
УКРАЇНА

МІСЬКА РАДА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО

ДЕСЯТА СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

від 15 лютого 2018 року № 1409

Про внесення змін до рішення 
Міської ради міста Кропивницького
від 21 грудня 2017 року № 1360
«Про міський бюджет на 2018 рік»

На  підставі  статей  14,  71,  72,  78,  97,  1032,  1034 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,  5  до  рішення  Міської  ради  міста  Кропивницького  від  21  грудня
2017  року  № 1360  «Про  міський бюджет  на  2018  рік»,  згідно  з  додатками
1, 3, 4, 5.

2.  Залучити  для  фінансування  видатків  міського  бюджету  залишки
коштів, що склалися станом на 01 січня 2018 року: 

по загальному фонду – 23 347,8 тис. грн, з них залишок коштів освітньої
субвенції – 5 373,8 тис. грн, медичної субвенції – 64,6 тис. грн, субвенції на
здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій –
5 388,2 тис. грн та вільний залишок коштів – 12 521,2 тис. грн;

по  спеціальному фонду  –  25 363,4  тис.  грн,  у  тому числі  по  бюджету
розвитку – 24 627,1 тис. грн, з них залишок субвенції з державного бюджету на
здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій –
6 185,3 тис. грн, освітньої субвенції – 30,1 тис. грн та залишок цільових фондів:
фонду охорони навколишнього природного середовища – 666,3 тис. грн, фонду
розвитку та благоустрою міста – 70,0 тис. грн. 
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Затвердити джерела фінансування міського бюджету на 2018 рік у новій
редакції згідно з додатком 2 до даного рішення.

3. Внести зміни до пункту 1 рішення Міської ради міста Кропивницького
від 21 грудня 2017 року № 1360 «Про міський бюджет на 2018 рік», виклавши
його у новій редакції:

«1. Визначити на 2018 рік:

-  доходи міського  бюджету  у  сумі  2 596 026,1 тис.  грн,  в  тому  числі
доходи  загального  фонду  міського  бюджету –  2 522 189,8 тис.  грн,  доходи
спеціального фонду міського бюджету 73 836,3 тис. грн, у тому числі бюджету
розвитку 8 892,0 тис. грн, згідно з додатком 1 до цього рішення;

-  видатки міського  бюджету  у  сумі  2 644 737,2  тис.  грн,  в  тому  числі
видатки  загального  фонду  міського  бюджету 2 294 052,6  тис.  грн,  з  них
реверсна  дотація  40 882,9 тис.  грн,  видатки  спеціального  фонду  міського
бюджету 350 684,6 тис. грн;

-  профіцит загального  фонду  міського  бюджету  у  сумі
251 485,0 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
251 485,0 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  міста  Кропивницького  з  питань  бюджету,  податків,
фінансів, планування та соціально-економічного розвитку.

Міський голова    А. Райкович

Бочкова 24 35 30



                  15 лютого 2018 року № 1409

Код

40000000

41000000

41030000 +442 991 600,00 +442 991 600,00

41033900 +253 093 500,00 +253 093 500,00

41034200 +189 898 100,00 +189 898 100,00

41050000

41051000 -253 093 500,00 -253 093 500,00

41051500 -196 075 400,00 -196 075 400,00

-158 121 200,00 -158 121 200,00

-31 776 900,00 -31 776 900,00

-6 177 300,00 -6 177 300,00

41052000 +6 177 300,00 +6 177 300,00

Додаток 1

                до рішення Міської ради міста Кропивницького

Зміни до доходів  міського бюджету на 2018 рік, 
визначених у додатку 1 до рішення Міської ради міста Кропивницький від 21 грудня 2017 року № 1360

+ 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 з державного бюджету місцевим бюджетам

Освітня субвенція з державного бюджету місцевим 
бюджетам
Медична субвенція з державного бюджету місцевим 
бюджетам

Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим 
бюджетам

-442 991 600,00 -442 991 600,00

Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих 
видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої 
субвенції

Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих 
видатків у сфері охорони здоров'я за рахунок коштів 
медичної субвенції, у тому числі: 

за рахунок медичної субвенції з державного бюджету

цільові видатки на надання первинної медичної допомоги

цільові видатки на відшкодування вартості лікарських 
засобів для лікування окремих захворювань

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

Всього доходів
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Код  Разом
Разом

1 2 3 4 5 6

200000

208000

208100

208200

208400

600000

602000

602100

602200

602400

Додаток 2

до рішення Міської ради міста Кропивницького

Фінансування міського бюджету на 2018 рік, 
визначене у додатку 2 до рішення Міської ради міста Кропивницького від 21 грудня 2017 року № 1360,

(нова редакція)

(грн)

Найменування 
згідно з класифікацією фінансування 

бюджету           

Загальний             
      фонд

Спеціальний фонд

в т.ч. бюджет 
розвитку

Внутрішнє фінансування 48 711 177,57 -228 137 171,78 276 848 349,35 276 112 044,76

Фінансування за рахунок зміни 
залишків коштів бюджетів

48 711 177,57 -228 137 171,78 276 848 349,35 276 112 044,76

у т.ч. за рахунок зміни залишку коштів 48 711 177,57 23 347 817,90 25 363 359,67 24 627 055,08

На початок періоду 96 311 984,11 70 554 193,04 25 757 791,07 24 915 861,17

На кінець періоду 47 600 806,54 47 206 375,14 394 431,40 288 806,09
Кошти, що передаються із загального 

фонду бюджету до бюджету розвитку 
(спеціального фонду)                                     

 

-251 484 989,68 251 484 989,68 251 484 989,68

Всього за типом кредитора 48 711 177,57 -228 137 171,78 276 848 349,35 276 112 044,76

Фінансування за активними 
операціями

48 711 177,57 -228 137 171,78 276 848 349,35 276 112 044,76

Зміни обсягів бюджетних коштів 48 711 177,57 -228 137 171,78 276 848 349,35 276 112 044,76

у т.ч. за рахунок зміни залишку коштів 48 711 177,57 23 347 817,90 25 363 359,67 24 627 055,08

На початок періоду 96 311 984,11 70 554 193,04 25 757 791,07 24 915 861,17

На кінець періоду 47 600 806,54 47 206 375,14 394 431,40 288 806,09

Кошти, що передаються із загального 
фонду бюджету до бюджету розвитку 

(спеціального фонду)                                     
         

-251 484 989,68 251 484 989,68 251 484 989,68

Всього за типом боргового зобов'язання 48 711 177,57 -228 137 171,78 276 848 349,35 276 112 044,76
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Разом

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

0200000

0210000

0218400 8400

0218410 8410 0830 +200 000,00 +200 000,00 +200 000,00

0218420 8420 0830 -200 000,00 -200 000,00 -200 000,00

0600000 +5 423 768,90 +5 423 768,90 +3 893 265,90 +792 446,78 +792 446,78 +792 446,78 +6 216 215,68

0610000 +5 423 768,90 +5 423 768,90 +3 893 265,90 +792 446,78 +792 446,78 +792 446,78 +6 216 215,68

0611000 1000 +5 423 768,90 +5 423 768,90 +3 893 265,90 +280 068,00 +280 068,00 +280 068,00 +5 703 836,90

+5 123 768,90 +5 123 768,90 +3 893 265,90 +280 068,00 +280 068,00 +280 068,00 +5 403 836,90

0611010 1010 0910 +300 000,00 +300 000,00 +300 000,00

0611020 1020 0921 +5 053 768,90 +5 053 768,90 +3 893 265,90 +5 053 768,90

+5 053 768,90 +5 053 768,90 +3 893 265,90 +5 053 768,90

0611030 1030 0921 +20 000,00 +20 000,00 +20 000,00 +20 000,00

+20 000,00 +20 000,00 +20 000,00 +20 000,00

0611070 1070 0922 +180 068,00 +180 068,00 +180 068,00 +180 068,00

+180 068,00 +180 068,00 +180 068,00 +180 068,00

0611110 1110 0930 +70 000,00 +70 000,00 +80 000,00 +80 000,00 +80 000,00 +150 000,00

+70 000,00 +70 000,00 +80 000,00 +80 000,00 +80 000,00 +150 000,00

Додаток 3
до рішення Міської ради міста Кропивницького

Зміни до видатків міського бюджету на 2018 рік, 
визначених у додатку 3 до рішення Міської ради міста Кропивницького від 21 грудня 2017 року № 1360

+ 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

Виконавчий комітет Міської ради (головний 
розпорядник)

Виконавчий комітет Міської ради 
(відповідальний виконавець)

Засоби масової інформації

Фінансова підтримка засобів масової інформації

Інші заходи у сфері засобів масової інформації

Управління освіти (головний розпорядник)

Управління освіти (відповідальний виконавець)

Освіта

за рахунок залишку освітньої субвенції з 
державного бюджету

Надання дошкільної освіти (громадський бюджет)

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

за рахунок залишку освітньої субвенції з 
державного бюджету

Надання загальної середньої освіти вечiрнiми 
(змінними) школами 

за рахунок залишку освітньої субвенції з 
державного бюджету

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

за рахунок залишку освітньої субвенції з 
державного бюджету

Підготовка кадрів професійно-технічними 
закладами та іншими закладами освіти

за рахунок залишку освітньої субвенції з 
державного бюджету



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

0617300 7300 +512 378,78 +512 378,78 +512 378,78 +512 378,78

0617360 7360 +512 378,78 +512 378,78 +512 378,78 +512 378,78

0617363 7363 0490 +512 378,78 +512 378,78 +512 378,78 +512 378,78

+411 631,78 +411 631,78 +411 631,78 +411 631,78

0700000 +1 324 619,00 +1 324 619,00 +51 535,00 +7 611 057,00 +7 611 057,00 +7 611 057,00 +8 935 676,00

0710000 +1 324 619,00 +1 324 619,00 +51 535,00 +7 611 057,00 +7 611 057,00 +7 611 057,00 +8 935 676,00

0712000 2000 +1 324 619,00 +1 324 619,00 +51 535,00 +5 711 000,00 +5 711 000,00 +5 711 000,00 +7 035 619,00

+64 619,00 +64 619,00 +51 535,00 +64 619,00

0712010 2010 0731 +887 200,00 +887 200,00 +1 820 000,00 +1 820 000,00 +1 820 000,00 +2 707 200,00

0712030 2030 0733 +130 000,00 +130 000,00 +2 850 000,00 +2 850 000,00 +2 850 000,00 +2 980 000,00

0712080 2080 0721 -1 860 100,00 -1 860 100,00 -26 900,00 -26 900,00 -1 887 000,00

0712100 2100 0722 +90 000,00 +90 000,00 +90 000,00

0712110 2110 +2 014 647,29 +2 014 647,29 +1 067 900,00 +26 900,00 +1 041 000,00 +1 041 000,00 +3 082 547,29

+1 747,29 +1 747,29 +1 747,29

0712111 2111 0726 +18 747,29 +18 747,29 +825 000,00 +825 000,00 +825 000,00 +843 747,29

+1 747,29 +1 747,29 +1 747,29

0712113 2113 0721 +1 995 900,00 +1 995 900,00 +242 900,00 +26 900,00 +216 000,00 +216 000,00 +2 238 800,00

0712150 2150 +62 871,71 +62 871,71 +51 535,00 +62 871,71

0712152 2152 0763 +62 871,71 +62 871,71 +51 535,00 +62 871,71

0717300 7300 +1 900 057,00 +1 900 057,00 +1 900 057,00 +1 900 057,00

0717340 7340 0443 +1 550 000,00 +1 550 000,00 +1 550 000,00 +1 550 000,00

0717360 7360 +350 057,00 +350 057,00 +350 057,00 +350 057,00

0717363 7363 0490 +350 057,00 +350 057,00 +350 057,00 +350 057,00

+258 307,00 +258 307,00 +258 307,00 +258 307,00

Будівництво та регіональний розвиток

Виконання інвестиційних проектів

Виконання інвестиційних проектів в рамках 
здійснення заходів щодо соціально-економічного 
розвитку окремих територій

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

Управління охорони здоров’я (головний 
розпорядник)

Управління охорони здоров’я (відповідальний 
виконавець)

Охорона здоров'я 

за рахунок залишку медичної субвенції з 
державного бюджету

Багатопрофільна стаціонарна медична допомога 
населенню

Лікарсько-акушерська допомога  вагітним, 
породіллям та новонародженим

Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, 
крім первинної медичної допомоги

Стоматологічна допомога населенню

Первинна медична допомога населенню

за рахунок залишку медичної субвенції з 
державного бюджету

Первинна медична допомога населенню, що 
надається центрами первинної медичної (медико-
санітарної) допомоги

за рахунок залишку медичної субвенції з 
державного бюджету

Первинна медична допомога населенню, що 
надається амбулаторно-поліклінічними закладами 
(відділеннями)

Інші програми, заклади та заходи у сфері охорони 
здоров’я

Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я 
за рахунок залишку медичної субвенції з 
державного бюджету

Будівництво та регіональний розвиток

Проектування, реставрація та охорона пам'яток 
архітектури

Виконання інвестиційних проектів

Виконання інвестиційних проектів в рамках 
здійснення заходів щодо соціально-економічного 
розвитку окремих територій

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



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

1000000 +9 900,00 +9 900,00 +139 500,00 +139 500,00 +139 500,00 +149 400,00

1010000 +9 900,00 +9 000,00 +139 500,00 +139 500,00 +139 500,00 +149 400,00

1014000 4000 +9 900,000 +9 900,000 +139 500,00 +139 500,00 +139 500,00 +149 400,00

1014080 4080 +9 900,00 +9 900,00 +139 500,00 +139 500,00 +139 500,00 +149 400,00

1014082 4082 0829 +9 900,00 +9 900,00 +139 500,00 +139 500,00 +139 500,00 +149 400,00

1100000 +449 038,00 +449 038,00 +1 645 616,00 +1 645 616,00 +1 645 616,00 +2 094 654,00

1110000 +449 038,00 +449 038,00 +1 645 616,00 +1 645 616,00 +1 645 616,00 +2 094 654,00

1113000 3000 +368 610,00 +368 610,00 +649 340,00 +649 340,00 +649 340,00 +1 017 950,00

1113130 3130 +236 500,00 +236 500,00 +194 550,00 +194 550,00 +194 550,00 +431 050,00

1113133 3133 1040 +236 500,00 +236 500,00 +194 550,00 +194 550,00 +194 550,00 +431 050,00

1113240 3240 +132 110,00 +132 110,00 +454 790,00 +454 790,00 +454 790,00 +586 900,00

1113242 3242 1090 +132 110,00 +132 110,00 +454 790,00 +454 790,00 +454 790,00 +586 900,00

1115000 5000 +80 428,00 +80 428,00 +696 276,00 +696 276,00 +696 276,00 +776 704,00

1115020 5020 +80 428,00 +80 428,00 +80 428,00

1115021 5021 0810 +80 428,00 +80 428,00 +80 428,00

1115040 5040 +696 276,00 +696 276,00 +696 276,00 +696 276,00

1115041 5041 0810 +696 276,00 +696 276,00 +696 276,00 +696 276,00

1117300 7300 +300 000,00 +300 000,00 +300 000,00 +300 000,00

1117320 7320 -150 000,00 -150 000,00 -150 000,00 -150 000,00

1117325 7325 0443 -150 000,00 -150 000,00 -150 000,00 -150 000,00

1117360 7360 +450 000,00 +450 000,00 +450 000,00 +450 000,00

1117363 7363 0490 +450 000,00 +450 000,00 +450 000,00 +450 000,00

+300 000,00 +300 000,00 +300 000,00 +300 000,00

1200000 -4 466 400,00 -4 466 400,00 +33 755 368,30 +33 755 368,30 +33 755 368,30 +29 288 968,30

1210000 -4 466 400,00 -4 466 400,00 +33 755 368,30 +33 755 368,30 +33 755 368,30 +29 288 968,30

1216000 6000 +533 600,00 +533 600,00 +13 546 714,00 +13 546 714,00 +13 546 714,00 +14  080 314,00

1216010 6010 +300 000,00 +300 000,00 +12 702 367,00 +12 702 367,00 +12 702 367,00 +13 002 367,00

Відділ культури і туризму (головний 
розпорядник)

Відділ культури і туризму (відповідальний 
виконавець)

Культура і мистецтво

Інші заклади та заходи в галузі культури і 
мистецтва

Інші заходи в галузі культури і мистецтва 
(громадський бюджет)

Управління молоді та спорту (головний 
розпорядник)

Управління молоді та спорту (відповідальний 
виконавець)

Соціальний захист та соціальне забезпечення

Реалізація державної політики у молодіжній сфері

Інші заходи та заклади молодіжної політики 
(громадський бюджет)

Інші заклади та заходи

Інші заходи у сфері соціального захисту і 
соціального забезпечення (громадський бюджет)

Фізична культура і спорт

Здійснення фізкультурно-спортивної та 
реабілітаційної роботи серед осіб з інвалідністю

Утримання центрів фізичної культури і спорту 
осіб з інвалідністю і реабілітаційних шкіл 
(громадський бюджет)

Підтримка і розвиток спортивної інфраструктури

Утримання та фінансова підтримка спортивних 
споруд (громадський бюджет)

Будівництво та регіональний розвиток

Будівництво об'єктів соціально-культурного 
призначення

Будівництво споруд, установ та закладів фізичної 
культури і спорту

Виконання інвестиційних проектів

Виконання інвестиційних проектів в рамках 
здійснення заходів щодо соціально-економічного 
розвитку окремих територій

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

Головне управління житлово-комунального 
господарства (головний розпорядник)

Головне управління житлово-комунального 
господарства (відповідальний виконавець)

Житлово-комунальне господарство

Утримання та ефективна експлуатація об’єктів 
житлово-комунального господарства



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

1216011 6011 0620 +300 000,00 +300 000,00 +12 702 367,00 +12 702 367,00 +12 702 367,00 +13 002 367,00

+300 000,00 +300 000,00 +300 000,00

1216030 6030 0620 +233 600,00 +233 600,00 +844 347,00 +844 347,00 +844 347,00 +1 077 947,00

+233 600,00 +233 600,00 +395 587,00 +395 587,00 +395 587,00 +629 187,00

1217300 7300 +11 943 181,30 +11 943 181,30 +11 943 181,30 +11 943 181,30

1217360 7360 +11 943 181,30 +11 943 181,30 +11 943 181,30 +11 943 181,30

1217363 7363 0490 +11 943 181,30 +11 943 181,30 +11 943 181,30 +11 943 181,30

+10 573 551,10 +10 573 551,10 +10 573 551,10 +10 573 551,10

1217400 7400 -5 000 000,00 -5 000 000,00 +2 715 473,00 +2 715 473,00 +2 715 473,00 -2 284 527,00

1217460 7460 -5 000 000,00 -5 000 000,00 +2 715 473,00 +2 715 473,00 +2 715 473,00 -2 284 527,00

1217461 7461 0456 -5 000 000,00 -5 000 000,00 +2 715 473,00 +2 715 473,00 +2 715 473,00 -2 284 527,00

1217600 7600 +5 550 000,00 +5 550 000,00 +5 550 000,00 +5 550 000,00

1217670 7670 0490 +5 550 000,00 +5 550 000,00 +5 550 000,00 +5 550 000,00

1500000 +6 262 056,68 +6 262 056,68 +6 262 056,68 +6 262 056,68

1510000 +6 262 056,68 +6 262 056,68 +6 262 056,68 +6 262 056,68

1511000 1000 +600 000,00 +600 000,00 +600 000,00 +600 000,00

1511020 1020 0921 +600 000,00 +600 000,00 +600 000,00 +600 000,00

1513000 3000 +300 000,00 +300 000,00 +300 000,00 +300 000,00

1513130 3130 +300 000,00 +300 000,00 +300 000,00 +300 000,00

1513132 3132 1040 +300 000,00 +300 000,00 +300 000,00 +300 000,00

1517300 7300 +3 470 056,68 +3 470 056,68 +3 470 056,68 +3 470 056,68

1517310 7310 0443 +2 320 056,68 +2 320 056,68 +2 320 056,68 +2 320 056,68

+998 056,68 +998 056,68 +998 056,68 +998 056,68

1517320 7320 +1 150 000,00 +1 150 000,00 +1 150 000,00 +1 150 000,00

1517324 7324 0443 +1 000 000,00 +1 000 000,00 +1 000 000,00 +1 000 000,00

1517325 7325 0443 +150 000,00 +150 000,00 +150 000,00 +150 000,00

Експлуатація та технічне обслуговування 
житлового фонду

з них громадський бюджет

Організація благоустрою населених пунктів

з них громадський бюджет

Будівництво та регіональний розвиток

Виконання інвестиційних проектів

Виконання інвестиційних проектів в рамках 
здійснення заходів щодо соціально-економічного 
розвитку окремих територій

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

Транспорт та транспортна інфраструктура, 
дорожнє господарство

Утримання та розвиток автомобільних доріг та 
дорожньої інфраструктури

Утримання та розвиток автомобільних доріг та 
дорожньої інфраструктури за рахунок коштів 
місцевого бюджету

Інші програми та заходи, пов'язані з 
економічною діяльністю

Внески до статутного капіталу суб'єктів 
господарювання

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

Соціальний захист та соціальне забезпечення

Реалізація державної політики у молодіжній сфері

Утримання клубів для підлітків за місцем 
проживання

Будівництво та регіональний розвиток

Будівництво об'єктів житлово-комунального 
господарства 

з них громадський бюджет

Будівництво об'єктів соціально-культурного 
призначення

Будівництво установ та закладів культури 
(громадський бюджет)

Будівництво споруд, установ та закладів фізичної 
культури і спорту (громадський бюджет)



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

1517400 7400 +900 000,00 +900 000,00 +900 000,00 +900 000,00

1517460 7460 +900 000,00 +900 000,00 +900 000,00 +900 000,00

1517461 7461 0456 +900 000,00 +900 000,00 +900 000,00 +900 000,00

1517600 7600 +992 000,00 +992 000,00 +992 000,00 +992 000,00

1517640 7640 0470 +600 000,00 +600 000,00 +600 000,00 +600 000,00

1517690 7690 +392 000,00 +392 000,00 +392 000,00 +392 000,00

1517693 7693 0490 +392 000,00 +392 000,00 +392 000,00 +392 000,00

1600000 -41 000,00 -41 000,00 +111 000,00 +70 000,00 +41 000,00 +41 000,00 +70 000,00

1610000 -41 000,00 -41 000,00 +111 000,00 +70 000,00 +41 000,00 +41 000,00 +70 000,00

1617300 7300 -41 000,00 -41 000,00 -41 000,00

1617370 7370 0490 -41 000,00 -41 000,00 -41 000,00

1617500 7500 +41 000,00 +41 000,00 +41 000,00 +41 000,00

1617530 7530 0460 +41 000,00 +41 000,00 +41 000,00 +41 000,00

1617600 7600 +70 000,00 +70 000,00 +70 000,00

1617690 7690 +70 000,00 +70 000,00 +70 000,00

1617691 7691 0490 +70 000,00 +70 000,00 +70 000,00

2700000 -5 713 297,68 -5 713 297,68

2710000 -5 713 297,68 -5 713 297,68

2717600 7600 -5 713 297,68 -5 713 297,68

2717690 7690 -5 713 297,68 -5 713 297,68

2717693 7693 0490 -5 713 297,68 -5 713 297,68

3600000 +666 304,59 +666 304,59 +666 304,59 

3610000 +666 304,59 +666 304,59 +666 304,59 

3618300 8300 +666 304,59 +666 304,59 +666 304,59 

3618340 8340 0540 +666 304,59 +666 304,59 +666 304,59 

Транспорт та транспортна інфраструктура, 
дорожнє господарство

Утримання та розвиток автомобільних доріг та 
дорожньої інфраструктури

Утримання та розвиток автомобільних доріг та 
дорожньої інфраструктури за рахунок коштів 
місцевого бюджету

Інші програми та заходи, пов'язані з 
економічною діяльністю

Заходи з енергозбереження

Інша економічна діяльність

Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю 
(громадський бюджет)

Управління містобудування та архітектури 
(головний розпорядник)

Управління містобудування та архітектури 
(відповідальний виконавець)

Будівництво та регіональний розвиток

Реалізація інших заходів щодо соціально-
економічного розвитку територій

Зв'язок, телекомунікації та інформатика

Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та 
інформатики

Інші програми та заходи, пов'язані з 
економічною діяльністю

Інша економічна діяльність 

Цільові фонди, утворені органами місцевого 
самоврядування

Департамент з питань економічного 
розвитку, торгівлі та інвестицій (головний 

розпорядник)

Департамент з питань економічного 
розвитку, торгівлі та інвестицій 

(відповідальний виконавець)

Інші програми та заходи, пов'язані з 
економічною діяльністю

Інша економічна діяльність 

Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю 
(громадський бюджет)

Управління земельних відносин та охорони 
навколишнього природного середовища 

(головний розпорядник)

Управління земельних відносин та охорони 
навколишнього природного середовища 

(відповідальний виконавець)

Охорона навколишнього природного 
середовища 

Природоохоронні заходи за рахунок цільових 
фондів



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

3700000 +741 200,00 +711 200,00 +30 000,00 +741 200,00

3710000 +741 200,00 +711 200,00 +30 000,00 +741 200,00

3719500 9500 +30 000,00 +30 000,00 +30 000,00

3719570 9570 0180 +30 000,00 +30 000,00 +30 000,00

3719700 9700 +711 200,00 +711 200,00 +711 200,00

3719770 9770 0180 +711 200,00 +711 200,00 +711 200,00

-2 272 171,78 +3 411 125,90 +3 944 800,90 +30 000,00 +50 983 349,35 +736 304,59 +50 247 044,76 +50 247 044,76 +48 711 177,57

Фінансове управління (головний 
розпорядник)

Фінансове управління (відповідальний 
виконавець)

Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим 
бюджетам на здійснення програм соціально-
економічного та культурного розвитку регіонів 
за рахунок коштів, які надаються з державного 
бюджету

Субвенція з місцевого бюджету на здійснення 
заходів щодо соціально-економічного розвитку 
окремих територій за рахунок залишку коштів 
відповідної субвенції з державного бюджету, що 
утворився на кінець 2017 року (бюджету селища 
Нового) 

Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим 
бюджетам на здійснення програм та заходів за 
рахунок коштів  місцевих бюджетів

Інші субвенції з місцевого бюджету

Всього видатків



15 лютого 2018 року № 1409

Код бюджету РАЗОМ

ВСЬОГО ВСЬОГО

11201601000 +711 200,00 +711 200,00 +711 200,00

11201401000 +30 000,00 +30 000,00 +30 000,00

+30 000,00 +30 000,00 +711 200,00 +711 200,00 +741 200,00

Додаток 4

до рішення Міської ради міста 
Кропивницького

 Зміни до міжбюджетних трансфертів з міського бюджету місцевим/державному бюджетам на 2018 рік, визначених у додатку 4 до 
рішення Міської ради міста Кропивницького від 21 грудня 2017 року № 1360                                                                             

+ збільшено
- зменшено

(грн)

Назва місцевого бюджету 
адміністративно-

територіальної одиниці  

Загальний фонд

Залишок субвенції з державного бюджету на:
Інші субвенції з міського бюджету 

районним у місті бюджетам на:

здійснення заходів щодо соціально-
економічного розвитку окремих 

територій за рахунок залишку коштів 
відповідної субвенції з державного 
бюджету, що утворився на кінець 

2017 року (придбання спортивного 
покриття для підлоги футбольного 
залу Центру дитячої та юнацької 

творчості "Центр-Юність")

соціальний захист 
та соціальне 
забезпечення

Бюджет Фортечного 
району

Бюджет смт. Нового

Всього



15 лютого  2018 року № 1409

0200000

0210000

0218200 8200

0218230 8230 0380

1 500 000,00

0600000 +792 446,78

0610000 +792 446,78

0611000 1000 +280 068,00

0611030 1030 0921 +20 000,00

0611070 1070 0922 +180 068,00

0611110 1110 0930 +80 000,00

0617300 7300 +512 378,78

0617360 7360 +512 378,78

0617363 7363 0490 +512 378,78

+411 631,78

+100 747,00

0700000 +7 611 057,00

Додаток  5

до рішення Міської ради міста Кропивницького

Зміни до переліку об’єктів, видатки на які у 2018 році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку, 

визначеного у додатку 5 до рішення Міської ради міста Кропивницького від 21 грудня 2017 року № 1360
+ 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)

Громадський порядок та безпека

Інші заходи громадського порядку та безпеки

Реконструкція міської інфраструктури міста Кропивницького 
шляхом впровадження інформаційно-телекомунікаційної 
автоматизованої системи відеоспостереження та 
відеоаналітики

Управління освіти  (головний розпорядник)

Управління освіти  (відповідальний виконавець)

Освіта

Надання загальної середньої освіти вечірніми (змінними) 
школами (за рахунок залишку освітньої субвенції з 
державного бюджету)

Капітальні видатки

Надання загальної середньої освіти спеціальними 
загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та 
іншими навчальними закладами для дітей, які потребують 
корекції фізичного та (або) розумового розвитку (за рахунок 
залишку освітньої субвенції з державного бюджету) 

Капітальні видатки

Підготовка кадрів професійно-технічними закладами та 
іншими закладами освіти (за рахунок залишку освітньої 
субвенції з державного бюджету) 

Капітальні видатки

Будівництво та регіональний розвиток

Виконання інвестиційних проектів

Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення 
заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих 
територій, у тому числі:

Капітальні видатки

за рахунок залишку субвенції з державного бюджету 
місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-
економічного розвитку окремих територій (на придбання 
спортивного та іншого обладнання)

співфінансування з міського бюджету

Управління охорони здоров'я (головний розпорядник)



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 

0710000 +7 611 057,00

0712000 2000 +5 711 000,00

0712010 2010 0731 +1 820 000,00

0712030 2030 0733 +2 850 000,00

0712110 2110 +1 041 000,00

0712111 2111 0726 +825 000,00

0712113 2113 0721 +216 000,00

0717300 7300 +1 900 057,00

0717340 7340 0443 +1 550 000,00

+1 500 000,00

+50 000,00

0717360 7360 +350 057,00

0717363 7363 0490 +350 057,00

+258 307,00

+91 750,00
1000000 +139 500,00
1010000 +139 500,00

1014000 4000 +139 500,00
1014080 4080 +139 500,00

1014082 4082 0829 +139 500,00

1100000 +1 645 616,00

1110000 +1 645 616,00

1113000 3000 +649 340,00

1113130 3130 +194 550,00

Управління охорони здоров'я (відповідальний виконавець)

Охорона здоров'я 

Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню Капітальні видатки

Лікарсько-акушерська допомога  вагітним, породіллям та 
новонародженим

Капітальні видатки

Первинна медична допомога населенню

Первинна медична допомога населенню, що надається 
центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги

Капітальні видатки

Первинна медична допомога населенню, що надається 
амбулаторно-поліклінічними закладами (відділеннями)

Капітальні видатки

Будівництво та регіональний розвиток

Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури

Реставраційно-відновлювальні роботи фасадів пам'ятки 
архітектури "Казарма для двох рот" з капітальним ремонтом 
лабораторно-рентгенівського корпусу стаціонару № 1                 КЗ 
"Центральна міська лікарня" (Фортеця, 21)

Реставрація балконів пам'ятки архітектури «Центральний 
лікувальний корпус» КЗ "Центральна міська лікарня",                         
             вул. Архітектора Паученка, 45/53  

Виконання інвестиційних проектів

Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення 
заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих 
територій, у тому числі:

Капітальні видатки

за рахунок залишку субвенції з державного бюджету 
місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-
економічного розвитку окремих територій (на придбання 
спеціального санітарного транспортного засобу для 
спеціальних перевезень)

співфінансування з міського бюджету
Відділ культури і туризму (головний розпорядник)

Відділ культури і туризму (відповідальний виконавець)
Культура i мистецтво
Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва

Інші заходи в галузі культури і мистецтва (громадський 
бюджет)

Капітальні видатки

Управління молоді та спорту  (головний розпорядник)

Управління молоді та спорту (відповідальний виконавець)

Соціальний захист та соціальне забезпечення

Реалізація державної політики у молодіжній сфері



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 

1113133 3133 1040 +194 550,00

1113240 3240 +454 790,00

1113242 3242 1090 +454 790,00

1115000 5000 +696 276,00

1115040 5040 +696 276,00

1115041 5041 0810 +696 276,00

1117300 7300 +300 000,00

1117320 7320 -150 000,00

1117325 7325 0443 -150 000,00

1117360 7360 +450 000,00

1117363 7363 0490 +450 000,00

+300 000,00

+150 000,00

1200000 +33 755 368,30

1210000 +33 755 368,30

1216000 6000 +13 546 714,00

1216010 6010 +12 702 367,00

1216011 6011 0620 +12 702 367,00

1216030 6030 0620 +844 347,00

+395 587,00

1217300 7300 +11 943 181,30

1217360 7360 +11 943 181,30

1217363 7363 0490 +11 943 181,30

+10 573 551,10

+1 369 630,20

Інші заходи та заклади молодіжної політики (громадський 
бюджет)

Капітальні видатки

Інші заклади та заходи 

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального 
забезпечення (громадський бюджет)

Капітальні видатки

Фізична культура і спорт

Підтримка і розвиток спортивної інфраструктури

Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд 
(громадський бюджет)

Капітальні видатки

Будівництво та регіональний розвиток

Будівництво об'єктів соціально-культурного призначення

Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури 
і спорту

Реконструкція стадіону «Юність» комунального закладу 
"Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа  № 2",                      
                    вул. Курганна, 64 

Виконання інвестиційних проектів

Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення 
заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих 
територій

Реконструкція стадіону «Юність» комунального закладу 
"Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа  № 2",                      
              вул. Курганна, 64, у тому числі:

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

співфінансування з міського бюджету

Головне управління житлово-комунального 
господарства  (головний розпорядник)

Головне управління житлово-комунального господарства 
 (відповідальний виконавець)

Житлово-комунальне господарство

Утримання та ефективна експлуатація об'єктів житлово-
комунального господарства

Експлуатація та технічне обслуговування житлового 
фонду

Капітальні видатки

Організація благоустрою населених пунктів Капітальні видатки

з них громадський  бюджет

Будівництво та регіональний розвиток

Виконання інвестиційних проектів

Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення 
заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих 
територій, у тому числі:

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

співфінансування з міського бюджету



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 

+2 736 900,00

+2 700 000,00

+36 900,00

+2 212 787,21

+2 150 000,00

+62 787,21

+345 247,79

+287 018,00

+58 229,79

1217400 7400 +2 715 473,00

1217460 7460 +2 715 473,00

1217461 7461 0456 +2 715 473,00

1217600 7600 +5 550 000,00

1217670 7670 0490 +5 550 000,00

КП "УНІВЕРСАЛ  2005" +5 000 000,00

+550 000,00

1500000 +6 262 056,68

1510000 +6 262 056,68

1511000 1000 +600 000,00

1511020 1020 0921 +600 000,00

1513000 3000 +300 000,00

1513130 3130 +300 000,00

1513132 3132 1040 +300 000,00

1517300 7300 +3 470 056,68

Реконструкція греблі  р. Сугоклея, м. Кропивницький                         
   (з виготовленням проектно-кошторисної документації),                   
   у тому числі:

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

співфінансування з міського бюджету

Реконструкція парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва 
"Перемоги", у тому числі:

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

співфінансування з міського бюджету

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

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

співфінансування з міського бюджету

Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє 
господарство

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої 
інфраструктури

Утримання та розвиток автомобільних доріг та 
дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого 
бюджету

Капітальні видатки

Інші програми та заходи, пов'язані з економічною 
діяльністю

Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання Капітальні видатки

КП "Аварійно-диспетчерська служба"

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

Соціальний захист та соціальне забезпечення

Реалізація державної політики у молодіжній сфері

Утримання клубів для підлітків за місцем проживання Капітальні видатки

Будівництво та регіональний розвиток



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 

1517310 7310 0443 +2 320 056,68

+998 056,68

+3 400 000,00

+700 000,00

+800 000,00

+1 000 000,00

+300 000,00

-4 878 000,00

1517320 7320 +1 150 000,00

1517324 7324 0443 +1 000 000,00

1517325 7325 0443 +150 000,00

1517400 7400 +900 000,00

1517460 7460 +900 000,00

1517461 7461 0456 +900 000,00

1517600 7600 +992 000,00

1517640 7640 0470 +600 000,00
1517690 7690 +392 000,00

1517693 7693 0490 +392 000,00

1600000 +41 000,00

1610000 +41 000,00

1617500 7500 +41 000,00

1617530 7530 0460 +41 000,00

+50 247 044,76

Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

Реконструкція набережної р. Інгул від вул. Михайлівської до             
         вул. Київської (громадський бюджет)

Нове будівництво госппобутової каналізації по вулицях Лесі 
Українки, Дарвіна, Степняка-Кравчинського

Нове будівництво зовнішнього водопроводу по вул. Івана Богуна з 
точкою підключення по вул. Гетьмана Сагайдачного 

Нове будівництво зовнішнього водопроводу по вул. Балашівській

Реконструкція діючої котельні і теплових мереж  від неї по             
           вул. Металургів, 7-а в смт. Нове, м. Кропивницький

Нове будівництво автомобільного мосту через р. Інгул між 
вулицями Балтійською та Холодноярською

Реконструкція господарчого блоку  пологового будинку по 
вул.Олени Журливої, 1 під житловий будинок

Будівництво об'єктів соціально-культурного призначення

Будівництво установ та закладів культури (громадський 
бюджет)

Нове будівництво сучасного концертного комплексу "Місту-
Амфітеатр" по вул.Металургів біля житлового будинку № 36, 
смт. Нове

Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури 
і спорту (громадський бюджет)

Нове будівництво глядацьких трибун на бейсбольному полі 
"Юність" по вул.Металургів біля житлового будинку № 36,     
смт. Нове

Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє 
господарство

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої 
інфраструктури

Утримання та розвиток автомобільних доріг та 
дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого 
бюджету

Капітальні видатки

Інші програми та заходи, пов'язані з економічною 
діяльністю
Заходи з енергозбереження Капітальні видатки
Інша економічна діяльність

Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю 
(громадський бюджет)

Капітальні видатки

Управління містобудування та архітектури   (головний 
розпорядник)

Управління містобудування та архітектури (відповідальний 
виконавець)

Зв'язок, телекомунікації та інформатика

Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики Капітальні видатки

Разом бюджет розвитку
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