
ПРОЕКТ №     1005  

УКРАЇНА

КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМА СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

від 07 квітня 2017 року № 869

Про внесення змін до рішення 

Кіровоградської міської ради 

від 20 грудня 2016 року № 709

«Про міський бюджет на 2017 рік»

На підставі статей 14, 71, 72, 78, 85, 97, 102 Бюджетного кодексу України,

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

розпоряджень  голови  Кіровоградської  обласної  державної  адміністрації

від  20  березня  2017  року  №  125-р  «Про  перерозподіл  у  березні  2017  року

обсягів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг

та  житлових субсидій  населенню»,  від  27  березня  2017 року  № 141-р  «Про

розподіл  субвенції  з  державного  бюджету  місцевим  бюджетам  на  надання

державної підтримки особам з особливими освітніми потребами», від 03 квітня

2017 року № 165-р «Про розподіл субвенції з державного бюджету місцевим

бюджетам на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих

захворювань»,  враховуючи  пропозиції  головних  розпорядників  бюджетних

коштів, Кіровоградська міська рада 

В И Р І Ш И Л А:

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

1,  3,  4,  5  до рішення Кіровоградської  міської  ради від  20 грудня 2016 року

№ 709 «Про міський бюджет на 2017 рік» (зі  змінами, внесеними рішенням

Кіровоградської міської ради від 17 січня 2017 року № 757), згідно з додатками

1, 3, 4, 5.



2.  Залучити  для  фінансування  видатків  міського  бюджету  залишки

коштів,  що  склалися  станом  на  01  січня  2017  року:  по  загальному  фонду

вільний залишок коштів у сумі 380,0 тис. грн, по спеціальному фонду залишок

коштів бюджету розвитку у сумі 36 620,0 тис. грн.

Затвердити джерела фінансування міського бюджету на 2017 рік у новій

редакції згідно з додатком 2 до даного рішення.

3.  Внести  зміни  до  пункту  1  рішення  Кіровоградської  міської  ради

від 20 грудня 2016 року № 709 «Про міський бюджет на 2017 рік», виклавши

його у новій редакції:

«1. Визначити на 2017 рік:

-  доходи міського бюджету  у  сумі   2 104 621,1  тис.  грн,  в  тому числі

доходи  загального  фонду  міського  бюджету  –  2  049  066,7  тис.  грн,  доходи

спеціального фонду міського бюджету 55 554,4 тис. грн, у тому числі бюджету

розвитку 4 500,0 тис. грн згідно з додатком 1 цього рішення;

-  видатки міського бюджету у сумі  2 178 783,2 тис.  грн,  в  тому числі

видатки  загального  фонду  міського  бюджету  1 846 733,2  тис.  грн,  з  них

реверсна  дотація  23 619,2  тис.  грн,  видатки  спеціального  фонду  міського

бюджету 332 050,0 тис. грн; 

-  профіцит загального  фонду  міського  бюджету  у  сумі

238 641,8 тис. грн, напрямком використання якого визначити передачу коштів

із  загального  фонду  бюджету  до  бюджету  розвитку  (спеціального  фонду),

згідно з додатком 2 до цього рішення;

-  дефіцит спеціального  фонду  міського  бюджету  у  сумі

238 641,8 тис. грн, джерелом покриття якого визначити надходження коштів із

загального  фонду  міського  бюджету  до  бюджету  розвитку  (спеціального

фонду), згідно з додатком  2 до цього рішення.

4. 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

2



Код

10000000 +46 690 900,00 +46 690 900,00

11000000 +30 600 000,00 +30 600 000,00

11010000 +30 200 000,00 +30 200 000,00

11010100 +30 200 000,00 +30 200 000,00

11020000 +400 000,00 +400 000,00

11020200 +400 000,00 +400 000,00

14000000 +6 090 900,00 +6 090 900,00

14020000 +13 090 900,00 +13 090 900,00

14021900 +13 090 900,00 +13 090 900,00

14030000 +43 000 000,00 +43 000 000,00

14031900 +43 000 000,00 +43 000 000,00

14040000 -50 000 000,00 -50 000 000,00

18000000 +10 000 000,00 +10 000 000,00

18050000 +10 000 000,00 +10 000 000,00

18050400 +10 000 000,00 +10 000 000,00

20000000

22000000

22010000 +1 200 000,00 +1 200 000,00

22012500 +1 200 000,00 +1 200 000,00

22090000 -1 200 000,00 -1 200 000,00

22090100 -35 000,00 -35 000,00

22090200 -95 000,00 -95 000,00

22090400 -1 070 000,00 -1 070 000,00

+46 690 900,00 +46 690 900,00

40000000 +11 965 100,00 +11 965 100,00 0 0

41000000 +11 965 100,00 +11 965 100,00 0 0

41030000 +11 965 100,00 +11 965 100,00

41030800 +7 371 000,00 +7 371 000,00

41033600 +3 077 300,00 +3 077 300,00

41035400 +1 516 800,00 +1 516 800,00

+58 656 000,00 +58 656 000,00

Додаток 1

до рішення Кіровоградської міської ради

07 квітня 2017 року № 869

Зміни до доходів  міського бюджету на 2017 рік, 

визначених у додатку 1 до рішення Кіровоградської  міської  ради від 20 грудня 2016 року № 709

+ збільшено

- зменшено

(грн)

 Найменування доходів згідно із бюджетною класифікацією Всього Загальний фонд

Спеціальний фонд

Всього
в  т.ч. бюджет 

розвитку

Податкові надходження

Податки на доходи, податки на прибуток, податки на 

збільшення ринкової вартості

Податок та збір на доходи фізичних осіб (норматив відрахувань від 
контингенту міста - 60,00 %)

Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими 
агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати

Податок на прибуток підприємств

Податок на прибуток підприємств та фінансових установ 
комунальної власності

Внутрішні податки на товари та послуги

Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів 
(продукції)

Пальне

Акцизний податок з ввезених на митну територію України 
підакцизних товарів (продукції) 

Пальне

Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання 
роздрібної торгівлі підакцизних товарів

Місцеві податки

Єдиний податок 

Єдиний податок  з фізичних осіб

Неподаткові надходження

Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної 

господарської діяльності

Плата за надання адміністративних послуг

Плата за надання інших адміністративних послуг

Державне мито

Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення 
документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і 
дарування  

Державне мито, не віднесене до інших категорій  

Державне мито, пов`язане з видачею та оформленням закордонних 
паспортів (посвідок) та паспортів громадян України

Всього (без урахування трансфертів)

Офіційні трансферти

Від органів державного управління

Субвенції

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання 
пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, 
природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, 
квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових 
територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот 

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на 
відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих 
захворювань

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання 
державної підтримки особам з особливими освітніми потребами

Всього доходів



Код  Разом
Разом

1 2 3 4 5 6

200000

203000 0,00

203400 0,00

203410 Одержано 0,00

203420 0,00

206000 0,00

206110 0,00

206210 0,00

208000

208100

208200

208400 0,00

600000

601000 0,00

601110 0,00 0,00 0,00

601210 0,00 0,00 0,00

602000

602100

602200

602400 0,00

Додаток 2

до рішення Кіровоградської міської ради

07 квітня  2017 року № 869

Фінансування міського бюджету на 2017 рік, 

визначене у додатку 2 до рішення Кіровоградської міської ради від 20 грудня 2016 року № 709, 

у новій редакції

(грн)

Найменування 

згідно з класифікацією фінансування 
бюджету           

Загальний             
      фонд

Спеціальний фонд

в т.ч. бюджет 

розвитку

Внутрішнє фінансування 74 162 088,98 -204 133 546,68 278 295 635,66 277 944 936,66

Інше внутрішнє фінансування

Фінансування за рахунок єдиного 

казначейського рахунку

Повернено

Зміна обсягів депозитів і цінних 

паперів, що використовуються для 

управління ліквідністю

Повернення бюджетних коштів з 
депозитів

Розміщення бюджетних коштів на 
депозитах

Фінансування за рахунок зміни 

залишків коштів бюджетів
74 162 088,98 -204 133 546,68 278 295 635,66 277 944 936,66

у т.ч. за рахунок зміни залишку коштів 74 162 088,98 34 508 289,98 39 653 799,00 39 303 100,00

На початок періоду 98 236 770,33 58 353 166,36 39 883 603,97 39 479 025,13

На кінець періоду 24 074 681,35 23 844 876,38 229 804,97 175 925,13
Кошти, що передаються із загального 

фонду бюджету до бюджету розвитку 
(спеціального фонду)                                     

 

-238 641 836,66 238 641 836,66 238 641 836,66

Всього за типом кредитора 74 162 088,98 -204 133 546,68 278 295 635,66 277 944 936,66

Фінансування за активними 

операціями
74 162 088,98 -204 133 546,68 278 295 635,66 277 944 936,66

Зміна обсягів депозитів і цінних 

паперів, що використовуються для 

управління ліквідністю

Повернення бюджетних коштів з 
депозитів

Розміщення бюджетних коштів на 
депозитах

Зміни обсягів готівкових коштів 74 162 088,98 -204 133 546,68 278 295 635,66 277 944 936,66

у т.ч. за рахунок зміни залишку коштів 74 162 088,98 34 508 289,98 39 653 799,00 39 303 100,00

На початок періоду 98 236 770,33 58 353 166,36 39 883 603,97 39 479 025,13

На кінець періоду 24 074 681,35 23 844 876,38 229 804,97 175 925,13

Кошти, що передаються із загального 

фонду бюджету до бюджету розвитку 
(спеціального фонду)                                     

         

-238 641 836,66 238 641 836,66 238 641 836,66

Всього за типом боргового зобов'язання 74 162 088,98 -204 133 546,68 278 295 635,66 277 944 936,66



Разом

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

0300000 +380 000,00 +380 000,00 +3 320 000,00 +3 320 000,00 +3 320 000,00 +3 700 000,00

0310000 +380 000,00 +380 000,00 +3 320 000,00 +3 320 000,00 +3 320 000,00 +3 700 000,00

0318000 8000 +380 000,00 +380 000,00 +3 320 000,00 +3 320 000,00 +3 320 000,00 +3 700 000,00

0318370 8370 0180 +380 000,00 +380 000,00 +3 320 000,00 +3 320 000,00 +3 320 000,00 +3 700 000,00

1000000 +1 266 800,00 +1 266 800,00 +2 582 700,00 -2 074 800,00 +250 000,00 +250 000,00 +250 000,00 +1 516 800,00

1010000 +1 266 800,00 +1 266 800,00 +2 582 700,00 -2 074 800,00 +250 000,00 +250 000,00 +250 000,00 +1 516 800,00

1011000 1000 +1 266 800,00 +1 266 800,00 +2 582 700,00 -2 074 800,00 +250 000,00 +250 000,00 +250 000,00 +1 516 800,00

+1 266 800,00 +1 266 800,00 +997 400,00 +250 000,00 +250 000,00 +250 000,00 +1 516 800,00

1011020 1020 0921 +1 266 800,00 +1 266 800,00 +997 400,00 +250 000,00 +250 000,00 +250 000,00 +1 516 800,00

+1 266 800,00 +1 266 800,00 +997 400,00 +250 000,00 +250 000,00 +250 000,00 +1 516 800,00

1011100 1100 0930 +1 585 300,00 -2 074 800,00

1400000 +3 077 300,00 +3 077 300,00 +4 290 900,00 +4 290 900,00 +4 290 900,00 +7 368 200,00

1410000 +3 077 300,00 +3 077 300,00 +4 290 900,00 +4 290 900,00 +4 290 900,00 +7 368 200,00

1412000 2000 +3 077 300,00 +3 077 300,00 +4 290 900,00 +4 290 900,00 +4 290 900,00 +7 368 200,00

+3 077 300,00 +3 077 300,00 +3 077 300,00

1412010 2010 0731 +2 876 900,00 +2 876 900,00 +2 876 900,00 +2 876 900,00

1412030 2030 0731 +51 200,00 +51 200,00 +51 200,00

+51 200,00 +51 200,00 +51 200,00

1412120 2120 0721 +125 500,00 +125 500,00 +1 414 000,00 +1 414 000,00 +1 414 000,00 +1 539 500,00

+125 500,00 +125 500,00 +125 500,00

1412180 2180 0726 +2 900 600,00 +2 900 600,00 +2 900 600,00

+2 900 600,00 +2 900 600,00 +2 900 600,00

2400000 -284 000,00

2410000 -284 000,00

2414000 4000 -284 000,00

2414030 4030 0822 -284 000,00

4000000 +500 000,00 +500 000,00 +2 950 000,00 +2 950 000,00 +2 950 000,00 +3 450 000,00

4010000 +500 000,00 +500 000,00 +2 950 000,00 +2 950 000,00 +2 950 000,00 +3 450 000,00

4016000 6000 +500 000,00 +500 000,00 +2 950 000,00 +2 950 000,00 +2 950 000,00 +3 450 000,00

4016020 6020 +1 500 000,00 +1 500 000,00 +1 500 000,00 +1 500 000,00

4016021 6021 0610 +1 500 000,00 +1 500 000,00 +1 500 000,00 +1 500 000,00

4016060 6060 0620 +500 000,00 +500 000,00 +1 450 000,00 +1 450 000,00 +1 450 000,00 +1 950 000,00

4700000 +2 250 000,00 +2 250 000,00 +2 250 000,00 +2 250 000,00

4710000 +2 250 000,00 +2 250 000,00 +2 250 000,00 +2 250 000,00

4711000 1000 +1 350 000,00 +1 350 000,00 +1 350 000,00 +1 350 000,00

4711020 1020 0921 +1 350 000,00 +1 350 000,00 +1 350 000,00 +1 350 000,00

4718600 8600 0133 +900 000,00 +900 000,00 +900 000,00 +900 000,00

6500000 +70 000 000,00 +70 000 000,00 +70 000 000,00 +70 000 000,00

6510000 +70 000 000,00 +70 000 000,00 +70 000 000,00 +70 000 000,00

6517400 7400 +70 000 000,00 +70 000 000,00 +70 000 000,00 +70 000 000,00

6517470 7470 0490 +70 000 000,00 +70 000 000,00 +70 000 000,00 +70 000 000,00

7600000 +7 371 000,00 +7 371 000,00 +7 371 000,00

7610000 +7 371 000,00 +7 371 000,00 +7 371 000,00

+7 371 000,00 +7 371 000,00 +7 371 000,00

7618320 8320 0180 +7 371 000,00 +7 371 000,00 +7 371 000,00

+12 595 100,00 +12 595 100,00 +2 298 700,00 -2 074 800,00 +83 060 900,00 +83 060 900,00 +83 060 900,00 +95 656 000,00

Додаток  3

до рішення Кіровоградської міської ради

07 квітня  2017 року № 869

Зміни до видатків міського бюджету на 2017 рік, 

визначених у додатку 3 до рішення Кіровоградської міської ради від 20 грудня 2016 року № 709
+ збільшено
- зменшено

грн

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

Найменування головного розпорядника, 

відповідального виконавця, бюджетної програми або 

напряму видатків згідно з типовою відомчою/типовою 

програмною класифікацією видатків кредитування 

бюджету

Видатки загального фонду Видатки спеціального фонду

Всього
видатки 

споживання

з них: видатк

и 
розвитк

у

Всього
 видатки 

споживанн
я

з них:

видатки розвитку

з них:

 оплата праці 
комунальні послуги 

та енергоносії

 оплата 

праці 

комунальні 

послуги та 

енергоносії
бюджет розвитку

Виконавчий комітет міської ради (головний 

розпорядник)

Виконавчий комітет міської ради 
(відповідальний виконавець)

Видатки, не віднесені до основних груп

Субвенція з місцевого бюджету державному 
бюджету на виконання програм соціально-
економічного та культурного розвитку 
регіонів 

Управління освіти (головний розпорядник)

Управління освіти (відповідальний виконавець)

Освіта

за рахунок субвенції з державного бюджету 
на надання державної підтримки особам з 
особливими освітніми потребами

Надання загальної середньої освіти 
загальноосвітніми навчальними закладами (в 
т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при 
школі), спеціалізованими школами, ліцеями, 
гімназіями, колегіумами

за рахунок субвенції з державного бюджету 
на надання державної підтримки особам з 
особливими освітніми потребами

Підготовка робітничих кадрів професійно-
технічними закладами та іншими закладами 
освіти

Управління охорони здоров’я (головний 

розпорядник)

Управління охорони здоров’я (відповідальний 
виконавець)

Охорона здоров'я 

за рахунок субвенції з державного бюджету 
на відшкодування вартості лікарських засобів 
для лікування окремих захворювань

Багатопрофільна стаціонарна медична 
допомога населенню

Спеціалізована стаціонарна медична допомога 
населенню

за рахунок субвенції з державного бюджету 
на відшкодування вартості лікарських засобів 
для лікування окремих захворювань

Амбулаторно-поліклінічна допомога 
населенню

за рахунок субвенції з державного бюджету 
на відшкодування вартості лікарських засобів 
для лікування окремих захворювань

Первинна медична допомога населенню

за рахунок субвенції з державного бюджету 
на відшкодування вартості лікарських засобів 
для лікування окремих захворювань

Відділ культури та туризму (головний 

розпорядник)

Відділ культури та туризму (відповідальний 
виконавець)

Культура і мистецтво

Фiлармонiї, музичнi колективи i ансамблі та 
iншi мистецькі  заклади та заходи

Головне управління житлово-комунального 

господарства (головний розпорядник)

Головне управління житлово-комунального 
господарства (відповідальний виконавець)

Житлово-комунальне господарство

Капітальний ремонт об’єктів житлового 
господарства

Капітальний ремонт житлового фонду

Благоустрій міст, сіл, селищ

Управління капітального будівництва 

(головний розпорядник)

Управління капітального будівництва  
(відповідальний виконавець)

Освіта

Надання загальної середньої освіти 
загальноосвітніми навчальними закладами (в 
т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при 
школі), спеціалізованими школами, ліцеями, 
гімназіями, колегіумами

Інші видатки

Управління розвитку транспорту та зв'язку 
(головний розпорядник)

Управління розвитку транспорту та зв'язку 
(відповідальний виконавець)

Інші послуги, пов'язані з економічною 

діяльністю

Внески до статутного капіталу суб’єктів 
господарювання

Фінансове управління  (в частині 
міжбюджетних трансфертів, резервного фонду 

 та загальноміських видатків) 

Фінансове управління  (в частині 
міжбюджетних трансфертів, резервного 

фонду  та загальноміських видатків) 

Субвенції з державного бюджету місцевим 

бюджетам

Субвенція з державного бюджету місцевим 
бюджетам на надання пільг та житлових 
субсидій населенню на оплату електроенергії, 
природного газу, послуг тепло-, 
водопостачання і водовідведення, квартирної 
плати (утримання будинків і споруд та 
прибудинкових територій), вивезення 
побутового сміття та рідких нечистот 

Всього видатків



Код бюджету РАЗОМ

ВСЬОГО

11201602000

11201601000 +38 520 085,00 +38 520 085,00 +38 520 085,00

+7 371 000,00 +7 371 000,00 +7 371 000,00

                             Додаток 4

              до рішення Кіровоградської міської ради

                             07 квітня 2017 року № 869

 Зміни до міжбюджетних трансфертів з міського бюджету 
місцевим/державному бюджетам на 2017 рік, визначених  у додатку 4  

до рішення Кіровоградської міської ради від 20 грудня 2016 року № 709 
                                                                            

+ збільшено

- зменшено

(грн)

Назва місцевого бюджету 

адміністративно-

територіальної одиниці  

Загальний фонд

Субвенції з державного бюджету на:

надання пільг та житлових субсидій 
населенню на оплату електроенергії, 

природного газу, послуг тепло-, 
водопостачання і водовідведення, 

квартирної плати (утримання 
будинків і споруд та прибудинкових 

територій), вивезення побутового 
сміття та рідких нечистот 

Бюджет Подільського 
(Ленінського) району

-31 149 085,00 -31 149 085,00 -31 149 085,00

Бюджет Фортечного 
(Кіровського) району

Всього



0300000 +3 320 000,00

0310000 +3 320 000,00

0318000 8000 +3 320 000,00

0318370 8370 0180 +3 320 000,00

1000000 +250 000,00

1010000 +250 000,00

1011000 1000 +250 000,00

1011020 1020 0921 +250 000,00

+250 000,00

1400000 +4 290 900,00

1410000 +4 290 900,00

1412000 2000 +4 290 900,00

1412010 2010 0731 +2 876 900,00

1412120 2120 0721 +1 414 000,00

4000000 +2 950 000,00

4010000 +2 950 000,00

4016000 6000 +2 950 000,00

4016020 6020 +1 500 000,00

4016021 6021 0610 +1 500 000,00

4016060 6060 0620 +1 450 000,00

4700000 +2 250 000,00

4710000 +2 250 000,00

4711000 1000 +1 350 000,00

4711020 1020 0921 +1 350 000,00

4718600 8600 0133 +900 000,00

6500000 +70 000 000,00

6510000 +70 000 000,00

6517400 7400 +70 000 000,00

6517470 7470 0490 +70 000 000,00

+70 000 000,00

+83 060 900,00

Додаток  5

до рішення Кіровоградської міської ради 

07 квітня  2017 року № 869

Зміни до переліку об’єктів, видатки на які у 2017 році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку, 

визначеного у додатку 5 до рішення Кіровоградської міської ради від 20 грудня 2016 року № 709
+ збільшено
- зменшено

грн

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

Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми 
або напряму видатків

згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ/ТКВКБМС

Назва об’єктів відповідно  до проектно- 

кошторисної документації тощо

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 

Виконавчий комітет міської ради (головний розпорядник)

Виконавчий комітет міської ради (відповідальний виконавець)

Видатки, не віднесені до основних груп

Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання 
програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів 
(для управління Служби безпеки України у Кіровоградській області 
на заходи по забезпеченню виконання Міської програми протидії 
тероризму у 2017 році)

Капітальні трансферти підприємствам 
(установам, організаціям)

Управління освіти (головний розпорядник)

Управління освіти (відповідальний виконавець)

Освіта

Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними 
закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), 
спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами 

Капітальні видатки

за рахунок субвенції з державного бюджету на надання державної 
підтримки особам з особливими освітніми потребами

Управління охорони здоров'я (головний розпорядник)

Управління охорони здоров'я (відповідальний виконавець)

Охорона здоров'я 

Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню Капітальні видатки

Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню Капітальні видатки

Головне управління житлово-комунального господарства  
(головний розпорядник)

Головне управління житлово-комунального господарства  
(відповідальний виконавець)

Житлово-комунальне господарство

Капітальний ремонт об’єктів житлового господарства Капітальні видатки

Капітальний ремонт житлового фонду Капітальні видатки

Благоустрій міст, сіл, селищ Капітальні видатки

Управління капітального будівництва (головний розпорядник)

Управління капітального будівництва (відповідальний виконавець)

Освіта

Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними 
закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), 
спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами

Капітальні видатки

Інші видатки Капітальні видатки

Управління розвитку транспорту та зв'язку                             
(головний розпорядник)

Управління розвитку транспорту та зв'язку                (відповідальний 
виконавець)

Інші послуги, пов'язані з економічною діяльністю

Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання
Капітальні трансферти підприємствам 

(установам, організаціям)

КП "Електротранс"

РАЗОМ бюджет розвитку
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