
ПРОЄКТ № 1445 
 

 
 

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 статті 78 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»:  

1) пункт 1 викласти в такій редакції: 

«1. Визначити на 2022 рік: 

доходи бюджету територіальної громади у сумі 3 097 489 350 гривень,             

у тому числі доходи  загального  фонду  бюджету  територіальної  громади  – 

2 670 160 493 гривень та доходи спеціального фонду бюджету територіальної 

громади – 427 328 857 гривень, згідно з додатком 1 до цього рішення; 

видатки бюджету територіальної громади у сумі                                

3 127 358 482,50 гривень, у тому числі видатки загального фонду бюджету 

територіальної громади – 2 393 201 272,50 гривень та видатки спеціального 

фонду бюджету територіальної громади – 734 157 210 гривень; 



 2 
профіцит за загальним фондом бюджету територіальної громади у 

сумі 276 959 220,50 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення; 

дефіцит за спеціальним фондом бюджету територіальної громади у сумі 

306 828 353,00 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення; 

оборотний залишок бюджетних коштів бюджету територіальної 

громади у розмірі 2 000 000 гривень, що становить 0,08 відсотків видатків 

загального фонду бюджету територіальної громади, визначених цим 

пунктом; 

резервний фонд бюджету територіальної громади у розмірі                           

61 262 920 гривень, що становить 2,56 відсотків видатків загального фонду 

бюджету територіальної громади, визначених цим пунктом.»; 
 

2) у пункті 5 цифри «2 207 294 644,50» замінити цифрами 

«2 502 922 069,50»; 
 

3) внести зміни до додатків 1, 3, 4, 6 рішення згідно з                           

додатками 1, 2, 3, 4 цього рішення. 

 

 

 

Секретар міської ради     Олег КОЛЮКА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Любов Бочкова 35 83 20 



11528000000

(код бюджету)

(грн)

усього

у тому 

числі 

бюджет 

розвитку

1 2 3 4 5 6

40000000 Офіційні трансферти +295 627 425 +133 240 +295 494 185

41000000 Від органів державного управління +295 627 425 +133 240 +295 494 185

41040000
Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим 

бюджетам
+133 240 +133 240

41040400

Інші дотації з місцевого бюджету  (за рахунок 

додаткової дотації з державного бюджету місцевим 

бюджетам для надання компенсації закладам 

комунальної форми власності) 

+133 240 +133 240

41050000
Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим 

бюджетам
+295 494 185 +295 494 185

41052900

Субвенція з місцевого бюджету на компенсацію

різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з

постачання теплової енергії та постачання гарячої

води згідно із Законом України "Про особливості

регулювання відносин на ринку природного газу та у

сфері теплопостачання під час дії воєнного стану та

подальшого відновлення їх функціонування" за

рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

+295 494 185 +295 494 185

Разом доходів +295 627 425 +133 240 +295 494 185

 Додаток 1

до  рішення Кропивницької міської ради

+ збільшено

- зменшено

 Найменування згідно                                                                                                 

з Класифікацією доходів бюджету

Загальний 

фонд

 (у редакції рішення Кропивницької міської ради від 15 листопада 2022 року № 1351)

"______" _______________ 2022 року № ______

Зміни до  доходів бюджету Кропивницької міської територіальної громади на 2022 рік,                                                           

визначених у додатку 1 до рішення Кропивницької міської ради від 16 грудня 2021 року № 1059 "Про бюджет 

Кропивницької міської територіальної громади на 2022 рік"

Спеціальний фонд

УсьогоКод



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

0200000 Виконавчий комітет міської ради -194 166 -194 166 -194 166 -194 166

0210100 0100 Державне управління -194 166 -194 166 -194 166 -194 166

0210150 0150 0111

Організаційне, інформаційно-аналітичне та 

матеріально-технічне забезпечення діяльності 

міської ради

-194 166 -194 166 -194 166 -194 166

0600000 Управління освіти +97 218 +97 218 +69 500 +97 218 +97 218

0611000 1000 Освіта +97 218 +97 218 +69 500 +97 218 +97 218

0611010 1010 0910 Надання дошкільної освіти +57 246 +57 246 +57 246 +57 246

0611030 1030
Надання загальної середньої освіти за 

рахунок освітньої субвенції

0611031 1031 0921
Надання загальної середньої освіти закладами 

загальної середньої освіти
+2 712 978 +2 712 978 +2 223 752 +2 712 978

0611032 1032 0922

Надання загальної середньої освіти 

спеціальними закладами загальної середньої 

освіти для дітей, які потребують корекції 

фізичного та/або розумового розвитку

-2 017 026 -2 017 026 -1 653 300 -2 017 026

0611035 1035 0922

Надання загальної середньої освіти навчально-

реабілітаційними центрами для дітей з 

особливими освітніми потребами, 

зумовленими складними порушеннями 

розвитку

-695 952 -695 952 -570 452 -695 952

0611090 1090

Підготовка кадрів закладами професійної 

(професійно-технічної) освіти та іншими 

закладами освіти

+3 857 +3 857 +3 857 +3 857

0611091 1091 0930

Підготовка кадрів закладами професійної 

(професійно-технічної) освіти та іншими 

закладами освіти за рахунок коштів місцевого 

бюджету

+3 857 +3 857 +3 857 +3 857

Додаток  2

до рішення Кропивницької міської ради

"____" __________ 2022 року № ______

Разом
комунальні 

послуги та 

енергоносії

Зміни до розподілу

у тому 

числі 

бюджет 

розвитку

усього
видатки 

розвитку

з них

Спеціальний фонд

з них

Загальний фонд

усього
видатки 

споживання оплата 

праці
оплата праці

комунальні 

послуги та 

енергоносії

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 15 листопада 2022 року № 1351)

Найменування головного розпорядника 

коштів/відповідального виконавця, найменування 

бюджетної програми згідно з Типовою програмною 

класифікацією видатків та кредитування місцевого 

бюджету

видатки 

розвитку

(грн)

видатки 

споживання

11528000000

(код бюджету)

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



2 Продовження  додатка 2

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

0611150 1150
Забезпечення діяльності інклюзивно-

ресурсних центрів
+69 500

0611152 1152 0990

Забезпечення діяльності інклюзивно-

ресурсних центрів за рахунок освітньої 

субвенції

+69 500

0613000 3000
Соціальний захист та соціальне 

забезпечення
+36 115 +36 115 +36 115 +36 115

0613241 3241 1090

Забезпечення діяльності інших закладів у 

сфері соціального захисту і соціального 

забезпечення

+36 115 +36 115 +36 115 +36 115

0800000 Департамент соціальної політики +36 022 +36 022 +36 022 +36 022

0813000 3000
Соціальний захист та соціальне 

забезпечення
+36 022 +36 022 +36 022 +36 022

0813100 3100

Надання соціальних та реабілітаційних 

послуг громадянам похилого віку, особам з 

інвалідністю, дітям з інвалідністю в 

установах соціального обслуговування

+26 435 +26 435 +26 435 +26 435

0813105 3105 1010
Надання реабілітаційних послуг особам з 

інвалідністю та дітям з інвалідністю
+26 435 +26 435 +26 435 +26 435

0813110 3110
Заклади і заходи з питань дітей та їх 

соціального захисту
+5 950 +5 950 +5 950 +5 950

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

+5 950 +5 950 +5 950 +5 950

0813240 3240 Інші заклади та заходи +3 637 +3 637 +3 637 +3 637

0813241 3241 1090

Забезпечення діяльності інших закладів у 

сфері соціального захисту і соціального 

забезпечення

+3 637 +3 637 +3 637 +3 637

1200000
Головне управління житлово-

комунального господарства
+194 166 +194 166 +194 166 +295 494 185 +295 494 185 +295 688 351

1210100 0100 Державне управління +194 166 +194 166 +194 166 +194 166

1210160 0160 0111
Керівництво і управління у сфері житлово-

комунального господарства
+194 166 +194 166 +194 166 +194 166



3 Продовження  додатка 2

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

1216000 6000 Житлово-комунальне господарство +295 494 185 +295 494 185 +295 494 185

1216070 6070
Регулювання цін/тарифів на житлово-

комунальні послуги
+295 494 185 +295 494 185 +295 494 185

1216072 6072 0640

Компенсація різниці в тарифах на теплову 

енергію, послуги з постачання теплової енергіі 

та постачання гарячої води  згідно  із Законом 

України  «Про особливості  регулювання  

відносин  на  ринку природного газу та у сфері 

теплопостачання під час діі военного стану та 

подальшого відновлення ïx функціонування», 

послуги з централізованого постачання 

холодной води та водовідведення (з 

використанням  внутрішньобудинкових  

систем), послуги  з централізованого 

водопостачання  i централізованого 

водовідведення згідно із Законом України «Про 

заходи, спрямовані на врегулювання 

заборгованості    теплопостачальних    та 

теплогенеруючих  організацій  та  підприемств 

централізованого водопостачання i 

водовідведення» за рахунок субвенціі з 

державного бюджету

+295 494 185 +295 494 185 +295 494 185

Всього видатків +133 240 +133 240 +69 500 +133 240 +295 494 185 +295 494 185 +295 627 425



(грн)

Код Класифікації 

доходу бюджету/ 

Код бюджету

Усього

41040400 / 

11100000000
+133 240

41052900 +295 494 185

11100000000 +295 494 185

Х +295 627 425

Х Х УСЬОГО за розділом І, ІІ, у тому числі: +295 627 425

Х Х загальний фонд +133 240

Х Х спеціальний фонд +295 494 185

                                          Додаток 3

                                          до рішення Кропивницької міської ради

1. Показники міжбюджетних трансфертів з інших бюджетів

Зміни до розподілу

                    "____" ___________  2022 року № ____

міжбюджетних трансфертів бюджету Кропивницької міської територіальної громади на 2022 рік, 

визначених в додатку 4 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 15 листопада 2022 року № 1351)

 (код бюджету)

11528000000

Найменування трансферту/ Найменування бюджету - надавача 

міжбюджетного трансферту

2. Інші дотації з місцевого бюджету / Обласний бюджет Кіровоградської 

області

Субвенція з місцевого бюджету на компенсацію різниці в тарифах на 

теплову енергію, послуги з постачання теплової енергії та постачання 

гарячої води згідно із Законом України "Про особливості регулювання 

відносин на ринку природного газу та у сфері теплопостачання під час 

дії воєнного стану та подальшого відновлення їх функціонування" за 

рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

Обласний бюджет Кіровоградської області

УСЬОГО

І. Трансферти до загального фонду бюджету

ІІ. Трансферти до спеціального фонду бюджету



Додаток 4

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 +97 218 +97 218

0611000 1000 Освіта +97 218 +97 218

0611010 1010 0910 Надання дошкільної освіти +57 246 +57 246

0611030 1030
Надання загальної середньої освіти за рахунок освітньої 

субвенції

0611031 1031 0921
Надання загальної середньої освіти закладами загальної 

середньої освіти
+2 712 978 +2 712 978

0611032 1032 0922

Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами 

загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції 

фізичного та/або розумового розвитку

-2 017 026 -2 017 026

0611035 1035 0922

Надання загальної середньої освіти навчально-

реабілітаційними центрами для дітей з особливими 

освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями 

розвитку

-695 952 -695 952

0611090 1090
Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-

технічної) освіти та іншими закладами освіти
+3 857 +3 857

0611091 1091 0930

Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-

технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок 

коштів місцевого бюджету

+3 857 +3 857

0613000 3000 Соціальний захист та соціальне забезпечення +36 115 +36 115

0613241 3241 1090
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального 

захисту і соціального забезпечення
+36 115 +36 115

0800000 Департамент соціальної політики +36 022 +36 022

0813000 3000 Соціальний захист та соціальне забезпечення +36 022 +36 022

+ збільшено

Найменування місцевої програми 

Програма розвитку освіти міста Кропивницького на 

2021-2025 роки

02.02.2021           

№ 95

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)

Дата і номер 

документа, 

яким 

затверджено 

місцеву 

програму

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 15 

листопада 2022 року № 1351)

Усього

Спеціальний фонд

Найменування головного розпорядника коштів/ відповідального виконавця, 

найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною 

класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету

- зменшено

11528000000

Загальний                    

фонд



2 Продовження додатка 4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0813100 3100

Надання соціальних та реабілітаційних послуг 

громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з 

інвалідністю в установах соціального обслуговування

+26 435 +26 435

0813105 3105 1010
Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та 

дітям з інвалідністю
+26 435 +26 435

0813110 3110 Заклади і заходи з питань дітей та їх соціального захисту +5 950 +5 950

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

Програма соціального захисту та соціальної 

підтримки окремих категорій населення міста на 

2017-2022 роки

17.01.2017    

№ 760
+5 950 +5 950

0813240 3240 Інші заклади та заходи +3 637 +3 637

0813241 3241 1090
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального 

захисту і соціального забезпечення
+3 637 +3 637

1200000
Головне управління житлово-комунального 

господарства
+295 494 185 +295 494 185

1216000 6000 Житлово-комунальне господарство +295 494 185 +295 494 185

1216070 6070 Регулювання цін/тарифів на житлово-комунальні послуги +295 494 185 +295 494 185

1216072 6072 0640

Компенсація різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з 

постачання теплової енергіі та постачання гарячої води  згідно  

із Законом України  «Про особливості  регулювання  відносин  

на  ринку природного газу та у сфері теплопостачання під час 

діі военного стану та подальшого відновлення ïx 

функціонування», послуги з централізованого постачання 

холодной води та водовідведення (з використанням  

внутрішньобудинкових  систем), послуги  з централізованого 

водопостачання  i централізованого водовідведення згідно із 

Законом України «Про заходи, спрямовані на врегулювання 

заборгованості    теплопостачальних    та теплогенеруючих  

організацій  та  підприемств централізованого водопостачання 

i водовідведення» за рахунок субвенціі з державного бюджету

Комплексна програма розвитку  житлово-комунального 

господарства та безпеки дорожнього руху в місті 

Кропивницькому на 2021-2025 роки                                       

(зі змінами)

02.02.2021             

№ 105
+295 494 185 +295 494 185

УСЬОГО +295 627 425 +133 240 +295 494 185



 

Пояснювальна записка 
 

до проєкту 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»  

 

З метою залучення субвенції з місцевого бюджету на компенсацію різниці 

в тарифах на теплову енергію, послуги з постачання теплової енергії та 

постачання гарячої води згідно із Законом України "Про особливості 

регулювання відносин на ринку природного газу та у сфері теплопостачання 

під час дії воєнного стану та подальшого відновлення їх функціонування" за 

рахунок відповідної субвенції з державного бюджету, додаткової дотації з 

державного бюджету місцевим бюджетам для надання компенсації закладам 

комунальної форми власності та, враховуючи пропозиції головних 

розпорядників коштів, фінансовим управлінням підготовлений проект рішення 

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». 

 

Додаток: порівняльна таблиця до проєкту 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» на 1 арк. 
 

 
 

 

 

Начальник фінансового управління    Любов БОЧКОВА 

 



Разом
Загальний 

фонд

Спеціальний 

фонд 

1. Виконавчий комітет 92 759,3 -194,2 -194,2

Державне управління  КПКВ 0150 (зарплата) 53 749,2 -194,2 -194,2

2. Управління освіти 1 403 865,2 97,2 97,2

Школи КПКВ 1031 (освітня субв) 413 598,1 2 713,0 2 713,0

Доп. Школа КПКВ 1032 (осв.субв) 15 970,8 -2 017,0 -2 017,0

Реаб.центр КПКВ 1035 (осв.субв) 6 998,3 -696,0 -696,0

Дод.дотація на покриття витрат за е/н серпня 2022 

р.

9 143,6 97,2 97,2

        -дошкільні заклади (КПКВ 1010) на е/н 7 196,3 57,2 57,2

        -заклади ПТНЗ (КПКВ 1091) на е/н 42,2 3,9 3,9

        -соцгцртожитки (КПКВ 3241) на е/н 23,5 36,1 36,1

3. Департамент соцполітики (за рах.дод.дотації) 112 855,3 36,0 36,0

Центр реабілітації (КПКВ 3105) дод.дотац на е/н 5 334,6 26,4 26,4

Соціальний гуртожиток (КПКВ 3111) дод.дотація 

на е/н

2 065,4 6,0 6,0

Притулок для бездомних (КПКВ 3241) 2 444,2 3,6 3,6

4. Головне управління ЖКГ 359 003,0 295 438,8 194,2 295 244,6

Державне управління  КПКВ 0160 (зарплата) 9 038,1 194,2 194,2

Компенсація різниці в тарифах на т/енергію за 

рах.субвенції  з державного б-ту (КПКВ 6072)
295 244,6 295 244,6

Інші субвенції (КПКВ 9770) обласному бюджету 

для ОКВП "Дніпро-Кіровоград"
1 141,9

ВИДАТКИ разом 2 831 731,1 295 377,9 133,2 295 244,6

ДОХОДИ разом 2 801 861,9

Офіційні трансферти 471 549,1 295 627,4 133,2 295 494,2

Інші дотації з місцевого бюджету  (за рахунок 

додаткової дотації з держ.бюджету місцевим 

бюджетам для надання компенсації закладам 

комунальної форми власності) (Код 41040400)

9 346,1 133,2 133,2

Субвенція з місцевого б-ту на компенсацію 

різниці в тарифах на т/енергію, ……... згідно із ЗУ 

"Про особливості регулювання відносин на ринку 

природного газу …….." за рах.відповід. субвенції 

з державного б-ту (код 41052900)

295 494,2 295 494,2

Фінансування -29 869,1

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ                                                                                                                                                                          

до  проєкту рішення Кропивницької міської ради № 1445 "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


