
 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ 

КРОПИВНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
 
 

 

від “09”листопада 2021 року                                                                                       № 736 

 

Про перерозподіл видатків у  

межах загального обсягу бюджетних  

призначень по департаменту соціальної  

політики Кропивницької міської ради  на 2021 рік  
 

Керуючись статтею 143 Конституції України, статтею 23 Бюджетного 

кодексу України, статтею 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», постановою Кабінету Міністрів України від 12 січня 2011 року № 18 

«Про затвердження Порядку передачі бюджетних призначень, перерозподілу 

видатків бюджету і надання кредитів з бюджету» (зі змінами), пунктом 15 

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

бюджет Кропивницької міської територіальної громади на 2021 рік», 

Виконавчий комітет Кропивницької міської ради  

 

В И Р І Ш И В: 

 

1. Перерозподілити видатки загального фонду у межах загального 

обсягу бюджетних призначень, передбачених головному розпоряднику 

бюджетних коштів – департаменту соціальної політики  Кропивницької міської 

ради, згідно з додатком, а саме: 

зменшити видатки споживання по КПКВК МБ 0813032 "Надання пільг 

окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку" на суму 240 000,00 грн 

(двісті сорок тисяч гривень 00 копійок); 

зменшити видатки споживання по КПКВК МБ 0813121 "Утримання та 

забезпечення діяльності центрів соціальних служб" на суму 250 000,00 грн 

(двісті п'ятдесят тисяч гривень 00 копійок);  

зменшити видатки споживання по КПКВК МБ 0813191 "Інші видатки на 

соціальний захист ветеранів війни та праці" на суму 35 000,00 грн (тридцять 

п'ять тисяч гривень 00 копійок); 

збільшити видатки споживання по КПКВК МБ 0813031 "Надання інших 

пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв’язку" на суму                      

110 000,00 грн (сто десять тисяч триста гривень 00 копійок); 

збільшити видатки споживання по КПКВК МБ 0813105 "Надання 

реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю" на суму 
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88 200,00 грн (вісімдесят вісім тисяч двісті гривень 00 копійок) на оплату 

енергоносіїв та відшкодування послуг з харчування; 

збільшити видатки споживання по КПКВК МБ 0813111 "Утримання 

закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились у складних 

життєвих обставинах, підтримка функціонування дитячих будинків сімейного 

типу та прийомних сімей" на суму 67 100,00 грн (шістдесят сім тисяч сто 

гривень 00 копійок) на оплату енергоносіїв; 

збільшити видатки споживання по КПКВК МБ 0813160 "Надання 

соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги 

громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим 

які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги" на 

суму 186 300,00 грн (сто вісімдесят шість тисяч триста гривень 00 копійок); 

збільшити видатки споживання по КПКВК МБ 0813241 "Забезпечення 

діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального 

забезпечення" на суму 73 400,00 грн (сімдесят три тисячі чотириста гривень     

00 копійок) на оплату енергоносіїв. 

 

2. Департаменту соціальної політики Кропивницької міської ради 

забезпечити погодження даного рішення постійною комісією міської ради з 

питань бюджету та податкової політики.  

 

3. Фінансовому управлінню Кропивницької міської ради після 

погодження цього рішення постійною комісією міської ради з питань бюджету 

та податкової політики забезпечити внесення відповідних змін до розпису 

бюджету Кропивницької міської територіальної громади на 2021 рік.  

 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради С.Колодяжного.  

 

 

 

Міський голова                                                                       Андрій РАЙКОВИЧ  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руслана Байбароша 30 87 90 



1152800000

(код бюджету)

оплата праці

комунальні 

послуги та 

енергоносії

оплата 

праці

комунальні 

послуги та 

енергоносії

0800000 Департамент соціальної політики 0 0 -107 000 151 700 0 0 0 0 0 0 0 0

0813000 3000 Соціальний захист та соціальне забезпечення 0 0 -107 000 151 700 0

0813031 3031 1030
Надання інших пільг окремим категоріям 

громадян відповідно до законодавтсва 110 000 110 000 110 000

0813032 3032 1070
Надання пільг окремим категоріям громадян з 

оплати послуг зв’язку -240 000 -240 000 -240 000

0813105 3105 1010
Надання реабілітаційних послуг особам з 

інвалідністю та дітям з інвалідністю 88 200 88 200 38 200 88 200

0813111 3111 1040

Утримання закладів, що надають соціальні 

послуги дітям, які опинились у складних життєвих 

обставинах, підтримка функціонування дитячих 

будинків сімейного типу та прийомних сімей 67 100 67 100 67 100 67 100

0813121 3121 1040
Утримання та забезпечення діяльності центрів 

соціальних служб -250 000 -250 000 -107 000 -40 000 -250 000

0813160 3160 1010

Надання соціальних гарантій фізичним особам, які 

надають соціальні послуги громадянам похилого 

віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, 

хворим які не здатні до самообслуговування і 

потребують сторонньої допомоги 186 300 186 300 186 300

0813191 3191 1030
Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни 

та праці -35 000 -35 000 -35 000

0813241 3241 1090
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері 

соціального захисту і соціального забезпечення 73 400 73 400 86 400 73 400

Всього видатків 0 0 -107 000 151 700 0 0 0 0 0 0 0 0

Додаток                                                            до 

рішення Виконавчого комітету 

Кропивницької міської ради                         

"09"листопада 2021 року № 736

Директор департаменту соціальної політики Юлія ВОВК

Спеціальний фонд

Разом
усього

видатки 

споживання

з них:

видатки 

розвитку
усього

у тому числі 

бюджет 

розвитку

видатки 

споживан-

ня

з них:

Код Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевого 

бюджету

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевого 

бюджету

Код 

Функціональн

ої  

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Найменування голвного розпорядника 

коштів/відповідального виконавця, найменування 

бюджетної програми згідно з Типовою програмною 

класифікацією видатків та кредитування місцевого 

бюджету

Загальний фонд

Зміни до розподілу видатків 

по загальному фонду головного розпорядника бюджетних коштів – департаменту соціальної політики Кропивницької міської ради на 2021 рік

+ збільшено  (грн)

- зменшено

видатки 

розвитку
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