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МІСЬКА РАДА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО

ДВАДЦЯТА СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

від 24 квітня 2020 року № 3278

Про внесення змін до показників 
бюджету селища Нового на 2020 рік
(код бюджету 11201401000)

На  підставі  статей  71,  78,  101  Бюджетного  кодексу  України,
статті  26  Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»,
частини  4  статті  83  Закону  України  «Про  добровільне  об’єднання
територіальних громад», Міська рада міста Кропивницького 

В И Р І Ш И Л А:

1.  Внести  зміни  до  показників  бюджету  селища Нового,  визначених у
додатках 1, 3  до рішення  Новенської  селищної  ради від  28 січня  2020 року
№  1317  «Про  бюджет  смт.  Нового  на  2020  рік» (зі  змінами,  внесеними
рішеннями  Новенської  селищної  ради  від  12  лютого  2020  року  №  1404  та
від 26 лютого 2020 року № 1447) згідно з додатками 1, 2.

2. Внести зміни до текстової частини рішення Новенської селищної ради
від 28 січня 2020 року № 1317 «Про бюджет смт. Нового на 2020 рік», а саме
викласти у новій редакції абзаци 2, 3 пункту 1:

«-  доходи бюджету  селища  у  сумі  22 232 800  гривень,  у  тому  числі
доходи  загального  фонду  бюджету  селища  – 20 717 800  гривень  та  доходи
спеціального  фонду  бюджету  селища  – 1 515 000  гривень  згідно  з
додатком 1 до цього рішення;

- видатки бюджету селища у сумі 23 167 766,87 гривень, у тому числі
видатки загального фонду бюджету селища – 21 214 718,79 гривень та видатки
спеціального фонду  бюджету селища – 1 953 048,08 гривень.».

3.  Затвердити  розподіл  коштів  бюджету  розвитку  смт  Нового  за
об’єктами на 2020 рік згідно з додатком 3 до цього рішення.

4.  Забезпечити  використання  іншої  субвенції  з  бюджету  міста
Кропивницького  бюджету  смт  Нового  у  сумі  1 400  000  гривень  на  виплату
заробітної плати з нарахуваннями працівникам дошкільних навчальних закладів
№ 16, № 74.



Використання  бюджетних  коштів  здійснювати  за  погодженням  з
фінансовим управлінням Міської ради міста Кропивницького.

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію
міської ради з питань бюджету, податків, фінансів, планування та соціально-
економічного розвитку.

Міський голова    Андрій РАЙКОВИЧ

Ірина Глушаєва 31 99 26
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Додаток  1
до рішення Міської ради міста Кропивницького
24 квітня 2020 року № 3278

Зміни до доходів  бюджету смт Нового на 2020 рік,

визначених у додатку 1 до рішення Новенської селищної ради від 28 січня 2020 року № 1317

+ збільшено
- зменшено

11201401000

(код бюджету)

Код Усього Загальний фонд

Спеціальний фонд

усього

1 2 3 4 5 6

10000000 Податкові надходження

18000000 Місцеві податки

18010000 Податок на майно 

18010400

18010500

18010600

18010900

30000000 Доходи від операцій з капіталом

33000000 Кошти від продажу землі і нематеріальних активів

33010000 Кошти від продажу землі

33010100

-4 927 200

40000000 Офіційні трансферти +1 400 000 +1 400 000

41000000 Від органів державного управління +1 400 000 +1 400 000

41050000 Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам +1 400 000 +1 400 000

41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету +1 400 000 +1 400 000

Разом доходів -3 527 200 -202 200

(грн)

 Найменування згідно                                                                       
                          з Класифікацією доходів бюджету

у тому числі 
бюджет 
розвитку

-1 602 200 -1 602 200

-1 602 200 -1 602 200

-1 602 200 -1 602 200

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

-100 000 -100 000

Земельний податок з юридичних осіб  -285 000 -285 000

Орендна плата з юридичних осіб  -1 083 000 -1 083 000

Орендна плата з фізичних осіб  -134 200 -134 200

-3 325 000 -3 325 000 -3 325 000

-3 325 000 -3 325 000 -3 325 000

-3 325 000 -3 325 000 -3 325 000

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

-3 325 000 -3 325 000 -3 325 000

Усього доходів (без урахування міжбюджетних 
трансфертів)

-1 602 200 -3 325 000 -3 325 000

-3 325 000 -3 325 000
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Додаток  2
до рішення Міської ради міста Кропивницького
24 квітня 2020 року № 3278

Зміни до розподілу
видатків бюджету смт Нового на 2020 рік,

визначених у додатку 3 до рішення Новенської селищної ради від 28 січня 2020 року № 1317
+ збільшено
- зменшено

11201401000

(код бюджету)

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

0100000 -202 200 -202 200 +200 000 +70 000 -3 325 000 -3 325 000 -3 325 000 -3 527 200

0110150 0150 0111 +370 000 +370 000 +200 000 +70 000 +370 000

0111000 1000 Освіта 

0111010 1010 0910 1 400 000 1 400 000 1 147 540 1 400 000

0116000 6000 Житлово-комунальне господарство -572 200 -572 200 -3 872 200

0116011 6011 0610 -3 230 000 -3 230 000 -3 230 000 -3 230 000

0116020 6020 0620 -120 000 -120 000 -190 000

0116030 6030 0620 -452 200 -452 200 -452 200

0117000 7000 Економічна діяльність

0117300 7300

0117130 7130 0421 Здійснення  заходів із землеустрою

Всього видатків -202 200 -202 200 +200 000 +70 000 -3 325 000 -3 325 000 -3 325 000 -3 527 200

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 
коштів/відповідального виконавця, найменування 

бюджетної програми згідно з Типовою програмною 
класифікацією видатків та кредитування місцевого 

бюджету

видатки 
споживання

видатки 
розвитку

у тому числі 
бюджет 
розвитку

видатки 
спожи-
вання

видатки 
розвиткукомунальні 

послуги та 
енергоносії

оплата 
праці

комунальні 
послуги та 
енергоносії

Новенська селищна рада (головний 
розпорядник/відповідальний виконавець)

Організаційне, інформаційно-аналітичне 
та матерально-технічне забезпечення 
діяльності апарату селищної ради та 
виконавчого комітету

Надання дошкільної освіти (за рахунок 
іншої субвенції з місцевого бюджету)

-3 300 000 -3 300 000 -3 300 000

Експлуатація та технічне обслуговування 
житлового фонду

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

-70 000 -70 000 -70 000

Організація благоустрою населених пунктів

-25 000 -25 000 -25 000 -25 000

Сільське, лісове, рибне господарство та 
мисливство -25 000 -25 000 -25 000 -25 000

-25 000 -25 000 -25 000 -25 000



Додаток  3

до рішення Міської ради міста Кропивницького

24 квітня 2020 року № 3278

Розподіл коштів бюджету розвитку смт Нового за об'єктами у 2020 році
11201401000
(код бюджету)

Найменування об'єкта будівництва / вид будівельних робіт, у тому числі проектні роботи

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0100000

0116000 6000 Житлово-комунальне господарство

0116011 6011 0610

2020 100

2020 100

2020 100

2020 100

2020 100

2020 100

2020 100

2020 100

Х Х Х УСЬОГО Х Х Х Х

(грн)

Код 
Програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевого 
бюджету

Код Типової 
програмної 

класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевого 
бюджету

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 місцевого 

бюджету

Загальна 
тривалість 

будівництва  
(рік початку і 
завершення)

Загальна вартість 
будівництва, гривень

Рівень 
виконання 

робіт на 
початок  

бюджетного 
періоду, %

Обсяг видатків бюджету 
розвитку, які 

спрямовуються на 
будівництво об'єкта у 
бюджетному періоді, 

гривень

Рівень 
готовності 
об'єкта на 

кінець 
бюджетного 
періоду, %

Новенська селищна рада (головний 
розпорядник/відповідальний 

виконавець)
1 138 048

1 138 048

Експлуатація та технічне 
обслуговування житлового фонду 1 138 048

Технічне діагностування  та капітальний ремонт ліфтів житлових будинків по                               
       вул. Металургів, буд. № 9 під’їзд 2, буд. № 31 під’їзд 1, буд. № 32 під’їзд 1, буд. № 33 
під’їзди 2, 1.

160 000 160 000

Капітальний ремонт, виготовлення проєктно-кошторисної документації, державна експертиза 
та технічний нагляд водопостачання по вул. Металургів, буд. № 17

140 672 140 672

Капітальний ремонт, виготовлення проєктно-кошторисної документації, державна експертиза 
та технічний нагляд водопостачання по вул. Металургів, буд. № 3

140 672 140 672

Капітальний ремонт вуличного освітлення від КТП-80 по вул.Калинова, вул.Каштанова              
  смт Нового, м.Кропивницького

150 000 150 000

Капітальний ремонт вуличного освітлення від КТП-591 житлового масиву "Західний"                
смт Нового, м.Кропивницького

82 000 82 000

Виготовлення проєктно-кошторисної документації та капітальний ремонт прибудов будинків 
по вул. Металургів, буд. № 12, під’їзди 1,2,3, буд. № 25, під’їзди 2,3, буд. № 19, під’їзд 2,            
                            буд. № 11, під’їзд 4, буд. № 20, під’їзди 2, 3.

26 704,08 26 704,08

Капітальний ремонт, виготовлення проєктно-кошторисної документації, державна експертиза 
та технічний нагляд покрівлі будинку по вул.Металургів, буд. № 27 338 000 338 000

Капітальний ремонт, виготовлення проєктно-кошторисної документації, державна експертиза 
та технічний нагляд покрівлі будинку по вул.Металургів, буд. № 10а 100 000 100 000

1 138 048,08
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