
ПРОЕКТ № 1792

УКРАЇНА

МІСЬКА РАДА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО

ДВАНАДЦЯТА СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

від 29 березня 2018 року № 1557

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,  85,  97,  1036 Бюджетного  кодексу
України, статті  26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
рішення Кіровоградської обласної ради від 02 березня 2018 року № 451 «Про
внесення змін до рішення обласної ради від 22 грудня 2017 року № 414 «Про
обласний бюджет на 2018 рік», Міська рада міста Кропивницького 

В И Р І Ш И Л А:

1. Внести зміни до показників міського бюджету, визначених у додатках
1, 3, 5 до рішення Міської ради міста Кропивницького від 21 грудня 2017 року
№ 1360 «Про міський бюджет на 2018 рік» (зі змінами, внесеними рішенням
Міської ради міста Кропивницького від 15 лютого 2018 року № 1409), згідно з
додатками 1, 3, 4.

2.  Залучити  для  фінансування  видатків  міського  бюджету  залишки
коштів,  що  склалися  станом  на  01  січня  2018  року:  по  загальному  фонду
вільний  залишок  коштів  у  сумі  8  270,0  тис.  грн,  по  спеціальному  фонду
залишок коштів бюджету розвитку у сумі 261,5  тис. грн.

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  2 620 519,3 тис.  грн,  в  тому  числі
доходи  загального  фонду  міського  бюджету –  2 545 479,4 тис.  грн,  доходи



2

спеціального фонду міського бюджету 75 039,9 тис. грн, у тому числі бюджету
розвитку 10 095,6 тис. грн, згідно з додатком 1 до цього рішення;

-  видатки міського  бюджету  у  сумі  2 677 761,9 тис.  грн,  в  тому  числі
видатки  загального  фонду  міського  бюджету 2 318 234,2 тис.  грн,  з  них
реверсна  дотація  40 882,9 тис.  грн,  видатки  спеціального  фонду  міського
бюджету 359 527,7 тис. грн;

-  профіцит загального  фонду  міського  бюджету  у  сумі
258 863,0 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
258 863,0 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



Додаток 1

до рішення Міської ради міста Кропивницького

29 березня  2018 року № 1557

Зміни до доходів  міського бюджету на 2018 рік, 

+ збільшено

- зменшено

Код Всього Загальний фонд

Спеціальний фонд

Всього

40000000 Офіційні трансферти +24 493 200,00 +23 289 600,00 +1 203 600,00 +1 203 600,00

41000000 Від органів державного управління +24 493 200,00 +23 289 600,00 +1 203 600,00 +1 203 600,00

41040000 +20 259 800,00 +20 259 800,00

41040200 +20 259 800,00 +20 259 800,00

41050000 +4 233 400,00 +3 029 800,00 +1 203 600,00 +1 203 600,00

41051100 +1 203 600,00 +1 203 600,00 +1 203 600,00

41051200 +2 421 000,00 +2 421 000,00

41051600 +608 800,00 +608 800,00

Всього доходів +24 493 200,00 +23 289 600,00 +1 203 600,00 +1 203 600,00

визначених у додатку 1 до рішення Міської ради міста Кропивницький від 21 грудня 2017 року № 1360

(грн)

 Найменування доходів згідно із бюджетною 
класифікацією в  т.ч. бюджет 

розвитку

Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим 
бюджетам

Дотація з місцевого бюджету на здійснення 
переданих з державного бюджету видатків з 
утримання закладів освіти та охорони здоров'я за 
рахунок відповідної додаткової дотації з державного 
бюджету

Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим 
бюджетам

Субвенції з місцевого бюджету за рахунок залишку 
коштів освітньої субвенції, що утворився на початок 
бюджетного періоду

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

Субвенції з місцевого бюджету за рахунок залишку 
коштів медичної субвенції, що утворився на початок 
бюджетного періоду



Додаток 2

до рішення Міської ради міста Кропивницького

29 березня  2018 року № 1557

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

(нова редакція)

Код  Разом

Спеціальний фонд

Разом

1 2 3 4 5 6

200000 Внутрішнє фінансування

208000

208100 На початок періоду

208200 На кінець періоду

208400 0,00

Всього за типом кредитора

600000

602000 Зміни обсягів бюджетних коштів

602100 На початок періоду

602200 На кінець періоду

602400 0,00

Всього за типом боргового зобов'язання

(грн)

Найменування 
згідно з класифікацією фінансування 

бюджету           

Загальний             
      фонд в т.ч. бюджет 

розвитку

57 242 639,57 -227 245 171,78 284 487 811,35 283 751 506,76

Фінансування за рахунок зміни 
залишків коштів бюджетів

57 242 639,57 -227 245 171,78 284 487 811,35 283 751 506,76

у т.ч. за рахунок зміни залишку коштів 57 242 639,57 31 617 817,90 25 624 821,67 24 888 517,08

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

39 069 344,54 38 936 375,14 132 969,40 27 344,09

Кошти, що передаються із загального 
фонду бюджету до бюджету розвитку 

(спеціального фонду)                                     
 

-258 862 989,68 258 862 989,68 258 862 989,68

57 242 639,57 -227 245 171,78 284 487 811,35 283 751 506,76

Фінансування за активними 
операціями

57 242 639,57 -227 245 171,78 284 487 811,35 283 751 506,76

57 242 639,57 -227 245 171,78 284 487 811,35 283 751 506,76

у т.ч. за рахунок зміни залишку коштів 57 242 639,57 31 617 817,90 25 624 821,67 24 888 517,08

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

39 069 344,54 38 936 375,14 132 969,40 27 344,09

Кошти, що передаються із загального 
фонду бюджету до бюджету розвитку 

(спеціального фонду)                                     
         

-258 862 989,68 258 862 989,68 258 862 989,68

57 242 639,57 -227 245 171,78 284 487 811,35 283 751 506,76



Додаток 3
до рішення Міської ради міста Кропивницького
29 березня  2018 року № 1557

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

Видатки загального фонду Видатки спеціального фонду

Разом
Всього

з них:

Всього

з них:

видатки розвитку

з них:

 оплата праці бюджет розвитку

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

0200000 +2 000 000,00 +2 000 000,00 +1 561 462,00 +1 561 462,00 +1 561 462,00 +3 561 462,00

0210000 +2 000 000,00 +2 000 000,00 +1 561 462,00 +1 561 462,00 +1 561 462,00 +3 561 462,00

0218200 8200 Громадський порядок та безпека +61 462,00 +61 462,00 +61 462,00 +61 462,00

0218230 8230 0380 Інші заходи громадського порядку та безпеки +61 462,00 +61 462,00 +61 462,00 +61 462,00

0219000 9000 +2 000 000,00 +2 000 000,00 +1 500 000,00 +1 500 000,00 +1 500 000,00 +3 500 000,00

0219800 9800 0180 +2 000 000,00 +2 000 000,00 +1 500 000,00 +1 500 000,00 +1 500 000,00 +3 500 000,00

0600000 +21 572 800,00 +21 572 800,00 +12 101 400,00 -956 530,99 +2 311 600,00 +2 311 600,00 +2 311 600,00 +23 884 400,00

0610000 +21 572 800,00 +21 572 800,00 +12 101 400,00 -956 530,99 +2 311 600,00 +2 311 600,00 +2 311 600,00 +23 884 400,00

0611000 1000 Освіта +21 572 800,00 +21 572 800,00 +12 101 400,00 -956 530,99 +2 311 600,00 +2 311 600,00 +2 311 600,00 +23 884 400,00

у тому числі за рахунок:

+20 009 800,00 +20 009 800,00 +11 139 900,00 +200 000,00 +250 000,00 +250 000,00 +250 000,00 +20 259 800,00

+1 313 000,00 +1 313 000,00 +450 000,00 +1 108 000,00 +1 108 000,00 +1 108 000,00 +2 421 000,00

+1 203 600,00 +1 203 600,00 +1 203 600,00 +1 203 600,00

+250 000,00 +250 000,00 +511 500,00 -250 000,00 -250 000,00 -250 000,00

0611010 1010 0910 Надання дошкільної освіти -2 285 492,99 -2 285 492,99 -2 285 492,99 -2 285 492,99

0611020 1020 0921 +1 937 000,00 +1 937 000,00 +961 500,00 +327 400,00 +327 400,00 +327 400,00 +2 264 400,00

+1 313 000,00 +1 313 000,00 +450 000,00 +1 000 000,00 +1 000 000,00 +1 000 000,00 +2 313 000,00

грн

Код 
програмної 

класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевого 
бюджету

Код типової 
програмної 

класифікації 
видатків та 

кредитуванн
я 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 
споживання

видатки 
розвитку

 
видатки 
спожи-
вання

комунальні послуги 
та енергоносії

оплата 
праці 

комунальні 
послуги та 
енергоносії

Виконавчий комітет Міської ради 
(головний розпорядник)

Виконавчий комітет Міської ради 
(відповідальний виконавець)

Міжбюджетні трансферти

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

Управління освіти (головний розпорядник)

Управління освіти (відповідальний 
виконавець)

додаткової дотації на здійснення переданих з 
державного бюджету видатків

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

субвенції з обласного бюджету за рахунок 
залишку освітньої субвенції з державного 
бюджету

залишку освітньої субвенції з державного 
бюджету

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

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



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

0611110 1110 0930 +20 764 762,00 +20 764 762,00 +11 139 900,00 +1 328 962,00 +20 764 762,00

0611120 1120 0941 +1 156 530,99 +1 156 530,99 +1 156 530,99

0611160 1160 +1 984 200,00 +1 984 200,00 +1 984 200,00 +1 984 200,00

0611161 1161 0990 +108 000,00 +108 000,00 +108 000,00 +108 000,00

0611162 1162 0990 Інші програми та заходи у сфері освіти +1 876 200,00 +1 876 200,00 +1 876 200,00 +1 876 200,00

+1 203 600,00 +1 203 600,00 +1 203 600,00 +1 203 600,00

0700000 +608 800,00 +608 800,00 +608 800,00

0710000 +608 800,00 +608 800,00 +608 800,00

0712000 2000 +608 800,00 +608 800,00 +608 800,00

+608 800,00 +608 800,00 +608 800,00

0712140 2140 +608 800,00 +608 800,00 +608 800,00

0712144 2144 0763 +608 800,00 +608 800,00 +608 800,00

1000000 +200 000,00 +200 000,00 +200 000,00 +200 000,00

1010000 +200 000,00 +200 000,00 +200 000,00 +200 000,00

1011000 1000 Освіта +200 000,00 +200 000,00 +200 000,00 +200 000,00

1011100 1100 0960 +200 000,00 +200 000,00 +200 000,00 +200 000,00

1900000 +4 770 000,00 +4 770 000,00 +4 770 000,00 +4 770 000,00

1910000 +4 770 000,00 +4 770 000,00 +4 770 000,00 +4 770 000,00

1917400 7400 +4 770 000,00 +4 770 000,00 +4 770 000,00 +4 770 000,00

1917410 7410 +4 770 000,00 +4 770 000,00 +4 770 000,00 +4 770 000,00

1917413 7413 0451 Інші заходи у сфері автотранспорту +4 770 000,00 +4 770 000,00 +4 770 000,00 +4 770 000,00

Всього видатків +24 181 600,00 +24 181 600,00 +12 101 400,00 -956 530,99 +8 843 062,00 +8 843 062,00 +8 843 062,00 +33 024 662,00

Підготовка кадрів професійно-технічними 
закладами та іншими закладами освіти

Підготовка кадрів вищими навчальними 
закладами І-ІІ рівнів акредитації (коледжами, 
технікумами, училищами)

Інші програми, заклади та заходи у сфері 
освіти

Забезпечення діяльності інших закладів у 
сфері освіти (за рахунок субвенції з обласного 
бюджету на надання державної підтримки 
особам з особливими освітніми потребами за 
рахунок відповідної субвенції з державного 
бюджету)

у тому числі субвенція з обласного бюджету 
за рахунок залишку освітньої субвенції з 
державного бюджету

Управління охорони здоров’я (головний 
розпорядник)

Управління охорони здоров’я (відповідальний 
виконавець)

Охорона здоров'я 

у тому числі субвенція з обласного бюджету 
за рахунок залишку медичної субвенції з 
державного бюджету

Програми і централізовані заходи у галузі 
охорони здоров’я

Централізовані заходи з лікування хворих на 
цукровий та нецукровий діабет

Відділ культури і туризму (головний 
розпорядник)

Відділ культури і туризму (відповідальний 
виконавець)

Надання спеціальної освіти школами 
естетичного виховання (музичними, 
художніми, хореографічними, театральними, 
хоровими, мистецькими)

Управління розвитку транспорту та 
зв'язку (головний розпорядник)

Управління розвитку транспорту та зв'язку 
(відповідальний виконавець)

Транспорт та транспортна інфраструктура, 
дорожнє господарство

Забезпечення надання послуг з перевезення 
пасажирів автомобільним транспортом



Додаток  4

до рішення Міської ради міста Кропивницького

29 березня   2018 року № 1557

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

0200000 +1 561 462,00

0210000 Виконавчий комітет Міської ради (відповідальний виконавець) +1 561 462,00

0218200 8200 Громадський порядок та безпека +61 462,00

0218230 8230 0380 Інші заходи громадського порядку та безпеки Капітальні видатки +61 462,00

0219000 9000 +1 500 000,00

0219800 9800 0180 +1 500 000,00

0600000 +2 311 600,00

0610000 +2 311 600,00

0611000 1000 +2 311 600,00

додаткової дотації на здійснення переданих з державного бюджету видатків +250 000,00

+1 108 000,00

+1 203 600,00

залишку освітньої субвенції з державного бюджету -250 000,00

0611020 1020 0921 Капітальні видатки +327 400,00

+1 000 000,00

0611030 1030 0921 Надання загальної середньої освіти вечірніми (змінними) школами Капітальні видатки

за рахунок залишку освітньої субвенції з державного бюджету -20 000,00

+20 000,00

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)

Міжбюджетні трансферти

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

Капітальні трансферти 
органам державного 

управління інших рівнів

Управління освіти  (головний розпорядник)

Управління освіти  (відповідальний виконавець)

Освіта, у тому числі за рахунок:

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

субвенції з обласного бюджету за рахунок залишку освітньої субвенції з 
державного бюджету

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 обласного 
бюджету), з них за рахунок:

субвенції з обласного бюджету на надання державної підтримки особам з 
особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з 
державного бюджету (на підтримку осіб з особливими освітніми потребами)

за рахунок додаткової дотації на здійснення переданих з державного 
бюджету видатків



Код 
програмної 

класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевого 
бюджету

Код типової 
програмної 

класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевого 
бюджету

Код 
функціональ-
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видатків та 
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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 

0611070 1070 0922 Капітальні видатки

за рахунок залишку освітньої субвенції з державного бюджету -150 000,00

+150 000,00

0611110 1110 0930 Капітальні видатки

за рахунок залишку освітньої субвенції з державного бюджету -80 000,00

+80 000,00

0611160 1160 Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти +1 984 200,00

0611161 1161 0990 Капітальні видатки +108 000,00

0611162 1162 0990 Інші програми та заходи у сфері освіти, у тому числі за рахунок: Капітальні видатки +1 876 200,00

+1 203 600,00

+672 600,00

у тому числі капітальні видатки на:

+261 000,00

+270 000,00

+1 265 200,00

+632 600,00

+632 600,00

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 додаткової дотації на здійснення переданих з державного 
бюджету видатків

Підготовка кадрів професійно-технічними закладами та іншими закладами 
освіти 

за рахунок додаткової дотації на здійснення переданих з державного 
бюджету видатків

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти (за рахунок субвенції з 
обласного бюджету на надання державної підтримки особам з особливими 
освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 
на оснащення кабінетів інклюзивно-ресурсних центрів)

субвенції з обласного бюджету за рахунок залишку освітньої субвенції з 
державного бюджету

співфінансування з міського бюджету

придбання пристроїв для програвання  компакт-дисків із звуковим записом для 
закладів загальної середньої освіти з метою створення умов для підготовки та 
проведення зовнішнього незалежного оцінювання з іноземних мов (за рахунок 
субвенції з обласного бюджету за рахунок залишку освітньої субвенції з 
державного бюджету)

придбання обладнання для інноваційного навчально-тренінгового класу (за 
рахунок субвенції з обласного бюджету за рахунок залишку освітньої субвенції 
з державного бюджету)

придбання персонального комп'ютера/ ноутбука та техніки для друкування, 
копіювання, сканування  та ламінування з витратними матеріалами для 
початкової школи, у тому числі:

за рахунок субвенції з обласного бюджету за рахунок залишку освітньої 
субвенції з державного бюджету

співфінансування з міського бюджету



Код 
програмної 

класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевого 
бюджету
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програмної 
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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 

+80 000,00

+40 000,00

+40 000,00

1000000 0,00 0,00 0,00 +200 000,00

1010000 0,00 0,00 0,00 +200 000,00

1011000 1000 Освіта +200 000,00

1011100 1100 0960 Капітальні видатки +200 000,00

1900000 +4 770 000,00

1910000 +4 770 000,00

1917400 7400 Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство +4 770 000,00

1917410 7410 +4 770 000,00

1917413 7413 0451 Інші заходи у сфері автотранспорту Капітальні видатки +4 770 000,00

Разом бюджет розвитку +8 843 062,00

придбання обладнання для кабінетів української мови в закладах загальної 
середньої освіти з навчанням мовами національних меншин (у тому числі 
придбання електронних фліпчартів та мобільних стендів до них для шкіл з 
навчанням румунською та угорською мовами), у тому числі:

за рахунок субвенції з обласного бюджету за рахунок залишку освітньої 
субвенції з державного бюджету

співфінансування з міського бюджету

Відділ культури і туризму (головний розпорядник)

Відділ культури і туризму (відповідальний виконавець)

Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, 
художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)

Управління розвитку транспорту та зв'язку  (головний розпорядник)

Управління розвитку транспорту та зв'язку  (відповідальний виконавець)

Забезпечення надання послуг з перевезення пасажирів автомобільним 
транспортом
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