
МІСЬКА РАДА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО

ДЕВ’ЯТНАДЦЯТА СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

від 18 грудня  2019 року                                                          № 3045

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, 97, 101, 105 Бюджетного кодексу
України, статті  26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
розпорядження  Кабінету  Міністрів  України  від  04  грудня  2019  року
№ 1192-р  «Про  внесення  змін  у  додатки  1  і  2  до  розпорядження  Кабінету
Міністрів  України  від  10  липня  2019  р.  №  500», рішення  Кіровоградської
обласної ради від 10 грудня 2019 року № 714 «Про внесення змін до рішення
обласної  ради  від  11  грудня  2018  року  №  598  «Про  обласний  бюджет  на
2019  рік»,  розпоряджень  голови  Кіровоградської  обласної  державної
адміністрації  від  25  листопада  2019  року  №  1170-р  «Про  перерозподіл  у
листопаді  обсягів  субвенції  з  державного  бюджету  місцевим  бюджетам  на
надання  пільг  та  житлових  субсидій  населенню»,  від  09  грудня  2019  року
№ 1202-р «Про розподіл додаткового обсягу субвенції з державного бюджету
місцевим  бюджетам  на  надання  пільг  та  житлових  субсидій  населенню»,
від  10  грудня  2019  року  №  1206-р  «Про  розподіл  стабілізаційної  дотації  з
державного бюджету місцевим бюджетам», від 12 грудня 2019 року №1213-р
«Про  затвердження  розподілу  додаткового  обсягу  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 12 грудня 2019 року
№  1214-р  «Про  внесення  змін  до  обсягів  субвенції  з  державного  бюджету
місцевим  бюджетам  на  виплату  соціальної  допомоги»,  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,
від 19 листопада 2019 року № 2981), 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 пункту 1:
«-  доходи бюджету  міста  у  сумі  2 783 311 131,92  гривень,  у  тому  числі

доходи  загального  фонду  бюджету міста  –  2 693 312 731,92 гривень  та  доходи
спеціального фонду бюджету міста – 89 998 400 гривень;

-  видатки бюджету  міста  у  сумі  2 875 114 478,80  гривень,  у  тому  числі
видатки  загального  фонду  бюджету міста  –  2 294 133 596,09  гривень  та  видатки
спеціального фонду бюджету міста – 580 980 882,71 гривень;

-  профіцит за  загальним  фондом  бюджету  міста  у  сумі
399 179 135,83 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;

-  дефіцит за  спеціальним  фондом  бюджету  міста  у  сумі
490 982 482,71 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;

-  резервний  фонд бюджету  міста  у  розмірі  227 622,00  гривень,  що
становить 0,01 відсотків видатків загального фонду бюджету міста, визначених цим
пунктом.»

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

в сумі 2 863 799 гривень».

Міський голова         Андрій РАЙКОВИЧ

Любов Бочкова 24 35 30
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Додаток 1

до рішення Міської ради міста Кропивницького

18 грудня  2019 року № 3045

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

40000000 Офіційні трансферти -3 522 184,50 -3 522 184,50 0 0

41000000 Від органів державного управління -3 522 184,50 -3 522 184,50 0 0

41030000 Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам -23 758 841,00 -23 758 841,00

41034200 -12 270 800,00 -12 270 800,00

41034500 -11 488 041,00 -11 488 041,00

41040000 Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам +4 800 000,00 +4 800 000,00

41040100 +4 800 000,00 +4 800 000,00

41050000 Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам +15 436 656,50 +15 436 656,50

41050100 -74 500,00 -74 500,00

41050700 -330 000,00 -330 000,00

41050900 +770 356,50 +770 356,50

41051500 +15 070 800,00 +15 070 800,00

Всього доходів -3 522 184,50 -3 522 184,50

(грн)

в  т.ч. 
бюджет 
розвитку

Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 

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

Дотація з місцевого бюджету за рахунок стабілізаційної дотації 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 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 здійснення переданих видатків у сфері 
охорони здоров'я за рахунок коштів медичної субвенції



Додаток 2
до рішення Міської ради міста Кропивницького

18 грудня  2019 року № 3045

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

0,00

Х Загальне фінансування

Фінансування за типом боргового зобов'язання

0,00

0,00 0,00 0,00

0,00

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 -399 179 135,83 491 643 359,71 491 139 295,71

208000 
Фінансування за рахунок зміни залишків коштів 
бюджетів 

92 464 223,88 -399 179 135,83 491 643 359,71 491 139 295,71

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) 
-487 854 187,03 487 854 187,03 487 854 187,03

300000  Зовнішнє фінансування  -660 877,00 -660 877,00 -660 877,00

301000 
Позики, надані міжнародними фінансовими 
організаціями

-660 877,00 -660 877,00 -660 877,00

301100  Одержано позик 

301200  Погашено позик  -660 877,00 -660 877,00 -660 877,00

91 803 346,88 -399 179 135,83 490 982 482,71 490 478 418,71

400000  Фінансування за борговими операціями  -660 877,00 -660 877,00 -660 877,00

401000  Запозичення 

401200  Зовнішні запозичення 

401201  Довгострокові зобов'язання 

402000  Погашення  -660 877,00 -660 877,00 -660 877,00

402200  Зовнішні зобов'язання  -660 877,00 -660 877,00 -660 877,00

402201  Довгострокові зобов'язання  -660 877,00 -660 877,00 -660 877,00

92 464 223,88 -399 179 135,83 491 643 359,71 491 139 295,71

602000  92 464 223,88 -399 179 135,83 491 643 359,71 491 139 295,71

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) 
-487 854 187,03 487 854 187,03 487 854 187,03

91 803 346,88 -399 179 135,83 490 982 482,71 490 478 418,71
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Додаток  3
до рішення Міської ради міста Кропивницького
18 грудня  2019 року № 3045

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 видатки споживання

з них

видатки розвитку усього

з них

видатки розвитку
оплата праці

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

0200000 +313 401 +313 401 +343 397,53 -10 671,66 -73 401 -73 401 -73 401 +240 000

0210150 0150 0111 +334 158,87 +334 158,87 +343 397,53 -10 671,66 +334 158,87

0210160 0160 0111 +10 000 +10 000 +10 000

0210180 0180 0133 Інша діяльність у сфері державного управління -6 953 -6 953 -6 953

0218200 8200 Громадський порядок та безпека -23 804,87 -23 804,87 -23 804,87

0218210 8210 0380 -3 400 -3400 -3 400

0218220 8220 0380 -18 122,87 -18 122,87 -18 122,87

0218230 8230 0380 Інші заходи громадського порядку та безпеки -2 282 -2 282 -2 282

0219000 9000 -73 401 -73 401 -73 401 -73 401

0219800 9800 0180 -73 401 -73 401 -73 401 -73 401

0600000 +3 600 000 +3 600 000 +5 876 638,29 -6 006 865,86 +1 754 245

0611000 1000 Освіта +3 600 000 +3 600 000 +5 876 638,29 -6 006 865,86 +3 600 000

0611010 1010 0910 Надання дошкільної освіти -3 387 102,96 -3 387 102,96 +1 721 311 -5 087 102,96 -3 387 102,96

0611020 1020 0921 -664 157,04 -664 157,04 -664 157,04 -664 157,04

0611070 1070 0922 -103 190 -103 190 +3 000 -106 850 -103 190

0611090 1090 0960 -53 760 -53 760 +167 000 -253 760 -53 760

0611110 1110 0930 +8 000 000 +8 000 000 +4 110 727,29 +140 334,14 +8 000 000

0611150 1150 0990 -89 060 -89 060 -73 000 -89 060

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

у тому числі 
бюджет розвитку

видатки 
спожи- ваннякомунальні 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

Керівництво і управління у сфері виконання 
судових рішень

Муніципальні формування з охорони 
громадського порядку

Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки 
місцевого значення

Міжбюджетні трансферти

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

Управління освіти (головний розпорядник/ 
відповідальний виконавець)

-1 845 755 -1 845 755 -1 845 755

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

Надання загальної середньої освіти 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

Методичне забезпечення діяльності навчальних 
закладів
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

0611161 1161 0990 -35 330 -35 330 -35 330 -35 330

0611170 1170 0990 -67 400 -67 400 -52 400 -67 400

0617300 7300 Будівництво та регіональний розвиток

0617363 7363 0490

у тому числі за рахунок:

0700000 +7 600 000 +7 600 000 +28 400 -20 000 +1 530 970

0710160 0160 0111 +21 800 -20 000

0712000 2000 Охорона здоров'я +7 600 000 +7 600 000 +6 600 +7 600 000

 у тому числі за рахунок:

+2 800 000 +2 800 000 +2 800 000

+4 800 000 +4 800 000 +4 800 000

0712010 2010 0731 +5 371 000 +5 371 000 +5 371 000

 у тому числі за рахунок:

+1 737 900 +1 737 900 + 1737 900

+872 500 +872 500 +872 500

0712020 2020 0732 +486 600 +486 600 +486 600

 у тому числі за рахунок:

+212 200 +212 200 +212 200

0712030 2030 0733 +616 500 +616 500 +616 500

 у тому числі за рахунок:

+166 500 +166 500 +166 500

+1 762 200 +1 762 200 +1 762 200

0712080 2080 0721 Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню +860 500 +860 500 +860 500

 у тому числі за рахунок:

+838 300 +838 300 +838 300

+1 687 700 +1 687 700 +1 687 700

0712100 2100 0722 Стоматологічна допомога населенню +265 400 +265 400 +265 400

 у тому числі за рахунок:

+57 300 +57 300 +57 300

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері 
освіти

Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних 
центрів

-1 845 755 -1 845 755 -1 845 755 -1 845 755

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

-1 845 755 -1 845 755 -1 845 755 -1 845 755

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

-1 845 755 -1 845 755 -1 845 755 -1 845 755

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

-6 069 030 -6 069 030 -6 069 030

Керівництво і управління у сфері охорони 
здоров'я

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

стабілізаційної дотації з державного бюджету 
місцевим бюджетам
Багатопрофільна стаціонарна медична допомога 
населенню

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

стабілізаційної дотації з державного бюджету 
місцевим бюджетам

Спеціалізована стаціонарна медична допомога 
населенню

стабілізаційної дотації з державного бюджету 
місцевим бюджетам
Лікарсько-акушерська допомога  вагітним, 
породіллям та новонародженим

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

стабілізаційної дотації з державного бюджету 
місцевим бюджетам

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

стабілізаційної дотації з державного бюджету 
місцевим бюджетам

субвенціі з місцевого бюджету на здійснення 
переданих видатків у сфері охорони здоров'я за 
рахунок коштів медичної субвенції
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+265 400 +265 400 +265 400

0712152 2152 0763 Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я +6 600

0717300 7300 Будівництво та регіональний розвиток

0717363 7363 0490

у тому числі за рахунок:

0800000 -7 159 -7 159

0810160 0160 0111 Керівництво і управління у сфері праці -7 159 -7 159

0900000 -19 661 -19 661 -19 661

0910160 0160 0111 -19 661 -19 661 -19 661

1000000 -175 000 -175 000 -217 000 +150 980 +150 980 +150 980

1014000 4000 Культура і мистецтво -175 000 -175 000 -217 000 +175 000 +175 000 +175 000

1014060 4060 0828 -260 000 -260 000 -217 000

1014082 4082 0829 Інші заходи в галузі культури і мистецтва +85 000 +85 000 +175 000 +175 000 +175 000 +260 000

1017300 7300 Будівництво та регіональний розвиток

1017363 7363 0490

у тому числі за рахунок:

1100000 -3 170 -3 170 +27 340 +33 820 0 0 0

1110160 0160 0111 -3 170 -3 170 -3 170

1111000 1000 Освіта +27 340 +36 990

1111060 1060 0910 +27 340 +36 990

1113000 3000 Соціальний захист та соціальне забезпечення

1113242 3242 1090

1115000 5000 Фізична культура і спорт

1115045 5045 0810

1117300 7300 Будівництво та регіональний розвиток

стабілізаційної дотації з державного бюджету 
місцевим бюджетам

-6 069 030 -6 069 030 -6 069 030 -6 069 030

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

-6 069 030 -6 069 030 -6 069 030 -6 069 030

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

-6 069 030 -6 069 030 -6 069 030 -6 069 030

Відділ з питань праці (головний 
розпорядник/відповідальний виконавець)

-7 159

-7 159

Управління з питань захисту прав дітей 
(головний розпорядник/відповідальний 

виконавець)
-19 661

Керівництво і управління у сфері захисту прав 
дітей

-19 661

Управління культури і туризму (головний 
розпорядник/ відповідальний виконавець)

-24 020

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

-260 000

-24 020 -24 020 -24 020 -24 020

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

-24 020 -24 020 -24 020 -24 020

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

-24 020 -24 020 -24 020 -24 020

Управління молоді та спорту (головний 
розпорядник/ відповідальний виконавець)

-80 319 -80 319 -80 319 -83 489

Керівництво і управління у сфері молоді та 
спорту

-3 170

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

-2 100 -2 100 -2 100 -2 100

Інші заходи у сфері соціального захисту і 
соціального забезпечення

-2 100 -2 100 -2 100 -2 100

-6 900 -6 900 -6 900 -6 900

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

-6 900 -6 900 -6 900 -6 900

-71 319 -71 319 -71 319 -71 319
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1117363 7363 0490

у тому числі за рахунок:

1200000 -993 580 -993 580 -35 500

1210160 0160 0111 -47 580 -47 580 -35 500

1213000 3000 Соціальний захист та соціальне забезпечення -200 000 -200 000 -200 000

1213242 3242 1090 -200 000 -200 000 -200 000

1216000 6000 Житлово-комунальне господарство -105 000 -105 000

1216011 6011 0610 -105 000 -105 000 -255 000

1216030 6030 0620

1217400 7400 -626 000 -626 000 -1 967 080

1217461 7461 0456 -626 000 -626 000 -1 967 080

1217300 7300 Будівництво та регіональний розвиток

1217363 7363 0490

у тому числі за рахунок:

1217500 7500 Зв'язок, телекомунікації та інформатика -15 000 -15 000

1217530 7530 0460 -15 000 -15 000

1500000 -45 160 -45 160 -35 660 -12 520 485

1510160 0160 0111 -35 660 -35 660 -35 660 -35 660

1511000 1000 Освіта -130 000 -130 000 -130 000 -130 000

1511020 1020 0921 -130 000 -130 000 -130 000 -130 000

1513000 3000 Соціальний захист та соціальне забезпечення -40 000 -40 000 -40 000 -40 000

1513104 3104 1020 -40 000 -40 000 -40 000 -40 000

1517300 7300 Будівництво та регіональний розвиток -345 000 -345 000 -345 000 -345 000

1517310 7310 0443 -195 000 -195 000 -195 000 -195 000

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

-71 319 -71 319 -71 319 -71 319

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

-71 319 -71 319 -71 319 -71 319

Головне управління житлово-комунального 
господарства (головний розпорядник/ 

відповідальний виконавець)
-5 176 997 -5 176 997 -5 176 997 -6 170 577

Керівництво і управління у сфері житлово-
комунального господарства

-47 580

Інші заходи у сфері соціального захисту і 
соціального забезпечення

-330 000 -330 000 -330 000 -435 000

Експлуатація та технічне обслуговування 
житлового фонду

-150 000 -150 000 -150 000

Організація благоустрою населених пунктів -180 000 -180 000 -180 000 -180 000

Транспорт та транспортна інфраструктура, 
дорожнє господарство

-1 341 080 -1 341 080 -1 341 080

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

-1 341 080 -1 341 080 -1 341 080

-3 477 917 -3 477 917 -3 477 917 -3 477 917

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

-3 477 917 -3 477 917 -3 477 917 -3 477 917

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

-3 477 917 -3 477 917 -3 477 917 -3 477 917

-28 000 -28 000 -28 000 -43 000

Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та 
інформатики

-28 000 -28 000 -28 000 -43 000

Управління капітального будівництва 
(головний розпорядник/відповідальний 

виконавець)
-12 475 325 -12 475 325 -12 475 325

Керівництво і управління у сфері капітального 
будівництва

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

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

Будівництво об'єктів житлово-комунального 
господарства
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1517321 7321 0443 Будівництво освітніх установ та закладів -100 000 -100 000 -100 000 -100 000

1517322 7322 0443 -50 000 -50 000 -50 000 -50 000

1517330 7330 0443 +1 800 000 +1 800 000 +1 800 000 +1 800 000

1517370 7370 0490 -1 800 000 -1 800 000 -1 800 000 -1 800 000

1517500 7500 Зв'язок, телекомунікації та інформатика -9 500 -9 500 -9 500

1517530 7530 0460 -9 500 -9 500 -9 500

1517600 7600 0 0 0

1517640 7640 0470

1517693 7693 0490 Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю -485 000 -485 000 -485 000 -485 000

1700000 -30 400 -30 400 -10 000 -30 400

1710160 0160 0111 -10 000 -10 000 -10 000 -10 000

1717500 7500 Зв'язок, телекомунікації та інформатика -20 400 -20 400 -20 400

1717530 7530 0460 -20 400 -20 400 -20 400

1900000 +7 122 489 +7 122 489 +7 000 -7 246 +7 115 243

1910160 0160 0111 +7 246 +7 246 +7 000 +7 246

1913000 3000 Соціальний захист та соціальне забезпечення +7 115 243 +7 115 243 +7 115 243

1913033 3033 1070 +3 415 243 +3 415 243 +3 415 243

1913036 3036 1070 +3 700 000 +3 700 000 +3 700 000

1917500 7500 Зв'язок, телекомунікації та інформатика -7 246 -7 246 -7 246 -7 246

1917530 7530 0460 -7 246

2700000 -78 967 -78 967 -22 000 -78 967

2710160 0160 0111 -60 000 -60 000 -22 000 -60 000

2713000 3000 Соціальний захист та соціальне забезпечення -8 229 -8 229 -8 229

2713210 3210 1050 Організація та проведення громадських робіт -8 229 -8 229 -8 229

2717600 7600 -10 738 -10 738 -10 738

2717640 7640 0470 -9 000 -9 000 -9 000

Будівництво медичних установ та закладів

Будівництво інших об'єктів  комунальної 
власності

Реалізація інших заходів щодо соціально-
економічного розвитку території

Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та 
інформатики

Інші програми та заходи, пов'язані з 
економічною діяльністю

-11 960 325 -11 960 325 -11 960 325 -11 960 325

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"

-11 475 325 -11 475 325 -11 475 325 -11 475 325

Управління державного архітектурно-
будівельного контролю (головний 

розпорядник/відповідальний виконавець)

Керівництво і управління у сфері архітектурно-
будівельного контролю

Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та 
інформатики

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

виконавець)
-7 246 -7 246

Керівництво і управління у сфері транспорту та 
зв"язку

Компенсаційні виплати на пільговий проїзд 
автомобільним транспортом окремим категоріям 
громадян

Компенсаційні виплати на пільговий проїзд 
електротранспортом окремим категоріям громадян

Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та 
інформатики

-7 246 -7 246 -7 246

Департамент з питань економічного розвитку, 
торгівлі та інвестицій (головний 

розпорядник/відповідальний виконавець)

Керівництво і управління у сфері економіки та 
торгівлі

Інші програми та заходи, пов'язані з 
економічною діяльністю

Заходи з енергозбереження
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2717693 7693 0490 Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю -1 738 -1 738 -1 738

2900000 -9 400 -9 400 -9 400 -9 400

2910160 0160 0111 -9 400 -9 400 -9 400 -9 400

3400000 -240 000 -240 000 -240 000 -240 000

3410160 0160 0111 -240 000 -240 000 -240 000 -240 000

3700000 -5 634 143,5 -404 500 +51 666 -13 696,71 +770 356,50 -5 634 143,5

3710160 0160 0111 Керівництво і управління у сфері фінансів +30 000 +30 000 +51 666 -13 696,71 +30 000

3718600 8600 0170 Обслуговування місцевого боргу -30 000 -30 000 -30 000

3718700 8700 0133 Резервний фонд -6 000 000 -6 000 000

3719200 9200 +365 856,50 -404 500 +770 356,50 +365 856,50

3719210 9210 0180 -74 500 -74 500 -74 500

3719250 9250 0180 -330 000 -330 000 -330 000

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

Всього видатків +11 399 249,50 +16 628 893,00 +5 877 441,82 +770 356,50 0 0 0

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

Департамент надання адміністративних послуг 
(головний розпорядник/відповідальний 

виконавець)

Керівництво і управління у сфері надання 
адміністративних послуг

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 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

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

-6 149 635,23 -25 577 093 -25 577 093 -25 577 093 -14 177 843,50



Додаток 4

до рішення Міської ради міста Кропивницького

18 грудня  2019 року № 3045

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

державне управління

разом

в тому числі:

ВСЬОГО

11201602000 +18 052 -155 000 -262 000 +435 052 +18 052

11201601000 +347 804,50 +80 500 -68 000 +335 304,50 +94 864 +94 864 -94 864 +347 804,50

9900000000 -73 401 -73 401 -73 401

Всього +365 856,50 -74 500 -330 000 +770 356,50 +94 864 +94 864 -94 864 -73 401 -73 401 +292 455,50

Зміни до міжбюджетних трансфертів на 2019 рік, визначених у       

(грн)

Найменування 
бюджету - 

одержувача/надав
ача 

міжбюджетного 
трансферту

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

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 виконання Міської програми 
профілактики та протидії 

злочинності "Безпечне місто" на 
2017-2020 роки для:    

Управління 
соціального 

захисту 
населення

патрульної 
поліції на 
технічне 

оснащення

Бюджет 
Подільського 
району у місті

Бюджет 
Фортечного 
району у місті

Державний 
бюджет
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Додаток  5

до рішення Міської ради міста Кропивницького

18 грудня  2019 року № 3045

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

0600000

0617300 7300 Будівництво та регіональний розвиток

0617363 7363 0490

2018-2019 1 643 500 100

2019 199 000

2019 1 000 000

2018-2019 1 500 000 100

2018-2019 1 513 015 50

0700000

0717300 7300 Будівництво та регіональний розвиток

0717363 7363 0490

2019 3 800 000 100

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

Строк реалізації 
об'єкта (рік 
початку і 

завершення)

Загальна вартість 
об'єкта, гривень

Обсяг видатків бюджету 
розвитку, гривень

Рівень 
будівельної 
готовності 
об'єкта на 

кінець 
бюджетного 
періоду, %

Управління освіти (головний 
розпорядник/відповідальний виконавець)

-1 845 755

-1 845 755

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

-1 845 755

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

-1 845 755

Закупівля обладнання для загальносвітніх шкіл м. Кропивницький -580 000

Придбання та встановлення дитячого ігрового майданчику для Санаторного дошкільного 
навчального закладу (ясла-садок) № 65 “Лукомор’я” Кіровоградської міської ради 
Кіровоградської області

-199 000

Придбання та встановлення  вуличних  тренажерних  комплексів  для  закладів  освіти  в       
            м. Кропивницькому

-1 000 000

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

-54 141

Капітальний ремонт-заміна віконних блоків на  металопластикові з  енергозберігаючими 
склопакетами в комунальному закладі “Навчально-виховне обєднання № 35 
“Загальносвітня школа І-ІІІ ступенів, позашкільний центр  Кіровоградської  міської ради 
Кіровоградської області”, за адресою вул. Космонавта Попова, 28/20, м. Кропивницький

-12 614

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

-6 069 030

-6 069 030

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

-6 069 030

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

-6 069 030

Для КЗ “Міський пологовий будинок з функціями перинатального центру II рівня” на 
придбання та встановлення реанімаційно-операційного та діагностичного обладнання -10 469
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Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Код Програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевих 
бюджетів

Код Типової 
програмної 

класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевих 
бюджетів

Код 
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, %

2019 4 500 000

2019 1 500 000

2019 100

1000000

1017300 7300 Будівництво та регіональний розвиток

1017363 7363 0490

2019 100

1100000

1117300 7300 Будівництво та регіональний розвиток

1117363 7363 0490

2019-2020 1 000 000 70

2019-2020 1 450 000

1200000

1217300 7300 Будівництво та регіональний розвиток

1217363 7363 0490

2017-2019 100

2017-2019 -2 000 000 100

2017-2019 98

Для КЗ “Кіровоградська міська лікарня швидкої медичної допомоги” на придбання та 
встановлення медичного обладнання: лапароскопічний хірургічний комплекс для 
проведення хірургічних оперативних втручань та артроскопії

-4 500 000

Для КЗ “Кіровоградська міська лікарня швидкої медичної допомоги” на придбання та 
встановлення медичного обладнання: уретерореноскоп в комплексі -1 500 000

Для КЗ “Центральна міська лікарня м. Кіровограда” на придбання та встановлення 
рентгенапарату

6 560 000 -58 561

Управління культури і туризму (головний 
розпорядник/ відповідальний виконавець)

-24 020

-24 020

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

-24 020

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

Благоустрій прилеглої території Художньої школи ім. О.О.Осмьоркіна міста 
Кропивницького по просп. Винниченка, 1, м. Кропивницький

475 980 -24 020

Управління молоді та спорту (головний 
розпорядник / відповідальний виконавець) -71 319

-71 319

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

-71 319

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

-71 319

Придбання та встановлення дитячих спортивних тренажерів та вуличних майданчиків в        
          м. Кропивницькому -13 000

Реконструкція спортивного майданчику для міні-футболу зі штучним покриттям на 
прибудинковій території за адресою: м. Кропивницький, вул. Героїв України, 26, у тому 
числі виготовлення проектно-кошторисної документації

-58 319

Головне управління житлово-комунального 
господарства  (головний розпорядник/відповідальний 

виконавець)
-3 477 917

-3 477 917

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

-3 477 917

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

-3 477 917

Реконструкція парку-пам’ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення “Перемоги” 
(коригування) з виготовленням проектно-кошторисної документації 39 968 012 -130 300

Реконструкція греблі р. Сугоклея, м. Кропивницький (коригування) з виготовленням 
проектно-кошторисної документації 6 326 900

Капітальний ремонт дороги по вул. Велика Пермська (коригування), м. Кропивницький 
(Кіровоград) 12 587 689 -600 000



3

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Код Програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевих 
бюджетів

Код Типової 
програмної 

класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевих 
бюджетів

Код 
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, %

2019 80

2019 80

2019 100

2019 100

2019 97,1

2019 4,0

2019 11,6

2019 95

2019 94

2019 94

2019 100

2019 -378 6

2019 96

2019 100

2019 7,5

1500000 -11 820 325

1517300 7300 Будівництво та регіональний розвиток -345 000

1517310 7310 0443 -195 000

2019 -40 000

2015-2020 2,4

2019 -80 000 100

Капітальний ремонт вул. Приміської від вул. Луганської до пров. Кар’єрного з 
виготовленням проектно-кошторисної документації 697 556 -26 591

Капітальний ремонт вул. Нижня Прирічна з виготовленням проектно-кошторисної 
документації 799 826 -16 959

Капітальний ремонт внутрішньодворової дороги по вул. Юрія Олефіренко, 10 в                      
              м. Кропивницькому (в т.ч. виготовлення проектно-кошторисної документації) 1 223 966 -107 549

Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення пров. Арнаутовський у                              
    м. Кропивницькому з виготовленням проектно-кошторисної документації 324 701 -17 201

Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення від вул. Генерала Жадова до житлового 
будинку № 28 по вул. Генерала Жадова з виготовленням проектно-кошторисної 
документації

447 244 -10 276

Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення вул. Глинки з виготовленням проектно-
кошторисної документації 449 147 -11 029

Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення вул. Карусельної з виготовленням 
проектно-кошторисної документації 119 988 -100 271

Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення по вул. Кропивницького, 8 у                    
                       м. Кропивницькому 126 041 -2 695

Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення пров. Новгородський 1-й у                       
               м. Кропивницькому 208 877 -4 850

Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення прибудинкової території                           
    по вул. Полтавській, 81, у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації 334 396 -23 196

Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення туп. Рибальський у 
м. Кропивницькому з виготовленням проектно-кошторисної документації 159 956 -115 399

Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення пров. Ринковий у                                       
                 м. Кропивницькому з виготовленням проектно-кошторисної документації 224 671

Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення вул. Саратовська у                                     
                м. Кропивницькому 264 934 -6 072

Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення вул. Степанова у 
м. Кропивницькому з виготовленням проектно-кошторисної документації 337 776 -18 189

Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення вул. Тиха з виготовленням проектно-
кошторисної документації 190 718 -286 962

Управління капітального будівництва  (головний 
розпорядник/відповідальний виконавець)

Будівництво об'єктів житлово-комунального 
господарства

Нове будівництво багатоквартирного житлового будинку по  вул. Генерала Жадова, 
м.Кропивницький, 102 мікрорайон, позиція 16 (проектні роботи)

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

14 231 941 -75 000,00

Реконструкція вулиці Полтавської від провулку Об"їзного до вулиці Васнєцова (проектні 
роботи)
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Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Код Програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевих 
бюджетів

Код Типової 
програмної 

класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевих 
бюджетів

Код 
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, %

1517321 7321 0443 Будівництво освітніх установ та закладів 2019 -100 000

1517322 7322 0443 2019 -50 000 100

1517330 7330 0443 Будівництво інших об'єктів  комунальної власності 2016-2019 +1 800 000 100

1517370 7370 0490 2017-2020 -1 800 000 62,8

в тому числі за рахунок:

-1 800 000

1517600 7600

1517640 7640 0470 2018-2020 0,7

в тому числі за рахунок:

кредитних коштів Північної екологічної фінансової корпорації (НЕФКО)

Х Х Х УСЬОГО Х Х Х Х

Реконструкція харчоблоку КЗ "Козацька гімназія Міської ради міста Кропивницького", вул. 
Берегова, 1 (з виготовленням ПКД)

Будівництво медичних установ та закладів
Реконструкція операційного блоку КЗ "Кіровоградська міська лікарня швидкої медичної 
допомоги", вул. Короленка, 56 (з виготовленням ПКД)

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

67 763 696

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 

Інші програми та заходи, пов'язані з економічною 
діяльністю

-11 475 325

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)

28 000 000 -11 475 325

-11 475 325

-23 308 366
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