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КРОПИВНИЦЬКА МІСЬКА РАДА 
 

СЕСІЯ ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

 

від «___» _________ 2022 року      № ____  
 

Про внесення змін до рішення  

Кропивницької міської ради  

від 16 грудня 2021 року № 1059 

«Про бюджет Кропивницької міської 

територіальної громади на 2022 рік» 

 

(11528000000) 
(код бюджету) 

 

На підставі статей 14, 71, 72, 78, 1032 Бюджетного кодексу України,                

пункту 23 частини першої 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 рішення Кропивницької міської ради                                       

від 16 грудня 2021 року № 1059 «Про бюджет Кропивницької міської 

територіальної громади на 2022 рік» (у редакції рішення Кропивницької 

міської ради від 04 лютого 2022 року № 1093, зі змінами, внесеними 

рішенням Кропивницької міської ради від 18 лютого 2022 року № 1223): 

1) пункт 1 викласти в такій редакції: 

 «1. Визначити на 2022 рік: 

доходи бюджету територіальної громади у сумі 2 733 764 572 гривень,             

у тому числі доходи загального фонду бюджету територіальної громади – 

2 601 929 900 гривень та доходи спеціального фонду бюджету територіальної 

громади – 131 834 672 гривень, згідно з додатком 1 до цього рішення; 

видатки бюджету територіальної громади у сумі                                

2 730 914 700,39 гривень, у тому числі видатки загального фонду бюджету 

територіальної громади – 2 276 024 242,97 гривень та видатки спеціального 

фонду бюджету територіальної громади – 454 890 457,42 гривень; 



 2 
профіцит за загальним фондом бюджету територіальної громади у 

сумі 325 905 657,03 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення; 

дефіцит за спеціальним фондом бюджету територіальної громади у сумі 

323 055 785,42 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення»; 

оборотний залишок бюджетних коштів бюджету територіальної 

громади у розмірі 2 000 000 гривень, що становить 0,09 відсотків видатків 

загального фонду бюджету територіальної громади, визначених цим 

пунктом; 

резервний фонд бюджету територіальної громади у розмірі                           

15 000 000 гривень, що становить 0,66 відсотка видатків загального фонду 

бюджету територіальної громади, визначених цим пунктом.»; 

2) у пункті 5 цифри «2 112 295 949,42» замінити цифрами 

«2 123 488 211,39»; 

3) залучити для фінансування видатків бюджету Кропивницької міської 

територіальної громади залишки коштів загального фонду, що склалися 

станом на 01 січня 2022 року, в сумі 11 192 261,97 гривень, у тому числі 

залишок коштів: 

освітньої субвенції з державного бюджету – 11 191 323,77 гривень; 

субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у 

сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції – 0,06 гривень; 

дотації з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного 

бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок 

відповідної додаткової дотації з державного бюджету – 938,14 гривень. 

4) внести зміни до додатків 3, 6 згідно з додатками 2, 3. 

Затвердити джерела фінансування бюджету територіальної громади на 

2022 рік у новій редакції згідно з додатком 1 до цього рішення. 

 

 

 

 

Міський голова        Андрій РАЙКОВИЧ 

 

 

 

 

 

 

 

Любов Бочкова 35 83 20 



11528000000

усього

у тому числі 

бюджет 

розвитку

1 2 3 4 5 6

200000 Внутрішнє фінансування 2 438 128,39 -325 905 657,03 328 343 785,42 328 343 785,42

202000 Фінансування за рахунок позик банківських установ -20 000 000 -20 000 000 -20 000 000

202200 Фінансування за рахунок інших банків -20 000 000 -20 000 000 -20 000 000

202220 Погашено позик -20 000 000 -20 000 000 -20 000 000

208000 
Фінансування за рахунок зміни залишків коштів 

бюджетів 
22 438 128,39 -325 905 657,03 348 343 785,42 348 343 785,42

у т.ч. за рахунок зміни залишку коштів 22 438 128,39 13 693 528,39 8 744 600,00 8 744 600,00

208100  На початок періоду  92 785 019,41 78 737 950,91 14 047 068,50 12 946 249,38

208200  На кінець періоду  70 346 891,02 65 044 422,52 5 302 468,50 4 201 649,38

208400 
Кошти, що передаються із загального фонду бюджету 

до бюджету розвитку (спеціального фонду) 
-339 599 185,42 339 599 185,42 339 599 185,42

300000 Зовнішнє фінансування -5 288 000 -5 288 000 -5 288 000

301000 
Позики, надані міжнародними фінансовими 

організаціями
-5 288 000 -5 288 000 -5 288 000

301200 Погашено позик -5 288 000 -5 288 000 -5 288 000

Х Загальне фінансування -2 849 871,61 -325 905 657,03 323 055 785,42 323 055 785,42

400000 Фінансування за борговими операціями -25 288 000 -25 288 000 -25 288 000

402000 Погашення -25 288 000 -25 288 000 -25 288 000

402100 Внутрішні зобов'язання -20 000 000 -20 000 000 -20 000 000

402102 Середньострокові зобов'язання -20 000 000 -20 000 000 -20 000 000

402200 Зовнішні зобов'язання -5 288 000 -5 288 000 -5 288 000

402201 Довгострокові зобов'язання -5 288 000 -5 288 000 -5 288 000

600 000 Фінансування за активними операціями 22 438 128,39 -325 905 657,03 348 343 785,42 348 343 785,42

602000 Зміни обсягів бюджетних коштів 22 438 128,39 -325 905 657,03 348 343 785,42 348 343 785,42

у т.ч. за рахунок зміни залишку коштів 22 438 128,39 13 693 528,39 8 744 600,00 8 744 600,00

602100  На початок періоду  92 785 019,41 78 737 950,91 14 047 068,50 12 946 249,38

602200  На кінець періоду  70 346 891,02 65 044 422,52 5 302 468,50 4 201 649,38

602400 
Кошти, що передаються із загального фонду бюджету 

до бюджету розвитку (спеціального фонду) 
-339 599 185,42 339 599 185,42 339 599 185,42

Х Загальне фінансування -2 849 871,61 -325 905 657,03 323 055 785,42 323 055 785,42

(код бюджету)

Фінансування за типом боргового зобов'язання

Фінансування бюджету Кропивницької міської територіальної громади на 2022 рік, визначене у додатку 2 до 

рішення Кропивницької міської ради від 16 грудня 2021 року № 1059 "Про бюджет Кропивницької міської 

територіальної громади на 2022 рік" (нова редакція)

Код
Найменування згідно з Класифікацією фінансування 

бюджету
Усього Загальний фонд

Спеціальний фонд

Фінансування за типом кредитора

(грн)

"___"__________ 2022 року № _______

Додаток 1

до рішення Кропивницької міської ради 



+ збільшено

- зменшено

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

0600000 Управління освіти +2 202 161,97 +2 202 161,97 +820 770 +8 990 100 +8 990 100 +8 990 100 +11 192 261,97

0611000 1000 Освіта +2 202 161,97 +2 202 161,97 +820 770 +8 990 100 +8 990 100 +8 990 100 +11 192 261,97

0611060 1060

Надання загальної середньої освіти за рахунок 

залишку коштів за освітньою субвенцією (крім 

залишку коштів, що мають цільове 

призначення, виділених відповідно до рішень 

Кабінету Міністрів України у попередньому 

бюджетному періоді, а також коштів, 

необхідних для забезпечення безпечного 

навчального процесу у закладах загальної 

середньої освіти)

+1 699 923,83 +1 699 923,83 +8 491 400 +8 491 400 +8 491 400 +10 191 323,83

0611061 1061 0921
Надання загальної середньої освіти закладами 

загальної середньої освіти
+1 699 923,83 +1 699 923,83 +8 291 400 +8 291 400 +8 291 400 +9 991 323,83

0611062 1062 0922

Надання загальної середньої освіти спеціальними 

закладами загальної середньої освіти для дітей, які 

потребують корекції фізичного та/або розумового 

розвитку

+100 000 +100 000 +100 000 +100 000

0611065 1065 0922

Надання загальної середньої освіти навчально-

реабілітаційними центрами для дітей з 

особливими освітніми потребами, зумовленими 

складними порушеннями розвитку

+100 000 +100 000 +100 000 +100 000

0611090 1090

Підготовка кадрів закладами професійної 

(професійно-технічної) освіти та іншими 

закладами освіти

+1 000 938,14 +1 000 938,14 +820 770 +1 000 938,14

0611091 1091 0930

Підготовка кадрів закладами професійної 

(професійно-технічної) освіти та іншими 

закладами освіти за рахунок коштів місцевого 

бюджету

+938,14 +938,14 +770 +938,14

0611094 1094 0930

Підготовка кадрів закладами професійної 

(професійно-технічної) освіти та іншими 

закладами освіти за рахунок залишку коштів за 

освітньою субвенцією (крім залишку коштів, що 

мають цільове призначення, виділених відповідно 

до рішень Кабінету Міністрів України у 

попередньому бюджетному періоді)

+1 000 000 +1 000 000 +820 000 +1 000 000

0611200 1200 0990

Надання освіти за рахунок субвенції з 

державного бюджету місцевим бюджетам на 

надання державної підтримки особам з 

особливими освітніми потребами

-498 700 -498 700 +498 700 +498 700 +498 700

Всього видатків +2 202 161,97 +2 202 161,97 +820 770 +8 990 100 +8 990 100 +8 990 100 +11 192 261,97

Код 

Функціональ

ної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

комунальні 

послуги та 

енергоносії

видатки 

споживання
оплата праці

усього видатки розвиткуусього

Спеціальний фонд

з них

видатки 

споживання

з них

видатки 

розвитку
оплата праці

Додаток  2

до рішення Кропивницької міської ради

"___" _________  2022 року № _______

Разом
комунальні 

послуги та 

енергоносії

Зміни до РОЗПОДІЛУ

у тому числі 

бюджет розвитку

видатків бюджету Кропивницької міської територіальної громади на 2022 рік, визначених у додатку 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

до рішення Кропивницької міської ради від 16 грудня 2021 року № 1059 "Про бюджет Кропивницької міської територіальної громади на 2022 рік" (у редакції рішення Кропивницької міської ради від 04 лютого 2022 року № 

1093, зі змінами, внесеними рішенням Кропивницької міської ради від 18 лютого 2022 року № 1223)

Найменування головного розпорядника 

коштів/відповідального виконавця, найменування бюджетної 

програми згідно з Типовою програмною класифікацією 

видатків та кредитування місцевого бюджету

(грн)

11528000000

(код бюджету)

Загальний фондКод 

Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевого 

бюджету

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевого 

бюджету



Додаток 3

до рішення Кропивницької міської ради

"___" _________ 2022 року № ______

(грн)

усього 
у тому числі 

бюджет розвитку

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0600000 Управління освіти +11 192 261,97 +2 700 861,97 +8 491 400 +8 491 400

0611000 1000 Освіта +11 192 261,97 +2 700 861,97 +8 491 400 +8 491 400

0611060 1060

Надання загальної середньої освіти за рахунок залишку коштів 

за освітньою субвенцією (крім залишку коштів, що мають 

цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету 

Міністрів України у попередньому бюджетному періоді, а також 

коштів, необхідних для забезпечення безпечного навчального 

процесу у закладах загальної середньої освіти)

+10 191 323,83 +1 699 923,83 +8 491 400 +8 491 400

0611061 1061 0921
Надання загальної середньої освіти закладами загальної 

середньої освіти
+9 991 323,83 +1 699 923,83 +8 291 400 +8 291 400

0611062 1062 0922

Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами 

загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції 

фізичного та/або розумового розвитку

+100 000 +100 000 +100 000

0611065 1065 0922

Надання загальної середньої освіти навчально-реабілітаційними 

центрами для дітей з особливими освітніми потребами, 

зумовленими складними порушеннями розвитку

+100 000 +100 000 +100 000

0611090 1090
Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) 

освіти та іншими закладами освіти
+1 000 938,14 +1 000 938,14

0611091 1091 0930
Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-

технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок 

коштів місцевого бюджету

+938,14 +938,14

0611094 1094 0930

Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-

технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок 

залишку коштів за освітньою субвенцією (крім залишку коштів, 

що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень 

Кабінету Міністрів України у попередньому бюджетному 

періоді)

+1 000 000 +1 000 000

0611200 1200 0990

Надання освіти за рахунок субвенції з державного 

бюджету місцевим бюджетам на надання державної 

підтримки особам з особливими освітніми потребами

-498 700 +498 700 +498 700

УСЬОГО +11 192 261,97 +2 202 161,97 +8 990 100 +8 990 100

Код Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевого 

бюджету

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевого 

бюджету

Код 

Функціональ- 

ної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

(код бюджету)

Спеціальний фонд

Найменування місцевої програми 

+ збільшено

- зменшено

Зміни до розподілу

 витрат бюджету Кропивницької міської територіальної громади на реалізацію місцевих програм у 2022 році, визначених у додатку 6 до рішення Кропивницької міської 

ради від 16 грудня 2021 року  № 1059 "Про бюджет Кропивницької міської територіальної громади на 2022 рік" (у редакції рішення Кропивницької міської ради  від 04 

лютого 2022 року № 1093, зі змінами, внесеними рішенням Кропивницької міської ради від 18 лютого 2022 року № 1223)

11528000000

Програма розвитку освіти міста Кропивницького на 

2021-2025 роки

02.02.2021           

№ 95

Усього

Найменування головного розпорядника коштів/ відповідального виконавця, 

найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною 

класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету

Загальний                    

фонд

Дата і номер 

документа, 

яким 

затверджено 

місцеву 

програму



 

Пояснювальна записка 
 

до проєкту рішення Кропивницької міської ради № 1112 «Про внесення змін до 

рішення Кропивницької міської ради від 16 грудня 2021 року № 1059 «Про 

бюджет Кропивницької міської територіальної громади на 2022 рік»  

 

Керуючись вимогами статті 78 Бюджетного кодексу України, статті             

26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи 

пропозиції головних розпорядників бюджетних коштів, підготовлено проєкт 

рішення Кропивницької міської ради «Про внесення змін до рішення 

Кропивницької міської ради від 16 грудня 2021 року № 1059 «Про бюджет 

Кропивницької міської територіальної громади на 2022 рік». 

Враховуючи пропозиції управління освіти міської ради пропонується 

залучити залишки коштів освітньої субвенції з державного бюджету по 

загальному фонду та додаткової дотації, збережені на рахунках громади станом 

на 01 січня 2022 року, у сумі 11 192,3 тис. грн, з них на: 

на надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої 

освіти по КПК 1061 – 9 991,3 тис. грн, з них видатки споживання –                        

1 699,9 тис. грн (протипожежні заходи та ремонт санвузлів), капітальні 

видатки – 8 291,4 тис. грн (придбання мільтибордів 3 800,0 тис. грн, 

обладнання для профільних кабінетів 3 000,0 тис. грн, технологічного обладнання 

1 091,4 тис. грн, обладнання для харчоблоків – 400,0 тис. грн); 

-надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної 

середньої освіти.. по КПКВ 1062 – 100,0 тис. грн на придбання мультибордів по 

капвидатках; 

-надання загальної середньої освіти навчально-реабілітаційними 

центрами… по КПКв 1065 – 100,0 тис. грн на придбання мультибордів по 

капітальних видатках; 

-підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти 

та іншими закладами освіти… - 1 000,9 тис. грн на оплату праці з 

нарахуваннями працівникам ПТНЗ. 

Крім того, за пропозиціями управління освіти з метою оновлення 

матеріально-технічної бази закладів загальної середньої освіти пропонується 

перерозподіли кошти субвенції на надання державної підтримки особам з 

особливими освітніми потребами, а саме збільшити видатки спеціального 

фонду (бюджет розвитку) за рахунок зменшення видатків загального фонду на 

суму 498,7 тис. грн. 

 

Додаток: порівняльна таблиця до проєкту рішення Кропивницької міської ради 

№ 1112 «Про внесення змін до рішення Кропивницької міської ради 

від 16 грудня 2021 року № 1059 «Про бюджет Кропивницької міської 

територіальної громади на 2022 рік» на 1 арк. 
 

 
 

Начальник фінансового управління    Любов БОЧКОВА 

 

 



Разом
Загальний 

фонд

Спеціальний 

фонд 

1. Управління освіти 1 400 916,0 11 192,3 2 202,2 8 990,1

Школи КПК 1061 9 991,3 1 699,9 8 291,4

Допоміжна школа КПК 1062 100,0 100,0

Навч-реабілітац.центр КПК 1065 100,0 100,0

ПТНЗ КПК 1091 (залишки дотації на з/п) 67 825,8 0,9 0,9

ПТНЗ КПК 1094 (залишки освсубв на з/п) 1 000,0 1 000,0

КПКВ 1200 Видатки за рах.субвенції на 

надання підтримки особам з особливими 

освітніми потребами

2 002,5 -498,7 498,7

РАЗОМ видатки бюджету 2 719 722,4 11 192,3 2 202,2 8 990,1

Фінансування 11 192,3 2 202,2 8 990,1

передача коштів із загального фонду до бюджету 

розвитку
-8 990,1 8 990,1

залучення залишку коштів станом на 01.01.2022 

року (освітня субвенція)     
11 192,3 11 192,3

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ                                                                                                                                                                          

до  проєкту рішення Кропивницької міської ради № 1112 "Про внесення змін до рішення 

Кропивницької міської ради від 16 грудня 2021 року № 1059

«Про бюджет Кропивницької міської територіальної громади на 2022 рік»

№ 

п/п
Головний розпорядник

Затверджено 

на 2022 рік

Пропозиції по змінах (+, -)

тис. грн


