
УКРАЇНА 

 

КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

СЬОМА СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 20 грудня 2016 року       № 734 

Про внесення змін до рішення  

Кіровоградської міської ради  

від 24 грудня 2015 року № 40 

«Про міський бюджет на 2016 рік» 

 

На підставі статей 71, 72, 78, 97, 101, 102 Бюджетного кодексу України, 

статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», постанови 

Кабінету Міністрів України від 19 жовтня 2016 року № 719 «Питання 

забезпечення житлом сімей загиблих військовослужбовців, які брали 

безпосередню участь в антитерористичній операції, а також інвалідів І-ІІ групи 

з числа військовослужбовців, які брали участь у зазначеній операції, та 

потребують поліпшення житлових умов» та розпорядження Кабінету Міністрів 

України від 07 грудня 2016 року № 942-р «Про перерозподіл деяких видатків 

державного бюджету, передбачених Міністерству соціальної політики на               

2016 рік», Кіровоградська міська рада  

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Внести зміни до показників міського бюджету, визначених у додатках      

1, 2, 3, 4, 5 до рішення Кіровоградської міської ради від 24 грудня 2015 року                          

№ 40 «Про міський бюджет на 2016 рік» (зі змінами, внесеними рішеннями 

Кіровоградської міської ради від 19 січня 2016 року № 45, від 29 березня                      

2016 року № 135, від 10 червня 2016 року № 312, від 30 липня 2016 року                        

№ 464, від 16 вересня 2016 року № 559, від 02 листопада 2016 року № 587,               

від 08 грудня 2016 року № 701), згідно з додатками 1, 2, 3, 4, 5. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з питань бюджету, податків, фінансів, планування та соціально-

економічного розвитку. 

 

 

Міський голова           А. Райкович 
 

 

 

 

Бочкова 24 35 30 

 



(грн)

Всього

у  т.ч. 

бюджет 

розвитку

40000000 Офіційні трансферти +206 091,07 +206 091,07

41000000 Від органів державного управління +206 091,07 +206 091,07

41030000 Субвенції +206 091,07 +206 091,07

41030600

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам

на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим

сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам,

тимчасової державної допомоги дітям та допомоги на

догляд за інвалідами І чи ІІ групи внаслідок психічного

розладу

-1 225 926,72 -1 225 926,72

41036100

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 

на будівництво (придбання) житла для сімей загиблих 

військовослужбовців, які брали безпосередню участь в 

антитерористичній операції, а також для інвалідів             

I - II групи з числа військовослужбовців, які брали 

участь у зазначеній операції, та потребують поліпшення 

житлових умов 

+1 432 017,79 +1 432 017,79

Всього доходів +206 091,07 +206 091,07

Спеціальний фонд

ВсьогоКод
 Найменування доходів згідно із бюджетною 

класифікацією 
Загальний фонд

- зменшено

Зміни до доходів  міського бюджету на 2016 рік, 

визначених у додатку 1 до рішення Кіровоградської міської ради                                                             

від 24 грудня 2015 року № 40

Додаток 1

до рішення Кіровоградської міської ради

20 грудня 2016 року № 734

+ збільшено



+ збільшено

- зменшено

1 2 3 4 5 6

200000 Внутрішнє фінансування +50 000,00 -50 000,00 -50 000,00

203000 Інше внутрішнє фінансування

203400
Фінансування за рахунок єдиного 

казначейського рахунку

203410 Одержано

203420 Повернено

206000

Зміна обсягів депозитів і цінних паперів, 

що використовуються для управління 

ліквідністю

206110 Повернення бюджетних коштів з депозитів

206210
Розміщення бюджетних коштів на 

депозитах

208000
Фінансування за рахунок зміни залишків 

коштів бюджетів
+50 000,00 -50 000,00 -50 000,00

у т.ч. за рахунок зміни залишку коштів

208100 На початок періоду

208200 На кінець періоду

208400

Кошти, що передаються із загального фонду 

бюджету до бюджету розвитку 

(спеціального фонду)                                      

+50 000,00 -50 000,00 -50 000,00

Всього за типом кредитора +50 000,00 -50 000,00 -50 000,00

600000 Фінансування за активними операціями +50 000,00 -50 000,00 -50 000,00

601000

Зміна обсягів депозитів і цінних паперів, 

що використовуються для управління 

ліквідністю

601110 Повернення бюджетних коштів з депозитів

601210
Розміщення бюджетних коштів на 

депозитах

602000 Зміни обсягів готівкових коштів +50 000,00 -50 000,00 -50 000,00

у т.ч. за рахунок зміни залишку коштів

602100 На початок періоду

602200 На кінець періоду

602400

Кошти, що передаються із загального фонду 

бюджету до бюджету розвитку 

(спеціального фонду)                                              

+50 000,00 -50 000,00 -50 000,00

Всього за типом боргового зобов'язання +50 000,00 -50 000,00 -50 000,00

Разом
Разом

Додаток 2

          (грн)

до рішення Кіровоградської міської ради

20 грудня 2016 року № 734

Зміни до фінансування міського бюджету на 2016 рік,                                      

визначеного у додатку 2 до рішення Кіровоградської міської ради від 24 грудня 2015 року № 40                                              

в т.ч. бюджет 

розвитку

Код  

Найменування 

згідно з класифікацією фінансування 

бюджету           

Загальний                   

фонд

Спеціальний фонд



(грн)

з них:

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

03 Виконавчий комітет міської ради +50 000,00 +50 000,00 -50 000,00 -50 000,00 -50 000,00

090000 Соціальний захист та соціальне забезпечення

090412 1090 Інші видатки на соціальний захист населення -5 000,00 -5 000,00 -5 000,00

091209 1030
Фінансова підтримка громадських організацій 

інвалідів і ветеранів
+5 000,00 +5 000,00 +5 000,00

210107 0380
Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки 

місцевого значення
+50 000,00 +50 000,00 -50 000,00 -50 000,00 -50 000,00

76

Фінансове управління  (в частині 

міжбюджетних трансфертів, резервного фонду  

та загальноміських видатків) 

+206 091,07 -1 225 926,72 +1 432 017,79 +206 091,07

Субвенції з державного бюджету місцевим 

бюджетам
+206 091,07 -1 225 926,72 +1 432 017,79 +206 091,07

250326 0180

Субвенція з державного бюджету місцевим 

бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, 

малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства,  

дітям-інвалідам, тимчасової державної 

допомоги дітям та допомоги на догляд за 

інвалідами І чи ІІ групи внаслідок психічного 

розладу

-1 225 926,72 -1 225 926,72 -1 225 926,72

250384 0180

Субвенцiя з державного бюджету мiсцевим 

бюджетам на будiвництво (придбання) житла 

для сiмей загиблих вiйськовослужбовцiв, якi 

брали безпосередню участь в антитерористичнiй 

операцiї, а також для iнвалiдiв I–II групи з числа 

вiйськовослужбовцiв, якi брали участь у 

зазначенiй операцiї, та потребують полiпшення 

житлових умов 

+1 432 017,79 +1 432 017,79 +1 432 017,79

Всього видатків +256 091,07 -1 175 926,72 +1 432 017,79 -50 000,00 -50 000,00 -50 000,00 +206 091,07

Всього

Видатки спеціального фонду

видатки 

розвитку

видатки 

споживання

Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевого 

бюджету

Код 

тимчасової 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевого 

бюджету

Код 

функціональ-

ної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Найменування згідно з типовою відомчою/типовою 

програмною/тимчасовою класифікацією видатків та 

кредитування місцевого бюджету

- зменшено

Видатки загального фонду 

з них:

Разом опла-

та 

праці 

видатки розвитку

Додаток  3

+ збільшено

до рішення Кіровоградської міської ради

визначених у додатку 3 до рішення Кіровоградської міської ради від  24 грудня 2015 року № 40 

20 грудня 2016 року № 734

Зміни до видатків міського бюджету на 2016 рік, 

бюджет               

розвитку

Всього

комуна-

льні 

послуги 

та 

енерго-

носії

 оплата праці 

комунальні 

послуги та 

енергоносії

з них:

 видат-

ки 

спожи

вання



Додаток 4

до рішення Кіровоградської міської ради

20 грудня 2016 року № 734

+ збільшено

- зменшено

(грн)

соціальний 

захист та 

соціальне 

забезпечення

житлово-

комунальне 

господарство

надання інших 

передбачених 

законо-

давством пільг

11201601000
Бюджет Фортечного 

(Кіровського) району 
+35 809,56 -676 637,10 +712 446,66 +25 700,00 -20 400,00 -5 300,00 +35 809,56

11201602000
Бюджет Подільського 

(Ленінського) району 
+170 281,51 -549 289,62 +719 571,13 +170 281,51

Всього +206 091,07 -1 225 926,72 +1 432 017,79 +25 700,00 -20 400,00 -5 300,00 +206 091,07

районним у місті бюджетам на:
виплату допомоги сім'ям з 

дітьми, малозабезпеченим 

сім'ям, інвалідам з 

дитинства, дітям-інвалідам, 

тимчасової державної 

допомоги дітям та 

допомоги на догляд за 

інвалідами І чи ІІ групи 

внаслідок психічного 

розладу

ВСЬОГО

Загальний фонд

 будiвництво (придбання) житла 

для сiмей загиблих 

вiйськовослужбовцiв, якi брали 

безпосередню участь в 

антитерористичнiй операцiї, а 

також для iнвалiдiв I–II групи з 

числа вiйськовослужбовцiв, якi 

брали участь у зазначенiй 

операцiї, та потребують 

полiпшення житлових умов 

 Зміни до показників міжбюджетних трансфертів між міським бюджетом міста Кіровограда та іншими бюджетами на 2016 рік, визначених  у додатку 4  до рішення 

Кіровоградської міської ради від 24 грудня 2015 року № 40                                                                             

Код бюджету

Назва місцевого 

бюджету 

адміністративно-

територіальної 

одиниці  

РАЗОМ

Міжбюджетні трансферти

Субвенція з державного бюджету на:

ВСЬОГО

Інші субвенції: 



Додаток  5

до рішення Кіровоградської міської ради 

20 грудня 2016 року № 735

 

+ збільшено

- зменшено

03 -50 000,00

210107 0380 -50 000,00

-50 000,00

Найменування

згідно з типовою відомчою/типовою програмною/тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету

Назва об’єктів відповідно до проектно-кошторисної документації; тощо

РАЗОМ бюджет розвитку

Виконавчий комітет міської ради

Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення

Зміни до переліку об’єктів, видатки на які у 2016  році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку,

Загальний обсяг 

фінансування 

будівництва 

Відсоток 

завершеності  

будівництва об'єктів 

на майбутні роки 

 Всього видатків на 

завершення 

будівництва об’єктів 

на майбутні роки 

Разом видатків                           

на поточний рік 

         (грн)

Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевого 

бюджету

визначеного у додатку 5 до рішення  Кіровоградської міської ради від 24 грудня 2015 року № 40

Код тимчасової 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевого 

бюджету

Код 

функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету


