
ПРОЕКТ №     1030-1  
(доопрацьований)

УКРАЇНА

КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА

ДЕВ’ЯТА СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

від 27 червня 2017 року № 980

Про внесення змін до рішення 
Кіровоградської міської ради 
від 20 грудня 2016 року № 709
«Про міський бюджет на 2017 рік»

На підставі статей 71, 72, 78, 97, 101, 105, 116, 117 Бюджетного кодексу
України, статті  26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
розпорядження Кабінету Міністрів України від 11 травня 2017 року № 310-р
«Деякі  питання  розподілу  у  2017  році  субвенції  з  державного  бюджету
місцевим  бюджетам  на  здійснення  заходів  щодо  соціально-економічного
розвитку  окремих  територій»,  рішення  Кіровоградської  обласної  ради
від 19 травня 2017 року № 293 «Про внесення змін до рішення обласної ради
від  23  грудня  2016  року  №  198  «Про  обласний  бюджет  на  2017  рік»,
розпоряджень  голови  Кіровоградської  обласної  державної  адміністрації
від 14 червня 2017 року № 283-р «Про внесення змін до обсягів субвенцій з
державного  бюджету  місцевим  бюджетам  на  надання  пільг  та  житлових
субсидій населенню у червні 2017 року» та від 19 червня 2017 року № 289-р
«Про  затвердження  розподілу  субвенції  з  державного  бюджету  (на  виплату
грошової компенсації за належні для  отримання жилі приміщення для деяких
категорій  осіб)»,  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 рішеннями
Кіровоградської  міської  ради  від  17  січня  2017  року  №  757,  від  07  квітня
2017 року № 869, від 20 червня 2017 року № 975), згідно з додатками 1, 3, 4, 5.



2.  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  925,7  тис.  грн,  в  тому  числі
доходи  загального  фонду  міського  бюджету  –  2 041 220,7  тис.  грн,  доходи
спеціального фонду міського бюджету 63 705,0 тис. грн, у тому числі бюджету
розвитку 4 500,0 тис. грн згідно з додатком 1 цього рішення;

-  видатки міського бюджету у сумі  2 201 132,6 тис.  грн,  в  тому числі
видатки  загального  фонду  міського  бюджету  1 848 216,4 тис.  грн,  з  них
реверсна  дотація  23 619,2  тис.  грн,  видатки  спеціального  фонду  міського
бюджету 352 916,2 тис. грн; 

-  профіцит загального  фонду  міського  бюджету  у  сумі
249 557,4 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
249 557,4 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

40000000 -11 321 994,55 -11 321 994,55

41000000 -11 321 994,55 -11 321 994,55

41030000 -11 321 994,55 -11 321 994,55

41030800 -22 574 998,00 -22 574 998,00

41034500 +10 000 000,00 +10 000 000,00

41035000 +350 000,00 +350 000,00

41036100 +903 003,45 +903 003,45

-11 321 994,55 -11 321 994,55

Додаток 1
до рішення Кіровоградської міської ради

27 червня 2017 року № 980

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

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 
здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку 
окремих територій

Інші субвенції (з обласного бюджету)

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на 
виплату грошової компенсації за належні для отримання 
жилі приміщення для сімей загиблих осіб, визначених 
абзацами 5-8 пункту 1 статті 10,  а також для осіб з  
інвалідністю I - II групи, визначених абзацами 11-14 частини 
другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, 
гарантії їх соціального захисту", та осіб, які втратили 
функціональні можливості нижніх кінцівок, інвалідність 
яких настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або 
захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в 
антитерористичній операції, та потребують поліпшення 
житлових умов 

Всього доходів



Код  Разом
Разом

1 2 3 4 5 6

200000

203000

203400

203410 Одержано

203420

206000

206110

206210

208000

208100

208200

208400

600000

601000

601110

601210

602000

602100

602200

602400

Додаток 2

до рішення Кіровоградської міської ради

27 червня 2017 року № 980

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 96 206 888,98 -193 004 260,68 289 211 149,66 287 753 135,66

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

96 206 888,98 -193 004 260,68 289 211 149,66 287 753 135,66

у т.ч. за рахунок зміни залишку коштів 96 206 888,98 56 553 089,98 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 2 029 881,35 1 800 076,38 229 804,97 175 925,13
Кошти, що передаються із загального 

фонду бюджету до бюджету розвитку 
(спеціального фонду)                                     

 

-249 557 350,66 249 557 350,66 248 450 035,66

Всього за типом кредитора 96 206 888,98 -193 004 260,68 289 211 149,66 287 753 135,66

Фінансування за активними 
операціями

96 206 888,98 -193 004 260,68 289 211 149,66 287 753 135,66

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 96 206 888,98 -193 004 260,68 289 211 149,66 287 753 135,66

у т.ч. за рахунок зміни залишку коштів 96 206 888,98 56 553 089,98 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 2 029 881,35 1 800 076,38 229 804,97 175 925,13
Кошти, що передаються із загального 

фонду бюджету до бюджету розвитку 
(спеціального фонду)                                     

         

-249 557 350,66 249 557 350,66 248 450 035,66

Всього за типом боргового зобов'язання 96 206 888,98 -193 004 260,68 289 211 149,66 287 753 135,66



Разом

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

0300000 +3 999 500,00 +3 999 500,00 +3 278 300,00 +3 999 500,00

0310000 +3 999 500,00 +3 999 500,00 +3 278 300,00 +3 999 500,00

0310170 0170 0111 +3 999 500,00 +3 999 500,00 +3 278 300,00 +3 999 500,00

1000000 +3 697 649,40 +3 697 649,40 +2 120 695,00 +459 500,00 +459 500,00 +459 500,00 +4 157 149,40

1010000 +3 697 649,40 +3 697 649,40 +2 120 695,00 +459 500,00 +459 500,00 +459 500,00 +4 157 149,40

1010180 0180 0111 +802 500,00 +802 500,00 +657 800,00 +802 500,00

1011000 1000 +2 895 149,40 +2 895 149,40 +1 462 895,00 +459 500,00 +459 500,00 +459 500,00 +3 354 649,40

+350 000,00 +350 000,00 +350 000,00

1011010 1010 0910 -200 000,00 -200 000,00 -200 000,00
1011010 1010 0910 +200 000,00 +200 000,00 +200 000,00

1011020 1020 0921 +898 931,40 +898 931,40 +459 500,00 +459 500,00 +459 500,00 +1 358 431,40

1011070 1070 0922 +50 000,00 +50 000,00 +50 000,00

1011100 1100 0930 +2 146 218,00 +2 146 218,00 +1 462 895,00 +2 146 218,00

1011100 1100 0930 +350 000,00 +350 000,00 +350 000,00

1100000 +443 001,00 +443 001,00 +173 600,00 -231 201,00 -231 201,00 -231 201,00 +211 800,00

1110000 +443 001,00 +443 001,00 +173 600,00 -231 201,00 -231 201,00 -231 201,00 +211 800,00

1110180 0180 0111 +211 800,00 +211 800,00 +173 600,00 +211 800,00

1113000 3000 +231 201,00 +231 201,00 -231 201,00 -231 201,00 -231 201,00

1113140 3140 -231 201,00 -231 201,00 -231 201,00 -231 201,00

1113143 3143 1040 -231 201,00 -231 201,00 -231 201,00 -231 201,00

1113160 3160 1040 +231 201,00 +231 201,00 +231 201,00

Додаток  3
до рішення Кіровоградської міської ради
27 червня 2017 року № 980

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:

видатки 
розвитку Всього

 видатки 
спожи-
вання

з них:

видатки розвитку

з них:

 оплата праці 
комунальні 
послуги та 
енергоносії

 оплата 
праці 

комуна-
льні 

послуги та 
енергоносі

ї

бюджет розвитку

Виконавчий комітет міської ради (головний 
розпорядник)

Виконавчий комітет міської ради (відповідальний 
виконавець)

Організаційне, інформаційно-аналітичне та 
матерально-технічне забезпечення діяльності міської 
ради

Управління освіти (головний розпорядник)

Управління освіти (відповідальний виконавець)

Керівництво і управління у сфері освіти 

Освіта

з них за рахунок іншої субвенції з обласного бюджету

Дошкільна освіта 
з них громадський бюджет

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

Надання загальної середньої освіти спеціальними 
загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та 
іншими навчальними закладами для дітей, які 
потребують корекції фізичного та (або) розумового 
розвитку (громадський бюджет)

Підготовка робітничих кадрів професійно-технічними 
закладами та іншими закладами освіти 

з них за рахунок іншої субвенції з обласного бюджету 
на проведення поточного ремонту ДНЗ "Професійно-
технічне училище № 8 м.Кіровограда")

Відділ сім'ї та молоді (головний розпорядник)

Відділ сім'ї та молоді (відповідальний виконавець)

Керівництво і управління у сфері сім'ї та молоді

Соціальний захист та соціальне забезпечення

Реалізація державної політики у молодіжній сфері

Інші заходи та заклади молодіжної політики 
(встановлення дитячих майданчиків)

Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з 
оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок 
коштів на оздоровлення громадян, які постраждали 
внаслідок Чорнобильської катастрофи)



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

1300000 +197 800,00 +197 800,00 +162 100,00 +196 815,00 +196 815,00 +196 815,00 +394 615,00

1310000 +197 800,00 +197 800,00 +162 100,00 +196 815,00 +196 815,00 +196 815,00 +394 615,00

1310180 0180 0111 +197 800,00 +197 800,00 +162 100,00 +197 800,00

1315000 5000 +196 815,00 +196 815,00 +196 815,00 +196 815,00

1315040 5040 +196 815,00 +196 815,00 +196 815,00 +196 815,00

1315041 5041 0810 +196 815,00 +196 815,00 +196 815,00 +196 815,00

1400000 +367 200,00 +367 200,00 +301 000,00 +367 200,00

1410000 +367 200,00 +367 200,00 +301 000,00 +367 200,00

1410180 0180 0111 +367 200,00 +367 200,00 +301 000,00 +367 200,00

2000000 +651 040,00 +651 040,00 +535 200,00 +651 040,00

2010000 +651 040,00 +651 040,00 +535 200,00 +651 040,00

2010180 0180 0111 +653 000,00 +653 000,00 +535 200,00 +653 000,00

2013000 3000

2013110 3110

2013112 3112 1040

2400000 +1 867 442,0 +1 867 442,0 +1 812 890,00 -336 300,00 +70 000,00 +70 000,00 +70 000,00 +1 937 442,0

2410000 +1 867 442,0 +1 867 442,0 +1 812 890,00 -336 300,00 +70 000,00 +70 000,00 +70 000,00 +1 937 442,0

2410180 0180 0111 +231 700,00 +231 700,00 +189 900,00 +231 700,00

2414000 4000 +1 635 742,0 +1 635 742,0 +1 622 990,00 -336 300,00 +70 000,00 +70 000,00 +70 000,00 +1 705 742,0

2414030 4030 0822 +70 000,00 +70 000,00 +70 000,00 +3 707,00

+30 000,00 +30 000,00 +70 000,00 +70 000,00 +70 000,00 +100 000,00

2414060 4060 0824 +11 000,00 +11 000,00 +44 000,00 -53 000,00 +11 000,00

2414070 4070 0824 -11 000,00 -11 000,00 -11 000,00 -11 000,00

2414090 4090 0828 +5 740,00 -7 000,00

2414100 4100 0960 +1 702 035,0 +1 702 035,0 +1 573 250,00 -215 000,00 +1 702 035,0

3500000 +394 400,00 +394 400,00 +323 300,00 +394 400,00

3510000 +394 400,00 +394 400,00 +323 300,00 +394 400,00

3510180 0180 0111 +394 400,00 +394 400,00 +323 300,00 +394 400,00

4000000 +1 689 259,00 +1 689 259,00 +1 224 800,00 +10 840 500,00 +10 840 500,00 +10 840 500,00 +12 529 759,00

4010000 +1 689 259,00 +1 689 259,00 +1 224 800,00 +10 840 500,00 +10 840 500,00 +10 840 500,00 +12 529 759,00

4010180 0180 0111 +1 494 200,00 +1 494 200,00 +1 224 800,00 +1 494 200,00

Відділ фізичної культури та спорту (головний 
розпорядник)

Відділ фізичної культури та спорту (відповідальний 
виконавець)

Керівництво і управління у сфері фізичної культури 
та спорту

Фізична культура і спорт

Підтримка і розвиток спортивної інфраструктури

Утримання комунальних спортивних споруд 
(громадський бюджет)

Управління охорони здоров’я (головний 
розпорядник)

Управління охорони здоров’я (відповідальний 
виконавець)

Керівництво і управління у сфері охорони здоров'я

Служба у справах дітей (головний розпорядник)

Служба у справах дітей (відповідальний виконавець)

Керівництво і управління у справах дітей

Соціальний захист та соціальне забезпечення -1 960,00 -1 960,00 -1 960,00

Заклади і заходи з питань дітей та їх соціального 
захисту

-1 960,00 -1 960,00 -1 960,00

Заходи державної політики з питань дітей та їх 
соціального захисту

-1 960,00 -1 960,00 -1 960,00

Відділ культури та туризму (головний 
розпорядник)

Відділ культури та туризму (відповідальний 
виконавець)

Керівництво і управління у сфері культури та туризму

Культура і мистецтво

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

-66 293,00 -66 293,00 -50 300,00

з них громадський бюджет

Бiблiотеки

Музеї і  виставки

Палаци i будинки культури, клуби та iншi заклади 
клубного типу

Школи естетичного виховання дiтей

Управління по сприянню розвитку торгівлі та 
побутового обслуговування населення (головний 

розпорядник)

Управління по сприянню розвитку торгівлі та 
побутового обслуговування населення (відповідальний 

виконавець)

Керівництво і управління у сфері розвитку торгівлі та 
побутового обслуговування населення

Головне управління житлово-комунального 
господарства (головний розпорядник)

Головне управління житлово-комунального 
господарства (відповідальний виконавець)

Керівництво і управління у сфері житлово-
комунального господарства



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

4016000 6000 +195 059,00 +195 059,00 +707 500,00 +707 500,00 +707 500,00 +902 559,00

4016020 6020

4016021 6021 0610

4016060 6060 0620 +195 059,00 +195 059,00 +840 500,00 +840 500,00 +840 500,00 +1 035 559,00

4016300 6300 +10 300 000,00 +10 300 000,00 +10 300 000,00 +10 300 000,00

4016310 6310 0490 +10 300 000,00 +10 300 000,00 +10 300 000,00 +10 300 000,00

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

4016600 6600

4016650 6650 0456

4400000 +358 500,00 +358 500,00 +293 900,00 +358 500,00

4410000 +358 500,00 +358 500,00 +293 900,00 +358 500,00

4410180 0180 0111 +358 500,00 +358 500,00 +293 900,00 +358 500,00

4600000 +496 900,00 +496 900,00 +372 500,00 +496 900,00

4610000 +496 900,00 +496 900,00 +372 500,00 +496 900,00

4610180 0180 0111 +496 900,00 +496 900,00 +372 500,00 +496 900,00

4700000 +450 700,00 +450 700,00 +369 400,00 +450 700,00

4710000 +450 700,00 +450 700,00 +369 400,00 +450 700,00

4710180 0180 0111 +450 700,00 +450 700,00 +369 400,00 +450 700,00

4711000 1000 +1 270 000,00 +1 270 000,00 +1 270 000,00 +1 270 000,00

4711020 1020 0921 +1 270 000,00 +1 270 000,00 +1 270 000,00 +1 270 000,00

4716300 6300 -1 270 000,00 -1 270 000,00 -1 270 000,00 -1 270 000,00

4716310 6310 0490 -1 270 000,00 -1 270 000,00 -1 270 000,00 -1 270 000,00

4800000 +477 600,00 +477 600,00 +391 500,00 +477 600,00

4810000 +477 600,00 +477 600,00 +391 500,00 +477 600,00

4810180 0180 0111 +477 600,00 +477 600,00 +391 500,00 +477 600,00

Житлово-комунальне господарство

Капітальний ремонт об’єктів житлового господарства -133 000,00 -133 000,00 -133 000,00 -133 000,00

Капітальний ремонт житлового фонду -133 000,00 -133 000,00 -133 000,00 -133 000,00

Благоустрій міст, сіл, селищ (громадський бюджет)

Будівництво

Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку 
території, з них:

за рахунок субвенції з державного бюджету 
місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо 
соціально-економічного розвитку окремих територій

Транспорт, дорожнє господарство, зв’язок,  
телекомунікації та інформатика

-167 000,00 -167 000,00 -167 000,00 -167 000,00

Утримання та розвиток інфраструктури доріг -167 000,00 -167 000,00 -167 000,00 -167 000,00

Управління комунальної власності (головний 
розпорядник)

Управління комунальної власності (відповідальний 
виконавець)

Керівництво і управління у сфері комунальної 
власності

Управління державного архітектурно-
будівельного контролю (головний розпорядник)

Управління державного архітектурно-будівельного 
контролю (відповідальний виконавець)

Керівництво і управління у сфері державного 
архітектурно-будівельного контролю

Управління капітального будівництва  (головний 
розпорядник)

Управління капітального будівництва 
(відповідальний виконавець)

Керівництво і управління у сфері капітального 
будівництва

Освіта

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

Будівництво

Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку 
території

Управління містобудування та архітектури 
(головний розпорядник)

Управління містобудування та архітектури 
(відповідальний виконавець)

Керівництво і управління у сфері містобудування та 
архітектури



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

5600000 +682 500,00 +682 500,00 +520 100,00 +682 500,00

5610000 +682 500,00 +682 500,00 +520 100,00 +682 500,00

5610180 0180 0111 +682 500,00 +682 500,00 +520 100,00 +682 500,00

6500000 +771 800,00 +771 800,00 +288 300,00 -420 100,00 -420 100,00 -420 100,00 +351 700,00

6510000 +771 800,00 +771 800,00 +288 300,00 -420 100,00 -420 100,00 -420 100,00 +351 700,00

6510180 0180 0111 +351 700,00 +351 700,00 +288 300,00 +351 700,00

6513030 3030 1030 +420 100,00 +420 100,00 +420 100,00

6513035 3035 1070 -5 000 000,00 -5 000 000,00 -5 000 000,00

6513038 3038 1070 +5 420 100,00 +5 420 100,00 +5 420 100,00

6517400 7400 -420 100,00 -420 100,00 -420 100,00

6517470 7470 0490 -420 100,00 -420 100,00 -420 100,00

6700000 +456 900,00 +456 900,00 +382 700,00 +456 900,00

6710000 +456 900,00 +456 900,00 +382 700,00 +456 900,00

6710180 0180 0111 +456 900,00 +456 900,00 +382 700,00 +456 900,00

7300000 -2 055 905,40 -2 055 905,40 +639 300,00 -2 055 905,40

7310000 -2 055 905,40 -2 055 905,40 +639 300,00 -2 055 905,40

7310180 0180 0111 +884 900,00 +884 900,00 +639 300,00 +884 900,00

7318600 8600 0133 -2 940 805,40 -2 940 805,40 -2 940 805,40

7500000 +1 262 200,00 +1 262 200,00 +1 034 600,00 +1 262 200,00

7510000 +1 262 200,00 +1 262 200,00 +1 034 600,00 +1 262 200,00

7510180 0180 0111 +1 262 200,00 +1 262 200,00 +1 034 600,00 +1 262 200,00

Управління земельних відносин та охорони 
навколишнього природного середовища (головний 

розпорядник)

Управління земельних відносин та охорони 
навколишнього природного середовища 

(відповідальний виконавець)

Керівництво і управління у сфері земельних відносин 
та охорони навколишнього природного середовища

Управління розвитку транспорту та зв'язку 
(головний розпорядник)

Управління розвитку транспорту та зв'язку 
(відповідальний виконавець)

Керівництво і управління у сфері транспорту та 
зв'язку

Надання пільг з оплати послуг зв’язку та інших 
передбачених законодавством пільг (крім пільг на 
одержання ліків, зубопротезування, забезпечення 
продуктами харчування, оплату електроенергії, 
природного і скрапленого газу, на побутові потреби, 
твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг 
тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної 
плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових 
територій), вивезення побутового сміття та рідких 
нечистот) та компенсації за пільговий проїзд окремих 
категорій громадян

Компенсаційні виплати на пільговий проїзд 
автомобільним транспортом окремим категоріям 
громадян

Компенсаційні виплати на пільговий проїзд 
електротранспортом окремим категоріям громадян

Інші послуги, пов'язані з економічною діяльністю -420 100,00

Внески до статутного капіталу суб’єктів 
господарювання

-420 100,00

Управління з питань надзвичайних ситуацій та 
цивільного захисту населення (головний 

розпорядник)

Управління з питань надзвичайних ситуацій та 
цивільного захисту населення (відповідальний 

виконавець)

Керівництво і управління у сфері з питань 
надзвичайних ситуацій та цивільного захисту 
населення

Управління економіки (головний розпорядник)

Управління економіки (відповідальний виконавець)

Керівництво і управління у сфері економіки

Інші видатки (громадський бюджет)

Фінансове управління (головний розпорядник)

Фінансове управління (відповідальний виконавець)

Керівництво і управління у сфері фінансів



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

7600000 -16 401 194,55 -16 401 194,55 +903 003,45 -16 401 194,55

7610000 -16 401 194,55 -16 401 194,55 +903 003,45 -16 401 194,55

7618800 8800 0180 +5 270 800,00 +5 270 800,00 +5 270 800,00

-21 671 994,55 -22 574 998,00 +903 003,45 -21 671 994,55

7618320 8320 0180 -22 574 998,00 -22 574 998,00 -22 574 998,00

7618580 8580 0180 +903 003,45 +903 003,45 +903 003,45

-192 708,55 -192 708,55 +14 224 185,00 -336 300,00 +903 003,45 +10 915 514,00 +10 915 514,00 +10 915 514,00 +10 722 805,45

Фінансове управління  (в частині міжбюджетних 
трансфертів, резервного фонду  та загальноміських 
видатків) 

Фінансове управління  (в частині міжбюджетних 
трансфертів, резервного фонду  та загальноміських 
видатків) 

Інші субвенції

Субвенції 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 

на виплату грошової компенсації за належні для 
отримання жилі приміщення для сімей загиблих осіб, 
визначених абзацами 5-8 пункту 1 статті 10, а також 
для осіб з інвалідністю I-II групи, визначених 
абзацами 11-14 частини другої статті 7 Закону 
України „Про статус ветеранів війни, гарантії їх 
соціального захисту”, та осіб, які втратили 
функціональні можливості нижніх кінцівок, 
інвалідність яких настала внаслідок поранення, 
контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під 
час безпосередньої участі в антитерористичній 
операції, та потребують поліпшення житлових умов

Всього видатків



РАЗОМ

ВСЬОГО ВСЬОГО

11201602000 -4 841 359,00 -4 962 959,00 +121 600,00 +2 151 700,00 +351 200,00 +1 800 500,00 -2 689 659,00

11201601000 -16 830 635,55 -17 612 039,00 +903 003,45 -121 600,00 +3 119 100,00 +621 800,00 +2 497 300,00 -13 711 535,55

-21 671 994,55 -22 574 998,00 +903 003,45 +5 270 800,00 +973 000,00 +4 297 800,00 -16 401 194,55

Додаток 4
до рішення Кіровоградської міської ради
27 червня 2017 року № 980

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)

Код 
бюджету

Назва місцевого бюджету 
адміністративно-

територіальної одиниці  

Загальний фонд

Субвенції з державного бюджету на:
Інші субвенції районним у місті 

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 

на виплату грошової компенсації за 
належні для отримання жилі 

приміщення для сімей загиблих 
осіб, визначених абзацами 5-8 

пункту 1 статті 10, а також для осіб 
з інвалідністю I-II групи, 

визначених абзацами 11-14 
частини другої статті 7 Закону 
України „Про статус ветеранів 
війни, гарантії їх соціального 
захисту”, та осіб, які втратили 

функціональні можливості нижніх 
кінцівок, інвалідність яких настала 

внаслідок поранення, контузії, 
каліцтва або захворювання, 

одержаних під час безпосередньої 
участі в антитерористичній 

операції, та потребують 
поліпшення житлових умов

 надання 
пільг та 

житлових 
субсидій 

населенню на 
придбання 
твердого та 

рідкого 
пічного 

побутового 
палива і 

скрапленого 
газу

апарат 
виконавчих 
комітетів

управління 
соціального 

захисту 
населення

Бюджет Подільського 
(Ленінського) району

Бюджет Фортечного 
(Кіровського) району

Всього



1000000 +459 500,00
1010000 +459 500,00

1011000 1000 +459 500,00

1011020 1020 0921 +459 500,00

1100000 -231 201,00

1110000 -231 201,00

1113000 3000 -231 201,00

1113140 3140 -231 201,00

1113143 3143 1040 -231 201,00

1300000 +196 815,00

1310000 +196 815,00

1315000 5000 +196 815,00

1315040 5040 +196 815,00

1315041 5041 0810 +196 815,00

2400000 +70 000,00

2410000 +70 000,00

2414000 4000 +70 000,00

2414030 4030 0822 +70 000,00

4000000 +10 840 500,00

4010000 +10 840 500,00

4016000 6000 +707 500,00

4016020 6020

4016021 6021 0610

4016060 6060 0620 +840 500,00

Додаток  5

до рішення Кіровоградської міської ради 

27 червня  2017 року № 980

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 

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 
(громадський бюджет)

Капітальні видатки

Відділ сім'ї та молоді (головний розпорядник)

Відділ сім'ї та молоді (відповідальний виконавець)

Соціальний захист та соціальне забезпечення

Реалізація державної політики у молодіжній сфері Капітальні видатки

Інші заходи та заклади молодіжної політики (встановлення дитячих 
майданчиків)

Капітальні видатки

Відділ фізичної культури та спорту (головний розпорядник)

Відділ фізичної культури та спорту (відповідальний виконавець)

Фізична культура і спорт

Підтримка і розвиток спортивної інфраструктури Капітальні видатки

Утримання комунальних спортивних споруд (громадський бюджет) Капітальні видатки

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 (громадський бюджет)

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 -133 000,00

Капітальний ремонт житлового фонду Капітальні видатки -133 000,00

Благоустрій міст, сіл, селищ (громадський бюджет) Капітальні видатки



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 

4016300 6300 +10 300 000,00

4016310 6310 0490 +10 300 000,00

+10 000 000,00

+5 150 000,00

+5 000 000,00

+150 000,00

+5 150 000,00

+5 000 000,00
+150 000,00

4016600 6600

4016650 6650 0456

4700000

4710000

4711000 1000 +1 270 000,00

4711020 1020 0921 +1 270 000,00

4716300 6300 -1 270 000,00

4716310 6310 0490 -1 270 000,00

+300 000,00

+850 000,00

-836 000,00

Будівництво

Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території 

з них за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим 
бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного 
розвитку окремих територій

Реконструкція парку-пам’ятки садово-паркового 
мистецтва місцевого значення "Перемоги", у тому числі:

за рахунок субвенції з державного бюджету

співфінансування з міського бюджету

Реконструкція парку-пам’ятки садово-паркового 
мистецтва "Ковалівський", у тому числі:

за рахунок субвенції з державного бюджету
співфінансування з міського бюджету

Транспорт, дорожнє господарство, зв’язок,  телекомунікації та 
інформатика

-167 000,00

Утримання та розвиток інфраструктури доріг Капітальні видатки -167 000,00

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

Будівництво

Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території

Нове будівництво котельні по вул. Комарова, 54 для 
забезпечення теплопостачанням будівель КЗ "НВО 
"ЗОШ І-ІІІ ступенів № 17 - центр естетичного виховання 
"Калинка", вул. Комарова, 54; "Санаторний ДНЗ (ясла-
садок) № 65 "Лукомор'я", вул. Курганна, 2-а; "КЗ "ДНЗ 
(ясла-садок) компенсуючого типу для дітей з вадами 
опорно-рухового апарату "Оленка" № 22, вул. Комарова, 
60; ДНЗ (ясла-садок) № 48 "Журавочка" вул. Академіка 
Тамма (Героїв Сталінграда), 27

Реставрація будівлі ЗОШ І-ІІІ ступенів № 3,                       
                            вул. Авіаційна, 64

Реконструкція господарчого блоку  пологового будинку 
по вул.Олени Журливої, 1  під житловий будинок -2 920 000,00

Реконструкція центрального входу парку "Ковалівський"



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 

+1 336 000,00

6500000 -420 100,00

6510000 -420 100,00

6517400 7400 -420 100,00

6517470 7470 0490 -420 100,00

-420 100,00

+10 915 514,00

Cпівфінансування реконструкції будівлі по                         
      вул. Архітектора Паученка, 41/26 для створення і 
функціонування центру надання адміністративних 
послуг у форматі "Прозорий офіс"

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

КП "Електротранс"

РАЗОМ бюджет розвитку
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