та оформленням 
закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян 
України

150 000 150 000

4 600 000 1 600 000 3 000 000 3 000 000

1 600 000 1 600 000

1 600 000 1 600 000

Надходження коштів пайової участі у розвитку 
інфраструктури населеного пункту

3 000 000 3 000 000 3 000 000

74 144 400 74 144 400

Надходження від плати за послуги, що надаються 
бюджетними установами згідно із законодавством

74 144 400 74 144 400

Плата за послуги, що надаються бюджетними установами 
згідно з їх основною діяльністю

69 893 900 69 893 900

Надходження бюджетних установ від додаткової 
(господарської) діяльності

1 295 400 1 295 400

2 708 000 2 708 000

Надходження бюджетних установ від реалізації в 
установленому порядку майна (крім нерухомого майна)

247 100 247 100

6 956 000 6 956 000 6 956 000

4 606 000 4 606 000 4 606 000

Кошти від відчуження майна, що перебуває в 
комунальній власності 

4 606 000 4 606 000 4 606 000

2 350 000 2 350 000 2 350 000

2 350 000 2 350 000 2 350 000

Кошти від продажу земельних ділянок 
несільськогосподарського призначення, що перебувають 
у державній або комунальній власності

2 250 000 2 250 000 2 250 000

Кошти від продажу прав на земельні ділянки 
несільськогосподарського призначення, що перебувають 
у державній або комунальній власності, та прав на 
земельні ділянки

100 000 100 000 100 000

1 490 142 086 1 405 063 686 85 078 400 9 956 000

1 119 002 100 1 119 002 100

1 119 002 100 1 119 002 100

466 674 500 466 674 500

Освітня субвенція з державного бюджету місцевим 
бюджетам 

293 992 600 293 992 600

Медична субвенція з державного бюджету місцевим 
бюджетам 

172 681 900 172 681 900

Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим 
бюджетам

19 273 000 19 273 000

Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з 
державного бюджету видатків з утримання закладів 
освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної 
додаткової дотації з державного бюджету

19 273 000 19 273 000



Код Всього Загальний фонд

Спеціальний фонд

Всього

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

розвитку

41050000

41050100

41050200

41050300

41050700

41051000

41051200

41051500

41052000

50000000 Цільові фонди

50110000

Всього доходів

Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим 
бюджетам

633 054 600 633 054 600

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, поводження з побутовими 
відходами (вивезення побутових відходів) та вивезення 
рідких нечистот, внесків за встановлення, обслуговування 
та заміну вузлів комерційного обліку води та теплової 
енергії, абонентського обслуговування для споживачів 
комунальних послуг, що надаються у багатоквартирних 
будинках за індивідуальними договорами за рахунок 
відповідної субвенції з державного бюджету

290 823 200 290 823 200

Субвенція з  місцевого бюджету на надання пільг та 
житлових субсидій населенню на придбання твердого та 
рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу за 
рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

1 927 400 1 927 400

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 І групи, а також за особою, яка досягла 80-
річного віку  за рахунок відповідної субвенції з 
державного бюджету

314 842 900 314 842 900

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

4 589 700 4 589 700

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

5 167 900 5 167 900

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

1 755 200 1 755 200

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

12 413 900 12 413 900

Субвенція з місцевого бюджету на відшкодування 
вартості лікарських засобів для лікування окремих 
захворювань за рахунок відповідної субвенції з 
державного бюджету

1 534 400 1 534 400

240 000 240 000

Цільові фонди, органами місцевого самоврядування та 
місцевими органами виконавчої влади 

240 000 240 000

2 609 384 186 2 524 065 786 85 318 400 9 956 000



Додаток 2
до рішення Міської ради міста Кропивницького

20 грудня  2018 року № 2263

Фінансування бюджету міста Кропивницького на 2019 рік

Код Усього

Спеціальний фонд

усього

1 2 3 4 5 6

Фінансування за типом кредитора

200000 Внутрішнє фінансування

Х Загальне фінансування

Фінансування за типом боргового зобов'язання

600000 Фінансування за активними операціями

Зміни обсягів бюджетних коштів

Х Загальне фінансування

(грн)

Найменування згідно з Класифікацією фінансування 
бюджету

Загальний 
фонд

у тому числі 
бюджет 
розвитку

-300 454 900 300 454 900 300 454 900

208000 
Фінансування за рахунок зміни залишків коштів 
бюджетів 

-300 454 900 300 454 900 300 454 900

у т.ч. за рахунок зміни залишку коштів

208100  На початок періоду 

208200  На кінець періоду 

208400 
Кошти, що передаються із загального фонду бюджету 

до бюджету розвитку (спеціального фонду) 
-300 454 900 300 454 900 300 454 900

300000  Зовнішнє фінансування  6 225 325 6 225 325 6 225 325

301000 
Позики, надані міжнародними фінансовими 
організаціями

6 225 325 6 225 325 6 225 325

301100  Одержано позик  8 475 325 8 475 325 8 475 325

301200  Погашено позик  -2 250 000 -2 250 000 -2 250 000

6 225 325 -300 454 900 306 680 225 306 680 225

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

401000  Запозичення  8 475 325 8 475 325 8 475 325

401200  Зовнішні запозичення  8 475 325 8 475 325 8 475 325

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

402000  Погашення  -2 250 000 -2 250 000 -2 250 000

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

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

-300 454 900 300 454 900 300 454 900

602000  -300 454 900 300 454 900 300 454 900

у т.ч. за рахунок зміни залишку коштів

602100  На початок періоду 

602200  На кінець періоду 

602400 
Кошти, що передаються із загального фонду бюджету 

до бюджету розвитку (спеціального фонду) 
-300 454 900 300 454 900 300 454 900

6 225 325 -300 454 900 306 680 225 306 680 225



1
Додаток  3
до рішення Міської ради міста Кропивницького
20 грудня  2018 року № 2263

РОЗПОДІЛ
видатків бюджету міста Кропивницького на 2019 рік

Загальний фонд Спеціальний фонд

Разом
усього видатки споживання

з них

усього

з них

видатки розвитку
оплата праці оплата праці

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

0200000

0210150 0150 0111

0210180 0180 0133

0213000 3000 Соціальний захист та соціальне забезпечення

0213191 3191 1030

0213192 3192 1030

0213242 3242 1090

0217500 7500 Зв'язок, телекомунікації та інформатика

0217530 7530 0460

0217600 7600

0217680 7680 0490

0218200 8200 Громадський порядок та безпека

0218210 8210 0380

0218220 8220 0380

0218230 8230 0380 Інші заходи громадського порядку та безпеки

0218400 8400 Засоби масової інформації

0218420 8420 0830 Інші заходи у сфері засобів масової інформації

0600000

0610160 0160 0111 Керівництво і управління у сфері освіти 

0611000 1000 Освіта

в тому числі за рахунок:

освітньої субвенції з державного бюджету

грн

Код 
Програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевого 
бюджету

Код Типової 
програмної 

класифікації 
видатків та 

кредитування 
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 
розвитку

у тому числі 
бюджет розвитку

видатки 
споживаннякомунальні 

послуги та 
енергоносії

комунальні 
послуги та 
енергоносії

Виконавчий комітет міської ради (головний 
розпорядник/відповідальний виконавець) 84 118 500 84 118 500 28 755 040 1 600 000 3 969 900 3 952 900 17 000 3 952 900 88 088 400

Організаційне, інформаційно-аналітичне та 
матерально-технічне забезпечення діяльності 
міської ради

45 057 950 45 057 950 27 322 240 1 600 000 17 000 17 000 45 074 950

Інша діяльність у сфері державного управління 1 779 605 1 779 605 1 348 700 1 348 700 1 348 700 3 128 305

31 000 000 31 000 000 31 000 000

Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни 
та праці 436 000 436 000 436 000

Надання фінансової підтримки громадським 
організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, 
діяльність яких має соціальну спрямованість

320 900 320 900 320 900

Інші заходи у сфері соціального захисту і 
соціального забезпечення 30 243 100 30 243 100 30 243 100

725 500 725 500 799 200 799 200 799 200 1 524 700

Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та 
інформатики 725 500 725 500 799 200 799 200 799 200 1 524 700

Інші програми та заходи, пов'язані з 
економічною діяльністю 209 100 209 100 209 100

Членські внески до асоціацій органів місцевого 
самоврядування 209 100 209 100 209 100

3 546 345 3 546 345 1 432 800 1 805 000 1 805 000 1 805 000 5 351 345
Муніципальні формування з охорони 
громадського порядку 1 755 345 1 755 345 1 432 800 1 755 345

Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки 
місцевого значення 1 091 000 1 091 000 305 000 305 000 305 000 1 396 000

700 000 700 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 2 200 000

1 800 000 1 800 000 1 800 000

1 800 000 1 800 000 1 800 000

Управління освіти (головний 
розпорядник/відповідальний виконавець) 781 337 200 781 337 200 506 881 127 100 623 049 83 216 700 17 259 600 65 690 800 5 289 800 1 220 200 17 525 900 864 553 900

3 660 800 3 660 800 2 543 700 90 500 3 660 800

777 662 900 777 662 900 504 337 427 100 532 549 83 170 200 17 213 100 65 690 800 5 289 800 1 220 200 17 479 400 860 833 100

292 723 900 292 723 900 239 937 700 292 723 900

дотації з обласного бюджету на здійснення 
переданих з державного бюджету видатків з 
утримання закладів освіти та охорони здоров'я 
за рахунок відповідної додаткової дотації з 
державного бюджетуків

19 273 000 19 273 000 9 215 227 5 364 649 19 273 000

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

542 100 542 100 444 300 1 213 100 1 213 100 1 213 100 1 755 200



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

0611010 1010 0910 Надання дошкільної освіти

0611020 1020 0921

в тому числі за рахунок:

освітньої субвенції з державного бюджету

0611030 1030 0921

0611040 1040 0922

0611070 1070 0922

0611090 1090 0960

0611110 1110 0930

в тому числі за рахунок:

освітньої субвенції з державного бюджету

0611150 1150 0990

0611161 1161 0990

0611162 1162 0990 Інші програми та заходи у сфері освіти

0617500 7500 Зв'язок, телекомунікації та інформатика

0617530 7530 0460

субвенції з обласного бюджету на здійснення 
переданих видатків у сфері освіти за рахунок 
коштів освітньої субвенції на оплату праці з 
нарахуваннями педагогічних працівників 
інклюзивно-ресурсних центрів

5 167 900 5 167 900 4 236 000 5 167 900

237 129 800 237 129 800 143 447 500 38 332 900 30 208 300 3 700 000 26 508 300 179 400 5 000 3 700 000 267 338 100

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

394 562 700 394 562 700 268 113 500 41 675 600 43 003 400 11 293 100 31 660 700 3 526 500 28 500 11 342 700 437 566 100

254 207 900 254 207 900 208 367 200 254 207 900

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

542 100 542 100 444 300 1 213 100 1 213 100 1 213 100 1 755 200

Надання загальної середньої освіти вечiрнiми 
(змінними) школами 2 185 600 2 185 600 1 791 500 2 185 600

в тому числі за рахунок освітньої субвенції з 
державного бюджету 2 185 600 2 185 600 1 791 500 2 185 600

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

22 563 500 22 563 500 14 866 800 2 509 200 1 360 600 200 000 1 128 600 70 000 232 000 23 924 100

в тому числі за рахунок освітньої субвенції з 
державного бюджету 12 917 000 12 917 000 10 587 700 12 917 000

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

18 725 600 18 725 600 13 464 200 1 329 000 518 900 500 000 18 900 500 000 19 244 500

в тому числі за рахунок освітньої субвенції з 
державного бюджету 14 064 400 14 064 400 11 528 200 14 064 400

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

29 381 500 29 381 500 20 872 400 3 334 900 625 300 600 000 25 300 600 000 30 006 800

Підготовка кадрів професійно-технічними 
закладами та іншими закладами освіти 56 625 600 56 625 600 29 224 027 12 658 849 6 533 700 6 349 000 1 583 900 1 116 700 184 700 63 159 300

9 349 000 9 349 000 7 663 100 9 349 000

дотації з обласного бюджету на здійснення 
переданих з державного бюджету видатків з 
утримання закладів освіти та охорони здоров'я 
за рахунок відповідної додаткової дотації з 
державного бюджетуків

19 273 000 19 273 000 9 215 227 5 364 649 19 273 000

Методичне забезпечення діяльності навчальних 
закладів 2 574 700 2 574 700 1 960 100 136 200 270 000 270 000 270 000 2 844 700

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері 
освіти 13 830 600 13 830 600 10 597 400 555 900 650 000 650 000 650 000 14 480 600

в тому числі за рахунок субвенції з обласного 
бюджету на здійснення переданих видатків у 
сфері освіти за рахунок коштів освітньої 
субвенції на оплату праці з нарахуваннями 
педагогічних працівників інклюзивно-ресурсних 
центрів

5 167 900 5 167 900 4 236 000 5 167 900

83 300 83 300 83 300

13 500 13 500 46 500 46 500 46 500 60 000

Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та 
інформатики 13 500 13 500 46 500 46 500 46 500 60 000



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

0700000

0710160 0160 0111

0712000 2000 Охорона здоров'я

в тому числі за рахунок:

медичної субвенції з державного бюджету

0712010 2010 0731

в тому числі за рахунок:

медичної субвенції з державного бюджету

0712020 2020 0732

0712030 2030 0733

0712080 2080 0721 Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню

0712100 2100 0722 Стоматологічна допомога населенню

0712111 2111 0726

0712113 2113 0721

0712144 2144 0763

0712146 2146 0763

0712152 2152 0763 Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я

Управління охорони здоров’я (головний 
розпорядник/відповідальний виконавець) 225 707 500 225 707 500 2 565 500 89 400 13 571 700 10 500 000 2 859 500 10 712 200 239 279 200

Керівництво і управління у сфері охорони 
здоров'я 2 561 600 2 561 600 1 797 200 75 000 2 561 600

223 145 900 223 145 900 768 300 14 400 10 169 500 7 097 800 2 859 500 7 310 000 233 315 400

172 681 900 172 681 900 172 681 900
цільових видатків на лікування хворих на цукровий 
та нецукровий діабет 5 360 700 5 360 700 5 360 700

цільових видатків на лікування хворих на хронічну 
ниркову недостатність методом гемодіалізу 7 027 200 7 027 200 7 027 200

цільових видатків для придбання лікарських 
засобів, виробів медичного призначення, 
лабораторних реактивів для стаціонарних 
спеціалізованих закладів охорони здоров"я, що 
надають медичну допомогу громадянам, які 
постраждали від Чорнобильської катастрофи, в 
т.ч. для лікування онкологічних захворювань

26 000 26 000 26 000

субвенції на відшкодування вартості лікарських 
засобів для лікування окремих захворювань 1 534 400 1 534 400 1 534 400

Багатопрофільна стаціонарна медична допомога 
населенню 114 002 300 114 002 300 1 520 700 448 000 860 500 660 200 115 523 000

91 256 200 91 256 200 91 256 200

цільових видатків для придбання лікарських 
засобів, виробів медичного призначення, 
лабораторних реактивів для стаціонарних 
спеціалізованих закладів охорони здоров"я, що 
надають медичну допомогу громадянам, які 
постраждали від Чорнобильської катастрофи, в 
т.ч. для лікування онкологічних захворювань

26 000 26 000 26 000

цільових видатків на лікування хворих на хронічну 
ниркову недостатність методом гемодіалізу 7 027 200 7 027 200 7 027 200

Спеціалізована стаціонарна медична допомога 
населенню 8 475 400 8 475 400 168 900 168 900 8 644 300

в тому числі за рахунок медичної субвенції з 
державного бюджету 6 069 000 6 069 000 6 069 000

Лікарсько-акушерська допомога  вагітним, 
породіллям та новонародженим 35 305 700 35 305 700 2 325 800 2 200 000 125 800 2 200 000 37 631 500

в тому числі за рахунок медичної субвенції з 
державного бюджету 30 131 700 30 131 700 30 131 700

41 678 800 41 678 800 3 445 600 2 164 700 1 280 900 2 164 700 45 124 400

в тому числі за рахунок медичної субвенції з 
державного бюджету 34 225 000 34 225 000 34 225 000

12 233 600 12 233 600 1 200 000 1 200 000 1 200 000 13 433 600
в тому числі за рахунок медичної субвенції з 
державного бюджету 11 000 000 11 000 000 11 000 000

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

3 267 700 3 267 700 1 470 400 1 065 100 405 300 1 065 100 4 738 100

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

214 900 214 900 38 100 20 000 18 100 20 000 253 000

Централізовані заходи з лікування хворих на 
цукровий та нецукровий діабет 5 360 700 5 360 700 5 360 700

Відшкодування вартості лікарських засобів для 
лікування окремих захворювань 1 534 400 1 534 400 1 534 400

1 072 400 1 072 400 768 300 14 400 1 072 400



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

0717300 7300 Будівництво та регіональний розвиток

0717340 7340 0443

0800000

0810160 0160 0111 Керівництво і управління у сфері праці

0817500 7500 Зв'язок, телекомунікації та інформатика

0817530 7530 0460

0900000

0910160 0160 0111

0913000 3000 Соціальний захист та соціальне забезпечення

0913112 3112 1040

0916000 6000 Житлово-комунальне господарство

0916011 6011 0620

0917500 7500 Зв'язок, телекомунікації та інформатика

0917530 7530 0460

1000000

1010160 0160 0111

1011000 1000 Освіта

1011100 1100 0960

1014000 4000 Культура і мистецтво

1014030 4030 0824 Забезпечення діяльності бібліотек

з них на поповнення бібліотечних фондів 0
1014040 4040 0824 Забезпечення діяльності музеїв і виставок

1014060 4060 0828

1014081 4081 0829

1014082 4082 0829 Інші заходи в галузі культури і мистецтва

1017500 7500 Зв'язок, телекомунікації та інформатика

1017530 7530 0460

1100000

1110160 0160 0111

1111000 1000 Освіта

1111060 1060 0910

3 402 200 3 402 200 3 402 200 3 402 200

Проектування, реставрація та охорона пам'яток 
архітектури 3 402 200 3 402 200 3 402 200 3 402 200

Відділ з питань праці (головний 
розпорядник/відповідальний виконавець) 2 381 900 2 381 900 1 723 200 15 000 69 000 69 000 69 000 2 450 900

2 381 900 2 381 900 1 723 200 15 000 2 381 900

69 000 69 000 69 000 69 000

Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та 
інформатики 69 000 69 000 69 000 69 000

Управління з питань захисту прав дітей 
(головний розпорядник/відповідальний 

виконавець)
3 591 700 3 591 700 2 558 200 66 600 559 000 559 000 559 000 4 150 700

Керівництво і управління у сфері захисту прав 
дітей 3 460 600 3 460 600 2 558 200 66 600 3 460 600

127 100 127 100 127 100

Заходи державної політики з питань дітей та їх 
соціального захисту 127 100 127 100 127 100

500 000 500 000 500 000 500 000

Експлуатація та технічне обслуговування 
житлового фонду 500 000 500 000 500 000 500 000

4 000 4 000 59 000 59 000 59 000 63 000

Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та 
інформатики 4 000 4 000 59 000 59 000 59 000 63 000

Управління культури і туризму (головний 
розпорядник/відповідальний виконавець) 61 255 300 61 255 300 44 643 100 2 220 600 3 048 700 1 052 100 1 862 600 1 000 000 1 186 100 64 304 000

Керівництво і управління у сфері культури і 
туризму 1 431 500 1 431 500 1 011 200 36 600 1 431 500

36 327 500 36 327 500 28 299 500 1 217 100 2 511 200 702 200 1 745 000 1 000 000 766 200 38 838 700

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

36 327 500 36 327 500 28 299 500 1 217 100 2 511 200 702 200 1 745 000 1 000 000 766 200 38 838 700

23 496 300 23 496 300 15 332 400 966 900 491 500 303 900 117 600 373 900 23 987 800

10 059 900 10 059 900 7 255 400 707 600 446 500 285 900 90 600 355 900 10 506 400
175 000 105 000 175 000 175 000

3 478 800 3 478 800 1 942 300 172 400 41 000 18 000 23 000 18 000 3 519 800
Забезпечення діяльності палаців i будинків 
культури, клубів, центрів дозвілля та iнших 
клубних закладів

6 377 600 6 377 600 5 081 800 59 000 4 000 4 000 6 381 600

Забезпечення діяльності інших закладів в галузі 
культури і мистецтва 1 485 000 1 485 000 1 052 900 27 900 1 485 000

2 095 000 2 095 000 2 095 000

46 000 46 000 46 000 46 000

Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та 
інформатики 46 000 46 000 46 000 46 000

Управління молоді та спорту (головний 
розпорядник/відповідальний виконавець) 43 365 700 43 365 700 26 758 700 2 357 700 3 347 700 3 167 700 180 000 129 100 8 000 3 167 700 46 713 400

Керівництво і управління у сфері молоді та 
спорту 2 654 400 2 654 400 1 756 300 95 100 2 654 400

2 919 200 2 919 200 1 287 200 259 500 2 919 200

Забезпечення належних умов для виховання та 
розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених 
батьківського піклування, в дитячих будинках, у 
т.ч. сімейного типу, прийомних сім'ях, сім'ях 
патронатного вихователя

2 919 200 2 919 200 1 287 200 259 500 2 919 200

в тому числі за рахунок освітньої субвенції з 
державного бюджету 1 268 700 1 268 700 1 039 900 1 268 700
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1113000 3000 Соціальний захист та соціальне забезпечення

1113111 3111 1040

1113121 3121 1040

1113132 3132 1040

1113133 3133 1040 Інші заходи та заклади молодіжної політики

1113140 3140 1040

1113210 3210 1050 Організація та проведення громадських робіт

1113241 3241 1090

1113242 3242 1090

1115000 5000 Фізична культура і спорт

1115010 5010 Проведення спортивної роботи в регіоні

1115011 5011 0810

1115012 5012 0810

1115031 5031 0810

1115062 5062 0810

1117500 7500 Зв'язок, телекомунікації та інформатика

1117530 7530 0460

1200000

1210160 0160 0111

1213000 3000 Соціальний захист та соціальне забезпечення

1213180 3180 1060

1216000 6000 Житлово-комунальне господарство

1216011 6011 0620

1216020 6020 0620

16 672 800 16 672 800 10 216 600 1 362 900 1 703 800 1 523 800 180 000 129 100 8 000 1 523 800 18 376 600

Утримання закладів, що надають соціальні 
послуги дітям, які опинились у складних життєвих 
обставинах

1 241 100 1 241 100 775 100 211 200 1 241 100

Утримання та забезпечення діяльності центрів 
соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді 7 767 800 7 767 800 5 667 000 146 400 973 800 973 800 973 800 8 741 600

Утримання клубів для підлітків за місцем 
проживання 4 110 600 4 110 600 2 770 400 539 900 730 000 550 000 180 000 129 100 8 000 550 000 4 840 600

254 800 254 800 254 800

Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з 
оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок 
коштів на оздоровлення громадян, які 
постраждали внаслідок Чорнобильської 
катастрофи)

847 200 847 200 847 200

241 500 241 500 241 500

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері 
соціального захисту і соціального забезпечення 1 952 200 1 952 200 1 004 100 465 400 1 952 200

Інші заходи у сфері соціального захисту і 
соціального забезпечення 257 600 257 600 257 600

21 089 100 21 089 100 13 498 600 640 200 1 620 900 1 620 900 1 620 900 22 710 000
2 500 000 2 500 000 2 500 000

Проведення навчально-тренувальних зборів і 
змагань з олімпійських видів спорту 2 200 000 2 200 000 2 200 000

Проведення навчально-тренувальних зборів і 
змагань з неолімпійських видів спорту 300 000 300 000 300 000

Утримання та навчально-тренувальна робота 
комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл 18 539 100 18 539 100 13 498 600 640 200 1 620 900 1 620 900 1 620 900 20 160 000

Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, 
які здійснюють фізкультурно-спортивну 
діяльність в регіоні

50 000 50 000 50 000

30 200 30 200 23 000 23 000 23 000 53 200

Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та 
інформатики 30 200 30 200 23 000 23 000 23 000 53 200

Головне управління житлово-комунального 
господарства (головний 

розпорядник/відповідальний виконавець)
139 177 209 139 177 209 5 094 800 7 126 600 106 603 000 106 603 000 106 603 000 245 780 209

Керівництво і управління у сфері житлово-
комунального господарства 7 197 000 7 197 000 5 094 800 133 600 7 197 000

178 500 178 500 178 500

Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і 
праці, військової служби, органів внутрішніх 
справ та громадян, які постраждали внаслідок 
Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово-
комунальних послуг 

178 500 178 500 178 500

107 275 709 107 275 709 6 993 000 48 983 100 48 983 100 48 983 100 156 258 809

Експлуатація та технічне обслуговування 
житлового фонду 1 000 000 1 000 000 39 250 000 39 250 000 39 250 000 40 250 000

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

44 859 709 44 859 709 44 859 709

з них на  погашення заборгованості КП 
"Теплоенергетик" за спожитий природний газ за 
договорами реструктуризації

16 609 709 16 609 709 16 609 709
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1216030 6030 0620

1216090 6090 0640

1217400 7400

1217461 7461 0456

1217500 7500 Зв'язок, телекомунікації та інформатика

1217530 7530 0460

1217600 7600

1217640 7640 0470

1500000

1510160 0160 0111

1511000 1000 Освіта

1511010 1010 0910 Надання дошкільної освіти 

1511020 1020 0921

1511040 1040 0922

1511100 1100 0960

1512000 2000

1512010 2010 0731

1512020 2020 0732

1512080 2080 0721 Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню

1514000 4000 Культура і мистецтво

1514030 4030 0824 Забезпечення діяльності бібліотек

1517400 7400

1517461 7461 0456

1517300 7300 Будівництво та регіональний розвиток

1517310 7310 0443

1517330 7330 0443

1517370 7370 0490

Організація благоустрою населених пунктів 61 236 000 61 236 000 6 993 000 9 733 100 9 733 100 9 733 100 70 969 100

Інша діяльність у сфері житлово-комунального 
господарства 180 000 180 000 180 000

Транспорт та транспортна інфраструктура, 
дорожнє господарство 24 500 000 24 500 000 55 816 900 55 816 900 55 816 900 80 316 900

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

24 500 000 24 500 000 55 816 900 55 816 900 55 816 900 80 316 900

26 000 26 000 103 000 103 000 103 000 129 000

Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та 
інформатики 26 000 26 000 103 000 103 000 103 000 129 000

Інші програми та заходи, пов'язані з 
економічною діяльністю 1 700 000 1 700 000 1 700 000 1 700 000

Заходи з енергозбереження 1 700 000 1 700 000 1 700 000 1 700 000

Управління капітального будівництва 
(головний розпорядник/відповідальний 

виконавець)
2 616 800 2 616 800 1 667 300 80 200 122 727 325 122 017 325 710 000 500 000 13 400 122 017 325 125 344 125

Керівництво і управління у сфері капітального 
будівництва 2 607 300 2 607 300 1 667 300 80 200 710 000 710 000 500 000 13 400 3 317 300

30 500 000 30 500 000 30 500 000 30 500 000
5 700 000 5 700 000 5 700 000 5 700 000

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

22 300 000 22 300 000 22 300 000 22 300 000

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

1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000

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

1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000

Охорона здоров'я 4 111 000 4 111 000 4 111 000 4 111 000
Багатопрофільна стаціонарна медична допомога 
населенню 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000

Спеціалізована стаціонарна медична допомога 
населенню 2 031 000 2 031 000 2 031 000 2 031 000

580 000 580 000 580 000 580 000

300 000 300 000 300 000 300 000

300 000 300 000 300 000 300 000

Транспорт та транспортна інфраструктура, 
дорожнє господарство 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000

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

1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000

71 469 000 71 469 000 71 469 000 71 469 000
Будівництво об'єктів житлово-комунального 
господарства 14 969 000 14 969 000 14 969 000 14 969 000

Будівництво інших об'єктів соціальної та 
виробничої інфраструктури комунальної власності 46 500 000 46 500 000 46 500 000 46 500 000

Реалізація інших заходів щодо соціально-
економічного розвитку територій 10 000 000 10 000 000 10 000 000 10 000 000
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1517500 7500 Зв'язок, телекомунікації та інформатика

1517530 7530 0460

1517600 7600

1517640 7640 0470

1517693 7693 0490 Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю

1600000

1610160 0160 0111

1617300 7300 Будівництво та регіональний розвиток

1617340 7340 0443

1617350 7350 0443

1617500 7500 Зв'язок, телекомунікації та інформатика

1617530 7530 0460

1617600 7600

1617691 7691 0490

1700000

1710160 0160 0111

1717500 7500 Зв'язок, телекомунікації та інформатика

1717530 7530 0460

1900000

1910160 0160 0111

1913000 3000 Соціальний захист та соціальне забезпечення

1913032 3032 1070

1913033 3033 1070

1913036 3036 1070

1917400 7400

1917411 7411 0451 Утримання та розвиток автотранспорту

1917421 7421 0453

1917426 7426 0453 Інші заходи у сфері електротранспорту

1917500 7500 Зв'язок, телекомунікації та інформатика

1917530 7530 0460

9 500 9 500 42 000 42 000 42 000 51 500
Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та 
інформатики 9 500 9 500 42 000 42 000 42 000 51 500

Інші програми та заходи, пов'язані з 
економічною діяльністю 14 595 325 14 595 325 14 595 325 14 595 325

Заходи з енергозбереження 11 475 325 11 475 325 11 475 325 11 475 325

з них запозичення до бюджету розвитку на 
впровадження заходів інвестиційного проекту 
"Підвищення енергоефективності у навчальних 
закладах і системі вуличного освітлення в               
                   м. Кропивницькому"

8 475 325 8 475 325 8 475 325 8 475 325

3 120 000 3 120 000 3 120 000 3 120 000

Управління містобудування та архітектури 
(головний розпорядник/відповідальний 

виконавець)
4 622 300 4 622 300 2 681 600 118 100 2 782 600 1 142 600 1 640 000 1 009 353 19 600 1 142 600 7 404 900

Керівництво і управління у сфері 
містобудування та архітектури 4 112 300 4 112 300 2 681 600 118 100 1 400 000 1 400 000 1 009 353 19 600 5 512 300

500 000 500 000 1 142 600 1 142 600 1 142 600 1 642 600
Проектування, реставрація та охорона пам'яток 
архітектури 500 000 500 000 500 000

Розроблення схем планування та забудови 
територій (містобудівної документації) 1 142 600 1 142 600 1 142 600 1 142 600

10 000 10 000 10 000
Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та 
інформатики 10 000 10 000 10 000

Інші програми та заходи, пов'язані з 
економічною діяльністю 240 000 240 000 240 000

Цільові фонди, утворені органами місцевого 
самоврядування 240 000 240 000 240 000

Управління державного архітектурно-
будівельного контролю (головний 

розпорядник/відповідальний виконавець)
2 534 800 2 534 800 1 655 700 40 500 29 000 29 000 29 000 2 563 800

Керівництво і управління у сфері 
архітектурно-будівельного контролю 2 465 500 2 465 500 1 655 700 40 500 2 465 500

69 300 69 300 29 000 29 000 29 000 98 300
Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та 
інформатики 69 300 69 300 29 000 29 000 29 000 98 300

Управління розвитку транспорту та зв'язку 
(головний розпорядник/відповідальний 

виконавець)
90 536 300 90 536 300 1 358 000 43 600 50 043 000 50 043 000 50 043 000 140 579 300

Керівництво і управління у сфері транспорту 
та зв'язку 2 102 900 2 102 900 1 358 000 43 600 2 102 900

70 700 000 70 700 000 70 700 000

Надання пільг окремим категоріям громадян з 
оплати послуг зв'язку 32 500 32 500 32 500

Компенсаційні виплати на пільговий проїзд 
автомобільним транспортом окремим категоріям 
громадян

37 509 600 37 509 600 37 509 600

Компенсаційні виплати на пільговий проїзд 
електротранспортом окремим категоріям 
громадян

33 157 900 33 157 900 33 157 900

Транспорт та транспортна інфраструктура, 
дорожнє господарство 17 733 400 17 733 400 50 000 000 50 000 000 50 000 000 67 733 400

9 530 000 9 530 000 9 530 000
Утримання та розвиток наземного 
електротранспорту 8 203 400 8 203 400 8 203 400

50 000 000 50 000 000 50 000 000 50 000 000

43 000 43 000 43 000 43 000

Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та 
інформатики 43 000 43 000 43 000 43 000
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2700000

2710160 0160 0111

2713000 3000 Соціальний захист та соціальне забезпечення

2713210 3210 1050 Організація та проведення громадських робіт

2717500 7500 Зв'язок, телекомунікації та інформатика

2717530 7530 0460

2717600 7600

2717610 7610 0411

2717640 7640 0470

2717693 7693 0490 Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю

2900000

2910160 0160 0111

2918100 8100

2918110 8110 0320

3100000

3110160 0160 0111

3117500 7500 Зв'язок, телекомунікації та інформатика

3117530 7530 0460

3117600 7600

3117693 7693 0490 Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю

3600000

3610160 0160 0111

3617100 7100

3617130 7130 0421 Здійснення заходів із землеустрою

3617500 7500 Зв'язок, телекомунікації та інформатика

3617530 7530 0460

3618300 8300

3618340 8340 0540

Департамент з питань економічного розвитку, 
торгівлі та інвестицій (головний 

розпорядник/відповідальний виконавець)
14 096 200 8 176 200 4 577 400 104 000 70 000 51 000 51 000 51 000 14 147 200

Керівництво і управління у сфері економіки та 
торгівлі 6 389 200 6 389 200 4 577 400 104 000 6 389 200

880 000 880 000 880 000

880 000 880 000 880 000

51 000 51 000 51 000 51 000

Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та 
інформатики 51 000 51 000 51 000 51 000

Інші програми та заходи, пов'язані з 
економічною діяльністю 6 827 000 907 000 70 000 6 827 000

Сприяння розвитку малого та середнього 
підприємництва 316 000 246 000 70 000 316 000

Заходи з енергозбереження 219 000 219 000 219 000

6 292 000 442 000 6 292 000

Управління з питань надзвичайних ситуацій та 
цивільного захисту населення (головний 
розпорядник/відповідальний виконавець)

1 917 800 1 917 800 1 096 600 29 900 1 917 800

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

1 647 800 1 647 800 1 096 600 29 900 1 647 800

Захист населення і територій від надзвичайних 
ситуацій техногенного та природного 
характеру

270 000 270 000 270 000

Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних 
ситуацій та наслідків стихійного лиха 270 000 270 000 270 000

Управління комунальної власності (головний 
розпорядник/відповідальний виконавець) 3 193 527 3 193 527 1 232 200 75 000 848 000 36 000 772 000 556 300 76 000 4 041 527

Керівництво і управління у сфері комунальної 
власності 2 046 600 2 046 600 1 232 200 75 000 2 046 600

57 200 57 200 36 000 36 000 36 000 93 200

Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та 
інформатики 57 200 57 200 36 000 36 000 36 000 93 200

Інші програми та заходи, пов'язані з 
економічною діяльністю 1 089 727 1 089 727 812 000 772 000 556 300 40 000 1 901 727

1 089 727 1 089 727 812 000 772 000 556 300 40 000 1 901 727

Управління земельних відносин та охорони 
навколишнього природного середовища 

(головний розпорядник/відповідальний 
виконавець)

3 519 800 3 399 800 2 305 000 72 800 120 000 1 063 000 85 000 978 000 85 000 4 582 800

Керівництво і управління у сфері земельних 
відносин та охорони навколишнього 
природного середовища

3 248 700 3 248 700 2 305 000 72 800 3 248 700

Сільське, лісове, рибне господарство та 
мисливство 260 000 140 000 120 000 260 000

260 000 140 000 120 000 260 000

11 100 11 100 85 000 85 000 85 000 96 100

Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та 
інформатики 11 100 11 100 85 000 85 000 85 000 96 100

Охорона навколишнього природного 
середовища 978 000 978 000 978 000

Природоохоронні заходи за рахунок цільових 
фондів 978 000 978 000 978 000



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

3700000

3710160 0160 0111 Керівництво і управління у сфері фінансів

3717500 7500 Зв'язок, телекомунікації та інформатика

3717530 7530 0460

3718600 8600 0170 Обслуговування місцевого боргу
3718700 8700 0133 Резервний фонд

3719110 9110 0180 Реверсна дотація

3719700 9700

3719770 9770 0180 Інші субвенції з місцевого бюджету

3719200 9200

3719210 9210 0180

3719220 9220 0180

3719230 9230 0180

3719250 9250 0180

Всього видатків

Фінансове управління (головний 
розпорядник/відповідальний виконавець) 759 638 350 755 645 950 4 096 500 118 500 69 000 69 000 69 000 759 707 350

5 631 350 5 631 350 4 096 500 118 500 5 631 350
69 000 69 000 69 000 69 000

Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та 
інформатики 69 000 69 000 69 000 69 000

265 600 265 600 265 600
3 992 400 3 992 400
65 976 200 65 976 200 65 976 200

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

71 589 600 71 589 600 71 589 600

71 589 600 71 589 600 71 589 600
Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим 
бюджетам на здійснення програм соціального 
захисту  за раунок субвенцій з державного 
бюджету

612 183 200 612 183 200 612 183 200

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, 
поводження з побутовими відходами (вивезення 
побутових відходів) та вивезення рідких нечистот, 
внесків за встановлення, обслуговування та заміну 
вузлів комерційного обліку води та теплової енергії, 
абонентського обслуговування для споживачів 
комунальних послуг, що надаються у 
багатоквартирних будинках за індивідуальними 
договорами за рахунок відповідної субвенції з 
державного бюджету

290 823 200 290 823 200 290 823 200

Субвенція з місцевого бюджету на надання пільг та 
житлових субсидій населенню на придбання 
твердого та рідкого пічного побутового палива і 
скрапленого газу за рахунок відповідної субвенції з 
державного бюджету

1 927 400 1 927 400 1 927 400

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 

314 842 900 314 842 900 314 842 900

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, підтримку 
малих групових будинків за рахунок відповідної 
субвенції з державного бюджету

4 589 700 4 589 700 4 589 700

2 223 610 886 2 213 578 486 639 649 967 114 781 549 190 000 391 998 625 316 636 225 74 709 900 8 484 553 1 261 200 317 288 725 2 615 609 511



Міжбюджетні трансферти на 2019 рік

Код бюджету

Трансферти з інших місцевих бюджетів

Загальний фонд

Дотація на: Субвенції на:

ВСЬОГО

у тому числі: у тому числі:

11201602000

11201601000

11201401000

11201100000

Всього

Додаток 4
до рішення Міської ради міста Кропивницького                                          
        20 грудня 2018 року № 2263

(грн)

Найменування 
бюджету - 

одержувача/надавача 
міжбюджетного 

трансферту

здійснення 
переданих з 

державного бюджету 
видатків з 

утримання закладів 
освіти та охорони 

здоров'я за рахунок 
відповідної 

додаткової дотації з 
державного бюджету

відшкодуван
ня вартості 
лікарських 
засобів для 
лікування 
окремих 

захворювань

здійснення 
переданих 

видатків у сфері 
охорони 

здоров'я за 
рахунок коштів 

медичної 
субвенції

надання 
державної 
підтримки 
особам з 

особливими 
освітніми 
потребами

здійснення 
переданих 

видатків у сфері 
освіти за рахунок 
коштів освітньої 

субвенції на 
оплату праці з 
нарахуваннями 
педагогічних 
працівників 
інклюзивно-
ресурсних 

центрів

цільові 
видатки на 
лікування 
хворих на 

цукровий та 
нецукровий 

діабет

цільові видатки на 
придбання лікарських 

засобів, виробів 
медичного призначення, 
лабораторних реактивів 

для стаціонарних 
спеціалізованих закладів 

охорони здоров'я, що 
надають медичну 

допомогу громадянам, 
які постраждали 

внаслідок Чорнобильської 
катастрофи, в тому 
числі для лікування 

онкологічних 
захворювань

цільові видатки 
на лікування 

хворих на 
хронічну 
ниркову 

недостатність 
методом 

гемодіалізу

проведення 
корекційно-
розвиткових 

занять і 
придбання 

спеціальних 
засобів корекції 

для учнів 
інклюзивних 

класів (видатки 
споживання)

придбання 
спеціальних 

засобів 
корекції для 

учнівспеціальн
их класів 
(видатки 
розвитку)

Бюджет 
Подільського 
району у місті

Бюджет 
Фортечного району 
у місті

Бюджет                    
смт Нового

Бюджет міста 
Кропивницького 19 273 000 20 871 400 1 534 400 12 413 900 5 360 700 26 000 7 027 200 1 755 200 542 100 1 213 100 5 167 900

19 273 000 20 871 400 1 534 400 12 413 900 5 360 700 26 000 7 027 200 1 755 200 542 100 1 213 100 5 167 900



Міжбюджетні трансферти на 2019 рік

Код бюджету

11201602000

11201601000

11201401000

11201100000

Всього

Найменування 
бюджету - 

одержувача/надавача 
міжбюджетного 

трансферту

Бюджет 
Подільського 
району у місті

Бюджет 
Фортечного району 
у місті

Бюджет                    
смт Нового

Бюджет міста 
Кропивницького

Продовження додатка 4

Трансферти іншим бюджетам

Загальний фонд

Субвенції на:

ВСЬОГО

(грн)

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, 

поводження з побутовими відходами 
(вивезення побутових відходів) та 

вивезення рідких нечистот, внесків за 
встановлення, обслуговування та 

заміну вузлів комерційного обліку 
води та теплової енергії, 

абонентського обслуговування для 
споживачів комунальних послуг, що 

надаються у багатоквартирних 
будинках за індивідуальними 

договорами

  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

надання пільг та житлових 
субсидій населенню на 
придбання твердого та 

рідкого пічного 
побутового палива і 

скрапленого газу

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, підтримку малих 

групових будинків

207 092 100 95 876 100 107 920 900 1 086 600 2 208 500

405 091 100 194 947 100 206 922 000 840 800 2 381 200

612 183 200 290 823 200 314 842 900 1 927 400 4 589 700



Міжбюджетні трансферти на 2019 рік

Код бюджету

11201602000

11201601000

11201401000

11201100000

Всього

Найменування 
бюджету - 

одержувача/надавача 
міжбюджетного 

трансферту

Бюджет 
Подільського 
району у місті

Бюджет 
Фортечного району 
у місті

Бюджет                    
смт Нового

Бюджет міста 
Кропивницького

Трансферти іншим бюджетам

РАЗОМ

Загальний фонд

Інші субвенції на:

ВСЬОГО

державне управління

разом

в тому числі:

з них:

Продовження додатка 4

(грн)

Реверсна дотація 
до державного 

бюджету

соціальний 
захист та 
соціальне 

забезпечення

житлово-
комунальне 

господарство

дошкільна 
освіта

інші програми 
та заходи

Управління 
соціального 

захисту населення

надбавка за 
особливий 

характер роботи 
працівникам 
структурних 

підрозділів, які 
виконують 

функції з надання 
різних видів 
соціальної 

допомоги (оплата 
праці)

27 195 500 18 098 800 14 816 800 1 700 000 8 218 700 476 000 402 000 234 287 600

40 423 900 26 031 200 22 439 000 2 340 000 13 554 200 343 500 495 000 445 515 000

3 970 200 3 970 200 3 970 200

65 976 200 106 120 600

71 589 600 44 130 000 37 255 800 4 040 000 21 772 900 819 500 3 970 200 897 000 65 976 200 789 893 400



Додаток  5

до рішення Міської ради міста Кропивницького

20 грудня  2018 року № 2263

Розподіл коштів бюджету розвитку міста Кропивницького за об'єктами у 2019 році
грн.

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації

1 2 3 4 5 6 7 8 9

0700000

0717300 7300 Будівництво та регіональний розвиток

0717340 7340 0443

2016-2019 100

2018-2019 100

2019 100

1200000

1217600 7600

1217640 7640 0470 Заходи з енергозбереження 2018-2019 100

1500000

1517300 7300 Будівництво та регіональний розвиток

1517310 7310 0443

2015-2019 100

2015-2020 54,1

1517330 7330 0443

2016-2019 100

1517370 7370 0490

Код 
Програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевих 
бюджетів

Код Типової 
програмної 

класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевих 
бюджетів

Код 
Функціональної 

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

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 охорони здоров'я (головний 
розпорядник / відповідальний виконавець)

3 402 200

3 402 200

Проектування, реставрація та охорона пам'яток 
архітектури

3 402 200

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

2 982 700 1 400 000

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

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

Головне управління житлово-комунального 
господарства  (головний 

розпорядник/відповідальний виконавець)
1 700 000

Інші програми та заходи, пов'язані з 
економічною діяльністю

1 700 000

Співфінансування на впровадження заходів інвестиційного проекту 
"Підвищення енергоефективності у навчальних закладах і системі вуличного 
освітлення в м. Кропивницькому"

1 931 627 1 700 000

Управління капітального будівництва  
(головний розпорядник/відповідальний 

виконавець)
82 944 325

71 469 000

Будівництво об'єктів житлово-комунального 
господарства

14 969 000

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

37 784 611 9 569 000

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

14 231 941 5 400 000

Будівництво інших об'єктів соціальної та 
виробничої інфраструктури комунальної 
власності

46 500 000

Реконструкція проїжджої частини  вул. Ельворті, вул.Миколи Левитського 
(Колгоспної) в м.Кропивницький (І черга об"єкту будівництва)

57 072 300 46 500 000

Реалізація інших заходів щодо соціально-
економічного розвитку території

10 000 000



1 2 3 4 5 6 7 8 9

2017-2020 66,1

1517600 7600

1517640 7640 0470 Заходи з енергозбереження

1600000

1617300 7300 Будівництво та регіональний розвиток

1617350 7350 0443 Доповнення цифрової топографічної зйомки міста М 1:500 2016-2019 42

Х Х Х УСЬОГО Х Х Х Х

Реконструкція будівлі по вул. Архітектора Паученка, 41/26 для створення і 
функціонування ЦНАПу у форматі «Прозорий офіс» (співфінансування з 
міського бюджету)

49 924 000 10 000 000

Інші програми та заходи, пов'язані з 
економічною діяльністю

11 475 325

11 475 325

Запозичення на впровадження заходів інвестиційного проекту "Підвищення 
енергоефективності у навчальних закладах і системі вуличного освітлення в        
                                     м. Кропивницькому"

8 475 325

Співфінансування на впровадження заходів інвестиційного проекту 
"Підвищення енергоефективності у навчальних закладах і системі вуличного 
освітлення в м. Кропивницькому"

3 000 000

Управління містобудування та архітектури   
(головний розпорядник/відповідальний 

виконавець)
1 142 600

1 142 600

Розроблення схем планування та забудови 
територій (містобудівної документації)

3 177 700 1 142 600

89 189 125
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Додаток 6

до рішення Міської ради міста Кропивницького

20 грудня 2018 року № 2263

Розподіл витрат бюджету міста Кропивницького на реалізацію місцевих програм у 2019 році

Найменування місцевої програми Усього

Спеціальний фонд

усього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0200000

0210100 0100 Державне управління

0210180 0180 0133 Інша діяльність у сфері державного управління

0213000 3000 Соціальний захист та соціальне забезпечення ###

0213191 3191 1030 Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці

0213192 3192 1030

0213242 3242 1090

0213242 3242 1090

0218200 8200 Громадський порядок та безпека

0218230 8230 0380 Інші заходи громадського порядку та безпеки

0600000

0611000 1000 Освіта

0611010 1010 0910 Надання дошкільної освіти

0611020 1020 0921

0611030 1030 0921

0611040 1040 0922

0611070 1070 0922

0611090 1090 0960

(грн)

Код 
Програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитуванн
я місцевих 
бюджетів

Код Типової 
програмної 

класифікації 
видатків та 

кредитуванн
я місцевих 
бюджетів

Код 
Функціональ

- ної 
класифікації 
видатків та 

кредитуванн
я бюджету

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

бюджетів

Дата та 
номер 

документа, 
яким 

затверджено 
місцеву 

програму

Загальний            
        фонд у тому числі 

бюджет 
розвитку

Виконавчий комітет міської ради (головний 
розпорядник/відповідальний виконавець)

13 262 155 11 762 155 1 500 000 1 500 000

62 155 62 155

Програма з розвитку і управління персоналом в міській раді 
на 2017-2019 роки

27.12.2016   
 № 745

62 155 62 155

11 000 000 11 000 000

Програма соціального захисту та соціальної підтримки 
окремих категорій населення міста на 2017-2019 роки

17.01.2017   
 № 760

436 000 436 000

Надання фінансової підтримки громадським організаціям  
ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну 
спрямованість

320 900 320 900

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального 
забезпечення

5 538 100 5 538 100

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального 
забезпечення

Комплексна програма підтримки учасників 
антитерористичної операції в східних областях України та 
членів їх сімей на 2017-2019 роки

17.01.2017   
 № 759

4 705 000 4 705 000

2 200 000 700 000 1 500 000 1 500 000

Міська програма профілактики та протидії злочинності 
"Безпечне місто" на 2017-2020 роки"

21.11.2017   
 № 1194

2 200 000 700 000 1 500 000 1 500 000

Управління освіти (головний розпорядник/відповідальний 
виконавець)

794 876 000 777 662 900 17 213 100 17 213 100

794 876 000 777 662 900 17 213 100 17 213 100

Програма розвитку освіти міста Кіровограда на 2016 -       
2020 роки

23.02.2016   
№ 90

240 829 800 237 129 800 3 700 000 3 700 000

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

405 855 800 394 562 700 11 293 100 11 293 100

Надання загальної середньої освіти вечiрнiми (змінними) школами 2 185 600 2 185 600

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

22 763 500 22 563 500 200 000 200 000

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

19 225 600 18 725 600 500 000 500 000

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

29 981 500 29 381 500 600 000 600 000
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0611110 1110 0930

0611150 1150 0990 Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів 

0611161 1161 0990 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти

0611162 1162 0990 Інші програми та заходи у сфері освіти

0700000

0712000 2000

0712010 2010 0731 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню

0712020 2020 0732 Спеціалізована стаціонарна медична допомога населенню

0712030 2030 0733

0712080 2080 0721 Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню

0712100 2100 0722 Стоматологічна допомога населенню

0712111 2111 0726

0712113 2113 0721

0717300 7300 Будівництво та регіональний розвиток

0717340 7340 0443

0900000

0913000 3000 Соціальний захист та соціальне забезпечення

0913112 3112 1040

0916000 6000 Житлово-комунальне господарство

0916011 6011 0620 Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду

1000000

1011000 1000 Освіта

1011100 1100 0960

1014000 4000 Культура і мистецтво

1014030 4030 0824

1014040 4040 0824 Забезпечення діяльності музеїв і  виставок

1014082 4082 0829 Інші заходи в галузі культури і мистецтва

1100000

1111000 1000 Освіта

1111060 1060 0910

Підготовка кадрів професійно-технічними закладами та іншими 
закладами освіти

Програма розвитку освіти міста Кіровограда на 2016 -       
2020 роки

23.02.2016   
№ 90

56 625 600 56 625 600

2 844 700 2 574 700 270 000 270 000

14 480 600 13 830 600 650 000 650 000

83 300 83 300

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

45 943 200 35 443 200 10 500 000 10 500 000

Охорона здоров'я 42 541 000 35 443 200 7 097 800 7 097 800

Програма  розвитку  галузі  охорони  здоров'я                           
м. Кропивницького на 2017-2020 роки

15.03.2017   
 № 833

16 140 900 15 692 900 448 000 448 000

2 406 300 2 406 300

Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та 
новонародженим

7 374 000 5 174 000 2 200 000 2 200 000

9 618 500 7 453 800 2 164 700 2 164 700

2 433 600 1 233 600 1 200 000 1 200 000

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

4 332 800 3 267 700 1 065 100 1 065 100

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

234 900 214 900 20 000 20 000

3 402 200 3 402 200 3 402 200

Проектування, реставрація та охорона пам`яток архітектури 3 402 200 3 402 200 3 402 200

Управління з питань захисту прав дітей (головний 
розпорядник/відповідальний виконавець)

627 100 127 100 500 000 500 000

127 100 127 100

Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального 
захисту Міська програма соціально-правового захисту дітей, 

профілактики правопорушень у дитячому середовищі та 
популяризації сімейних форм виховання на 2017-2019 роки 

15.03.2017   
№ 829

127 100 127 100

500 000 500 000 500 000

500 000 500 000 500 000

Управління культури і туризму (головний 
розпорядник/відповідальний виконавець)

3 101 100 2 095 000 1 006 100 1 006 100

702 200 702 200 702 200

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

Програма розвитку культури і туризму                                       
 в м. Кропивницькому на 2017 - 2020 роки

27.12 2016   
№ 742

702 200 702 200 702 200

2 398 900 2 095 000 303 900 303 900

Забезпечення діяльності бiблiотек 285 900 285 900 285 900

18 000 18 000 18 000

2 095 000 2 095 000

Управління молоді та спорту (головний 
розпорядник/відповідальний виконавець)

13 531 800 11 180 900 2 350 900 2 170 900

2 919 200 2 919 200

Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-
сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих 
будинках, у т.ч. сімейного типу, прийомних сім'ях, сім'ях 
патронатного вихователя

Міська цільова соціальна програма реформування системи 
закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 
піклування, на 2018-2020 роки

15.02.2018   
  № 1408

2 919 200 2 919 200
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1113000 3000 Соціальний захист та соціальне забезпечення

1113132 3132 1040 Утримання клубів для підлітків за місцем проживання
Міська програма "Молодь" на 2018-2020 роки 

1113133 3133 1040 Інші заходи та заклади молодіжної політики 

1113140 3140 1040

1113210 3210 1050 Організація та проведення громадських робіт Міська програма "Молодь" на 2018-2020 роки 

1113242 3242 1090 Міська програма підтримки сімей на 2018-2020 роки

1115000 5000 Фізична культура і спорт

1115011 5011 0810

1115012 5012 0810

1115031 5031 0810

1115062 5062 0810

1200000

1213000 3000 Соціальний захист та соціальне забезпечення

1213180 3180 1060

1216000 6000 Житлово-комунальне господарство

1216011 6011 0620 Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду

1216020 6020 0620

1216030 6030 0620

1216030 6030 0620

1216090 6090 0640 Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства

1217400 7400

1217461 7461 0456

1217600 7600 Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю

1217640 7640 0470

6 441 700 5 711 700 730 000 550 000

15.02.2018  
№ 1405

4 840 600 4 110 600 730 000 550 000

254 800 254 800

Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення 
дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення 
громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)

Міська програма відпочинку та оздоровлення дітей              
на 2018-2020 роки

15.02.2018   
  № 1407

847 200 847 200

15.02.2018   
  № 1405

241 500 241 500

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального 
забезпечення

15.02.2018   
  № 1406

257 600 257 600

Програма розвитку фізичної культури і спорту                          
 в м. Кропивницькому на 2017-2020 роки

4 170 900 2 550 000 1 620 900 1 620 900

Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань  з 
олімпійських видів спорту

20.12.2016   
 № 721

2 200 000 2 200 000

Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з 
неолімпійських видів спорту

300 000 300 000

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

1 620 900 1 620 900 1 620 900

Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють 
фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні

50 000 50 000

Головне управління житлово-комунального господарства 
(головний розпорядник/відповідальний виконавець)

238 454 209 131 954 209 106 500 000 106 500 000

178 500 178 500

Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової 
служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали 
внаслідок Чорнобильської катастрофи), на оплату житлово-
комунальних послуг

Програма соціального захисту та соціальної підтримки 
окремих категорій населення міста на 2017-2019 роки

17.01.2017   
 № 760

178 500 178 500

156 258 809 107 275 709 48 983 100 48 983 100

Програма утримання, благоустрою та розвитку житлово-
комунального господарства міста Кропивницького на 2017-
2021 роки

17.01.2017   
 № 763

40 250 000 1 000 000 39 250 000 39 250 000

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

44 859 709 44 859 709

Організація благоустрою населених пунктів
Програма розвитку та збереження зелених насаджень у місті 
Кропивницькому на 2018-2021 роки

12.07.2018   
 № 1765

19 690 000 19 690 000

Організація благоустрою населених пунктів Програма утримання, благоустрою та розвитку житлово-
комунального господарства міста Кропивницького на 2017-
2021 роки

17.01.2017   
 № 763

51 279 100 41 546 000 9 733 100 9 733 100

180 000 180 000

Транспорт та транспортна інфраструктура,  дорожнє 
господарство

80 316 900 24 500 000 55 816 900 55 816 900

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

Програма розвитку дорожнього господарства та безпеки руху 
в місті Кропивницькому на 2017-2021 роки

17.01.2017   
№ 762

80 316 900 24 500 000 55 816 900 55 816 900

1 700 000 1 700 000 1 700 000

Заходи з енергозбереження
Програма утримання, благоустрою та розвитку житлово-
комунального господарства міста Кропивницького на 2017-
2021 роки

17.01.2017   
 № 763

1 700 000 1 700 000 1 700 000



4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1500000

1517300 7300 Будівництво та регіональний розвиток

1517310 7310 0443 Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

1517330 7330 0443

1517370 7370 0490

1517600 7600

1517640 7640 0470

1600000

1617300 7300 Будівництво та регіональний розвиток

1617340 7340 0443

1617350 7350 0443

1617600 7600

1617691 7691 0490 Цільові фонди, утворені органами місцевого самоврядування

1910000

1913000 3000 Соціальний захист та соціальне забезпечення

1913032 3032 1070

1913033 3033 1070

1913036 3036 1070

1917400 7400

1917411 7411 0451 Утримання та розвиток автотранспорту

1917421 7421 0453 Утримання та розвиток наземного електротранспорту 

1917426 7426 0453 Інші заходи у сфері електротранспорту

2700000

2713000 3000 Соціальний захист та соціальне забезпечення

2713210 3210 1050 Організація та проведення громадських робіт

Управління капітального будівництва (головний 
розпорядник/відповідальний виконавець)

82 944 325 82 944 325 82 944 325

Програма економічного і соціального розвитку міста 
Кропивницького на 2018 рік та основні напрями розвитку на 
2019 і 2020 роки

15.02.2018   
 № 1421

71 469 000 71 469 000 71 469 000

14 969 000 14 969 000 14 969 000

Будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої 
інфраструктури комунальної власності

46 500 000 46 500 000 46 500 000

Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку 
територій

10 000 000 10 000 000 10 000 000

Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю 11 475 325 11 475 325 11 475 325

Заходи з енергозбереження
Програма економічного і соціального розвитку міста 
Кропивницького на 2018 рік та основні напрями розвитку на 
2019 і 2020 роки

15.02.2018   
 № 1421

11 475 325 11 475 325 11 475 325

Управління містобудування та архітектури (головний 
розпорядник/відповідальний виконавець)

1 882 600 500 000 1 382 600 1 142 600

1 642 600 500 000 1 142 600 1 142 600

Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури
Програма паспортизації нерухомих пам'яток культурної 
спадщини міста Кропивницького на 2018-2020 роки 

15.02.2018   
 № 1410

500 000 500 000

Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної 
документації)

Програма створення та розвитку містобудівного кадастру у 
складі управління містобудування та архітектури 
Кіровоградської міської ради на 2014-2019 роки

29.01.2014   
№ 2774

1 142 600 1 142 600 1 142 600

Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю 240 000 240 000

Тимчасове положення про порядок демонтажу тимчасових 
споруд для провадження підприємницької діяльності на 
території міста 

29.03.2016   
 №133

240 000 240 000

Управління розвитку транспорту та зв'язку (головний 
розпорядник/відповідальний виконавець)

138 433 400 88 433 400 50 000 000 50 000 000

70 700 000 70 700 000

Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг 
зв’язку

Програма розвитку міського пасажирського транспорту та 
зв'язку у м. Кропивницькому на 2018-2019 роки

15.02.2018   
 № 1430

32 500 32 500

Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним 
транспортом окремим категоріям громадян 37 509 600 37 509 600

Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом 
окремим категоріям громадян 

33 157 900 33 157 900

Транспорт та транспортна інфраструктура,  дорожнє 
господарство

67 733 400 17 733 400 50 000 000 50 000 000

9 530 000 9 530 000

8 203 400 8 203 400

50 000 000 50 000 000 50 000 000

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

7 707 000 7 707 000

880 000 880 000

Програма зайнятості населення м. Кропивницького на 2018-
2020 роки

15.02.2018   
 № 1422

880 000 880 000
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2717600 7600

2717610 7610 0411 Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва

2717640 7640 0470

2717693 7693 0490 Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю

2717693 7693 0490 Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю

3600000

3617100 7100 Сільське, лісове, рибне господарство та мисливство

3617130 7130 0421 Здійснення заходів із землеустрою

3618300 8300 Охорона навколишнього природного середовища

3618340 8340 0540 Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів

УСЬОГО

Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю 6 827 000 6 827 000

Програма розвитку малого і середнього підприємництва у      
                               м.Кіровограді на 2016 - 2020 роки

29.03.2016   
 № 148

316 000 316 000

Заходи з енергозбереження
План дій сталого енергетичного розвитку  м. Кіровограда на 
період до 2020 року

10.06.2016   
 № 309

219 000 219 000

Програма реалізації громадського бюджету (бюджету участі) 
у м. Кропивницькому на 2017-2020 роки

27.06.2017   
 № 985

5 850 000 5 850 000

Програма формування позитивного міжнародного та 
інвестиційного іміджу м. Кропивницького на 2018-2020 роки

29.03.2018   
 № 1560

442 000 442 000

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

виконавець)
1 238 000 260 000 978 000

260 000 260 000

Програма розвитку земельних відносин у місті 
Кропивницькому на 2017-2019 роки

15.03.2017 
№ 830

260 000 260 000

978 000 978 000

Програма природоохоронних заходів місцевого значення на 
2018 - 2020 роки

15.02.2018 
№ 1429

978 000 978 000

1 342 000 889 1 067 125 864 274 875 025 273 477 025



Додаток 7
до рішення Міської ради міста Кропивницького
20 грудня  2018 року № 2263

Перелік кредитів (позик), що залучаються Міською радою міста Кропивницького до спеціального фонду бюджету міста Кропивницького у 2019 році 
від міжнародних фінансових організацій для реалізації інвестиційних проектів

Загальний обсяг кредиту (позики)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1200000

1217640 7640 0470 15/03/2023 гривня

1500000

1517640 7640 0470 15/03/2023 гривня

Х Х Х УСЬОГО Х Х Х Х Х

Код 
Програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевих 
бюджетів

Код Типової 
програмної 

класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевих 
бюджетів

Код 
Функціональної 

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 
кредитора

Найменування 
інвестиційного 

проекту, що 
реалізується за 

рахунок кредиту 
(позики)

Номер та 
дата 

договору

Термін 
кредитування

Обсяг 
залучення 
кредиту 

(позики) у 
плановому 
році, тис. 
гривень

назва 
валюти, 
в якій 

залучає-
ться 

кредит 
(позика)

загальний 
обсяг кредиту 
(позики), тис. 

одиниць

загальний 
обсяг 

залучення 
кредиту 

(позики), тис. 
гривень

Головне управління житлово-
комунального господарства 

(головний розпорядник/ 
відповідальний виконавець)

Заходи з енергозбереження

Північна 
екологічна 
фінансова 
корпорація 
(НЕФКО)

Підвищення 
енергоефективності у  
навчальних закладах і 

системі вуличного 
освітлення в 

м. Кропивницькому

ESС 7/17 
від 

23.08.2018
3 524,675 3 524,675

Управління капітального 
будівництва (головний розпорядник/ 

відповідальний виконавець)
8 475,325

Заходи з енергозбереження

Північна 
екологічна 
фінансова 
корпорація 
(НЕФКО)

Підвищення 
енергоефективності у  
навчальних закладах і 

системі вуличного 
освітлення в 

м. Кропивницькому

ESС 7/17 
від 

23.08.2018
8 475,325 8 475,325 8 475,325

12 000,000 12 000,000 8 475,325



Додаток  8
до рішення Міської ради 
міста Кропивницького
20 грудня 2018 № 2263

Формула визначення міжбюджетних трансфертів бюджету
смт Нового на дошкільну освіту на 2019 рік

Vosi  = Hod х (Kdm х Dm), 

де Hod - фінансовий норматив бюджетної забезпеченості на одну дитину дошкільного віку
на  2019 рік – 10 128,2 

Hod -фінансовий норматив бюджетної забезпеченості на одну дитину дошкільного
віку, розрахований виходячи із уточненого плану видатків на 2018 рік та обсягу видатків
згідно проекту бюджету смт Нового на 2019 рік на дошкільну освіту:

Обсяг
видатків  на
ДНЗ  у
2018р.  зі
змінами,
(тис. грн)

Кількість
дітей на
01.09.2017р.,
що
відвідують
ДНЗ

Фін.норматив
на  одну
дитину  у
2018 р., (грн)

Розрахунковий
обсяг видатків на
ДНЗ  у  2019 р.,
(тис.грн)

Кількість
дітей на
01.09.2018р.,
що
відвідують
ДНЗ

Фін.норматив
на  одну
дитину  у
2019 р., (грн)

Бюджет  міста
м.Кропивницького

209 643,1 9 645 21 734,0 237 129,8 9 542 24 851,2

Бюджет
смт  Нового,  в  т.ч.
за рахунок:

9 580,6 393 24 378,1 11 608,2 392 29 612,8

власних надходжень
смт Нового

5 695,6 15 343,2 7 638,0 19 484,7

трансферту
з бюджету міста

3     885  ,0  9     034  ,  9  3     970,2  10     128  ,  1  

Dm  – кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади смт Нового – 392 дитини (план по
мережі і контингенту установ освіти); 

Kdm –  коефіцієнт застосування впливу фактора кількості дітей у віці 0-6 років (виходячи із
кількості  дітей,  що відвідують  дошкільні  заклади  смт Нового (392 дітей),  та  кількості
дітей у віці від 0 до 6 років (589 дітей – статистичні дані) - дорівнює 0,665535

 Vosi =  10 128,1*(0,665535*589) = 3 970,2 тис. грн.



СХВАЛЕНО
Рішення  Міської  ради  міста
Кропивницького

20 грудня 2018 року № 2263

Прогноз бюджету міста Кропивницького
на наступні за плановим два бюджетні періоди

1. Загальна частина

Прогноз  бюджету  міста  Кропивницького  на  2020 та  2021 роки (далі  –
Прогноз)  розроблено  на  основі  положень  Бюджетного  кодексу  України,
Податкового кодексу України, Прогнозу економічного і соціального розвитку
України на 2019-2021 роки, схваленого постановою Кабінету Міністрів України
від  11  липня  2018  року  №  546,  а  також  на  основі  комплексного  аналізу
економічної ситуації, стану фінансового потенціалу, оцінки досягнутого рівня
розвитку економіки і соціальної сфери м. Кропивницького.

Мета  Прогнозу  –  запровадження  середньострокового  бюджетного
прогнозування  для  встановлення  взаємозв’язку  між  стратегічними  цілями
розвитку міста та можливостями бюджету.  

Основними  завданнями  Прогнозу  є  підвищення  результативності  та
ефективності управління бюджетними коштами.

Основними  принципами  Прогнозу  є  принцип  збалансованості,
обґрунтованості, ефективності та результативності.

Прогноз бюджету міста на 2020 та 2021 роки здійснюється з урахуванням
наявних  тенденцій  розвитку  вітчизняної  економіки  та  подальшої  реалізації
комплексу  економічних  реформ,  що  забезпечать  підґрунтя  для  майбутнього
економічного зростання України. Пріоритетними напрямками розвитку міста на
2020 та 2021 роки є:

стале  функціонування  промисловості,  спрямованої  на  просування
промислових товарів на перспективні ринки; збільшення випуску високоякісної
продукції  відповідно  до  стандартів  ISO  та  розширення  ринків  збуту;
налагодження  поглиблених  зв’язків  підприємств  харчової  промисловості  з
оптово-роздрібними  торговельними  мережами  для  збільшення  обсягів
реалізації продукції; підвищення ефективності дії механізму стандартизації та
сертифікації продукції для забезпечення досягнення високих стандартів якості,
безпеки, екологічності продукції;

підвищення  рівня  енергоефективності  та  енергозбереження,  створення
умов для залучення фінансових ресурсів,  необхідних для реалізації  заходів з
енергозбереження та енергоефективності, у тому числі реалізації Плану дій зі
сталого енергетичного розвитку міста до 2020 року в рамках Угоди Мерів;

розвиток інфраструктури міста,  залучення інвестицій на реконструкцію
вулично-дорожньої мережі; 



збереження  історико-культурних  цінностей,  забезпечення  в  місті
доступності до культурної та природної спадщини;

надання соціальної допомоги та фінансової підтримки малозабезпеченим
верствам  населення,  зокрема:  з  числа  пенсіонерів,  інвалідів,  сімей  з  дітьми,
громадянам,  які  опинилися в  екстремальній ситуації  у  зв’язку із  тривалою і
важкою хворобою, пожежею, катастрофою та інше;

надання  грошової  та  медичної  допомоги  учасникам  антитерористичної
операції, членам їх сімей та членам сімей загиблих;

реформування системи охорони здоров’я;
досягнення  відповідності  системи  освіти,  розширення  та  поліпшення

матеріально-технічної бази (проведення капітальних ремонтів, реконструкцій);
створення  сприятливих  умов  для  надходження  інвестицій  через

формування сприятливого інвестиційного клімату.
Можливими ризиками невиконання прогнозних показників є:

- зниження  обсягів  надходжень  до  бюджету  міста  внаслідок поширення
неплатоспроможності реального сектора економіки;

- ризик нової хвилі дестабілізації у банківському секторі;
- низька  кредитна  активність  комерційних  банків,  неможливість

відновлення довгострокового кредитування малого та середнього бізнесу тощо;
- передача на місцеві бюджети додаткового фінансового навантаження по

виконанню державних повноважень.

Основні прогнозні показники економічного і соціального 
розвитку міста на 2020 та 2021 роки

Найменування показників 2020 рік 2021 рік
Обсяг реалізованої промислової продукції по обліковому колу,        
млн грн

18 361,0 20 225,0

Обсяг  реалізованої  промислової  продукції  на  одну  одиницю
населення, грн

78 133,0 86 433,0

Темп зростання роздрібного товарообороту підприємств-юридичних
осіб, %

102,5 102,9

Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника, грн 9 866,0 10 951,0
Темп зростання фонду оплати праці, % 106,0 105,5
Працевлаштування громадян на нові робочі місця, місць 2 900 2 950

Розмір  мінімальної  заробітної  плати  з  01  січня  2019  року  становитиме
4 173 грн, з 01 січня 2020 року – 4 407 грн, з 01 січня 2021 року – 4 627 грн.

Розмір посадового окладу (тарифна ставка) працівника першого тарифного
розряду Єдиної  тарифної сітки з  01 січня 2019 року становитиме 1  921 грн,
з 01 січня 2020 року – 2 102 грн, з 01 січня 2021 року – 2 262 грн.

Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв розраховуються з
урахуванням прогнозного зростання тарифів на енергоносії  та застосуванням
коефіцієнта  в  середньому  1,1  до  обсягу  коштів,  які  передбачені  в  бюджеті
поточного року, із змінами.
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2. Індикативні прогнозні показники бюджету та пріоритетні завдання

 (тис. грн)
Назва показника 2020 рік 2021 рік

ДОХОДИ всього, у тому числі: 1 546 606,3 1 699 058,4

доходи  загального фонду, з них: 1 457 211,5 1 601 231,4

податок на доходи фізичних осіб (60%) 1 084 007,0 1 215 171,8
акцизний податок з реалізації підакцизних товарів 70 350,0 73 900,0
місцеві податки і збори 273 166,0 283 518,0
плата за надання інших адміністративних послуг 17 911,9 18 051,7
надходження від орендної плати за користування майном 5 983,1 4 530,8
інші надходження 5 793,5 6 059,1

доходи спеціального фонду, з них: 89 394,8 97 827,0

власні надходження бюджетних установ 81 676,8 89 659,0
надходження до бюджету розвитку всього, у тому числі: 6 500,0 6 950,0
   кошти від відчуження майна 600,0 500,0
   кошти від продажу земельних ділянок та прав на них 2 400,0 2 450,0
   кошти пайової участі у розвитку інфраструктури міста 3 500,0 4 000,0

ВИДАТКИ всього, у тому числі: 1 543 606,3 1 696 058,4

видатки загального фонду, з них 1 177 119,7 1 241 861,3

«Освіта» 527 510,4 556 523,5
«Охорона здоров’я» 38 962,1 41 105,1
«Соціальний захист та соціальне забезпечення» 105 970,0 111 798,3
«Культура і мистецтво» 22 557,4 23 798,2
«Фізична культура і спорт» 22 502,1 23 739,7
«Житлово-комунальне господарство» 114 463,2 120 758,6
з них на погашення заборгованості за спожитий природний 
газ за договорами реструктуризації

28 609,7 28 609,7

«Обслуговування місцевого боргу» 263,3 171,2
інші бюджетні програми 344 891,2 363 966,6

видатки спеціального фонду, з них: 366 486,6 454 197,1

ФІНАНСУВАННЯ, у тому числі -3 000,0 -3 000,0

 кошти, що передаються із загального фонду бюджету до 
бюджету розвитку (спеціального фонду)

280 091,8 359 370,1

позики, надані міжнародними фінансовими організаціями 
(погашення  позик)

-3 000,0 -3 000,0

Прогнозні  показники видатків міського бюджету на 2020 та 2021 роки
розроблено на основі показників розвитку відповідних галузей та показників
доходної  частини.  Пріоритетними  завданнями  у  використанні  фінансового
ресурсу є підвищення соціальних стандартів працівників бюджетних установ
міста,  формування  оптимальної  мережі  закладів,  здатних  надавати  якісні
послуги,  підтримка  малозахищених  категорій  громадян,  забезпечення
стабільного  функціонування  об’єктів  житлово-комунального  господарства  та
інших об’єктів інфраструктури міста.
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3. Місцевий борг

З  метою  фінансування  інвестиційного  проекту  «Підвищення
енергоефективності  у  навчальних закладах  і  системі  вуличного  освітлення  в
м. Кропивницькому»  Міською  радою  міста  Кропивницького
21 листопада 2017 року  прийнято  рішення  № 1204  щодо  здійснення
зовнішнього місцевого запозичення. 23 серпня 2018 року укладений кредитний
договір між Міською радою міста Кропивницького і  Північною екологічною
фінансовою корпорацією (НЕФКО).

Загальний обсяг запозичення – 12 000,0 тис. грн.
Період,  на  який  здійснюється  запозичення,  –  5  років  (остання  дата

повернення залучених кредитних коштів 15 березня 2023 року).
Відсотки за користування кредитними коштами – 3,0 % річних. 
Кошти  кредиту  в  2019  році  будуть  спрямовані  на  капітальний  ремонт

комунального  навчального  закладу  «Навчально-виховне  об’єднання  –
«Загальноосвітня  школа  І-ІІІ  ступенів  №  31  з  гімназійними  класами,  центр
дитячої та юнацької творчості «Сузір’я».

Погашення  кредиту  здійснюється  рівними  щоквартальними  платежами
відповідно до умов кредитного договору. 

Загальний обсяг місцевого боргу станом на кінець 2020 року становитиме
6 750,0  тис.  грн,  на  кінець  2021 року  –  3 750,0  тис.  грн,   що не  перевищує
200 відсотків середньорічного індикативного прогнозного обсягу надходжень
бюджету розвитку (без урахування обсягу місцевих запозичень та капітальних
трансфертів  (субвенцій)  з  інших  бюджетів),  визначеного  прогнозом,  та  не
суперечить вимогам статті 18 Бюджетного кодексу України.

Сплата  відсотків  по  кредиту  здійснюється  щоквартальними  платежами
відповідно до умов кредитного договору. Частка відсотків за обслуговування
місцевого боргу у видатках загального фонду міського бюджету у наступних за
плановим двох бюджетних періодах не перевищує 10 %, що відповідає вимогам
статті 74 Бюджетного кодексу України.

4. Виконання інвестиційних програм (проектів) 

Прогнозні  показники  видатків  бюджету  міста  на  наступні  за  плановим
2020  та  2021  роки,  які  забезпечують  протягом  декількох  років  виконання
інвестиційних  проектів,  узгоджені  із  заходами  та  завданнями,  визначеними
стратегією соціально-економічного розвитку міста та галузевими програмами,
враховують  результати  виконання  інвестиційних  проектів  у  попередніх
періодах  та  необхідність  поетапного  завершення  та  введення  в  дію
пріоритетних  для  міста  інвестиційних  проектів,  у  тому  числі  за  умови
залучення  коштів  інвесторів  та  виділення  коштів  з  Державного  фонду
регіонального  розвитку  та  коштів  субвенції  з  державного  бюджету  на
виконання заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій.
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Прогнозні показники бюджету міста Кропивницького за бюджетними
програмами, які забезпечуватимуть виконання інвестиційних програм (проектів) 

(тис. грн)

Код та назва
бюджетної
програми

Назва інвестиційної програми
(проекту)/найменування об’єкта

Строк
реалізації
інвести-
ційної

програми
(проекту)

Ступінь
готов-
ності, 

%

Обсяг коштів
бюджету

2020 рік 2021 рік

7310
Будівництво
об'єктів
житлово-
комунального
господарства

Реконструкція  господарчого  блоку
пологового  будинку  по  вул.  Олени
Журливої, 1 під житловий будинок 2015-

2020
54,1 6529,8

7340 
Проектування, 
реставрація та 
охорона пам'яток 
архітектури

Реставрація  КЗ  "НВО  "ЗОШ  І-ІІІ
ступенів  №  24  –  центр  дитячої  та
юнацької  творчості  "Оберіг",
вул. Гоголя, 125

2018-
2022

28,3 3201,0 3376,0

Реставрація  будівлі  харчоблоку
стаціонару № 2 КЗ "Центральна міська
лікарня",  вул. Дворцова, 45/35

2017-
2021

22,8 3397,4 3397,3

7640                    
Заходи з 
енерго-
збереження

Капітальний ремонт КЗ «НВО ЗОШ І-
ІІІ ступенів № 31 з гімназійними 
класами, центр дитячої та юнацької 
творчості «Сузір’я», вул. Космонавта 
Попова, 11-а у рамках виконання 
інвестиційного проекту "Підвищення 
енергоефективності у навчальних 
закладах і системі вуличного 
освітлення в м. Кропивницькому"

2018-
2020

49,1 12 107,0

5. Міжбюджетні відносини
Прогнозом  передбачається  надання  іншої  субвенції  з  бюджету  міста

Кропивницького районним у місті бюджетам. Умови надання іншої субвенції
визначаються  договорами  сторін  між  міською  радою  та  Подільською  і
Фортечною районними у місті радами.

Начальник фінансового управління
Міської ради міста Кропивницького Л. Бочкова
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Доопрацьовано 03.10.2019
ПРОЕКТ № 3293

МІСЬКА РАДА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО

 СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

від «____»__________ 2019 року                                                          № _____

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, 16, 18, 71, 72, 78 Бюджетного кодексу України, статті
26  Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»,  постанови
Кабінету Міністрів України від 16 лютого 2011 року № 110 «Про затвердження
Порядку  здійснення  місцевих  запозичень»,  розпоряджень  голови
Кіровоградської  обласної  державної  адміністрації  від  13  вересня  2019  року
№ 1012-р «Про розподіл 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, дітей, позбавлених батьківського піклування,
осіб з їх числа», від 23 вересня 2019 року № 1038-р «Про розподіл залишку
обсягів  субвенції  з  державного  бюджету  місцевим  бюджетам  на  надання
державної  підтримки  особам  з  особливими  освітніми  потребами»,  рішень
Міської  ради  міста  Кропивницького  від  11  червня  2019  року  № 2574  «Про
утворення департаменту надання адміністративних послуг Міської ради міста
Кропивницького»,  від  27  серпня  2019  року №  2735  «Про  внесення  змін  до
рішення  Кіровоградської  міської  ради  від  21.11.2017  року  №  1204  «Про
залучення  кредиту  НЕФКО  для  фінансування  інвестиційного  проекту
«Підвищення енергоефективності  у навчальних закладах і  системі вуличного
освітлення  в  м.  Кропивницькому»,  від  27  серпня  2019  року  №  2767  «Про
договори  з  реструктуризації  заборгованості  за  спожитий  природний  газ»,
рішення Соколівської сільської ради від 12 вересня 2019 року № 2703 «Про
внесення змін до рішення Соколівської сільської ради від 19 грудня 2018 року
№ 2039 «Про сільський бюджет на 2019 рік», 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,  5  до  рішення  Міської  ради  міста  Кропивницького
від  20  грудня  2018  року  №  2263  «Про  бюджет  міста  Кропивницького  на
2019  рік»  (зі  змінами,  внесеними  рішеннями  Міської  ради  міста
Кропивницького  від  31  січня  2019  року  №  2297,  від  19  березня
2019 року № 2435, від 07 травня 2019 року № 2476,  від 11 червня 2019 року
№ 2564, від 27 серпня 2019 року № 2753), згідно з додатками 1, 3, 4, 5.

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

3.  Затвердити  розподіл  видатків  бюджету  міста  на  реалізацію  місцевих
галузевих програм у  новій  редакції  у  сумі  1 709 985 593,47 гривень  згідно  з
додатком 6 до цього рішення.

4. Затвердити у новій редакції Перелік кредитів (позик), що залучаються
Міською радою міста Кропивницького до спеціального фонду бюджету міста
Кропивницького  у  2019  році  від  міжнародних  фінансових  організацій  для
реалізації інвестиційних проектів згідно з додатком 7 до цього рішення.

5.  Внести  зміни  до  текстової  частини  рішення  Міської  ради  міста
Кропивницького  від  20  грудня  2018  року  №  2263  «Про  бюджет  міста
Кропивницького на 2019 рік», а саме викласти у новій редакції:

абзаци 2, 3, 4, 5, 7 пункту 1:
«-  доходи бюджету міста  у сумі  2 689 554 552,18  гривень,  у  тому числі

доходи загального фонду бюджету міста  – 2 599 556 152,18 гривень та доходи
спеціального фонду бюджету міста – 89 998 400 гривень;

-  видатки бюджету міста у сумі 2 792 013 558,06 гривень, у тому числі
видатки загального фонду бюджету міста – 2 211 651 248,59 гривень та видатки
спеціального фонду бюджету міста – 580 362 309,47 гривень;

-  профіцит за  загальним  фондом  бюджету  міста  у  сумі
387 904 903,59 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;

-  дефіцит за  спеціальним  фондом  бюджету  міста  у  сумі
490 363 909,47 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;

- резервний фонд бюджету міста у розмірі 729 837 гривень, що становить
0,03  відсотка  видатків  загального  фонду  бюджету  міста,  визначених  цим
пунктом.»

пункт 10:
«10. Визначити на 31 грудня 2019 року граничний обсяг місцевого боргу

в сумі 13 519 458 гривень».

Міський голова       Андрій РАЙКОВИЧ

Любов Бочкова 24 35 30
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Додаток 1

до рішення Міської ради міста Кропивницького

 "___"  ___________ 2019 року № _____

Зміни до доходів  бюджету міста на 2019 рік, 

+ збільшено

- зменшено

Код  Найменування доходів згідно із бюджетною класифікацією Всього Загальний фонд

Спеціальний фонд

Всього

40000000 Офіційні трансферти +3 824 431 +3 824 431 0 0

41000000 Від органів державного управління +3 824 431 +3 824 431 0 0

41050000 Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам +3 824 431 +3 824 431

41050100 -721 800 -721 800

41050900 +2 507 754 +2 507 754

41051200 +1 246 776 +1 246 776

41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету +41 701 +41 701

41054500 +750 000 +750 000

Всього доходів +3 824 431 +3 824 431

визначених у додатку 1 до рішення Міської ради міста Кропивницький від 20 грудня 2018 року № 2263

(грн)

в  т.ч. 
бюджет 

розвитку

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, поводження з побутовими відходами (вивезення побутових 
відходів) та вивезення рідких нечистот, внесків за встановлення, 
обслуговування та заміну вузлів комерційного обліку води та теплової 
енергії, абонентського обслуговування для споживачів комунальних 
послуг, що надаються у багатоквартирних будинках за індивідуальними 
договорами 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, 
дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа за рахунок 
відповідної субвенції з державного бюджету

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 будівництво мультифункціональних 
майданчиків для занять ігровими видами спорту за рахунок відповідної 
субвенції з державного бюджету



Додаток 2
до рішення Міської ради міста Кропивницького

"___" ____________ 2019 року № _____

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)

Код Усього Загальний фонд

Спеціальний фонд

усього

1 2 3 4 5 6

Фінансування за типом кредитора

200000 Внутрішнє фінансування

0,00

0,00

0,00

Х Загальне фінансування

Фінансування за типом боргового зобов'язання

0,00

0,00

600000 Фінансування за активними операціями

Зміни обсягів бюджетних коштів

0,00

Х Загальне фінансування

(грн)

Найменування згідно з Класифікацією фінансування 
бюджету

у тому числі 
бюджет 
розвитку

92 464 223,88 -387 904 903,59 480 369 127,47 479 865 063,47

208000 
Фінансування за рахунок зміни залишків коштів 
бюджетів 

92 464 223,88 -387 904 903,59 480 369 127,47 479 865 063,47

у т.ч. за рахунок зміни залишку коштів 92 464 223,88 88 675 051,20 3 789 172,68 3 285 108,68

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

208200  На кінець періоду  2 197 543,68 2 140 543,19 57 000,49 24 776,25

208400 
Кошти, що передаються із загального фонду бюджету 

до бюджету розвитку (спеціального фонду) 
-476 579 954,79 476 579 954,79 476 579 954,79

300000  Зовнішнє фінансування  9 994 782,00 9 994 782,00 9 994 782,00

301000 
Позики, надані міжнародними фінансовими 
організаціями

9 994 782,00 9 994 782,00 9 994 782,00

301100  Одержано позик  11 475 325,00 11 475 325,00 11 475 325,00

301200  Погашено позик  -1 480 543,00 -1 480 543,00 -1 480 543,00

102 459 005,88 -387 904 903,59 490 363 909,47 489 859 845,47

400000  Фінансування за борговими операціями  9 994 782,00 9 994 782,00 9 994 782,00

401000  Запозичення  11 475 325,00 11 475 325,00 11 475 325,00

401200  Зовнішні запозичення  11 475 325,00 11 475 325,00 11 475 325,00

401201  Довгострокові зобов'язання  11 475 325,00 11 475 325,00 11 475 325,00

402000  Погашення  -1 480 543,00 -1 480 543,00 -1 480 543,00

402200  Зовнішні зобов'язання  -1 480 543,00 -1 480 543,00 -1 480 543,00

402201  Довгострокові зобов'язання  -1 480 543,00 -1 480 543,00 -1 480 543,00

92 464 223,88 -387 904 903,59 480 369 127,47 479 865 063,47

602000  92 464 223,88 -387 904 903,59 480 369 127,47 479 865 063,47

у т.ч. за рахунок зміни залишку коштів 92 464 223,88 88 675 051,20 3 789 172,68 3 285 108,68

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

602200  На кінець періоду  2 197 543,68 2 140 543,19 57 000,49 24 776,25

602400 
Кошти, що передаються із загального фонду бюджету 

до бюджету розвитку (спеціального фонду) 
-476 579 954,79 476 579 954,79 476 579 954,79

102 459 005,88 -387 904 903,59 490 363 909,47 489 859 845,47
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Додаток  3
до рішення Міської ради міста Кропивницького
 "___"_  ___________  2019 року № _____

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

Загальний фонд Спеціальний фонд

Разом
усього

з них

усього

з них

оплата праці

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

0200000 -1 130 440 -1 130 440 +631 700 -1 486 060 -1 486 060 -1 486 060 -2 616 500

0210150 0150 0111 +420 660 +420 660 +631 700 +420 660

0210180 0180 0133 -1 431 100 -1 431 100 -1 185 400 -1 185 400 -1 185 400 -2 616 500

0217500 7500 Зв'язок, телекомунікації та інформатика -300 660 -300 660 -300 660 -300 660

0217530 7530 0460 -300 660 -300 660 -300 660 -300 660

0218200 8200 Громадський порядок та безпека -120 000 -120 000 -120 000

0218220 8220 0380 -120 000 -120 000 -120 000

0600000 +1 673 077 +1 673 077 +910 367 -384 600 -384 600 -384 600 +1 288 477

0610160 0160 0111 Керівництво і управління у сфері освіти +678 841 +678 841 +562 135 +678 841

0611000 1000 Освіта +994 236 +994 236 +348 232 -384 600 -384 600 -384 600 +609 636
у тому числі за рахунок:

+469 194 +469 194 +384 585 +777 582 +777 582 +777 582 +1 246 776

+41 701 +41 701 +41 701

0611010 1010 0910 Надання дошкільної освіти +5 368 050 +5 368 050 +4 065 219 +4 585 150

грн

Код 
Програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
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 
споживання

видатки 
розвитку

у тому числі 
бюджет 
розвитку

видатки 
спожива

ння

видатки 
розвитку

комунальні 
послуги та 
енергоносії

оплата 
праці

комуналь
ні 

послуги 
та 

енергоно
сії

Виконавчий комітет міської ради (головний 
розпорядник/відповідальний виконавець)

Організаційне, інформаційно-аналітичне та 
матерально-технічне забезпечення 
діяльності міської ради

Інша діяльність у сфері державного 
управління

Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та 
інформатики

Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки 
місцевого значення

Управління освіти (головний розпорядник/ 
відповідальний виконавець)

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

субвенції з бюджету Соколівського сільського 
бюджету на встановлення пандусу для осіб з 
інвалідністю, які навчаються в 
Кропивницькому вищому професійному 
училищі

-782 900 -782 900 -782 900
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

0611020 1020 0921 -1 697 806 -1 697 806 -1 392 983 +635 892 +635 892 +635 892 -1 061 914

у тому числі за рахунок:

+469 194 +469 194 +384 585 +777 582 +777 582 +777 582 +1 246 776

0611040 1040 0922 -274 500 -274 500 -239 599 -356 929

0611070 1070 0922 -150 000 -150 000 -126 259 +144 736 +144 736 +144 736 -5 264

0611090 1090 0960 -1 900 000 -1 900 000 -1 613 146 -1 900 000

0611110 1110 0930 +81 701 +81 701 +20 000 +20 000 +20 000 +101 701

у тому числі за рахунок:

+41 701 +41 701 +41 701

0611150 1150 0990 -225 809 -225 809 -175 000

0611170 1170 0990 -207 400 -207 400 -170 000

0700000 +1 633 000 +1 633 000 +1 633 000

0712000 2000 Охорона здоров'я +1 633 000 +1 633 000 +1 633 000

0712010 2010 0731 +378 950 +378 950 +378 950

0712020 2020 0732 +510 200 +510 200 +510 200

0712030 2030 0733 +73 800 +73 800 +73 800

0712080 2080 0721 +853 500 +853 500 +853 500

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

субвенції 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

-82 429 -82 429 -82 429

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

субвенції з бюджету Соколівського сільського 
бюджету на встановлення пандусу для осіб з 
інвалідністю, які навчаються в 
Кропивницькому вищому професійному 
училищі

Методичне забезпечення діяльності 
навчальних закладів -19 899 -19 899 -19 899 -245 708

Забезпечення діяльності інклюзивно-
ресурсних центрів -300 000 -300 000 -300 000 -507 400

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

Багатопрофільна стаціонарна медична 
допомога населенню

Спеціалізована стаціонарна медична 
допомога населенню

Лікарсько-акушерська допомога  вагітним, 
породіллям та новонародженим

Амбулаторно-поліклінічна допомога 
населенню
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

0712100 2100 0722 Стоматологічна допомога населенню +44 900 +44 900 +44 900

0712111 2111 0726 -221 200 -221 200 -221 200

0712113 2113 0721 -7 150 -7 150 -7 150

0800000 -256 500 -256 500 -211 588 -256 500

0810160 0160 0111 Керівництво і управління у сфері праці -256 500 -256 500 -211 588 -256 500

1100000 +138 873 +138 873 -84 000 +142 800 +611 127 +611 127 +611 127 +750 000

1113000 3000 +75 875 +75 875 +42 800 -45 290 -45 290 -45 290 +30 585

1113132 3132 1040 +122 800 +122 800 +42 800 -45 290 -45 290 -45 290 +77 510

1113140 3140 1040

1113210 3210 1050 Організація та проведення громадських робіт

1115000 5000 Фізична культура і спорт +62 998 +62 998 -84 000 +100 000 +662 267 +662 267 +662 267 +725 265
1115010 5010 Проведення спортивної роботи в регіоні -19 002 -19 002 -19 002

1115011 5011 0810 -16 002 -16 002 -16 002

1115012 5012 0810 -3 000 -3 000 -3 000

1115031 5031 0810 +2 000 +2 000 -84 000 +100 000 -57 632 -57 632 -57 632 -55 632

1115041 5041 0810 -30 101 -30 101 -30 101 -30 101

1115045 5045 0810 +750 000 +750 000 +750 000 +750 000

+750 000 +750 000 +750 000 +750 000

1115062 5062 0810 +80 000 +80 000 +80 000

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

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

Відділ з питань праці (головний 
розпорядник/відповідальний виконавець)

Управління молоді та спорту (головний 
розпорядник/ відповідальний виконавець)

Соціальний захист та соціальне 
забезпечення
Утримання клубів для підлітків за місцем 
проживання

Оздоровлення та відпочинок дітей (крім 
заходів з оздоровлення дітей, що 
здійснюються за рахунок коштів на 
оздоровлення громадян, які постраждали 
внаслідок Чорнобильської катастрофи)

-45 560 -45 560 -45 560

-1 365 -1 365 -1 365

Проведення навчально-тренувальних зборів і 
змагань з олімпійських видів спорту
Проведення навчально-тренувальних зборів і 
змагань з неолімпійських видів спорту

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

Утримання та фінансова підтримка 
спортивних споруд

Будівництво мультифункціональних 
майданчиків для занять ігровими видами 
спорту

у тому числі за рахунок субвенції з обласного 
бюджету на будівництво 
мультифункціональних майданчиків для 
занять ігровими видами спорту за рахунок 
відповідної субвенції з державного бюджету

Підтримка спорту вищих досягнень та 
організацій, які здійснюють фізкультурно-
спортивну діяльність в регіоні



4

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

1117500 7500 Зв'язок, телекомунікації та інформатика -5 850 -5 850 -5 850 -5 850

1117530 7530 0460 -5 850 -5 850 -5 850 -5 850

1200000 +5 239 533 +5 239 533 -2 539 533 -2 539 533 -2 539 533 +2 700 000

1213000 3000 +310 000 +310 000 +310 000

1213242 3242 1090 +310 000 +310 000 +310 000

1216000 6000 Житлово-комунальне господарство +5 779 533 +5 779 533 +1 415 250 +1 415 250 +1 415 250 +7 194 783

1216011 6011 0610 +215 250 +215 250 +215 250 +215 250

1216020 6020 0620 +5 029 750 +5 029 750 +1 200 000 +1 200 000 +1 200 000 +6 229 750

+2 700 000 +2 700 000 +2 700 000

1216030 6030 0620 +749 783 +749 783 +749 783

1217300 7300 Будівництво та регіональний розвиток -700 000 -700 000 -700 000 -700 000

1217310 7310 0443 -500 000 -500 000 -500 000 -500 000

1217363 7363 0490 -200 000 -200 000 -200 000 -200 000

-200 000 -200 000 -200 000 -200 000

1217400 7400 -850 000 -850 000 -3 254 783 -3 254 783 -3 254 783 -4 104 783

1217461 7461 0456 -850 000 -850 000 -3 254 783 -3 254 783 -3 254 783 -4 104 783

1500000 +3 000 000 +3 000 000 +3 000 000 +3 000 000

1517600 7600 +3 000 000 +3 000 000 +3 000 000 +3 000 000

1517640 7640 0470 +3 000 000 +3 000 000 +3 000 000 +3 000 000

+3 000 000 +3 000 000 +3 000 000 +3 000 000

Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та 
інформатики

Головне управління житлово-
комунального господарства (головний 

розпорядник/відповідальний виконавець)

Соціальний захист та соціальне 
забезпечення

Інші заходи у сфері соціального захисту і 
соціального забезпечення

Експлуатація та технічне обслуговування 
житлового фонду

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

з них на  погашення заборгованості КП 
"Теплоенергетик" за спожитий природний 
газ за договорами реструктуризації

Організація благоустрою населених пунктів

Будівництво  об'єктів житлово-комунального 
господарства

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

співфінансування з бюджету міста

Транспорт та транспортна інфраструктура, 
дорожнє господарство

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

Управління капітального будівництва 
(головний розпорядник/відповідальний 

виконавець)

Інші програми та заходи, пов'язані з 
економічною діяльністю

Заходи з енергозбереження

з них запозичення до бюджету розвитку на 
впровадження заходів інвестиційного 
проекту "Підвищення енергоефективності у 
навчальних закладах і системі вуличного 
освітлення в м. Кропивницькому



5

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

1600000 -69 800 +69 800

1617300 7300 Будівництво та регіональний розвиток -69 800 +69 800

1617340 7340 0443 -69 800 +69 800

2700000 -50 000 -50 000 -50 000

2717600 7600 -50 000 -50 000 -50 000

2717610 7610 0411 -50 000 -50 000 -50 000

2900000 -207 480 -207 480 +4 946 -2 400 -207 480

2910160 0160 0111 +4 946 -2 400

2918100 8100 -207 480 -207 480 -207 480

2918110 8110 0320 -207 480 -207 480 -207 480

3400000 +1 649 500 +1 649 500 +1 072 600 +967 000 +967 000 +967 000 +2 616 500

3410160 0160 0111 +1 521 042 +1 521 042 +1 072 600 +1 521 042

3410180 0180 0133 +128 458 +128 458 +967 000 +967 000 +967 000 +1 095 458

3700000 -1 263 609 -721 800 +2 507 754 -1 263 609

3718700 8700 0133 Резервний фонд -3 049 563 -3 049 563

3719200 9200 +1 785 954 -721 800 +2 507 754 +1 785 954

Управління містобудування та архітектури 
(головний розпорядник/відповідальний 

виконавець)

Проектування, реставрація та охорона 
пам'яток архітектури

Департамент з питань економічного 
розвитку, торгівлі та інвестицій (головний 

розпорядник/відповідальний виконавець)

Інші програми та заходи, пов'язані з 
економічною діяльністю

Сприяння розвитку малого та середнього 
підприємництва

Управління з питань надзвичайних 
ситуацій та цивільного захисту населення 

(головний розпорядник/відповідальний 
виконавець)

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

Захист населення і територій від 
надзвичайних ситуацій техногенного та 
природного характеру

Заходи із запобігання та ліквідації 
надзвичайних ситуацій та наслідків 
стихійного лиха

Департамент надання адміністративних 
послуг (головний 

розпорядник/відповідальний виконавець)

Керівництво і управління у сфері надання 
адміністративних послуг

Інша діяльність у сфері державного 
управління

Фінансове управління (головний 
розпорядник/відповідальний виконавець)

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



6

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

3719210 9210 0180 -721 800 -721 800 -721 800

3719270 9270 0180 +2 507 754 +2 507 754 +2 507 754

Всього видатків +7 425 954 +7 897 963 +2 324 025 +140 400 +2 577 554 +167 934 +167 934 +167 934 +7 593 888

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, поводження з побутовими 
відходами (вивезення побутових відходів) та 
вивезення рідких нечистот, внесків за 
встановлення, обслуговування та заміну 
вузлів комерційного обліку води та теплової 
енергії, абонентського обслуговування для 
споживачів комунальних послуг, що 
надаються у багатоквартирних будинках за 
індивідуальними договорами 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 державного бюджету



Додаток 4
до рішення Міської ради міста Кропивницького
"____" __________  2019 року № _______

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

- зменшено

Код бюджету

Трансферти іншим бюджетам

РАЗОМ

Загальний фонд Загальний фонд

Субвенції на: Інші субвенції на:

ВСЬОГО ВСЬОГО

державне управління

ВСЬОГО
разом

11201602000 +313 651 -187 900 +501 551 +313 651

11201601000 +1 472 303 -533 900 +2 006 203 +463 400 +173 400 -283 400 -180 000 +1 472 303

11505000000 +41 701 +41 701 +41 701

Всього +1 785 954 +2 507 754 +463 400 +173 400 -180 000 +41 701 +41 701 +1 827 655

Зміни до міжбюджетних трансфертів на 2019 рік, визначених у       

(грн)

Найменування 
бюджету - 

одержувача/надавача 
міжбюджетного 

трансферту

Трансферти з інших 
місцевих бюджетів

Субвенція бюджету міста 
Кропивницького 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, 
поводження з побутовими відходами 

(вивезення побутових відходів) та 
вивезення рідких нечистот, внесків за 

встановлення, обслуговування та заміну 
вузлів комерційного обліку води та 

теплової енергії, абонентського 
обслуговування для споживачів 

комунальних послуг, що надаються у 
багатоквартирних будинках за 
індивідуальними договорами

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

соціальний 
захист та 
соціальне 

забезпечення         
                               
                               

    (на виплату 
надбавки за 
вислугу років 
соціальним 
робітникам 

територіального 
центру 

соціального 
обслуговування 

(надання 
соціальних 

послуг)

житлово-
комунальне 

господарство

встановлення 
пандусу для 

осіб з 
інвалідністю, 

які навчаються 
в Кропивниць-
кому вищому 
професійному 

училищі 
управління 

освіти міської 
ради

в тому 
числі:

Управління 
соціального 

захисту 
населення

Бюджет 
Подільського 
району у місті

Бюджет 
Фортечного 
району у місті

Бюджет 
Соколівської 
сільської ради

-721 800 -283 400



Додаток  5

до рішення Міської ради міста Кропивницького

"___"____________  2019 року № _______

Зміни до розподілу коштів бюджету розвитку міста Кропивницького за об'єктами у 2019 році,
визначених у додатку 5 до рішення Міської ради міста Кропивницького від 31 січня 2019 року № 2297

+ збільшено

- зменшено

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1200000 -700 000

1217300 7300 Будівництво та регіональний розвиток -700 000

1217310 7310 0443 -500 000

2019 100

1217363 7363 0490 2017-2019 100

1500000 +3 000 000

1517600 7600 +3 000 000

1517640 7640 0470 +3 000 000

2019-2020 +3 000 000 56,6

Х Х Х УСЬОГО Х Х Х +2 300 000 Х

Код 
Програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевих 
бюджетів

Код Типової 
програмної 

класифікації 
видатків та 

кредитуванн
я місцевих 
бюджетів

Код 
Функціональ

ної 
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

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, %

Головне управління житлово-комунального 
господарства  (головний 

розпорядник/відповідальний виконавець)

Будівництво об'єктів житлово-комунального 
господарства

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

6 700 000 -300 000

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

-200 000

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

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

989 740 -200 000

в тому числі за рахунок співфінансування з 
бюджету міста

-200 000

Управління капітального будівництва  
(головний розпорядник/відповідальний 

виконавець)

Інші програми та заходи, пов'язані з 
економічною діяльністю

Заходи з енергозбереження

Запозичення на впровадження заходів інвестиційного проекту "Підвищення 
енергоефективності у навчальних закладах і системі вуличного освітлення в                 
                            м. Кропивницькому"

23 800 000



1
Додаток 6
до рішення Міської ради міста Кропивницького
від "___" _________ 2019 року № ______

(нова редакція)

Найменування місцевої програми Усього

Спеціальний фонд

усього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0200000

0210100 0100 Державне управління

0210180 0180 0133 Інша діяльність у сфері державного управління

0210180 0180 0133 Інша діяльність у сфері державного управління

0210180 0180 0133 Інша діяльність у сфері державного управління

0213000 3000 Соціальний захист та соціальне забезпечення ###

0213191 3191 1030 Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці

0213192 3192 1030

0213242 3242 1090 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

0213242 3242 1090 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

0217500 7500 Зв'язок, телекомунікації та інформатика

0217530 7530 0460 Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики

0218200 8200 Громадський порядок та безпека

0218210 8210 0380 Муніципальні формування з охорони громадського порядку

0218220 8220 0380 Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення

0218230 8230 0380 Інші заходи громадського порядку та безпеки

0218400 8400 Засоби масової інформації

0218420 8420 0830 Інші заходи у сфері засобів масової інформації

0219000 9000 0

0219800 9800 0180

Розподіл витрат бюджету міста Кропивницького на реалізацію місцевих програм у 2019 році, визначений у додатку 6 до рішення Міської 
ради міста Кропивницького від 20 грудня 2018 року № 2263,

(грн)

Код 
Програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевих 
бюджетів

Код Типової 
програмної 

класифікації 
видатків та 

кредитуванн
я місцевих 
бюджетів

Код 
Функціональ

- ної 
класифікації 
видатків та 

кредитуванн
я бюджету

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

бюджетів

Дата та номер 
документа, 

яким 
затверджено 

місцеву 
програму

Загальний                   
 фонд у тому числі 

бюджет розвитку

Виконавчий комітет міської ради (головний 
розпорядник/відповідальний виконавець) 22 595 690 18 878 850 3 716 840 3 716 840

511 805 348 505 163 300 163 300

Програма з розвитку і управління персоналом в міській раді на 2017-
2019 роки

27.12.2016    
№ 745

62 155 62 155

Програма фінансового забезпечення нагородження відзнаками   
міської ради та виконавчого комітету міста Кропивницького на 2019 - 
2021 роки 

31.01.2019 
№ 2284

296 300 155 000 141 300 141 300

Програма забезпечення умов діяльності депутатів міської ради на 
2019-2020 роки 

31.01.2019 
№ 2283

153 350 131 350 22 000 22 000

13 000 000 13 000 000

Програма соціального захисту та соціальної підтримки окремих 
категорій населення міста на 2017-2019 роки

17.01.2017    
№ 760

436 000 436 000

Надання фінансової підтримки громадським організаціям  
ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну 
спрямованість

320 900 320 900

7 603 100 7 603 100

Комплексна програма підтримки учасників антитерористичної 
операції, операції Об'єднаних сил в східних областях України та 
членів їх сімей на 2017-2019 роки

17.01.2017    
№ 759

4 640 000 4 640 000

1 224 040 725 500 498 540 498 540

Програма  розвитку  місцевого електронного урядування на 2019- 
2021 роки

31.01.2019 
№ 2285

1 224 040 725 500 498 540 498 540

5 559 845 3 004 845 2 555 000 2 555 000

Комплексна програма діяльності міської дружини міста 
Кропивницького на 2019-2021 роки

31.01.2019 
№ 2281

2 013 845 2 013 845

Програма територіальної оборони та підтримання постійної 
мобілізаційної готовності міста Кропивницького на 2019-2021 роки

31.01.2019 
№ 2279

1 276 000 971 000 305 000 305 000

Міська програма профілактики та протидії злочинності "Безпечне 
місто" на 2017-2020 роки

21.11.2017    
№ 1194

2 270 000 20 000 2 250 000 2 250 000

1 800 000 1 800 000

Програма висвітлення діяльності Міської ради міста Кропивницького 
та її виконавчого комітету на 2019 рік

31.01.2019  
№ 2296

1 800 000 1 800 000

Міжбюджетні трансферти 500 000 500 000 500 000

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

Міська програма профілактики та протидії злочинності "Безпечне 
місто" на 2017-2020 роки

21.11.2017    
№ 1194

500 000 500 000 500 000
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0600000

0611000 1000 Освіта

0611010 1010 0910 Надання дошкільної освіти

Програма розвитку освіти міста Кіровограда на 2016 - 2020 роки

0611020 1020 0921

0611030 1030 0921

0611040 1040 0922

0611070 1070 0922

0611090 1090 0960

0611110 1110 0930

0611120 1120 0941

0611150 1150 0990 Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів 

0611161 1161 0990 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти

0611162 1162 0990 Інші програми та заходи у сфері освіти

0611170 1170 0990

0617300 7300 Будівництво та регіональний розвиток

0617363 7363 0490

0617500 7500 Зв'язок, телекомунікації та інформатика

0617530 7530 0460 Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики

0700000

0712000 2000

0712010 2010 0731 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню

0712020 2020 0732 Спеціалізована стаціонарна медична допомога населенню 0 0

0712030 2030 0733

0712080 2080 0721 Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню

0712100 2100 0722 Стоматологічна допомога населенню 0 0

0712111 2111 0726 0 0

0712113 2113 0721 0 0

0717300 7300 Будівництво та регіональний розвиток

0717340 7340 0443

0717363 7363 0490

Управління освіти (головний розпорядник/відповідальний 
виконавець)

848 892 364,83 803 052 413,16 45 839 951,67 45 839 951,67

831 897 587,16 803 038 913,16 28 858 674 28 858 674

23.02.2016   
№ 90

246 223 250 243 786 150 2 437 100 2 437 100

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

432 559 732,16 411 809 742,16 20 749 990 20 749 990

Надання загальної середньої освіти вечiрнiми (змінними) школами 2 185 600 2 185 600

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

22 682 592 22 494 528 188 064 188 064

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

19 562 711 18 716 977 845 734 845 734

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

28 081 500 27 481 500 600 000 600 000

Підготовка кадрів професійно-технічними закладами та іншими 
закладами освіти

64 397 148 61 707 301 2 689 847 2 689 847

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

10 003 10 003

2 598 992 2 348 891 250 101 250 101

7 807 700 7 657 700 150 000 150 000

831 138 83 300 747 838 747 838

Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів 4 957 221 4 757 221 200 000 200 000

16 934 777,67 16 934 777,67 16 934 777,67

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

16 934 777,67 16 934 777,67 16 934 777,67

60 000 13 500 46 500 46 500

Програма  розвитку  місцевого електронного урядування на 2019- 
2021 роки

31.01.2019 
№ 2285

60 000 13 500 46 500 46 500

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

95 973 360,00 59 950 313 36 023 047,16 36 023 047,16

Охорона здоров'я 66 768 162 59 950 313 6 817 849 6 817 849

Програма розвитку галузі охорони здоров'я м. Кропивницького на 
2017-2020 роки

15.03.2017    
№ 833

31 635 753 30 432 631 1 203 122 1 203 122

3 012 860 3 012 860

Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та 
новонародженим

12 396 930 8 310 930 4 086 000 4 086 000

14 521 514 12 992 787 1 528 727 1 528 727

2 565 042 2 565 042

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

2 504 113 2 504 113

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

131 950 131 950

29 205 198,16 29 205 198,16 29 205 198,16

Проектування, реставрація та охорона пам`яток архітектури 1 734 818 1 734 818 1 734 818

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

27 470 380 27 470 380 27 470 380
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0800000 0

0817500 7500 Зв'язок, телекомунікації та інформатика

0817530 7530 0460 Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики

0900000

0913000 3000 Соціальний захист та соціальне забезпечення

0913112 3112 1040 Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту 

0917500 7500 Зв'язок, телекомунікації та інформатика

0917530 7530 0460 Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики

1000000

1011000 1000 Освіта

1011100 1100 0960

1014000 4000 Культура і мистецтво

1014030 4030 0824

1014040 4040 0824 Забезпечення діяльності музеїв і  виставок

1014082 4082 0829 Інші заходи в галузі культури і мистецтва

1017300 7300 Будівництво та регіональний розвиток

1017363 7363 0490

1017500 7500 Зв'язок, телекомунікації та інформатика

1017530 7530 0460 Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики

1100000

1111000 1000 Освіта

1111060 1060 0910

1113000 3000 Соціальний захист та соціальне забезпечення 0 0

1113121 3121 1040

1113121 3121 1040

1113133 3133 1040 Інші заходи та заклади молодіжної політики Міська програма "Молодь" на 2018-2020 роки 

1113140 3140 1040

1113210 3210 1050 Організація та проведення громадських робіт Міська програма "Молодь" на 2018-2020 роки 

1113242 3242 1090 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення Міська програма підтримки сімей на 2018-2020 роки 0

Відділ з питань праці (головний розпорядник/відповідальний 
виконавець)

69 000 69 000 69 000

69 000 69 000 69 000

Програма  розвитку  місцевого електронного урядування на 2019- 
2021 роки

31.01.2019 
№ 2285

69 000 69 000 69 000

Управління з питань захисту прав дітей (головний 
розпорядник/відповідальний виконавець) 190 100 131 100 59 000 59 000

127 100 127 100

Міська програма соціально-правового захисту дітей, профілактики 
правопорушень у дитячому середовищі та популяризації сімейних 
форм виховання на 2017-2019 роки 

15.03.2017   
№ 829

127 100 127 100

63 000 4 000 59 000 59 000

Програма  розвитку  місцевого електронного урядування на 2019- 
2021 роки

31.01.2019 
№ 2285

63 000 4 000 59 000 59 000

Управління культури і туризму (головний 
розпорядник/відповідальний виконавець) 5 075 537,36 2 245 000 2 830 537,36 2 830 537,36

684 057 684 057 684 057

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

Програма розвитку культури і туризму в м. Кропивницькому на 2017 - 
2020 роки

27.12 2016   
№ 742

684 057 684 057 684 057

2 548 900 2 245 000 303 900 303 900

Забезпечення діяльності бiблiотек 285 900 285 900 285 900

18 000 18 000 18 000

2 245 000 2 245 000

1 796 580,36 1 796 580,36 1 796 580,36

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

1 796 580,36 1 796 580,36 1 796 580,36

46 000 46 000 46 000

Програма  розвитку  місцевого електронного урядування на 2019- 
2021 роки

31.01.2019 
№ 2285

46 000 46 000 46 000

Управління молоді та спорту (головний 
розпорядник/відповідальний виконавець) 24 122 215 16 182 098 7 940 117 7 940 117

3 019 200 3 019 200

Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт 
і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках

Міська цільова соціальна програма реформування системи закладів 
для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, на 
2018-2020 роки

15.02.2018    
 № 1408

3 019 200 3 019 200

10 021 100 10 021 100

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

Програма соціальної підтримки, розвитку та становлення сімей, дітей 
та молоді м. Кропивницького на 2019 рік 

31.01.2019 
№ 2292

7 732 800 7 732 800

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

Міська програма протидії поширенню наркоманії і злочинності, 
пов'язаної з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних 
речовин і прекурсорів, на 2019-2021 роки

31.01.2019 
№ 2291

35 000 35 000

15.02.2018  
№ 1405

254 800 254 800

Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення 
дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення 
громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)

Міська програма відпочинку та оздоровлення дітей на 2018-                  
     2020 роки

15.02.2018    
 № 1407

1 499 400 1 499 400

15.02.2018    
 № 1405

241 500 241 500

15.02.2018    
 № 1406

257 600 257 600
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1115000 5000 Фізична культура і спорт

1115011 5011 0810

1115012 5012 0810

1115031 5031 0810

1115041 5041 0810 Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд

1115045 5045 0810

1115062 5062 0810

1117300 7300 Будівництво та регіональний розвиток

1117323 7323 0443 Будівництво установ та закладів соціальної сфери

1117363 7363 0490

1117500 7500 Зв'язок, телекомунікації та інформатика

1117530 7530 0460 Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики

1200000

1213000 3000 Соціальний захист та соціальне забезпечення

1213180 3180 1060

1213242 3242 1090 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

1216000 6000 Житлово-комунальне господарство

1216011 6011 0610 Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду

1216020 6020 0620

1216030 6030 0620

1216030 6030 0620

1216090 6090 0640 Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства

1217300 7300 Будівництво та регіональний розвиток

1217310 7310 0443

1217361 7361 0490

1217363 7363 0490

1217363 7363 0490

1217363 7363 0490

Програма розвитку фізичної культури і спорту в м. Кропивницькому 
на 2017-2020 роки

7 261 765 3 111 598 4 150 167 4 150 167

Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань  з 
олімпійських видів спорту

20.12.2016    
№ 721

2 381 598 2 381 598

Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з 
неолімпійських видів спорту

437 000 400 000 37 000 37 000

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

2 363 268 2 363 268 2 363 268

419 899 170 000 249 899 249 899

Будівництво мультіфункціональних майданчиків для занять 
ігровими видами спорту 

1 500 000 1 500 000 1 500 000

Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють 
фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні

160 000 160 000

3 772 800 3 772 800 3 772 800

Програма соціальної підтримки, розвитку та становлення сімей, дітей 
та молоді м. Кропивницького на 2019 рік 

31.01.2019 
№ 2292

973 800 973 800 973 800

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

Програма розвитку фізичної культури і спорту в м. Кропивницькому 
на 2017-2020 роки

20.12.2016    
№ 721

2 799 000 2 799 000 2 799 000

47 350 30 200 17 150 17 150

Програма  розвитку  місцевого електронного урядування на 2019- 
2021 роки

31.01.2019 
№ 2285

47 350 30 200 17 150 17 150

Головне управління житлово-комунального господарства 
(головний розпорядник/відповідальний виконавець)

408 615 553,28 158 844 577 249 770 976,28 245 570 976,28

746 267 746 267

Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової 
служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали 
внаслідок Чорнобильської катастрофи), на оплату житлово-
комунальних послуг

Програма соціального захисту та соціальної підтримки окремих 
категорій населення міста на 2017-2019 роки

17.01.2017    
№ 760

178 500 178 500

Програма утримання, благоустрою та розвитку житлово-
комунального господарства міста Кропивницького на 2017-2021 роки

17.01.2017    
№ 763

567 767 567 767

203 160 719 135 100 820 68 059 899 68 059 899

Програма утримання, благоустрою та розвитку житлово-
комунального господарства міста Кропивницького на 2017-2021 роки

17.01.2017    
№ 763

54 417 564 1 440 000 52 977 564 52 977 564

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

64 960 141 63 680 641 1 279 500 1 279 500

Організація благоустрою населених пунктів
Програма розвитку та збереження зелених насаджень у місті 
Кропивницькому на 2018-2021 роки

12.07.2018    
№ 1765

22 503 914 21 004 914 1 499 000 1 499 000

Організація благоустрою населених пунктів
Програма утримання, благоустрою та розвитку житлово-
комунального господарства міста Кропивницького на 2017-2021 роки

17.01.2017    
№ 763

61 199 100 48 895 265 12 303 835 12 303 835

80 000 80 000

119 957 514,60 1 626 949 118 330 565,60 118 330 565,60

Будівництво  об'єктів житлово-комунального господарства
Програма утримання, благоустрою та розвитку житлово-
комунального господарства міста Кропивницького на 2017-2021 роки

17.01.2017    
№ 763

6 700 000 6 700 000 6 700 000

Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за 
рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку

Програма розвитку дорожнього господарства та безпеки руху в місті 
Кропивницькому на 2017-2021 роки

17.01.2017   
№ 762

3 113 883 1 626 949 1 486 934 1 486 934

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

Програма утримання, благоустрою та розвитку житлово-
комунального господарства міста Кропивницького на 2017-2021 роки

17.01.2017    
№ 763

24 155 446,30 24 155 446,30 24 155 446,30

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

Програма розвитку та збереження зелених насаджень у місті 
Кропивницькому на 2018-2021 роки

12.07.2018    
№ 1765

39 563 171,81 39 563 171,81 39 563 171,81

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

Програма розвитку дорожнього господарства та безпеки руху в місті 
Кропивницькому на 2017-2021 роки

17.01.2017   
№ 762

46 425 013,49 46 425 013,49 46 425 013,49
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1217400 7400

1217461 7461 0456

1217462 7462 0456

1217500 7500 Зв'язок, телекомунікації та інформатика

1217530 7530 0460 Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики

1217600 7600 Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю

1217640 7640 0470

1217640 7640 0470

1217670 7670 0490 Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання

1500000

1511000 1000 Освіта 0

1511010 1010 0910 Надання дошкільної освіти

1511020 1020 0921

1511040 1040 0922

1511100 1100 0960

1512000 2000 0

1512020 2020 0732 Спеціалізована стаціонарна медична допомога населенню

1512080 2080 0721

1513000 3000 Соціальний захист та соціальне забезпечення

1513104 3104 1020

1516000 6000 Житлово-комунальне господарство

1516083 6083 0610

1517300 7300 Будівництво та регіональний розвиток

1517310 7310 0443 Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

1517321 7321 0443 Будівництво освітніх установ та закладів

1517322 7322 0443 Будівництво медичних установ та закладів

1517325 7325 0443 Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту

1517330 7330 0443 Будівництво інших об'єктів комунальної власності

1517340 7340 0443

Транспорт та транспортна інфраструктура,  дорожнє 
господарство

80 818 534 20 242 051 60 576 483 56 376 483

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої 
інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету Програма розвитку дорожнього господарства та безпеки руху в місті 

Кропивницькому на 2017-2021 роки
17.01.2017   

№ 762

76 618 534 20 242 051 56 376 483 56 376 483

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої 
інфраструктури за рахунок субвенції з державного бюджету

4 200 000 4 200 000

129 000 26 000 103 000 103 000

Програма  розвитку  місцевого електронного урядування на 2019- 
2021 роки

31.01.2019 
№ 2285

129 000 26 000 103 000 103 000

3 803 518,68 1 102 490 2 701 028,68 2 701 028,68

Заходи з енергозбереження

Програма відшкодування частини суми (тіла) кредитів, залучених 
ОСББ, ЖБК міста Кропивницького на впровадження 
енергоефективних заходів у багатоквартирних житлових будинках, на 
2019-2022 роки

07.05.2019 
№ 2496

1 102 490 1 102 490

Заходи з енергозбереження
Програма утримання, благоустрою та розвитку житлово-
комунального господарства міста Кропивницького на 2017-2021 роки

17.01.2017    
№ 763

1 913 108,68 1 913 108,68 1 913 108,68

787 920 787 920 787 920

Управління капітального будівництва (головний 
розпорядник/відповідальний виконавець) 153 645 425 9 500 153 635 925 153 635 925

Програма капітального будівництва, реконструкції та капітального 
ремонту об'єктів комунального господарства і соціально-культурного 
призначення міста Кропивницького на 2019 – 2021 роки

31.01.2019    
№ 2276

23 064 600 23 064 600 23 064 600

3 910 000 3 910 000 3 910 000

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

18 054 600 18 054 600 18 054 600

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

50 000 50 000 50 000

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

1 050 000 1 050 000 1 050 000

Охорона здоров`я 1 071 000 1 071 000 1 071 000

1 031 000 1 031 000 1 031 000

Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім первинної 
медичної допомоги

40 000 40 000 40 000

100 000 100 000 100 000

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

100 000 100 000 100 000

500 000 500 000 500 000

Проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та 
приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, 
наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, 
дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа

500 000 500 000 500 000

109 738 000 109 738 000 109 738 000

21 214 000 21 214 000 21 214 000

200 000 200 000 200 000

700 000 700 000 700 000

1 000 000 1 000 000 1 000 000

62 500 000 62 500 000 62 500 000

Проектування, реставрація та охорона пам`яток архітектури 5 550 000 5 550 000 5 550 000
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1517363 7363 0490

1517370 7370 0490

1517400 7400 0

1517461 7461 0456

1517500 7500 Зв'язок, телекомунікації та інформатика

1517530 7530 0460 Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики

1517600 7600

1517640 7640 0470

1517693 7693 0490

1600000

1617300 7300 Будівництво та регіональний розвиток

1617340 7340 0443

1617350 7350 0443

1617500 7500 Зв'язок, телекомунікації та інформатика 0 0

1617530 7530 0460 Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики

1617600 7600

1617691 7691 0490

1617691 7691 0490

1700000

1717500 7500 Зв'язок, телекомунікації та інформатика

1717530 7530 0460 Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики

1910000

1913000 3000 Соціальний захист та соціальне забезпечення

1913032 3032 1070

1913033 3033 1070

1903035 3035 1070

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

Програма капітального будівництва, реконструкції та капітального 
ремонту об'єктів комунального господарства і соціально-культурного 
призначення міста Кропивницького на 2019 – 2021 роки

31.01.2019    
№ 2276

4 787 000 4 787 000 4 787 000

Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку 
територій

13 787 000 13 787 000 13 787 000

Транспорт та транспортна інфраструктура,  дорожнє 
господарство

2 900 000 2 900 000 2 900 000

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

2 900 000 2 900 000 2 900 000

51 500 9 500 42 000 42 000

Програма  розвитку  місцевого електронного урядування на 2019- 
2021 роки

31.01.2019 
№ 2285

51 500 9 500 42 000 42 000

Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю 16 220 325 16 220 325 16 220 325

Заходи з енергозбереження Програма капітального будівництва, реконструкції та капітального 
ремонту об'єктів комунального господарства і соціально-культурного 
призначення міста Кропивницького на 2019 – 2021 роки

31.01.2019    
№ 2276

13 475 325 13 475 325 13 475 325

Інші заходи, пов`язані з економічною діяльністю 2 745 000 2 745 000 2 745 000

Управління містобудування та архітектури (головний 
розпорядник/відповідальний виконавець) 3 209 955 510 000 2 699 955 2 157 580

2 657 580 500 000 2 157 580 2 157 580

Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури
Програма паспортизації нерухомих пам'яток культурної спадщини 
міста Кропивницького на 2018-2020 роки 

15.02.2018    
№ 1410

1 514 980 500 000 1 014 980 1 014 980

Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної 
документації)

Програма створення та розвитку містобудівного кадастру у складі 
управління містобудування та архітектури Кіровоградської міської 
ради на 2014-2019 роки

29.01.2014   
№ 2774

1 142 600 1 142 600 1 142 600

10 000 10 000

Програма  розвитку  місцевого електронного урядування на 2019- 
2021 роки

31.01.2019 
№ 2285

10 000 10 000

Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю 542 375 542 375

Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених 
органами місцевого самоврядування

Тимчасове положення про порядок демонтажу тимчасових споруд 
для провадження підприємницької діяльності на території міста 

29.03.2016    
№133

92 375 92 375

Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених 
органами місцевого самоврядування

Комплексна програма внесення змін до генерального плану міста 
Кіровограда (коригування генерального плану міста Кіровограда), 
розроблення картографічних матеріалів масштабу 1:5000 в цифровій і 
графічній формі, плану зонування території міста Кіровограда та 
детального плану території міста Кіровограда (першочерговість 
розроблення плану червоних ліній магістральних вулиць міста 
Кіровограда та планування транспортних вузлів з розв’язкою руху в 
двох рівнях, визначення архітектурно – планувальних рішень)  

28.04.2011 
№ 473

450 000 450 000

Управління державного архітектурно-будівельного контролю 
(головний розпорядник/ відповідальний виконавець)

144 300 69 300 75 000 75 000

144 300 69 300 75 000 75 000

Програма  розвитку  місцевого електронного урядування на 2019- 
2021 роки

31.01.2019 
№ 2285

144 300 69 300 75 000 75 000

Управління розвитку транспорту та зв'язку (головний 
розпорядник/відповідальний виконавець)

138 576 400 138 533 400 43 000 43 000

84 725 000 84 725 000

Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг 
зв’язку

Програма розвитку міського пасажирського транспорту та зв'язку у   
м. Кропивницькому на 2018-2020 роки (в новій редакції)

31.01.2019    
№ 2295

32 500 32 500

Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним 
транспортом окремим категоріям громадян 47 524 600 47 524 600

Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій 
громадян на залізничному транспорті 691 800 691 800
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1913036 3036 1070

1917400 7400 0 0

1917411 7411 0451 Утримання та розвиток автотранспорту

1917421 7421 0453 Утримання та розвиток наземного електротранспорту 

1917500 7500 Зв'язок, телекомунікації та інформатика

1917530 7530 0460 Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики

2700000

2713000 3000 Соціальний захист та соціальне забезпечення

2713210 3210 1050 Організація та проведення громадських робіт

2717500 7500 Зв'язок, телекомунікації та інформатика

2717530 7530 0460 Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики

2717600 7600

2717610 7610 0411 Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва

2717640 7640 0470

2717693 7693 0490 Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю

2717693 7693 0490 Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю

2717693 7693 0490 Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю

2900000 0 0

2918100 8100 0 0

2918110 8110 0320

2919000 9000 0 0

2919770 9770 0180 Інші субвенції з місцевого бюджету

2919800 9800 0180

3100000

3117500 7500 Зв'язок, телекомунікації та інформатика

3117530 7530 0460 Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики

3117600 7600 Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю 0

3117693 7693 0490 Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю Програма управління комунальним майном на 2019 рік

Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом 
окремим категоріям громадян 

Програма розвитку міського пасажирського транспорту та зв'язку у   
м. Кропивницькому на 2018-2020 роки (в новій редакції)

31.01.2019    
№ 2295

36 476 100 36 476 100

Транспорт та транспортна інфраструктура,  дорожнє 
господарство

53 808 400 53 808 400

9 530 000 9 530 000

44 278 400 44 278 400

43 000 43 000 43 000

Програма  розвитку  місцевого електронного урядування на 2019- 
2021 роки

31.01.2019 
№ 2285

43 000 43 000 43 000

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

2 001 475 1 950 475 51 000 51 000

880 000 880 000

Програма зайнятості населення м. Кропивницького на 2018-2020 роки
15.02.2018    

№ 1422
880 000 880 000

51 000 51 000 51 000

Програма  розвитку  місцевого електронного урядування на 2019- 
2021 роки

31.01.2019 
№ 2285

51 000 51 000 51 000

Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю 1 070 475 1 070 475

Програма розвитку малого і середнього підприємництва у                     
 м. Кіровограді на 2016 - 2020 роки

29.03.2016    
№ 148

266 000 266 000

Заходи з енергозбереження
План дій сталого енергетичного розвитку  м. Кіровограда  на період 
до 2020 року

10.06.2016    
№ 309

219 000 219 000

Програма реалізації громадського бюджету (бюджету участі) у           
м. Кропивницькому на 2017-2020 роки

27.06.2017    
№ 985

63 475 63 475

Програма формування позитивного міжнародного та інвестиційного 
іміджу м. Кропивницького на 2018-2020 роки

29.03.2018    
№ 1560

442 000 442 000

Міська програма розвитку ярмаркової діяльності та ліквідації торгівлі 
у невстановлених місцях на 2019-2021 роки

31.01.2019 
№ 2277

80 000 80 000

Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного 
захисту населення (головний розпорядник/відповідальний 

виконавець)
1 567 520 1 567 520

Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій 
техногенного та природного характеру

Програма запобігання надзвичайним ситуаціям та ліквідації їх 
наслідків на 2019-2021 роки

31.01.2019 
№ 2275

62 520 62 520

Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та 
наслідків стихійного лиха

62 520 62 520

Міжбюджетні трансферти 1 505 000 1 505 000

1 100 000 1 100 000

Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання 
програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів 405 000 405 000

Управління комунальної власності (головний 
розпорядник/відповідальний виконавець)

1 994 927 1 146 927 848 000 36 000

93 200 57 200 36 000 36 000

Програма  розвитку  місцевого електронного урядування на 2019- 
2021 роки

31.01.2019 
№ 2285

93 200 57 200 36 000 36 000

1 901 727 1 089 727 812 000

31.01.2019 
№ 2294

1 901 727 1 089 727 812 000



8
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3400000

3410100 0100 Державне управління

3410180 0180 0133 Інша діяльність у сфері державного управління

3600000

3617100 7100 Сільське, лісове, рибне господарство та мисливство

3617130 7130 0421 Здійснення заходів із землеустрою

3617500 7500 Зв'язок, телекомунікації та інформатика

3617530 7530 0460 Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики

3618300 8300 Охорона навколишнього природного середовища

3618340 8340 0540 Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів

3700000

3717500 7500 Зв'язок, телекомунікації та інформатика 0

3717530 7530 0460 Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики

3718600 8600 0170 Обслуговування місцевого боргу

УСЬОГО

Департамент надання адміністративних послуг              
(головний розпорядник/відповідальний виконавець) 1 095 458 128 458 967 000 967 000

1 095 458 128 458 967 000 967 000

Програма реалізації вимог Закону України "Про адміністративні 
послуги" на 2019-2021 роки

31.01.2019  
№ 2280

1 095 458 128 458 967 000 967 000

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

виконавець)
2 015 789 271 100 1 744 689 85 000

740 000 260 000 480 000

Програма розвитку земельних відносин у місті Кропивницькому на 
2017-2019 роки

15.03.2017 
№ 830

740 000 260 000 480 000

96 100 11 100 85 000 85 000

Програма  розвитку  місцевого електронного урядування на 2019- 
2021 роки

31.01.2019 
№ 2285

96 100 11 100 85 000 85 000

1 179 689 1 179 689

Програма природоохоронних заходів місцевого значення на 2018 - 
2020 роки

15.02.2018 
№ 1429

1 179 689 1 179 689

Фінансове управління (головний розпорядник/відповідальний 
виконавець)

200 524 131 524 69 000 69 000

69 000 69 000 69 000

Програма  розвитку  місцевого електронного урядування на 2019- 
2021 роки

31.01.2019 
№ 2285

69 000 69 000 69 000

Програма управління місцевим боргом бюджету міста 
Кропивницького на 2019 рік

21.01.2019 
№ 1

131 524 131 524

1 709 985 593,47 1 203 602 555 506 383 038,47 499 168 974,47



Додаток 7
до рішення Міської ради міста Кропивницького
 "___"_  ___________  2019 року № _____

Перелік кредитів (позик), що залучаються Міською радою міста Кропивницького до спеціального фонду бюджету міста Кропивницького у 2019 році 

від міжнародних фінансових організацій для реалізації інвестиційних проектів

(нова редакція)

Загальний обсяг кредиту (позики)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1200000

1217640 7640 0470 15/03/2023 гривня

1500000

1517640 7640 0470 15/03/2023 гривня

Х Х Х УСЬОГО Х Х Х Х Х

Код Програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевих 
бюджетів

Код               
Типової 

програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевих 
бюджетів

Код 
Функціональної 

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 
кредитора

Найменування 
інвестиційного проекту, 

що реалізується за 
рахунок кредиту (позики)

Номер та 
дата 

договору

Термін 
кредитування

Обсяг залучення 
кредиту (позики) 

у плановому 
році, тис. гривень

назва валюти, в якій 
залучається кредит 

(позика)

загальний обсяг 
кредиту (позики), 

тис. одиниць

загальний обсяг 
залучення кредиту 

(позики), тис. гривень

Головне управління житлово-
комунального господарства (головний 

розпорядник/ відповідальний виконавець)

Заходи з енергозбереження

Північна 
екологічна 
фінансова 
корпорація 
(НЕФКО)

Підвищення 
енергоефективності у  
навчальних закладах і 

системі вуличного 
освітлення в 

м. Кропивницькому

ESС 7/17 від 
23.08.2018

3 524,675 3 524,675

Управління капітального будівництва 
(головний розпорядник/ відповідальний 

виконавець)
11 475,325

Заходи з енергозбереження

Північна 
екологічна 
фінансова 
корпорація 
(НЕФКО)

Підвищення 
енергоефективності у  
навчальних закладах і 

системі вуличного 
освітлення в 

м. Кропивницькому

ESС 7/17 від 
23.08.2018

11 475,325 11 475,325 11 475,325

15 000,000 15 000,000 11 475,325
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