
 
 

 

УКРАЇНА 

 

МІСЬКА РАДА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 

ДВАНАДЦЯТА СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 

Р І Ш Е Н Н Я 

від 05 червня 2018 року № 1695 

 

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, 16, 18, 71, 72, 78, 97, 101 Бюджетного кодексу 

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

постанови Кабінету Міністрів України від 16 лютого 2011 року № 110 «Про 

затвердження Порядку здійснення місцевих запозичень», розпоряджень голови 

Кіровоградської обласної державної адміністрації від 20 квітня 2018 року 

№ 235-р «Про перерозподіл обсягів субвенції з державного бюджету місцевим 

бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми 

потребами, організацію та контроль за  використання  зазначеної  субвенції», 

від 03 травня 2018 року № 265-р «Про розподіл обсягу субвенції з державного 

бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної 

загальної середньої освіти «Нова українська школа» у 2018 році, організацію 

контролю за  використанням зазначеної субвенції», рішення Кіровоградської 

міської ради від 21 листопада 2017 року № 1204 «Про залучення кредиту 

НЕФКО для фінансування інвестиційного проекту «Підвищення 

енергоефективності у навчальних закладах  і системі  вуличного  освітлення в 

м. Кропивницькому»,  враховуючи  наказ  Міністерства   фінансів   України   

від 26 квітня 2018 року № 455 «Про погодження Обсягу та умов здійснення 

місцевого запозичення Міською радою міста Кропивницького у 2018 році» та 

пропозиції головних розпорядників бюджетних коштів, 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, 6 рішення Міської ради міста Кропивницького від 21 грудня 2017 року 

№ 1360 «Про міський бюджет на 2018 рік» (зі змінами, внесеними рішеннями 



2 

Міської ради міста Кропивницького від 15 лютого 2018 року № 1409, 

від 29 березня 2018 року № 1557, від 24 квітня 2018 року № 1587) згідно з 

додатками 1, 3, 4, 5, 6. 

2. Залучити для фінансування з міського бюджету проекту «Підвищення 

енергоефективності у навчальних закладах  і системі  вуличного  освітлення в 

м. Кропивницькому» кредитні кошти Північної екологічної фінансової корпорації 

(НЕФКО) у сумі 12 000,0 тис. грн та вільний залишок коштів загального фонду 

міського   бюджету,  що    склався   станом    на    01 січня 2018 року,    у    сумі 

2 488,0 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  Кіровоградської  міської  ради  

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 2 742 192,8 тис. грн, в тому числі 

доходи загального фонду міського бюджету – 2 645 157,8 тис. грн, доходи 

спеціального фонду міського бюджету 97 035,0 тис. грн, у тому числі бюджету 

розвитку 11 095,6 тис. грн, згідно з додатком 1 до цього рішення; 

- видатки міського бюджету у сумі 2 830 114,6 тис. грн, в тому числі 

видатки загального фонду міського бюджету 2 385 768,4 тис. грн, з них 

реверсна дотація 40 882,9 тис. грн, видатки спеціального фонду міського 

бюджету 444 346,2 тис. грн; 

- профіцит загального фонду міського бюджету у сумі 309 686,3 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 309 686,3 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. Визначити граничний обсяг місцевого боргу міського бюджету міста 

Кропивницького станом на 31 грудня 2018 року в сумі 12 000,0 тис. грн за 

кредитом від Північної екологічної фінансової корпорації (НЕФКО). 

5. 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 

05 червня 2018 року № 1695 

 
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) 

 
 

Код 

 
 

Найменування доходів згідно із бюджетною класифікацією  

 
 

Всього 

 
 
Загальний фонд  

Спеціальний фонд 

 
Всього 

в т.ч. 

бюджет 

розвитку 

10000000 Податкові надходження  +56 229 785,00 +56 229 785,00   

11000000 
Податки на доходи, податки на прибуток, податки на 

збільшення ринкової вартості 
+46 229 785,00 +46 229 785,00 

  

11010000 
Податок та збір на доходи фізичних осіб (норматив відрахувань 

від контингенту міста - 60,00 %) 
+46 229 785,00 +46 229 785,00 

  

11010100 
Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими 

агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати 
+29 229 785,00 +29 229 785,00 

  

 

11010200 

Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, 

грошових винагород та інших виплат, одержаних 

військовослужбовцями та особами рядового і начальницького 

складу, що сплачується податковими агентами  

 

+8 000 000,00 

 

+8 000 000,00 

  

11010400 
Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими 

агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата  
+8 000 000,00 +8 000 000,00 

  

11010500 
Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними 

особами за результатами річного декларування  
+1 000 000,00 +1 000 000,00 

  

18050000 Єдиний податок +10 000 000,00 +10 000 000,00   

18050400 Єдиний податок з фізичних осіб  +10 000 000,00 +10 000 000,00   

20000000 Неподаткові надходження  +500 000,00 +500 000,00   

22000000 
Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної 

господарської діяльності 
+500 000,00 +500 000,00 

  

22010000 Плата за надання адміністративних послуг  +500 000,00 +500 000,00   

22012500 Плата за надання інших адміністративних послуг  +500 000,00 +500 000,00   

 Всього (без урахування трансфертів)  +56 729 785,00 +56 729 785,00   

40000000 Офіційні трансферти +14 011 549,69 +9 011 549,69 +5 000 000,00  

41000000 Від органів державного управління  +14 011 549,69 +9 011 549,69 +5 000 000,00  

41050000 Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам  +14 011 549,69 +9 011 549,69 +5 000 000,00 
 

 
 
 

 
 
 

41050400 

 
 

Субвенція з місцевого бюджету на виплату грошової компенсації 

за належні для отримання жилі приміщення для сімей загиблих 

осіб, визначених абзацами 5-8 пункту 1 статті 10 Закону України 

"Про статус ветеранів війни,гарантії їх соціального захисту", для 

осіб з інвалідністю І - ІІ групи, яка настала внаслідок поранення, 

контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час 

безпосередньої участі в антитерорестичній операції, забезпеченні 

її проведення, визначених пунктами 11-14 частини другої статті 7 

Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх 

соціального захисту" та які потребують поліпшення житлових 

умов за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 

 
 
 

 
 
 

+2 790 849,69 

 
 
 

 
 
 

+2 790 849,69 

  

 
41051200 

Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки 

особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної 

субвенції з державного бюджету 

 
+107 000,00 

 
+107 000,00 

  

 

41051400 

Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної 

та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" 

за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 

 

+6 113 700,00 

 

+6 113 700,00 

  

 

 
41052600 

Субвенція з місцевого бюджету на фінансове забезпечення 

будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних 

доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг 

комунальної власності у населених пунктах за рахунок 

відповідної субвенції з державного бюджету  

 

 
+ 5 000 000,00 

  

 
+ 5 000 000,00 

 

 Всього доходів +70 741 334,69 +65 741 334,69 +5 000 000,00  

 



Додаток 2 

до рішення Міської ради міста Кропивницького 

05 червня 2018 року № 1695 

 
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) 

 
Код 

Найменування 
згідно з класифікацією фінансування 

бюджету 

 
Разом 

 
Загальний 

фонд 

Спеціальний фонд 

Разом 
в т.ч. бюджет 

розвитку 

1 2 3 4 5 6 

200000 Внутрішнє фінансування 75 921 764,57 -259 389 404,78 335 311 169,35 334 574 864,76 

208000 
Фінансування за рахунок зміни 

залишків коштів бюджетів 
75 921 764,57 -259 389 404,78 335 311 169,35 334 574 864,76 

 у т.ч. за рахунок зміни залишку коштів 75 921 764,57 50 296 942,90 25 624 821,67 24 888 517,08 

208100 На початок періоду 96 311 984,11 70 554 193,04 25 757 791,07 24 915 861,17 

208200 На кінець періоду 20 390 219,54 20 257 250,14 132 969,40 27 344,09 

 
208400 

Кошти, що передаються із загального 

фонду бюджету до бюджету розвитку 
(спеціального фонду) 

 
0,00 

 
-309 686 347,68 

 
309 686 347,68 

 
309 686 347,68 

300000 Зовнішнє фінансування 12 000 000,00  12 000 000,00 12 000 000,00 

301000 
Позики, надані міжнародними 

фінансовими організаціями 
12 000 000,00 

 
12 000 000,00 12 000 000,00 

301100 Одержано позик 12 000 000,00  12 000 000,00 12 000 000,00 

301200 Погашено позик     

 Всього за типом кредитора 87 921 764,57 -259 389 404,78 347 311 169,35 346 574 864,76 

400000 
 
Фінансування за борговими операціями 

12 000 000,00 
 

12 000 000,00 12 000 000,00 

401000 Запозичення 12 000 000,00  12 000 000,00 12 000 000,00 

401200 Зовнішні запозичення 12 000 000,00  12 000 000,00 12 000 000,00 

401201 Довгострокові зобов'язання 12 000 000,00  12 000 000,00 12 000 000,00 

600000 
Фінансування за активними 

операціями 
75 921 764,57 -259 389 404,78 335 311 169,35 334 574 864,76 

602000 Зміни обсягів бюджетних коштів 75 921 764,57 -259 389 404,78 335 311 169,35 334 574 864,76 

 
у т.ч. за рахунок зміни залишку коштів 75 921 764,57 50 296 942,90 25 624 821,67 24 888 517,08 

602100 На початок періоду 96 311 984,11 70 554 193,04 25 757 791,07 24 915 861,17 

602200 На кінець періоду 20 390 219,54 20 257 250,14 132 969,40 27 344,09 

 

602400 

Кошти, що передаються із загального 
фонду бюджету до бюджету розвитку 
(спеціального фонду) 

 

0,00 

 

-309 686 347,68 

 

309 686 347,68 

 

309 686 347,68 

  

Всього за типом боргового зобов'язання 
 

87 921 764,57 
 

-259 389 404,78 
 

347 311 169,35 
 

346 574 864,76 



 
 

 
Зміни до видатків міського бюджету на 2018 рік,  

визначених у додатку 3 до рішення Міської ради міста Кропивницького від 21 грудня 2017 року № 1360  

Додаток 3 

до рішення Міської ради міста Кропивницького 

05 червня 2018 року № 1695  

 

 
+ 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  

 
Разом 

 

 

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 

комуналь- 

ні послуги 
та енерго- 

носії 

 

бюджет розвитку 

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

0200000 
  Виконавчий комітет міської ради (головний 

розпорядник) 
+208 685,00 +208 685,00 

   

+166 200,00 
   

+166 200,00 +166 200,00 +374 885,00 

0210000 
  Виконавчий комітет міської ради 

(відповідальний виконавець) 
+208 685,00 +208 685,00 

   
+166 200,00 

   
+166 200,00 +166 200,00 +374 885,00 

0218200 8200 
 

Громадський порядок та безпека +208 685,00 +208 685,00 
   

+166 200,00 
   

+166 200,00 +166 200,00 +374 885,00 

0218230 8230 0380 Інші заходи громадського порядку та безпеки  +208 685,00 +208 685,00 
   

+166 200,00 
   

+166 200,00 +166 200,00 +374 885,00 

0600000 
  

Управління освіти (головний розпорядник) +16 977 200,00 +16 977 200,00 +15 085 000,00 -6 000 000,00 
 

+1 030 500,00 
   

+1 030 500,00 +1 030 500,00 +18 007 700,00 

0610000 
  

Управління освіти (відповідальний виконавець)  +16 977 200,00 +16 977 200,00 +15 085 000,00 -6 000 000,00 
 

+1 030 500,00 
   

+1 030 500,00 +1 030 500,00 +18 007 700,00 

0611000 1000  Освіта +16 977 200,00 +16 977 200,00 +15 085 000,00 -6 000 000,00  +1 030 500,00    +1 030 500,00 +1 030 500,00 +18 007 700,00 

   у тому числі за рахунок:             

    

субвенції з обласного бюджету на забезпечення 

якісної, сучасної та доступної загальної 

середньої освіти "Нова українська школа" за 

рахунок відповідної субвенції з державного 

бюджету 

 

 

+5 355 100,00 

 

 

+5 355 100,00 

    

 

+758 600,00 

    

 

+758 600,00 

 

 

+758 600,00 

 

 

+6 113 700,00 

   освітньої субвенції з державного бюджету  +50 000,00 +50 000,00 +41 000,00         +50 000,00 

0611010 1010 0910 Надання дошкільної освіти  -20 168 300,00 -20 168 300,00 -10 920 000,00 -5 000 000,00 
 

+198 300,00 
   

+198 300,00 +198 300,00 -19 970 000,00 

 

 
0611020 

 

 
1020 

 

 
0921 

Надання загальної середньої освіти 

загальноосвітніми навчальними закладами (в 

т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при 

школі), спеціалізованими школами, ліцеями, 

гімназіями, колегіумами  

 

 
+34 758 100,00 

 

 
+34 758 100,00 

 

 
+24 524 000,00 

 

 
-1 000 000,00 

  

 
+913 400,00 

    

 
+913 400,00 

 

 
+913 400,00 

 

 
+35 671 500,00 

    

за рахунок субвенції з обласного бюджету на 

забезпечення якісної, сучасної та доступної 

загальної середньої освіти "Нова українська 

школа" за рахунок відповідної субвенції з 

державного бюджету 

 

 

+5 101 300,00 

 

 

+5 101 300,00 

    

 

+702 600,00 

    

 

+702 600,00 

 

 

+702 600,00 

 

 

+5 803 900,00 

 

0611040 

 

1040 

 

0922 

Надання загальної середньої освіти 

загальноосвiтнiми школами-iнтернатами, 

загальноосвітніми санаторними школами- 

інтернатами 

 

+739 400,00 

 

+739 400,00 

 

+400 000,00 

   

+36 400,00 

    

+36 400,00 

 

+36 400,00 

 

+775 800,00 

    

за рахунок субвенції з обласного бюджету на 

забезпечення якісної, сучасної та доступної 

загальної середньої освіти "Нова українська 

школа" за рахунок відповідної субвенції з 

державного бюджету 

 

 

+194 800,00 

 

 

+194 800,00 

    

 

+28 000,00 

    

 

+28 000,00 

 

 

+28 000,00 

 

 

+222 800,00 



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

 

 
0611070 

 

 
1070 

 

 
0922 

Надання загальної середньої освіти 

спеціальними загальноосвітніми школами- 

інтернатами, школами та іншими навчальними 

закладами для дітей, які потребують корекції 

фізичного та (або) розумового розвитку 

 

 
+1 387 000,00 

 

 
+1 387 000,00 

 

 
+1 081 000,00 

   

 
+36 400,00 

    

 
+36 400,00 

 

 
+36 400,00 

 

 
+1 423 400,00 

   у тому числі за рахунок:             

   
за рахунок субвенції з обласного бюджету на 

забезпечення якісної, сучасної та доступної 

загальної середньої освіти "Нова українська 

школа" за рахунок відповідної субвенції з 

державного бюджету 

 

 
+59 000,00 

 

 
+59 000,00 

    

 
+28 000,00 

    

 
+28 000,00 

 

 
+28 000,00 

 

 
+87 000,00 

   освітньої субвенції з державного бюджету  +50 000,00 +50 000,00 +41 000,00         +50 000,00 

0611160 1160 
 

Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти  +261 000,00 +261 000,00 
   

-154 000,00 
   

-154 000,00 -154 000,00 +107 000,00 

 

 
 

0611161 

 

 
 

1161 

 

 
 

0990 

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) 

      

 
 

+107 000,00 

    

 
 

+107 000,00 

 

 
 

+107 000,00 

 

 
 

+107 000,00 

 

0611162 

 

1162 

 

0990 

Інші програми та заходи у сфері освіти (за 

рахунок субвенції з обласного бюджету за 

рахунок залишку освітньої субвенції з 

державного бюджету) 

 

+261 000,00 

 

+261 000,00 

    

-261 000,00 

    

-261 000,00 

 

-261 000,00 

 

0700000 
  Управління охорони здоров'я (головний 

розпорядник) 
+15 270 000,00 +15 270 000,00 

   
+2 150 000,00 

   
+2 150 000,00 +2 150 000,00 +17 420 000,00 

0710000 
  Управління охорони здоров 'я (відповідальний 

виконавець) 
+15 270 000,00 +15 270 000,00 

   
+2 150 000,00 

   
+2 150 000,00 +2 150 000,00 +17 420 000,00 

0712000 2000  Охорона здоров'я +15 270 000,00 +15 270 000,00    -849 000,00    -849 000,00 -849 000,00 +14 421 000,00 

0712010 2010 0731 
Багатопрофільна стаціонарна медична 

допомога населенню 
+9 462 400,00 +9 462 400,00 

   
-1 500 000,00 

   
-1 500 000,00 -1 500 000,00 +7 962 400,00 

0712030 2030 0733 
Лікарсько-акушерська допомога вагітним, 

породіллям та новонародженим 
+2 505 300,00 +2 505 300,00 

         
+2 505 300,00 

 
0712080 

 
2080 

 
0721 

Амбулаторно-поліклінічна допомога 

населенню, крім первинної медичної допомоги  

 
+2 808 800,00 

 
+2 808 800,00 

    
+615 920,00 

    
+615 920,00 

 
+615 920,00 

 
+3 424 720,00 

0712100 2100 0722 Стоматологічна допомога населенню  +482 100,00 +482 100,00          +482 100,00 

0712110 2110  Первинна медична допомога населенню  +11 400,00 +11 400,00    +35 080,00    +35 080,00 +35 080,00 +46 480,00 

 
0712111 

 
2111 

 
0726 

Первинна медична допомога населенню, що 

надається центрами первинної медичної 

(медико-санітарної) допомоги 

 
+11 400,00 

 
+11 400,00 

    
+35 080,00 

    
+35 080,00 

 
+35 080,00 

 
+46 480,00 

0717300 7300  Будівництво та регіональний розвиток      +2 999 000,00    +2 999 000,00 +2 999 000,00 +2 999 000,00 

0717340 7340 0443 
Проектування, реставрація та охорона 

пам'яток архітектури 

      

+2 999 000,00 
    

+2 999 000,00 

 

+2 999 000,00 

 

+2 999 000,00 

1100000 
  Управління молоді та спорту (головний 

розпорядник) 
+200 000,00 +200 000,00 -57 400,00 

        
+200 000,00 

1110000 
  Управління молоді та спорту (відповідальний 

виконавець) 
+200 000,00 +200 000,00 -57 400,00 

        
+200 000,00 

1111000 1000  Освіта   -57 400,00          

 

 
1111060 

 

 
1060 

 

 
0910 

Забезпечення належних умов для виховання та 

розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених 

батьківського піклування, в дитячих будинках, 

у т.ч. сімейного типу, прийомних сім'ях, сім'ях 

патронатного вихователя 

   

 
-57 400,00 

         

   за рахунок освітньої субвенції з державного 

бюджету 
-50 000,00 -50 000,00 -41 000,00 

        
-50 000,00 



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

1115000 5000  Фізична культура і спорт  +200 000,00 +200 000,00          +200 000,00 

1115010 5010  Проведення спортивної роботи в регіоні  +200 000,00 +200 000,00          +200 000,00 

1115011 5011 0810 
Проведення навчально-тренувальних зборів і 

змагань з олімпійських видів спорту 
+200 000,00 +200 000,00 

         
+200 000,00 

 
1200000 

  
Головне управління житлово-комунального 

господарства (головний розпорядник) 

 
+10 000 000,00 

 
+10 000 000,00 

    
+9 824 675,00 

    
+9 824 675,00 

 
+4 824 675,00 

 
+19 824 675,00 

 
1210000 

  
Головне управління житлово-комунального 

господарства (відповідальний виконавець) 

 
+10 000 000,00 

 
+10 000 000,00 

    
+9 824 675,00 

    
+9 824 675,00 

 
+4 824 675,00 

 
+19 824 675,00 

1216000 6000  Житлово-комунальне господарство +10 000 000,00 +10 000 000,00    +1 000 000,00    +1 000 000,00 +1 000 000,00 +11 000 000,00 

 
1216010 

 
6010 

 
Утримання та ефективна експлуатація об’єктів 

житлово-комунального господарства 

      
+1 000 000,00 

    
+1 000 000,00 

 
+1 000 000,00 

 
+1 000 000,00 

 
1216012 

 
6012 

 
0620 

 
Забезпечення діяльності з виробництва, трансп  

      
+1 000 000,00 

    
+1 000 000,00 

 
+1 000 000,00 

 
+1 000 000,00 

 

1216020 

 

6020 

 

0620 

Забезпечення функціонування підприємств, 

установ та організацій, що виробляють, 

виконують та/або надають житлово-комунальні 

послуги 

 

+10 000 000,00 

 

+10 000 000,00 

          

+10 000 000,00 

 

1217400 

 

7400 
 

Транспорт та транспортна інфраструктура, 

дорожнє господарство 

      

+5 000 000,00 
    

+5 000 000,00 
  

+5 000 000,00 

1217460 7460 
 Утримання та розвиток автомобільних доріг та 

дорожньої інфраструктури  

     
+5 000 000,00 

   
+5 000 000,00 

 
+5 000 000,00 

 
1217462 

 
7462 

 
0456 

Утримання та розвиток автомобільних доріг 

та дорожньої інфраструктури за рахунок 

субвенції з державного бюджету 

      
+5 000 000,00 

    
+5 000 000,00 

  
+5 000 000,00 

1217600 7600 
 Інші програми та заходи, пов'язані з 

економічною діяльністю 

     
+3 824 675,00 

   
+3 824 675,00 +3 824 675,00 +3 824 675,00 

1217640 7640 0470 Заходи з енергозбереження      +3 824 675,00    +3 824 675,00 +3 824 675,00 +3 824 675,00 

1500000 
  Управління капітального будівництва 

(головний розпорядник) 

     
+18 493 050,00 

   
+18 493 050,00 +18 493 050,00 +18 493 050,00 

1510000 
  Управління капітального будівництва 

(відповідальний виконавець) 

     
+18 493 050,00 

   
+18 493 050,00 +18 493 050,00 +18 493 050,00 

1517300 7300 
 

Будівництво та регіональний розвиток  
     

+7 850 000,00 
   

+7 850 000,00 +7 850 000,00 +7 850 000,00 

1517310 7310 0443 
Будівництво об'єктів житлово-комунального 

господарства 

     
+10 000 000,00 

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

1517340 7340 0443 
Проектування, реставрація та охорона пам'яток 

архітектури 

     
-2 150 000,00 

   
-2 150 000,00 -2 150 000,00 -2 150 000,00 

1517600 7600 
 Інші програми та заходи, пов'язані з 

економічною діяльністю 

     
+10 643 050,00 

   
+10 643 050,00 +10 643 050,00 +10 643 050,00 

1517640 7640 0470 Заходи з енергозбереження      +10 643 050,00    +10 643 050,00 +10 643 050,00 +10 643 050,00 

 

1600000 

  
Управління містобудування та архітектури  

(головний розпорядник) 

 

-136 500,00 

 

-136 500,00 

    

+136 500,00 

    

+136 500,00 

 

+136 500,00 

 

 

1610000 

  
Управління містобудування та архітектури 

(відповідальний виконавець) 

 

-136 500,00 

 

-136 500,00 

    

+136 500,00 

    

+136 500,00 

 

+136 500,00 

 

1617300 7300  Будівництво та регіональний розвиток  -136 500,00 -136 500,00    +136 500,00    +136 500,00 +136 500,00  

1617370 7370 0490 
Реалізація інших заходів щодо соціально- 

економічного розвитку територій  
-136 500,00 -136 500,00 

   
+136 500,00 

   
+136 500,00 +136 500,00 

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D1%8F


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

1900000 
  Управління розвитку транспорту та зв'язку 

(головний розпорядник) 
+8 847 900,00 +8 847 900,00 

         
+8 847 900,00 

1910000 
  Управління розвитку транспорту та зв'язку 

(відповідальний виконавець) 
+8 847 900,00 +8 847 900,00 

         
+8 847 900,00 

1913000 3000 
 Соціальний захист та соціальне 

забезпечення 
+8 847 900,00 +8 847 900,00 

         
+8 847 900,00 

 

 
1913030 

 

 
3030 

 
Надання пільг з оплати послуг зв’язку, інших 

передбачених законодавством пільг окремим 

категоріям громадян та компенсації за 

пільговий проїзд окремих категорій громадян 

 

 
+8 847 900,00 

 

 
+8 847 900,00 

          

 
+8 847 900,00 

 
1913033 

 
3033 

 
1070 

Компенсаційні виплати на пільговий проїзд 

автомобільним транспортом окремим 

категоріям громадян 

 
+6 407 600,00 

 
+6 407 600,00 

          
+6 407 600,00 

 
1913036 

 
3036 

 
1070 

Компенсаційні виплати на пільговий проїзд 

електротранспортом окремим категоріям 

громадян 

 
+2 440 300,00 

 
+2 440 300,00 

          
+2 440 300,00 

3700000 
  Фінансове управління (головний 

розпорядник) 
+2 811 116,69 +20 267,00 

  
+2 790 849,69 +250 000,00 

   
+250 000,00 +250 000,00 +3 061 116,69 

3710000 
  Фінансове управління (відповідальний 

виконавець) 
+2 811 116,69 +20 267,00 

  
+2 790 849,69 +250 000,00 

   
+250 000,00 +250 000,00 +3 061 116,69 

3718600 8600 0170 Обслуговування місцевого боргу +20 267,00 +20 267,00          +20 267,00 

 

3719200 

 

9200 

 Субвенції з місцевого бюджету іншим 

місцевим бюджетам на здійснення програм 

соціального захисту за рахунок субвенцій з 

державного бюджету 

 

+2 790 849,69 

    

+2 790 849,69 

       

+2 790 849,69 

 

 

3719240 

 

 

9240 

  

Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим 

бюджетам на виплату грошової компенсації за 

належні для отримання жилі приміщення для 

окремих категорій населення за рахунок 

відповідних субвенцій з державного бюджету 

 

 

+2 790 849,69 

    

 

+2 790 849,69 

       

 

+2 790 849,69 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3719241 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9241 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0180 

 

 
Субвенція з місцевого бюджету на виплату 

грошової компенсації за належні для 

отримання жилі приміщення для сімей 

загиблих осіб, визначених абзацами 5-8 пункту 

1 статті 10 Закону України «Про статус 

ветеранів війни, гарантії їх соціального 

захисту», для осіб з інвалідністю І-ІІ групи, яка 

настала внаслідок поранення, контузії, 

каліцтва або захворювання, одержаних під час 

безпосередньої участі в антитерористичній 

операції, забезпеченні її проведення, визначених 

пунктами 11-14 частини другої статті 7 

Закону України «Про статус ветеранів війни, 

гарантії їх соціального захисту», та які 

потребують поліпшення житлових умов за 

рахунок відповідної субвенції з державного 

бюджету 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+2 790 849,69 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

+2 790 849,69 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

+2 790 849,69 

 

3719700 

 

9700 

 Субвенції з місцевого бюджету іншим 

місцевим бюджетам на здійснення програм 

та заходів за рахунок коштів місцевих 

бюджетів 

      

+250 000,00 

    

+250 000,00 

 

+250 000,00 

 

+250 000,00 

3719770 9770 0180 Інші субвенції з місцевого бюджету      +250 000,00    +250 000,00 +250 000,00 +250 000,00 

   Всього видатків +54 178 401,69 +51 387 552,00 +15 027 600,00 -6 000 000,00 +2 790 849,69 +32 050 925,00    +32 050 925,00 +27 050 925,00 +86 229 326,69 



Додаток 4 

до рішення Міської ради міста Кропивницького 

05 червня 2018 року № 1695 

 
 

                                           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) 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
Код бюджету 

 

 

 
 

 

 

 
Назва місцевого 

бюджету 

адміністративно- 
територіальної 

одиниці 

Загальний фонд Спеціальний фонд  

 

 
 

 

 

 

 

 
РАЗОМ 

Субвенції з міського бюджету іншим місцевим бюджетам на здійснення 

програм соціального захисту за рахунок субвенцій з державного бюджету на: 

 
Інші субвенції з міського бюджету на: 

 

 

 

 

 

 

ВСЬОГО 

 

виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі 
приміщення для сімей загиблих осіб, визначених абзацами 5-8 

пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів 
війни, гарантії їх соціального захисту», для осіб з інвалідністю 
І-ІІ групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва 
або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в 

антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, 
визначених пунктами 11-14 частини другої статті 7 Закону 

України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального 
захисту», та які потребують поліпшення житлових умов за 

рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 

 

 

 

 

 

 

ВСЬОГО 

 

 

 
придбання 

комп'ютерної та 
організаційної 

техніки для УСЗН 
(для центру по 

наданню 
державних 
допомог) 

 
11201602000 

Бюджет 

Подільського 
району 

 
+847 286,48 

 
+847 286,48 

   
+847 286,48 

 
11201601000 

Бюджет 

Фортечного 

району 

 
+1 943 563,21 

 
+1 943 563,21 

 
+250 000,00 

 
+250 000,00 

 
+2 193 563,21 

 
Всього +2 790 849,69 +2 790 849,69 +250 000,00 +250 000,00 +3 040 849,69 



Додаток 5 

до рішення Міської ради міста Кропивницького 

05 червня 2018 року № 1695  

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  

 
грн. 

 

 

 

 

 

 
+ збільшено 
- зменшено 

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 

0200000   Виконавчий комітет міської ради (головний розпорядник)     +166 200,00 

0210000   Виконавчий комітет міської ради (відповідальний виконавець)      +166 200,00 

0218200 8200  Громадський порядок та безпека     +166 200,00 

0218230 8230 0380 Інші заходи громадського порядку та безпеки  Капітальні видатки    +166 200,00 

0600000   Управління освіти (головний розпорядник)      +1 030 500,00 

0610000   Управління освіти (відповідальний виконавець)     +1 030 500,00 

0611000 1000  Освіта     +1 030 500,00 

0611010 1010 0910 Надання дошкільної освіти (громадський бюджет) Капітальні видатки    +198 300,00 

 

0611020 

 

1020 

 

0921 

Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними 

закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), 

спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами, у тому 

числі за рахунок: 

 

Капітальні видатки 

    

+913 400,00 

    

субвенції з обласного бюджету на забезпечення якісної, сучасної та 

доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" за 

рахунок відповідної субвенції з державного бюджету (на закупівлю 

комп’ютерного обладнання, відповідного мультимедійного контенту для 

початкових класів нової української школи) 

     
 

+702 600,00 

   співфінансування з міського бюджету      +210 800,00 

 
0611040 

 
1040 

 
0922 

Надання загальної середньої освіти загальноосвiтнiми школами- 

iнтернатами, загальноосвітніми санаторними школами-інтернатами, у 

тому числі за рахунок: 

 
Капітальні видатки 

    
+36 400,00 

   
субвенції з обласного бюджету на забезпечення якісної, сучасної та 

доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" за 

рахунок відповідної субвенції з державного бюджету (на закупівлю 

комп’ютерного обладнання, відповідного мультимедійного контенту для 

початкових класів нової української школи) 

     

 
+28 000,00 

   співфінансування з міського бюджету      +8 400,00 

 

0611070 

 

1070 

 

0922 

Надання загальної середньої освіти спеціальними загальноосвітніми 

школами-інтернатами, школами та іншими навчальними закладами для 

дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, у 

тому числі за рахунок: 

 

Капітальні видатки 

    

+36 400,00 

    

субвенції з обласного бюджету на забезпечення якісної, сучасної та 

доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" за 

рахунок відповідної субвенції з державного бюджету (на закупівлю 

комп’ютерного обладнання, відповідного мультимедійного контенту для 

початкових класів нової української школи) 

     
 

+28 000,00 

   співфінансування з міського бюджету      +8 400,00 



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 

0611160 1160  Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти      -154 000,00 

 

 
0611161 

 

 
1161 

 

 
0990 

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 створення та оснащення кабінетів 

інклюзивно-ресурсних центрів) 

 

 
Капітальні видатки 

    

 
+107 000,00 

0611162 1162 0990 Інші програми та заходи у сфері освіти Капітальні видатки    -261 000,00 

   на 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)  

     
 

-261 000,00 

0700000   Управління охорони здоров'я (головний розпорядник)     +2 150 000,00 

0710000   Управління охорони здоров'я (відповідальний виконавець)     +2 150 000,00 

0712000 2000  Охорона здоров'я     -849 000,00 

0712010 2010 0731 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню  Капітальні видатки    -1 500 000,00 

0712080 2080 0721 
Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім первинної 

медичної допомоги 
Капітальні видатки 

   
+615 920,00 

0712110 2110  Первинна медична допомога населенню      +35 080,00 

0712111 2111 0726 
Первинна медична допомога населенню, що надається центрами 

первинної медичної (медико-санітарної) допомоги 
Капітальні видатки 

   
+35 080,00 

0717300 7300  Будівництво та регіональний розвиток     +2 999 000,00 

0717340 7340 0443 Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури      +2 999 000,00 

    Ремонтно-реставраціїні роботи приміщення 

основного (головного) корпусу КЗ "Міська лікарня  

№ 2 ім. Святої Анни", під терапевтичне відділення, 

вул. Ганни Дмитрян, 1 

    

+1 499 000,00 

    Ремонтно-реставраціїні роботи приймального 

відділення стаціонару № 1 КЗ "Центральна міська 

лікарня", Фортеця, 21 

    
+1 500 000,00 

1200000 
  Головне управління житлово-комунального господарства (головний 

розпорядник) 

    
+4 824 675,00 

1210000 
  Головне управління житлово-комунального господарства 

(відповідальний виконавець) 

    
+4 824 675,00 

1216000 6000  Житлово-комунальне господарство     +1 000 000,00 

1216010 6010 
 Утримання та ефективна експлуатація об’єктів житлово-комунального 

господарства 

    
+1 000 000,00 

1216012 6012 0620 Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання т Капітальні видатки 
   

+1 000 000,00 

1217600 7600  Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю      +3 824 675,00 

1217640 7640 0470 Заходи з енергозбереження     +3 824 675,00 

    
Запозичення до бюджету розвитку на 

впровадження заходів інвестиційного проекту 

"Підвищення енергоефективності у навчальних 

закладах і системі вуличного освітлення 

в м. Кропивницькому" 

    

 
+3 524 675,00 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D1%8F


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 

    
Співфінансування видатків на впровадження 

заходів інвестиційного проекту "Підвищення 

енергоефективності у навчальних закладах і 

системі вуличного освітлення  

в м. Кропивницькому" 

    

 
+300 000,00 

1500000 
  

Управління капітального будівництва (головний розпорядник) 
    

+18 493 050,00 

1510000 
  

Управління капітального будівництва (відповідальний виконавець)  
    

+18 493 050,00 

1517300 7300 
 

Будівництво та регіональний розвиток 
 

16 983 610,00 
 

16 983 610,00 +7 850 000,00 

 
1517310 

 
7310 

 
0443 

 
Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства 

Реконструкція діючої котельні і теплових мереж 

від неї по вул. Металургів, 7-а в смт. Нове, 

м. Кропивницький 

 
16 983 610,00 

  
16 983 610,00 

 
+10 000 000,00 

 
1517340 

 
7340 

 
0443 

 
Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури  

Реставрація корпусу терапевтичного відділення 

лікарні КЗ "Міська лікарня № 2 ім. Святої Анни", 

вул. Ганни Дмитрян, 1 

 
 

  
 

 
-2 150 000,00 

1517600 7600 
 

Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю  
    

+10 643 050,00 

1517640 7640 0470 Заходи з енергозбереження     +10 643 050,00 

    
Запозичення до бюджету розвитку на 

впровадження заходів інвестиційного проекту 

"Підвищення енергоефективності у навчальних 

закладах і системі вуличного освітлення 

в м. Кропивницькому" 

    

 
+8 475 325,00 

    
Співфінансування видатків на впровадження 

заходів інвестиційного проекту "Підвищення 

енергоефективності у навчальних закладах і 

системі вуличного освітлення  

в м. Кропивницькому" 

    

 
+2 167 725,00 

1600000   
Управління містобудування та архітектури (головний розпорядник) 

    +136 500,00 

1610000 
  

Управління містобудування та архітектури (відповідальний виконавець) 
    

+136 500,00 

1617300 7300  Будівництво та регіональний розвиток     +136 500,00 

 
1617370 

 
7370 

 
0490 

Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку 

територій (придбання комп’ютерної техніки для ведення 

геоінформаційного порталу) 

 
Капітальні видатки 

    
+136 500,00 

3700000   Фінансове управління (головний розпорядник)     +250 000,00 

3710000   Фінансове управління (відповідальний виконавець)      +250 000,00 

 
3719700 

 
9700 

 

Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на 

здійснення програм та заходів за рахунок коштів місцевих бюджетів  

     
+250 000,00 

 
3719770 

 
9770 

 
0180 

Інші субвенції з місцевого бюджету (бюджету Фортечного району на 

придбання комп’ютерної та організаційної техніки для УСЗН (для 

центру по наданню державних допомог) 

Капітальні трансферти органам державного 

управління інших рівнів 

    
+250 000,00 

   Разом бюджет розвитку     +27 050 925,00 



Додаток 6 

до рішення Міської ради міста Кропивницького 

05 червня 2018 року № 1695 

 

Зміни до переліку місцевих програм, які фінансуватимуться за рахунок коштів міського бюджету у 2018 

році, визначеного у додатку 6 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 
кредитуванн 
я місцевого 

бюджету 

 

 
Код  

функціональ- 
ної    

класифікації 
видатків та 

кредитуванн 
я бюджету 

 

 
 

 

Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або 
напряму видатків згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ/ ТКВКБМС  

 

 

 

Найменування місцевої програми 

 

 

 
Загальний 

фонд 

 

 

 

Спеціальний фонд 

 

 

 
Разом загальний та 
спеціальний фонди 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1200000 
  Головне управління житлово-комунального господарства 

(головний розпорядник) 

  
+3 824 675,00 +3 824 675,00 

1210000 
  Головне управління житлово-комунального господарства 

(відповідальний виконавець) 

  
+3 824 675,00 +3 824 675,00 

1217600 7600 
 

Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю Програма утримання, благоустрою та розвитку житлово- 
комунального господарства міста Кропивницького на 2017-2021 
роки, 

 
+3 824 675,00 +3 824 675,00 

1217640 7640 0470 Заходи з енергозбереження 
 

+3 824 675,00 +3 824 675,00 

1500000 
  Управління капітального будівництва (головний розпорядник)   

+10 643 050,00 +10 643 050,00 

1510000 
  Управління капітального будівництва (відповідальний 

виконавець) 

  
+10 643 050,00 +10 643 050,00 

1517600 7600 
 

Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю 
Програма капітального будівництва, реконструкції та 
капітального ремонту об'єктів комунального господарства та 
соціально-культурного призначення міста Кропивницького на 
2016 - 2018 роки 

 
+10 643 050,00 +10 643 050,00 

1517640 7640 0470 Заходи з енергозбереження 
 

+10 643 050,00 +10 643 050,00 

    
ВСЬОГО 

 
+14 467 725,00 +14 467 725,00 

 


