
ПРОЄКТ № 3561 

 
 

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 78, 97 Бюджетного кодексу України,                               

статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

розпорядження голови Кіровоградської обласної державної адміністрації                    

«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», Міська рада міста Кропивницького 
 

В И Р І Ш И Л А: 

1. Внести зміни до показників бюджету міста Кропивницького, визначених 

у додатках 1, 3, 4 до рішення Міської ради міста Кропивницького                          

від 20 грудня 2018 року № 2263 «Про бюджет міста Кропивницького на               

2019 рік» (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, від 08 жовтня 2019 року № 2919,         

від 19 листопада 2019 року № ____), згідно з додатками 1, 2, 3. 

2. 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 пункту 1: 

«- доходи бюджету міста у сумі 2 787 603 672,92 гривень, у тому числі 

доходи загального фонду бюджету міста – 2 697 605 272,92 гривень та доходи 

спеціального фонду бюджету міста – 89 998 400 гривень; 

- видатки бюджету міста у сумі 2 890 062 678,80 гривень, у тому числі 

видатки загального фонду бюджету міста – 2 283 504 703,09 гривень та видатки 

спеціального фонду бюджету міста – 606 557 975,71 гривень. 

 

Міський голова             Андрій РАЙКОВИЧ 
 

Любов Бочкова 24 35 30 



 "___"  ___________ 2019 року № _____

Код

40000000 +770 356,50 +770 356,50

41000000 +770 356,50 +770 356,50

41050000 +770 356,50 +770 356,50

41050900 +770 356,50 +770 356,50

+770 356,50 +770 356,50

Додаток 1

до рішення Міської ради міста Кропивницького

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

+ збільшено

- зменшено

(грн)

 Найменування доходів згідно із бюджетною класифікацією Всього Загальний фонд

Спеціальний фонд

Всього
в  т.ч. 

бюджет 
розвитку

Офіційні трансферти

Від органів державного управління

Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам

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

Всього доходів



1

 "___"_  ___________  2019 року № _____

Разом

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

3700000 +770 356,50 +770 356,50 +770 356,50

3719200 9200 +770 356,50 +770 356,50 +770 356,50

3719270 9270 0180 +770 356,50 +770 356,50 +770 356,50

+770 356,50    +770 356,50 +770356,50

Додаток  2
до рішення Міської ради міста Кропивницького

Зміни до розподілу
видатків бюджету міста Кропивницького на 2019 рік,

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

+ збільшено

- зменшено

грн

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

Загальний фонд Спеціальний фонд

усього
видатки 

споживання

з них

видатки 
розвитку

усього
у тому числі 

бюджет 
розвитку

видатки 
спожива

ння

з них

видатки 
розвиткуоплата праці

комунальні 
послуги та 
енергоносії

оплата 
праці

комуналь
ні 

послуги 
та 

енергоно
сії

Фінансове управління (головний 
розпорядник/відповідальний виконавець)

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

Всього видатків



Код бюджету РАЗОМ

ВСЬОГО

11201602000 +435 052 +435 052 +435 052

11201601000 +335 304,50 +335 304,50 +335 304,50

+770 356,50 +770 356,50 +770 356,50

Додаток 3
до рішення Міської ради міста Кропивницького
від "____" __________  2019 року № _______

Зміни до міжбюджетних трансфертів на 2019 рік, визначених у       

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

- зменшено

(грн)

Найменування бюджету - одержувача/надавача 
міжбюджетного трансферту

Трансферти іншим бюджетам
Загальний фонд

Субвенції 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

Бюджет Подільського району у місті

Бюджет Фортечного району у місті

Всього


	2019
	Додаток_3
	дод.трансферти 2019

