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ПРОЄКТ № 3423

МІСЬКА РАДА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО

ДЕВ’ЯТНАДЦЯТА СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

від 19 листопада 2019 року                                                          № 2981

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 71, 72,  78, 97, 101, 102 Бюджетного кодексу України,
статті  26  Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»,
розпоряджень  голови  Кіровоградської  обласної  державної  адміністрації
від 10 жовтня 2019 року № 1077-р «Про перерозподіл субвенції з державного
бюджету місцевим бюджетам на виплату соціальної допомоги», від 24 жовтня
2019 року № 1104-р "Про перерозподіл у жовтні обсягів субвенції з державного
бюджету  місцевим  бюджетам  на  надання  пільг  та  житлових  субсидій
населенню",  враховуючи  пропозиції  головних  розпорядників  бюджетних
коштів, Міська рада міста Кропивницького

В И Р І Ш И Л А:

1. Внести зміни до показників 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, від 08 жовтня 2019 року № 2919),
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.  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  2 786 833 316,42  гривень,  у  тому числі
доходи загального фонду бюджету міста  – 2 696 834 916,42 гривень та доходи
спеціального фонду бюджету міста – 89 998 400 гривень;

-  видатки бюджету міста у сумі 2 889 292 322,30 гривень,  у  тому числі
видатки загального фонду бюджету міста – 2 282 734 346,59 гривень та видатки
спеціального фонду бюджету міста – 606 557 975,71 гривень;

-  профіцит за  загальним  фондом  бюджету  міста  у  сумі
414 100 569,83 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;

-  дефіцит за  спеціальним  фондом  бюджету  міста  у  сумі
516 559 575,71 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;

-  резервний  фонд бюджету  міста  у  розмірі  6 227  622  гривень,  що
становить 0,03 відсотка видатків загального фонду бюджету міста, визначених
цим пунктом.»

Міський голова       Андрій РАЙКОВИЧ

  

Любов Бочкова 24 35 30

2



Додаток 1

до рішення Міської ради міста Кропивницького

 19 листопада  2019 року № 2981

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

+ збільшено

- зменшено

Код  Найменування доходів згідно із бюджетною класифікацією Всього Загальний фонд

Спеціальний фонд

Всього

10000000 Податкові надходження +66 864 349,00 +66 864 349,00

11000000 +35 458 100,00 +35 458 100,00

11010000 +34 163 100,00 +34 163 100,00 

11010100 +24 363 100,00 +24 363 100,00

11010400 +4 000 000,00 +4 000 000,00

11010500 +5 800 000,00 +5 800 000,00

11020000 Податок на прибуток підприємств +1 295 000,00 +1 295 000,00

11020200 +1 295 000,00 +1 295 000,00

18000000 Місцеві податки +31 406 249,00 +31 406 249,00

18010000 Податок на майно +18 281 300,00 +18 281 300,00

18010300 +300 000,00 +300 000,00

18010400 +4 700 000,00 +4 700 000,00

18010500 Земельний податок з юридичних осіб +4 300 000,00 +4 300 000,00

18010600 Орендна плата з юридичних осіб +8 350 000,00 +8 350 000,00

18010700 Земельний податок з фізичних осіб +200 000,00 +200 000,00

18010900 Орендна плата з фізичних осіб +130 000,00 +130 000,00

18011000 Транспортний податок з фізичних осіб +225 000,00 +225 000,00

18011100 Транспортний податок з юридичних осіб +76 300,00 +76 300,00

18030000 Туристичний збір +107 300,00 +107 300,00

18030100 Туристичний збір, сплачений юридичними особами +84 800,00 +84 800,00

18030200 Туристичний збір, сплачений фізичними особами +22 500,00 +22 500,00

18050000 Єдиний податок +13 017 649,00 +13 017 649,00

18050400 Єдиний податок  з фізичних осіб +13 017 649,00 +13 017 649,00

20000000 Неподаткові надходження +1 577 965,24 +1 577 965,24

21000000 Доходи від власності та підприємницької діяльності +324 965,24 +324 965,24

21080000 Інші надходження +324 965,24 +324 965,24

21080500 Інші надходження +125 000,00 +125 000,00

21081100 Адміністративні штрафи та інші санкції +199 965,24 +199 965,24

22000000 +1 008 000,00 +1 008 000,00

22010000 Плата за надання адміністративних послуг +150 000,00 +150 000,00

22010300 +150 000,00 +150 000,00

22080000 +858 000,00 +858 000,00

22080400 +858 000,00 +858 000,00

24000000 Інші неподаткові надходження +245 000,00 +245 000,00

(грн)

в  т.ч. 
бюджет 

розвитку

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

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

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

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

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

Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної 
власності

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

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

Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної 
господарської діяльності

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

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

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



Код  Найменування доходів згідно із бюджетною класифікацією Всього Загальний фонд

Спеціальний фонд

Всього
в  т.ч. 

бюджет 
розвитку

24060000 Інші надходження +245 000,00 +245 000,00

24060300 Інші надходження +245 000,00 +245 000,00

Всього (без урахування трансфертів) +68 442 314,24 +68 442 314,24

40000000 Офіційні трансферти +28 945 865,00 +28 945 865,00

41000000 Від органів державного управління +28 945 865,00 +28 945 865,00

41030000 Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам +31 270 800,00 +31 270 800,00

41033900 +19 000 000,00 +19 000 000,00

41034200 +12 270 800,00 +12 270 800,00

41050000 Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам -2 324 935,00 -2 324 935,00

41050100 -500 000,00 -500 000,00

41050700 -293 000,00 -293 000,00

41051000 -1 146 000,00 -1 146 000,00

41051200 +70 065,00 +70 065,00

41051400 -456 000,00 -456 000,00

Всього доходів +97 388 179,24 +97 388 179,24

Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 

Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 

Субвенція з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій 
населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, 
водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і 
споруд та прибудинкових територій), управління багатоквартирним 
будинком, 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 виплату державної соціальної допомоги на 
дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового 
забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання 
соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за 
принципом "гроші ходять за дитиною", оплату послуг із здійснення 
патронату над дитиною та виплату соціальної допомоги на утримання дитини 
в сім'ї патронатного вихователя за рахунок відповідної субвенції з 
державного бюджету

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

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

Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та 
доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" за рахунок 
відповідної субвенції з державного бюджету



Додаток 2
до рішення Міської ради міста Кропивницького

19 листопада 2019 року № 2981

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 -414 100 569,83 506 564 793,71 506 060 729,71

208000 
Фінансування за рахунок зміни залишків коштів 
бюджетів 

92 464 223,88 -414 100 569,83 506 564 793,71 506 060 729,71

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) 
-502 775 621,03 502 775 621,03 502 775 621,03

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 -414 100 569,83 516 559 575,71 516 055 511,71

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 -414 100 569,83 506 564 793,71 506 060 729,71

602000  92 464 223,88 -414 100 569,83 506 564 793,71 506 060 729,71

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) 
-502 775 621,03 502 775 621,03 502 775 621,03

102 459 005,88 -414 100 569,83 516 559 575,71 516 055 511,71
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Додаток  3
до рішення Міської ради міста Кропивницького
19 листопада  2019 року № 2981

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 +3 003 648 +3 003 648 +317 001 +1 485 352 +1 485 352 +1 485 352 +4 489 000

0210150 0150 0111 +286 801 +286 801 +416 801 +286 801

0210180 0180 0133 +991 657 +991 657 +967 000 +967 000 +967 000 +1 958 657

0213000 3000 +1 198 200 +1 198 200 +1 198 200

0213242 3242 1090 +1 198 200 +1 198 200 +1 198 200

0217500 7500 Зв'язок, телекомунікації та інформатика -32 000 -32 000 -32 000

0217530 7530 0460 -32 000 -32 000 -32 000

0218200 8200 Громадський порядок та безпека -141 010 -141 010 -99 800 +159 352 +159 352 +159 352 +18 342

0218210 8210 0380 -154 500 -154 500 -99 800 -154 500

0218220 8220 0380 -68 158 -68 158 -68 158 -68 158

0218230 8230 0380 Інші заходи громадського порядку та безпеки +13 490 +13 490 +227 510 +227 510 +227 510 +241 000

0218400 8400 Засоби масової інформації +400 000 +400 000 +400 000

0218420 8420 0830 +400 000 +400 000 +400 000

0219000 9000 +300 000 +300 000 +359 000 +359 000 +359 000 +659 000

0219800 9800 0180 +300 000 +300 000 +359 000 +359 000 +359 000 +659 000

0600000 +19 045 065 +19 045 065 +14 722 820 +3 875 000 +3 875 000 +3 875 000 +22 920 065

0611000 1000 Освіта +19 045 065 +19 045 065 +14 722 820 +3 875 000 +3 875 000 +3 875 000 +22 920 065
 у тому числі за рахунок:

освітньої субвенції з державного бюджету +19 000 000 +19 000 000 +15 583 500 +19 000 000

-456 000 -456 000 -456 000

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 
роз- 

витку

у тому числі 
бюджет розвитку

видатки 
спожи- вання

комунальні 
послуги та 
енергоносії

оплата 
праці

комунальні 
послуги та 
енергоносії

Виконавчий комітет міської ради (головний 
розпорядник/відповідальний виконавець)

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

Інша діяльність у сфері державного 
управління

Соціальний захист та соціальне 
забезпечення

Інші заходи у сфері соціального захисту і 
соціального забезпечення

Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та 
інформатики

Муніципальні формування з охорони 
громадського порядку

Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки 
місцевого значення

Інші заходи у сфері засобів масової інформації

Міжбюджетні трансферти

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

Управління освіти (головний розпорядник/ 
відповідальний виконавець)

субвенції з обласного бюджету на 
забезпечення якісної, сучасної та доступної 
загальної середньої освіти "Нова українська 
школа"



2

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

-1 146 000 -1 146 000 -914 571 -1 146 000

+70 065 +70 065 +53 891 +70 065

0611010 1010 0910 Надання дошкільної освіти +877 000 +877 000 +840 000 +840 000 +840 000 +1 717 000

0611020 1020 0921 +40 229 293 +40 229 293 +28 902 792 +2 521 360 +4 483 664 +3 323 064 +1 128 600 +70 000 +3 355 064 +44 712 957

у тому числі за рахунок:

освітньої субвенції з державного бюджету +31 800 500 +31 800 500 +26 009 400 +31 800 500

-349 643 -349 643 +18 456 +18 456 +18 456 -331 187

+25 714 +25 714 +5 537 +5 537 +5 537 +31 251

+46 500 +46 500 +46 500 +46 500

+13 950 +13 950 +13 950 +13 950

+56 505 +56 505 +56 505

+70 065 +70 065 +53 891 +70 065

0611030 1030 0921 -83 800 -83 800 -38 300 -83 800

у тому числі за рахунок:

освітньої субвенції з державного бюджету -83 800 -83 800 -38 300 -83 800

0611040 1040 0922 -22 494 528 -22 494 528 -14 627 201 -2 521 360 -1 348 664 -188 064 -1 128 600 -70 000 -220 064 -23 843 192

у тому числі за рахунок:

освітньої субвенції з державного бюджету -12 917 000 -12 917 000 -10 587 700 -12 917 000

-106 357 -106 357 -18 456 -18 456 -18 456 -124 813

-25 714 -25 714 -5 537 -5 537 -5 537 -31 251

-46 500 -46 500 -46 500 -46 500

-13 950 -13 950 -13 950 -13 950

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

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

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

субвенції з обласного бюджету на 
забезпечення якісної, сучасної та доступної 
загальної середньої освіти "Нова українська 
школа"

співфінансування з бюджету міста

субвенції з обласного бюджету на реалізацію 
заходів, спрямованих на підвищення якості 
освіти

співфінансування на придбання 
персональних комп'ютерів

субвенції з обласного бюджету за рахунок 
залишку коштів освітньої субвенції, що 
утворилась на початок бюджетного періоду

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

Надання загальної середньої освіти вечiрнiми 
(змінними) школами 

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

субвенції з обласного бюджету на 
забезпечення якісної, сучасної та доступної 
загальної середньої освіти "Нова українська 
школа"

співфінансування з бюджету міста

субвенції з обласного бюджету на 
реалізацію заходів, спрямованих на 
підвищення якості освіти

співфінансування на придбання 
персональних комп'ютерів
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

-56 505 -56 505 -56 505

0611070 1070 0922 -276 000 -276 000 -200 000 -276 000

у тому числі за рахунок:
освітньої субвенції з державного бюджету -276 000 -276 000 -200 000 -276 000

0611090 1090 0960 -100 000 -100 000 -100 000 -100 000

0611110 1110 0930 +1 939 100 +1 939 100 +1 600 100 +1 939 100

у тому числі за рахунок:

освітньої субвенції з державного бюджету +476 300 +476 300 +400 100 +476 300

0611170 1170 0990 -1 146 000 -1 146 000 -914 571 -1 146 000

у тому числі за рахунок:

-1 146 000 -1 146 000 -914 571 -1 146 000

0700000 +24 720 800 +24 720 800 -11 010,85 +550 000 +550 000 +550 000 +25 270 800

0712000 2000 Охорона здоров'я +24 720 800 +24 720 800 -11 010,85 +550 000 +550 000 +550 000 +25 270 800
 у тому числі за рахунок:

медичної субвенції з державного бюджету +12 270 800 +12 270 800 +12 270 800

0712010 2010 0731 +11 592 900 +11 592 900 +550 000 +550 000 +550 000 +12 142 900

 у тому числі за рахунок:

медичної субвенції з державного бюджету +5 389 000 +5 389 000 +5 389 000

0712020 2020 0732 +807 300 +807 300 +807 300

 у тому числі за рахунок:

медичної субвенції з державного бюджету +522 300 +522 300 +522 300

0712030 2030 0733 +3 646 100 +3 646 100 +3 646 100

 у тому числі за рахунок:
медичної субвенції з державного бюджету +1 777 000 +1 777 000 +1 777 000

0712080 2080 0721 +4 522 500 +4 522 500 +4 522 500

 у тому числі за рахунок:

медичної субвенції з державного бюджету +1 296 400 +1 296 400 +1 296 400

0712100 2100 0722 Стоматологічна допомога населенню +1 605 500 +1 605 500 +1 605 500

 у тому числі за рахунок:

медичної субвенції з державного бюджету +901 500 +901 500 +901 500

субвенції з обласного бюджету за рахунок 
залишку коштів освітньої субвенції, що 
утворилась на початок бюджетного періоду

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

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

Підготовка кадрів професійно-технічними 
закладами та іншими закладами освіти

Забезпечення діяльності інклюзивно-
ресурсних центрів

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

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

0712111 2111 0726 +201 900 +201 900 +201 900

0712113 2113 0721 +10 000 +10 000 +10 000

0712144 2144 0763 +2 384 600 +2 384 600 +2 384 600

у тому числі за рахунок:

медичної субвенції з державного бюджету +2 384 600 +2 384 600 +2 384 600

0712152 2152 0763 -50 000 -50 000 -11 010,85 -50 000

0800000 -69 000 -69 000 -69 000 -69 000

0817500 7500 Зв'язок, телекомунікації та інформатика -69 000 -69 000 -69 000 -69 000

0817530 7530 0460 -69 000 -69 000 -69 000 -69 000

0900000 -1 850 -1 850 -1 850 -1 850

0917500 7500 Зв'язок, телекомунікації та інформатика -1 850 -1 850 -1 850 -1 850

0917530 7530 0460 -1 850 -1 850 -1 850 -1 850

1000000 +121 700

1011000 1000 Освіта +254 300 +254 300 +45 200 +254 300

1011100 1100 0960 +254 300 +254 300 +45 200 +254 300

1014000 4000 Культура і мистецтво -254 300 -254 300 +76 500 -254 300

1014030 4030 0824 Забезпечення діяльності бібліотек +125 200 +125 200 +111 500 +125 200

з них на поповнення бібліотечних фондів +11 100 +11 100 +11 100 +11 100

1014040 4040 0824 Забезпечення діяльності музеїв і виставок -379 500 -379 500 -35 000 -379 500

1014060 4060 0828 -70 000 -70 000 -58 000 -70 000

1014081 4081 0829 +70 000 +70 000 +58 000 +70 000

1100000 +14 390 +14 390 +222 279,24 +222 279,24 +222 279,24 +236 669,24

1110160 0160 0111 -8 375 -8 375 -8 375

1113000 3000

1113121 3121 1040 +50 815 +50 815 +50 815 +50 815

1113241 3241 1090 -50 815 -50 815 -50 815 -50 815

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

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

Централізовані заходи з лікування хворих на 
цукровий та нецукровий діабет

Інші програми та заходи у сфері охорони 
здоров'я

Відділ з питань праці (головний 
розпорядник/відповідальний виконавець)

Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та 
інформатики

Управління з питань захисту прав дітей 
(головний розпорядник/відповідальний 

виконавець)

Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та 
інформатики

Управління культури і туризму (головний 
розпорядник/відповідальний виконавець)

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

Забезпечення діяльності палаців i будинків 
культури, клубів, центрів дозвілля та iнших 
клубних закладів

Забезпечення діяльності інших закладів в 
галузі культури і мистецтва

Управління молоді та спорту (головний 
розпорядник/ відповідальний виконавець)

Керівництво і управління у сфері молоді та 
спорту

Соціальний захист та соціальне 
забезпечення

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

Забезпечення діяльності інших закладів у 
сфері соціального захисту і соціального 
забезпечення
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1115000 5000 Фізична культура і спорт +22 765 +22 765 +94 925 +94 925 +94 925 +117 690

1115010 5010 Проведення спортивної роботи в регіоні +13 500 +13 500 +13 500

1115011 5011 0810 +13 500 +13 500 +13 500

1115031 5031 0810 +9 265 +9 265 -14 390 -14 390 -14 390 -5 125

1115045 5045 0810 +109 315 +109 315 +109 315 +109 315

1117300 7300 Будівництво та регіональний розвиток +127 354,24 +127 354,24 +127 354,24 +127 354,24

1117323 7323 0443 +127 354,24 +127 354,24 +127 354,24 +127 354,24

1200000 +18 400 949 +18 400 949 +12 218 200 +12 218 200 +12 218 200 +30 619 149

1216000 6000 Житлово-комунальне господарство +18 400 949 +18 400 949 +12 467 200 +12 467 200 +12 467 200 +30 868 149

1216011 6011 0610 +11 890 700 +11 890 700 +11 890 700 +11 890 700

1216020 6020 0620 +12 804 100 +12 804 100 +12 804 100

1216030 6030 0620 +5 596 849 +5 596 849 +576 500 +576 500 +576 500 +6 173 349

1217600 7600 -249 000 -249 000 -249 000 -249 000

1217640 7640 0470 -249 000 -249 000 -249 000 -249 000

1500000 +9 004 500 +9 004 500 +9 004 500 +9 004 500

1511000 1000 Освіта +2 240 000 +2 240 000 +2 240 000 +2 240 000

1511010 1010 0910 Надання дошкільної освіти +165 000 +165 000 +165 000 +165 000

1511020 1020 0921 +2 075 000 +2 075 000 +2 075 000 +2 075 000

1512000 2000 +364 510 +364 510 +364 510 +364 510

1512020 2020 0732 +364 510 +364 510 +364 510 +364 510

1516000 6000 Житлово-комунальне господарство +200 000 +200 000 +200 000 +200 000
1516030 6030 0620 +200 000 +200 000 +200 000 +200 000

1517300 7300 Будівництво та регіональний розвиток +8 350 990 +8 350 990 +8 350 990 +8 350 990

1517310 7310 0443 -1 594 010 -1 594 010 -1 594 010 -1 594 010

1517322 7322 0443 -70 000 -70 000 -70 000 -70 000

1517325 7325 0443 +15 000 +15 000 +15 000 +15 000

1517370 7370 0490 +10 000 000 +10 000 000 +10 000 000 +10 000 000

Проведення навчально-тренувальних зборів і 
змагань з олімпійських видів спорту

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

Будівництво мультифункціональних 
майданчиків для занять ігровими видами 
спорту (співфінансування з бюджету міста)

Будівництво установ та закладів 
соціальної сфери

Головне управління житлово-
комунального господарства (головний 

розпорядник/ відповідальний виконавець)

Експлуатація та технічне обслуговування 
житлового фонду

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

Організація благоустрою населених пунктів

Інші програми та заходи, пов'язані з 
економічною діяльністю

Заходи з енергозбереження

Управління капітального будівництва 
(головний розпорядник/відповідальний 

виконавець)

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

Охорона здоров'я 

Спеціалізована стаціонарна медична допомога 
населенню

Організація благоустрою населених пунктів

Будівництво об'єктів житлово-комунального 
господарства

Будівництво медичних установ та закладів

Будівництво споруд, установ та закладів 
фізичної культури і спорту

Реалізація інших заходів щодо соціально-
економічного розвитку території
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1517600 7600 -2 151 000 -2 151 000 -2 151 000 -2 151 000

1517640 7640 0470 -2 000 000 -2 000 000 -2 000 000 -2 000 000

1517693 7693 0490 -151 000 -151 000 -151 000 -151 000

1600000 -35 839 -35 839 -29 376 -35 839

1610160 0160 0111 -35 839 -35 839 -29 376 -35 839

1900000 +33 800

1910160 0160 0111 +20 400 +20 400 +33 800 +20 400

1913000 3000 -20 400 -20 400 -20 400

1913032 3032 1070 -9 000 -9 000 -9 000

1913033 3033 1070 -11 400 -11 400 -11 400

2900000 +350 000 +350 000 +350 000

2919000 9000 +350 000 +350 000 +350 000

2919800 9800 0180 +350 000 +350 000 +350 000

3400000 -1 023 800 -1 023 800 -572 030 -967 000 -967 000 -967 000 -1 990 800

3410160 0160 0111 -895 342 -895 342 -572 030 -895 342

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

3700000 +6 598 885 +1 101 100 -3 400 -3 400 -3 400 +6 595 485

3710160 0160 0111 Керівництво і управління у сфері фінансів +3 400 +3 400 +3 400

3717500 7500 Зв'язок, телекомунікації та інформатика -3 400 -3 400 -3 400 -3 400

3717530 7530 0460 -3 400 -3 400 -3 400 -3 400

3718700 8700 0133 Резервний фонд +5 497 785 +5 497 785

Інші програми та заходи, пов'язані з 
економічною діяльністю

Заходи з енергозбереження

Інші заходи, пов'язані з економічною 
діяльністю

Управління містобудування та архітектури 
(головний розпорядник/відповідальний 

виконавець)

Керівництво і управління у сфері 
містобудування та архітектури

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

виконавець)

Керівництво і управління у сфері 
містобудування та архітектури

Соціальний захист та соціальне 
забезпечення

Надання пільг окремим категоріям громадян з 
оплати послуг зв'язку

Компенсаційні виплати на пільговий проїзд 
автомобільним транспортом окремим 
категоріям громадян

Управління з питань надзвичайних 
ситуацій та цивільного захисту населення 

(головний розпорядник/відповідальний 
виконавець)

Міжбюджетні трансферти

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

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)

Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та 
інформатики



7

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

3719700 9700 +1 890 700 +1 890 700 +1 890 700

3719770 9770 0180 Інші субвенції з місцевого бюджету +1 890 700 +1 890 700 +1 890 700

3719200 9200 -793 000 -793 000 -793 000

3719210 9210 0180 -500 000 -500 000 -500 000

3719250 9250 0180 -293 000 -293 000 -293 000

Всього видатків +71 074 098 +65 576 313 +14 438 415 +110 689,15 +26 314 081,24 +26 314 081,24 +26 314 081,24 +97 388 179,24

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

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

Субвенція  з місцевого бюджету  на надання 
пільг та житлових субсидій населенню на 
оплату електроенергії, природного газу, 
послуг тепло-, водопостачання і 
водовідведення, квартирної плати (утримання 
будинків і споруд та прибудинкових 
територій), управління багатоквартирним 
будинком, 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 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



Додаток 4
до рішення Міської ради міста Кропивницького

19 листопада 2019 року № 2981

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

+ збільшено
- зменшено

Код бюджету

Трансферти іншим бюджетам

РАЗОМ

Загальний фонд Спеціальний фонд

Субвенції на: Інші субвенції на:

ВСЬОГО ВСЬОГО

ВСЬОГО ВСЬОГО

11201602000 -685 000 -460 000 -225 000 +811 600 +965 795 -154 195 +126 600

11201601000 -108 000 -40 000 -68 000 +1 079 100 +1 079 100 +971 100

9900000000 Державний бюджет +650 000 +300 000 +350 000 +359 000 +600 000 -241 000 +1 009 000

Всього +1 890 700 +2 044 895 -154 195 +650 000 +300 000 +350 000 +359 000 +600 000 +2 106 700

Зміни до міжбюджетних трансфертів на 2019 рік, визначених у       

(грн)

Найменування бюджету - 
одержувача/надавача 

міжбюджетного трансферту

Субвенція з місцевого бюджету 
державному бюджету на виконання 

програм соціально-економічного розвитку 
регіонів на:

Субвенція з місцевого бюджету 
державному бюджету на виконання 

програм соціально-економічного 
розвитку регіонів:                     

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 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

державне 
управління

житлово-
комунальне 

господарство

 на виконання Міської програми 
профілактики та протидії злочинності 

"Безпечне місто" на 2017-2020 роки для: 
   

виконання 
Міської 

програми 
профілактики 

та протидії 
злочинності 
"Безпечне 

місто" на 2017-
2020 роки для 

Управління 
Служби 
безпеки 

України в 
Кіровоградські

й області

виконання 
Програми 

запобігання 
надзвичайним 
ситуаціям та 
ліквідації їх 
наслідків на 

2019-2021 роки 
для   І 

державного 
пожежно-

рятувального 
загону 

Управління 
ДСНС у 

Кіровоградські
й області

 Управління 
Служби 
безпеки 

України в 
Кіровоградс
ькій області

  патрульної 
поліції на 
технічне 

оснащення

Бюджет Подільського 
району у місті

Бюджет Фортечного 
району у місті

-793 000 -500 000 -293 000 -241 000



Додаток  5

до рішення Міської ради міста Кропивницького

19 листопада  2019 року № 2981

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

1100000 +127 354,24

1117300 7300 Будівництво та регіональний розвиток +127 354,24

1117323 7323 0443 2019 +127 354,24 100

1200000 -249 000

1217640 7640 0470 2018-2019                                             -249 000 100

в тому числі за рахунок:

-249 000

1500000 +6 350 990

1517300 7300 Будівництво та регіональний розвиток +8 350 990

1517310 7310 0443 -1 594 010

2016-2019 100

2017-2020 35,7

2019

1517322 7322 0443 -70 000

2019 -70 000 100

1517325 7325 0443 +15 000

2019 +15 000 100

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 
бюджетног
о періоду, 

%

Управління молоді та спорту (головний 
розпорядник/ відповідальний виконавець)

Будівництво установ та закладів соціальної 
сфери

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

1 101 154

Головне управління житлово-комунального 
господарства (головний розпорядник/ 

відповідальний виконавець)

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

співфінансування з міського бюджету

Управління капітального будівництва  
(головний розпорядник/відповідальний 

виконавець)

Будівництво об'єктів житлово-комунального 
господарства

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

37 784 611 -278 510

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

6 059 275 -815 500

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

-500 000,00

Будівництво медичних установ та закладів

Реконструкція операційного блоку КЗ "Кіровоградська міська лікарня швидкої 
медичної допомоги", вул. Короленка, 56 (виготовлення ПКД)

630 000

Будівництво споруд, установ та закладів 
фізичної культури і спорту

Нове будівництво глядацьких трибун на бейсбольному полі 'Юність" по вул. 
Металургів біля житлового будинку № 36, смт. Нове, м.Кропивницький (експертиза 
ПКД)

150 000



Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації

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 
бюджетног
о періоду, 

%

1517370 7370 0490 2017-2020 +10 000 000 65,3

в тому числі за рахунок:

+10 000 000

1517640 7640 0470 -2 000 000

2018-2021 -2 000 000 40,0

в тому числі за рахунок:

-2 000 000

Х Х Х УСЬОГО Х Х Х +6 229 344,24 Х

Реалізація інших заходів щодо соціально-
економічного розвитку території

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

70 915 920

співфінансування з міського бюджету 

Заходи з енергозбереження

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

28 678 234

співфінансування з бюджету міста 
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