
ПРОЄКТ №780 
 

 
 

КРОПИВНИЦЬКА МІСЬКА РАДА 
 

 СЕСІЯ ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від «___»  _________ 2021 року       № ___ 
 

Про внесення змін до рішення  

Кропивницької міської ради  

від 22 грудня 2020 року № 43 

«Про бюджет Кропивницької міської 

територіальної громади на 2021 рік» 
 

(11528000000) 
(код бюджету) 

 
 

На підставі статей 23, 78 Бюджетного кодексу України, статті 26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи пропозиції 

головних розпорядників бюджетних коштів, Кропивницька міська рада 
 

 

В И Р І Ш И Л А: 
 

 

 

Внести зміни до показників бюджету Кропивницької міської 

територіальної громади на 2021 рік, визначених у додатку 3 до рішення 

Кропивницької міської ради від 22 грудня 2020 року № 43 «Про бюджет 

Кропивницької міської територіальної громади на 2021 рік» (зі змінами, 

внесеними рішеннями Кропивницької міської ради від 02 лютого 2021 року 

№ 50, від 25 березня 2021 року № 170, від 20 травня 2021 року № 386,                      

від 08 липня 2021 року № 548, від 07 вересня 2021 року № 715, від 20 жовтня 

2021 року № 828), згідно з додатком 1. 

 

 

 

Міський голова        Андрій РАЙКОВИЧ 
 

 
 

 

 
 

 

 

Любов Бочкова 32 17 38 



+ збільшено

- зменшено

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

0600000 Управління освіти +171 200 +171 200 +151 600 +171 200

0611000 1000 Освіта +171 200 +171 200 +151 600 +171 200

0611030 1030
Надання загальної середньої освіти за рахунок 

освітньої субвенції

0611031 1031 0921
Надання загальної середньої освіти закладами 

загальної середньої освіти
-1 229 200 -1 229 200 -1 010 000 -1 229 200

0611032 1032 0922

Надання загальної середньої освіти спеціальними 

закладами загальної середньої освіти для дітей, які 

потребують корекції фізичного та/або розумового 

розвитку

+1 229 200 +1 229 200 +1 010 000 +1 229 200

0611090 1090

Підготовка кадрів закладами професійної 

(професійно-технічної) освіти та іншими 

закладами освіти

+171 200 +171 200 +151 600 +171 200

0611092 1092 0930

Підготовка кадрів закладами професійної 

(професійно-технічної) освіти та іншими закладами 

освіти за рахунок освітньої субвенції

+171 200 +171 200 +151 600 +171 200

1100000 Управління молоді та спорту -171 200 -171 200 -140 400 -171 200

1111000 1000 Освіта -171 200 -171 200 -140 400 -171 200

1111030 1030
Надання загальної середньої освіти за рахунок 

освітньої субвенції
-171 200 -171 200 -140 400 -171 200

1111034 1034 0910

Забезпечення належних умов для виховання та 

розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених 

батьківського піклування, в дитячих будинках

-171 200 -171 200 -140 400 -171 200

Всього видатків +11 200

Додаток  1

до рішення Кропивницької міської ради

"____" ___________ 2021 року № ______

Разом
комунальні 

послуги та 

енергоносії

Зміни до РОЗПОДІЛУ

видатків бюджету Кропивницької міської територіальної громади на 2021 рік, визначених у додатку 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

до рішення Кропивницької міської ради від 22 грудня 2020 року № 43 "Про бюджет Кропивницької міської територіальної громади на 2021 рік"

видатки 

розвитку

Спеціальний фонд

з них

(грн)

видатки 

споживання
усього

видатки 

споживання оплата 

праці

комунальні 

послуги та 

енергоносії

Загальний фонд

з них

видатки 

розвитку
оплата праці

у тому числі 

бюджет 

розвитку

усього

11528000000

(код бюджету)

Код 

Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевого 

бюджету

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевого 

бюджету

Код 

Функціонал

ьної 

класифікації 

видатків та 

кредитуванн

я бюджету

Найменування головного розпорядника 

коштів/відповідального виконавця, найменування 

бюджетної програми згідно з Типовою програмною 

класифікацією видатків та кредитування місцевого 

бюджету


