
ПРОЕКТ 

УКРАЇНА

МІСЬКА РАДА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО

ДЕСЯТА СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

від 21 грудня 2017 року № 1359

Про внесення змін до рішення 

Кіровоградської міської ради 

від 20 грудня 2016 року № 709

«Про міський бюджет на 2017 рік»

На  підставі  статей  78,  97  Бюджетного  кодексу  України,  статті

26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Міська рада міста

Кропивницького 

В И Р І Ш И Л А:

1.  Внести  зміни  до  показників  міського  бюджету,  визначених  у

додатках  1,  3,  4  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,

від 27 червня 2017 року № 980, від 20 липня 2017 року № 1050, від 04 вересня

2017  року  №  1103,  від  10  жовтня  2017  року  №  1146,

від  26  жовтня  2017  року  №  1172,  від  21  листопада  2017  року  №  1184,

від  27 листопада 2017 року № 1240, від 19 грудня 2017 року № 1255), згідно з

додатками  1, 2, 3.

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



Код

40000000 -2 232 657,00 -2 232 657,00

41000000 -2 232 657,00 -2 232 657,00

41030000 -2 232 657,00 -2 232 657,00

41030800 -2 232 657,00 -2 232 657,00

-2 232 657,00 -2 232 657,00

Додаток 1

до рішення Міської ради міста Кропивницького

21 грудня 2017 року № 1359

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 

Всього доходів



Разом

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

7600000 -2 232 657,00 -2 232 657,00 -2 232 657,00

7610000 -2 232 657,00 -2 232 657,00 -2 232 657,00

-2 232 657,00 -2 232 657,00 -2 232 657,00

7618320 8320 0180 -2 232 657,00 -2 232 657,00 -2 232 657,00

-2 232 657,00 -2 232 657,00 -2 232 657,00

Додаток  2

до рішення Міської ради міста Кропивницького

21 грудня 2017 року № 1359

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 

споживання

з них:

видатки розвитку

з них:

 оплата праці 
комунальні послуги 

та енергоносії
 оплата праці 

комунальні 
послуги та 
енергоносії

бюджет розвитку

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 +4 638 952,00 +4 638 952,00 +4 638 952,00

11201601000 -6 871 609,00 -6 871 609,00 -6 871 609,00

-2 232 657,00 -2 232 657,00 -2 232 657,00

 Додаток 3

до рішення Міської ради міста Кропивницького

21 грудня 2017 року № 1359

 Зміни до показників 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 
району

Бюджет Фортечного  
району

Всього
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