
УКРАЇНА

МІСЬКА РАДА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО

ДВАНАДЦЯТА СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

від 12 липня 2018 року                                                  № 1739

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, 23, 71, 72, 78, 105 Бюджетного кодексу України,
статті  26  Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»,
розпорядження Кабінету Міністрів України від 13 червня 2018 року № 423-р
«Деякі  питання  розподілу  у  2018  році  субвенції  з  державного  бюджету
місцевим  бюджетам  на  здійснення  заходів  щодо  соціально-економічного
розвитку  окремих  територій»,  рішення  Міської  ради  міста  Кропивницького
від  05 червня  2018 року  № 1690 «Про  реорганізацію виконавчого  органу  та
внесення  змін  до  рішення  Кіровоградської  міської  ради  від  29  липня
2014  року  №  3263»,  враховуючи  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 рішення Міської ради міста Кропивницького від 21 грудня
2017 року № 1360 «Про міський бюджет на 2018 рік»  (зі змінами, внесеними
рішеннями Міської ради міста Кропивницького від 15 лютого 2018 року № 1409,
від 29 березня 2018 року № 1557, від 24 квітня 2018 року № 1587, від 05 червня
2018 року № 1695, від 22 червня 2018 року № 1729) згідно з додатками 1, 3, 4, 5.

2.  Залучити  для  фінансування  видатків  міського  бюджету  вільний
залишок коштів загального фонду, що склався станом на 01 січня 2018 року,
у сумі 16 000,0 тис. грн.



Номера страниц

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  2 869 286,9 тис.  грн,  в  тому числі
доходи  загального  фонду  міського  бюджету –  2 772 242,9 тис.  грн,  доходи
спеціального фонду міського бюджету 97 044,0 тис. грн, у тому числі бюджету
розвитку 10 834,6 тис. грн, згідно з додатком 1 до цього рішення;

-  видатки міського бюджету у сумі  2 973 208,7 тис.  грн,  в  тому числі
видатки  загального  фонду  міського  бюджету 2 432 470,3 тис.  грн,  з  них
реверсна  дотація  40  882,9  тис.  грн,  видатки  спеціального  фонду  міського
бюджету 540 738,4 тис. грн;

- профіцит загального фонду міського бюджету у сумі 406 069,6 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 406 069,6 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 



                      

               

                      

Код

10000000 +70 352 511,00 +70 352 511,00

11000000 +70 172 511,00 +70 172 511,00

11010000 +69 772 511,00 +69 772 511,00

11010100 +62 926 011,00 +62 926 011,00

11010200 +6 846 500,00 +6 846 500,00

11020000 +400 000,00 +400 000,00

11020200 +400 000,00 +400 000,00

13000000 +180 000,00 +180 000,00

13030000 +180 000,00 +180 000,00

13030200 +180 000,00 +180 000,00

20000000 +2 370 000,00 +2 100 000,00 +270 000,00

22000000 +2 100 000,00 +2 100 000,00

22010000 +300 000,00 +300 000,00

22012500 +300 000,00 +300 000,00

22080000 +1 800 000,00 +1 800 000,00

22080400 +1 800 000,00 +1 800 000,00

24000000 +270 000,00 +270 000,00

24060000 +270 000,00 +270 000,00

24061600 +270 000,00 +270 000,00

+72 722 511,00 +72 452 511,00 +270 000,00

40000000 +26 873 000,00 +26 873 000,00

41000000 +26 873 000,00 +26 873 000,00

41030000 +26 873 000,00 +26 873 000,00

41034500 +26 873 000,00 +26 873 000,00

+99 595 511,00 +99 325 511,00 +270 000,00

Додаток 1

до рішення Міської ради міста Кропивницького

12 липня 2018 року № 1739

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

Податкові надходження

Податки на доходи, податки на прибуток, податки на 
збільшення ринкової вартості

Податок та збір на доходи фізичних осіб (норматив 
відрахувань від контингенту міста - 60,00 %)

Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується 
податковими агентами, із доходів платника податку у 
вигляді заробітної плати

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 

Податок на прибуток підприємств

Податок на прибуток підприємств та фінансових 
установ комунальної власності

Рентна плата та плата за використання інших 
природних ресурсів

Рентна плата за користування надрами 

Рентна плата за користування надрами для видобування 
корисних копалин місцевого значення

Неподаткові надходження

Адміністративні збори та платежі, доходи від 
некомерційної господарської діяльності

Плата за надання адміністративних послуг

Плата за надання інших адміністративних послуг

Надходження від орендної плати за користування 
цілісним майновим комплексом та іншим 
державним майном 

Надходження від орендної плати за користування 
цілісним майновим комплексом та іншим майном, що 
перебуває в комунальній власності 

Інші неподаткові надходження

Інші надходження

Інші надходження до фондів охорони навколишнього 
природного середовища

Всього (без урахування трансфертів)

Офіційні трансферти

Від органів державного управління

Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 
на здійснення заходів щодо соціально-економічного 
розвитку окремих територій

Всього доходів



Код  Разом
Разом

1 2 3 4 5 6

200000

208000

208100

208200

208400

300000 12 000 000,00 12 000 000,00 12 000 000,00

301000 12 000 000,00 12 000 000,00 12 000 000,00

301100 12 000 000,00 12 000 000,00 12 000 000,00

301200

400000 12 000 000,00 12 000 000,00 12 000 000,00

12 000 000,00 12 000 000,00 12 000 000,00

12 000 000,00 12 000 000,00 12 000 000,00

401201 12 000 000,00 12 000 000,00 12 000 000,00

600000

602000

602100

602200

602400

Додаток 2

до рішення Міської ради міста Кропивницького
12 липня 2018 року № 1739

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 91 921 764,57 -339 772 648,78 431 694 413,35 430 958 108,76

Фінансування за рахунок зміни 
залишків коштів бюджетів

91 921 764,57 -339 772 648,78 431 694 413,35 430 958 108,76

у т.ч. за рахунок зміни залишку коштів 91 921 764,57 66 296 942,90 25 624 821,67 24 888 517,08

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

На кінець періоду 4 390 219,54 4 257 250,14 132 969,40 27 344,09
Кошти, що передаються із загального 

фонду бюджету до бюджету розвитку 
(спеціального фонду)                                     

 

-406 069 591,68 406 069 591,68 406 069 591,68

Зовнішнє фінансування

Позики, надані міжнародними 
фінансовими організаціями

Одержано позик 

Погашено позик 

Всього за типом кредитора 103 921 764,57 -339 772 648,78 443 694 413,35 442 958 108,76

Фінансування за борговими операціями 

401000  Запозичення 

401200  Зовнішні запозичення 

Довгострокові зобов'язання 

Фінансування за активними 
операціями

91 921 764,57 -339 772 648,78 431 694 413,35 430 958 108,76

Зміни обсягів бюджетних коштів 91 921 764,57 -339 772 648,78 431 694 413,35 430 958 108,76

у т.ч. за рахунок зміни залишку коштів 91 921 764,57 66 296 942,90 25 624 821,67 24 888 517,08

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

На кінець періоду 4 390 219,54 4 257 250,14 132 969,40 27 344,09

Кошти, що передаються із загального 
фонду бюджету до бюджету розвитку 

(спеціального фонду)                                     
         

-406 069 591,68 406 069 591,68 406 069 591,68

Всього за типом боргового зобов'язання 103 921 764,57 -339 772 648,78 443 694 413,35 442 958 108,76



Разом

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

0200000 +3 903 230,00 +3 903 230,00 +3 903 230,00

0210000 +3 903 230,00 +3 903 230,00 +3 903 230,00

0213000 3000 +3 903 230,00 +3 903 230,00 +3 903 230,00

0213240 3240 +3 903 230,00 +3 903 230,00 +3 903 230,00

0213242 3242 1090 +3 903 230,00 +3 903 230,00 +3 903 230,00

0600000 +19 170 000,00 +19 170 000,00 +19 170 000,00 +19 170 000,00

0610000 +19 170 000,00 +19 170 000,00 +19 170 000,00 +19 170 000,00

0611000 1000 +8 334 400,00 +8 334 400,00 +8 334 400,00 +8 334 400,00

0611010 1010 0910 +1 150 000,00 +1 150 000,00 +1 150 000,00 +1 150 000,00

0611020 1020 0921 +7 184 400,00 +7 184 400,00 +7 184 400,00 +7 184 400,00

0617300 7300 +10 835 600,00 +10 835 600,00 +10 835 600,00 +10 835 600,00

0617360 7360 +10 835 600,00 +10 835 600,00 +10 835 600,00 +10 835 600,00

0617363 7363 0490 +10 835 600,00 +10 835 600,00 +10 835 600,00 +10 835 600,00

+10 520 000,00 +10 520 000,00 +10 520 000,00 +10 520 000,00

0700000 +6 352 600,00 +6 352 600,00 +9 147 400,00 +9 147 400,00 +9 147 400,00 +15 500 000,00

0710000 +6 352 600,00 +6 352 600,00 +9 147 400,00 +9 147 400,00 +9 147 400,00 +15 500 000,00

Додаток 3
до рішення Міської ради міста Кропивницького
12 липня 2018 року № 1739

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 

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/типовою програмною 
класифікацією видатків кредитування 

бюджету

Видатки загального фонду Видатки спеціального фонду

Всього
видатки 

споживання

з них:

вида-
тки 
роз-

витку

Всього
 вида-тки 

спожи- вання

з них:

видатки розвитку

з них:

 оплата праці 
комунальні 
послуги та 
енергоносії

 опла-
та 

пра-ці 

комуналь-
ні послу-

ги та 
енерго-

носії

бюджет розвитку

Виконавчий комітет Міської ради 
(головний розпорядник)

Виконавчий комітет Міської ради 
(відповідальний виконавець)

Соціальний захист та соціальне 
забезпечення

Інші заклади та заходи

Інші заходи у сфері соціального 
захисту і соціального забезпечення

Управління освіти (головний 
розпорядник)

Управління освіти (відповідальний 
виконавець)

Освіта

Надання дошкільної освіти 

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

Будівництво та регіональний 
розвиток

Виконання інвестиційних проектів

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

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

Управління охорони здоров’я 
(головний розпорядник)

Управління охорони здоров’я 
(відповідальний виконавець)



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

0712000 2000 +6 352 600,00 +6 352 600,00 +3 482 400,00 +3 482 400,00 +3 482 400,00 +9 835 000,00

0712010 2010 0731 +4 173 600,00 +4 173 600,00 +1 138 400,00 +1 138 400,00 +1 138 400,00 +5 312 000,00

0712030 2030 0733 +1 295 000,00 +1 295 000,00 +1 500 000,00 +1 500 000,00 +1 500 000,00 +2 795 000,00

0712080 2080 0721 +884 000,00 +884 000,00 +524 000,00 +524 000,00 +524 000,00 +1 408 000,00

0712110 2110 +320 000,00 +320 000,00 +320 000,00 +320 000,00

0712111 2111 0726 +320 000,00 +320 000,00 +320 000,00 +320 000,00

0717300 7300 +5 665 000,00 +5 665 000,00 +5 665 000,00 +5 665 000,00

0717360 7360 Виконання інвестиційних проектів +5 665 000,00 +5 665 000,00 +5 665 000,00 +5 665 000,00

0717363 7363 0490 +5 665 000,00 +5 665 000,00 +5 665 000,00 +5 665 000,00

+5 500 000,00 +5 500 000,00 +5 500 000,00 +5 500 000,00

0900000

0910000

0910160 0160 0111

0913000 3000 -41 300,00 -41 300,00 -41 300,00

0913110 3110

0913112 3112 1040

0913240 3240 -41 300,00 -41 300,00 -41 300,00 -200 000,00

0913242 3242 1090 -41 300,00 -41 300,00 -41 300,00 -200 000,00

0917500 7500

0917530 7530 0460

0900000 +3 194 100,00 +3 194 100,00 +2 164 700,00 +47 400,00 +59 500,00 +59 500,00 +59 500,00 +3 253 600,00

0910000 +3 194 100,00 +3 194 100,00 +2 164 700,00 +47 400,00 +59 500,00 +59 500,00 +59 500,00 +3 253 600,00

Охорона здоров'я 

Багатопрофільна стаціонарна медична 
допомога населенню

Лікарсько-акушерська допомога  
вагітним, породіллям та 
новонародженим

Амбулаторно-поліклінічна допомога 
населенню, крім первинної медичної 
допомоги

Первинна медична допомога 
населенню

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

Будівництво та регіональний 
розвиток

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

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

Служба у справах дітей (головний 
розпорядник) -2 774 600,00 -2 774 600,00 -1 828 200,00 -47 400,00 -59 500,00 -59 500,00 -59 500,00 -2 834 100,00

Служба у справах дітей 
(відповідальний виконавець)

-2 774 600,00 -2 774 600,00 -1 828 200,00 -47 400,00 -59 500,00 -59 500,00 -59 500,00 -2 834 100,00

Керівництво і управління у справах 
дітей

-2 495 900,00 -2 495 900,00 -1 828 200,00 -47 400,00 -2 495 900,00

Соціальний захист та соціальне 
забезпечення

-278 700,00 -278 700,00 -320 000,00

Заклади і заходи з питань дітей та їх 
соціального захисту

-120 000,00 -120 000,00 -120 000,00

Заходи державної політики з питань 
дітей та їх соціального захисту

-120 000,00 -120 000,00 -120 000,00

Інші заклади та заходи -158 700,00 -158 700,00

Інші заходи у сфері соціального 
захисту і соціального забезпечення

-158 700,00 -158 700,00

Зв'язок, телекомунікації та 
інформатика

-18 200,00 -18 200,00 -18 200,00 -18 200,00

Інші заходи у сфері зв'язку, 
телекомунікації та інформатики

-18 200,00 -18 200,00 -18 200,00 -18 200,00

Управління з питань захисту прав 
дітей (головний розпорядник)

Управління з питань захисту прав 
дітей (відповідальний виконавець)



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

0910160 0160 0111 +2 915 400,00 +2 915 400,00 +2 164 700,00 +47 400,00 +2 915 400,00

0913000 3000 +278 700,00 +278 700,00 +41 300,00 +41 300,00 +41 300,00 +320 000,00

0913110 3110 +120 000,00 +120 000,00 +120 000,00

0913112 3112 1040 +120 000,00 +120 000,00 +120 000,00

0913240 3240 +158 700,00 +158 700,00 +41 300,00 +41 300,00 +41 300,00 +200 000,00

0913242 3242 1090 +158 700,00 +158 700,00 +41 300,00 +41 300,00 +41 300,00 +200 000,00

0917500 7500 +18 200,00 +18 200,00 +18 200,00 +18 200,00

0917530 7530 0460 +18 200,00 +18 200,00 +18 200,00 +18 200,00

1000000 +1 544 000,00 +1 544 000,00 +1 544 000,00 +1 499 000,00

1010000 +1 544 000,00 +1 544 000,00 +1 544 000,00 +1 499 000,00

1011000 1000 -45 000,00

1011100 1100 0960 -45 000,00

1017300 7300 +1 544 000,00 +1 544 000,00 +1 544 000,00 +1 544 000,00

1017360 7360 +1 544 000,00 +1 544 000,00 +1 544 000,00 +1 544 000,00

1017363 7363 0490 +1 544 000,00 +1 544 000,00 +1 544 000,00 +1 544 000,00

+1 499 000,00 +1 499 000,00 +1 499 000,00 +1 499 000,00

1100000 +125 000,00 +125 000,00 +1 355 000,00 +1 355 000,00 +1 355 000,00 +1 480 000,00

1110000 +1 355 000,00 +1 355 000,00 +1 355 000,00 +1 355 000,00

1115000 5000 +125 000,00 +125 000,00 +322 800,00 +322 800,00 +322 800,00 +447 800,00

1115030 5030 +322 800,00 +322 800,00 +322 800,00 +322 800,00

1115031 5031 0810 +322 800,00 +322 800,00 +322 800,00 +322 800,00

1115060 5060 +125 000,00 +125 000,00 +125 000,00

Керівництво і управління у сфері 
захисту прав дітей

Соціальний захист та соціальне 
забезпечення

Заклади і заходи з питань дітей та їх 
соціального захисту

Заходи державної політики з питань 
дітей та їх соціального захисту

Інші заклади та заходи

Інші заходи у сфері соціального 
захисту і соціального забезпечення

Зв'язок, телекомунікації та 
інформатика

Інші заходи у сфері зв'язку, 
телекомунікації та інформатики

Відділ культури і туризму (головний 
розпорядник) -45 000,00 -45 000,00 -37 500,00

Відділ культури і туризму 
(відповідальний виконавець) -45 000,00 -45 000,00 -37 500,00

Освіта -45 000,00 -45 000,00 -37 500,00

Надання спеціальної освіти школами 
естетичного виховання (музичними, 
художніми, хореографічними, теат-
ральними, хоровими, мистецькими)

-45 000,00 -45 000,00 -37 500,00

Будівництво та регіональний 
розвиток

Виконання інвестиційних проектів

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

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

Управління молоді та спорту 
(головний розпорядник)

Управління молоді та спорту 
(відповідальний виконавець)

Фізична культура і спорт

Розвиток дитячо-юнацького та 
резервного спорту

Утримання та навчально-
тренувальна робота комунальних 
дитячо-юнацьких спортивних шкіл

Інші заходи з розвитку фізичної 
культури та спорту



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

1115062 5062 0810 +125 000,00 +125 000,00 +125 000,00

1117300 7300 +1 032 200,00 +1 032 200,00 +1 032 200,00 +1 032 200,00

1117360 7360 +1 032 200,00 +1 032 200,00 +1 032 200,00 +1 032 200,00

1117363 7363 0490 +1 032 200,00 +1 032 200,00 +1 032 200,00 +1 032 200,00

+1 005 000,00 +1 005 000,00 +1 005 000,00 +1 005 000,00

1200000 +17 777 937,00 +17 777 937,00 +46 694 844,00 +46 694 844,00 +46 694 844,00 +64 472 781,00

1210000 +17 777 937,00 +17 777 937,00 +46 694 844,00 +46 694 844,00 +46 694 844,00 +64 472 781,00

1216000 6000 +17 777 937,00 +17 777 937,00 -88 600,00 -88 600,00 -88 600,00 +17 689 337,00

1216010 6010 +161 900,00 +161 900,00 +161 900,00 +161 900,00

1216011 6011 0620 +161 900,00 +161 900,00 +161 900,00 +161 900,00

1216020 6020 0620 +10 367 937,00 +10 367 937,00 +10 367 937,00

1216030 6030 0620 +7 410 000,00 +7 410 000,00 -250 500,00 -250 500,00 -250 500,00 +7 159 500,00

1217300 7300 +8 599 500,00 +8 599 500,00 +8 599 500,00 +8 599 500,00

1217360 7360 +8 599 500,00 +8 599 500,00 +8 599 500,00 +8 599 500,00

1217363 7363 0490 +8 599 500,00 +8 599 500,00 +8 599 500,00 +8 599 500,00

+8 349 000,00 +8 349 000,00 +8 349 000,00 +8 349 000,00

1217400 7400 +38 183 944,00 +38 183 944,00 +38 183 944,00 +38 183 944,00

Підтримка спорту вищих досягнень 
та організацій, які здійснюють 
фізкультурно-спортивну діяльність в 
регіоні

Будівництво та регіональний 
розвиток

Виконання інвестиційних проектів

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

за рахунок субвенції з державного 
бюджету 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

Експлуатація та технічне 
обслуговування житлового фонду

Забезпечення функціонування 
підприємств, установ та організацій, 
що виробляють, виконують та/або 
надають житлово-комунальні послуги

Організація благоустрою населених 
пунктів

Будівництво та регіональний 
розвиток

Виконання інвестиційних проектів

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

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

Транспорт та транспортна 
інфраструктура, дорожнє 
господарство



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

1217460 7460 +38 183 944,00 +38 183 944,00 +38 183 944,00 +38 183 944,00

1217461 7461 0456 +38 183 944,00 +38 183 944,00 +38 183 944,00 +38 183 944,00

1500000 +18 320 000,00 +18 320 000,00 +18 320 000,00 +18 320 000,00

1510000 +18 320 000,00 +18 320 000,00 +18 320 000,00 +18 320 000,00

1511000 1000 +1 839 000,00 +1 839 000,00 +1 839 000,00 +1 839 000,00

1511010 1010 0910 -266 000,00 -266 000,00 -266 000,00 -266 000,00

1511020 1020 0921 +2 105 000,00 +2 105 000,00 +2 105 000,00 +2 105 000,00

1517300 7300 +14 800 000,00 +14 800 000,00 +14 800 000,00 +14 800 000,00

1517310 7310 0443 +14 600 000,00 +14 600 000,00 +14 600 000,00 +14 600 000,00

1517340 7340 0443 +200 000,00 +200 000,00 +200 000,00 +200 000,00

1517400 7400 +681 000,00 +681 000,00 +681 000,00 +681 000,00

1517460 7460 +681 000,00 +681 000,00 +681 000,00 +681 000,00

1517461 7461 0456 +681 000,00 +681 000,00 +681 000,00 +681 000,00

1517600 7600 +1 000 000,00 +1 000 000,00 +1 000 000,00 +1 000 000,00

1517690 7690 +1 000 000,00 +1 000 000,00 +1 000 000,00 +1 000 000,00

1517693 7693 0490 +1 000 000,00 +1 000 000,00 +1 000 000,00 +1 000 000,00

2700000 +647 000,00 +647 000,00 +647 000,00

2710000 +647 000,00 +647 000,00 +647 000,00

Утримання та розвиток автомобільних 
доріг та дорожньої інфраструктури

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

Управління капітального 
будівництва (головний розпорядник)

Управління капітального будівництва 
 (відповідальний виконавець)

Освіта

Надання дошкільної освіти 

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

Будівництво та регіональний 
розвиток

Будівництво об'єктів житлово-
комунального господарства

Проектування, реставрація та охорона 
пам'яток архітектури

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

Інша економічна діяльність 

Інші заходи, пов'язані з економічною 
діяльністю 

Департамент з питань економічного 
розвитку, торгівлі та інвестицій 

(головний розпорядник)

Департамент з питань економічного 
розвитку, торгівлі та інвестицій 

(відповідальний виконавець)



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

2713000 3000 +355 000,00 +355 000,00 +355 000,00

2713210 3210 1050 +355 000,00 +355 000,00 +355 000,00

2717600 7600 +292 000,00 +292 000,00 +292 000,00

2717690 7690 +292 000,00 +292 000,00 +292 000,00

2717693 7693 0490 +292 000,00 +292 000,00 +292 000,00

2900000 +300 000,00 +300 000,00 +300 000,00

2910000 +300 000,00 +300 000,00 +300 000,00

2918100 8100 +300 000,00 +300 000,00 +300 000,00

2918110 8110 0320 +300 000,00 +300 000,00 +300 000,00

3600000 +270 000,00 +270 000,00 +270 000,00

3610000 +270 000,00 +270 000,00 +270 000,00

3618300 8300 +270 000,00 +270 000,00 +270 000,00

3618340 8340 0540 +270 000,00 +270 000,00 +270 000,00

3700000 -10 386 000,00 +760 000,00 -10 386 000,00

3710000 -10 386 000,00 +760 000,00 -10 386 000,00

3718700 8700 0133 -11 146 000,00 -11 146 000,00

3719700 9700 +760 000,00 +760 000,00 +760 000,00

3719770 9770 0180 +760 000,00 +760 000,00 +760 000,00

+19 094 267,00 +30 240 267,00 +299 000,00 +96 501 244,00 +270 000,00 +96 231 244,00 +96 231 244,00 +115 595 511,00

Соціальний захист та соціальне 
забезпечення

Організація та проведення 
громадських робіт

Інші програми та заходи, пов'язані 
з економічною діяльністю

Інша економічна діяльність 

Інші заходи, пов'язані з економічною 
діяльністю 

Управління з питань надзвичайних 
ситуацій та цивільного захисту 

населення (головний розпорядник)

Управління з питань надзвичайних 
ситуацій та цивільного захисту 

населення (відповідальний виконавець)

Захист населення і територій від 
надзвичайних ситуацій техноген-
ного та природного характеру

Заходи із запобігання та ліквідації 
надзвичайних ситуацій та наслідків 
стихійного лиха

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

Фінансове управління (головний 
розпорядник)

Фінансове управління (відповідальний 
виконавець)

Резервний фонд

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

Інші субвенції з місцевого бюджету

Всього видатків



Код бюджету РАЗОМ

ВСЬОГО ВСЬОГО

11201602000 -70 000,00 -70 000,00 -70 000,00

11201601000 +70 000,00 +70 000,00 +760 000,00 +760 000,00 +830 000,00

+760 000,00 +760 000,00 +760 000,00

Додаток 4

до рішення Міської ради міста Кропивницького
12 липня 2018 року № 1739

                                                         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

Субвенції з міського бюджету іншим місцевим 
бюджетам на здійснення програм соціального 

захисту за рахунок субвенцій з державного 
бюджету на:

Інші субвенції з міського бюджету 
районним у місті бюджетам на:

надання пільг та житлових 
субсидій населенню на 
придбання твердого та 

рідкого пічного побутового 
палива і скрапленого газу

державне управління 
(центру по наданню 
державних допомог 

управління соціального 
захисту населення)

Бюджет 
Подільського 
району

Бюджет 
Фортечного 
району

Всього



  

0600000 +19 170 000,00
0610000 +19 170 000,00
0611000 1000 +8 334 400,00
0611010 1010 0910 +1 150 000,00

0611020 1020 0921 +7 184 400,00

0617300 7300 +10 835 600,00
0617360 7360 +10 835 600,00

0617363 7363 0490 +10 835 600,00

+10 520 000,00

+315 600,00

+463 500,00

+450 000,00
+13 500,00

+206 000,00

+200 000,00
+6 000,00

+257 500,00

+250 000,00
+7 500,00

+1 534 700,00

+1 490 000,00
+44 700,00

+257 500,00

+250 000,00

Додаток  5
до рішення Міської ради міста Кропивницького
12 липня 2018 року № 1739

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 

Управління освіти  (головний розпорядник)
Управління освіти  (відповідальний виконавець)

Освіта
Надання дошкільної освіти Капітальні видатки

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

Капітальні видатки

Будівництво та регіональний розвиток
Виконання інвестиційних проектів

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

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

співфінансування з міського бюджету

Закупівля обладнання для загальноосвітніх шкіл 

за рахунок субвенцїї 
співфінансування з міського бюджету 
Придбання та облаштування спортивних майданчиків для загальноосвітніх 
навчальних закладів 

за рахунок субвенцїї 
співфінансування з міського бюджету 

Капітальний ремонт фасаду ДНЗ (ясла-садок) № 42 “Ювілейний” по 
вул. Олени Теліги, 77

за рахунок субвенцїї 
співфінансування з міського бюджету 
Капітальний ремонт приміщень критого плавального басейну ДНЗ (ясла-
садок) № 73 “Червона квіточка” комбінованого типу з облаштуванням 
спортивно-тренажерної і корекційної зали

за рахунок субвенцїї 
співфінансування з міського бюджету 
Капітальний ремонт – заміна вікон на металопластикові з 
енергозберігаючими склопакетами ЗОШ I—III ступенів № 4 по 
вул. Шульгиних, 38

за рахунок субвенцїї 



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 

+7 500,00

+618 000,00

+600 000,00
+18 000,00

+1 534 700,00

+1 490 000,00
+44 700,00

+309 000,00

+300 000,00
+9 000,00

+257 500,00

+250 000,00
+7 500,00

+257 500,00

+250 000,00
+7 500,00

+1 534 700,00

+1 490 000,00
+44 700,00

+824 000,00

+800 000,00
+24 000,00

+1 442 000,00

+1 400 000,00
+42 000,00

+1 339 000,00

співфінансування з міського бюджету 

Загальноосвітня школа I—III ступенів № 7 ім. О.Пушкіна міської ради 
м. Кропивницького Кіровоградської області, вул. Генерала Шумілова, 30 – 
закупівля та заміна вікон і дверей на енергозберігаючі

за рахунок субвенцїї 

співфінансування з міського бюджету 
Капітальний ремонт спортивного майданчика (з виготовленням ПКД) КЗ 
“НВО “ЗОШ I—II ступенів - ліцей № 19 - позашкільний центр, 
вул. Волкова, 24

за рахунок субвенцїї 
співфінансування з міського бюджету 
Капітальний ремонт огорожі КЗ “НВО “ЗОШ I-II ступенів - ліцей № 19 - 
позашкільний центр, вул. Волкова, 24

за рахунок субвенцїї 
співфінансування з міського бюджету 
Капітальний ремонт актового залу КЗ “НВО “Загальноосвітній навчальний 
заклад I—III ступенів № 20–дитячий юнацький центр “Сузір’я”, просп. 
Перемоги, 16

за рахунок субвенцїї 
співфінансування з міського бюджету 
Капітальний ремонт - заміна віконних блоків на металопластикові з 
енергозберігаючими склопакетами в КЗ “Загальноосвітній навчальний 
заклад I—III ступенів № 24”, вул. Тараса Карпи, 85

за рахунок субвенцїї 
співфінансування з міського бюджету 
Капітальний ремонт спортивної зали (з виготовленням ПКД) КЗ 
“Навчально-виховне об’єднання № 33 “ЗОШ I—III ступенів ДНЗ, 
вул. Микитенка, 35/21

за рахунок субвенцїї 
співфінансування з міського бюджету 
Капітальний ремонт огорожі (з виготовленням ПКД) навколо                         
      КЗ “Навчально-виховне об’єднання № 33 “ЗОШ I—III ступенів ДНЗ, 
вул. Микитенка, 35/21

за рахунок субвенцїї 
співфінансування з міського бюджету 
Капітальний ремонт спортивного майданчика (з виготовленням ПКД)          
КЗ “Навчально-виховний комплекс “ЗОШ I—II ступенів № 34 економіко-
правовий ліцей “Сучасник” дитячий юнацький центр”, Студентський 
бульвар, 11

за рахунок субвенцїї 
співфінансування з міського бюджету 
Капітальний ремонт спортивного майданчика (з виготовленням ПКД) НВК 
“Кіровоградський колегіум-спеціальний навчальний заклад I—III ступенів 
- ДНЗ - центр естетичного виховання”, вул. Арсенія Тарковського, 25



Код 
програмної 

класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевого 
бюджету

Код типової 
програмної 

класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевого 
бюджету

Код 
функціональ-

ної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
бюджету

Найменування головного розпорядника, відповідального 
виконавця, бюджетної програми або напряму видатків

згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ/ТКВКБМС
Назва об’єктів відповідно  до проектно- кошторисної документації тощо

Загальний 
обсяг 

фінансування 
будівництва 

Відсоток 
завершеності  
будівництва 
об'єктів на 

майбутні роки 

 Всього 
видатків на 
завершення 
будівництва 
об’єктів на 

майбутні роки 

Разом видатків на 
поточний рік 

+1 300 000,00
+39 000,00

0700000 +9 147 400,00

0710000 +9 147 400,00

0712000 2000 +3 482 400,00

0712010 2010 0731 +1 138 400,00

0712030 2030 0733 +1 500 000,00

0712080 2080 0721 +524 000,00

0712110 2110 +320 000,00

0712111 2111 0726 +320 000,00

0717300 7300 +5 665 000,00

0717360 7360 +5 665 000,00

0717363 7363 0490 +5 665 000,00

+5 500 000,00

+165 000,00

+3 605 000,00

+3 500 000,00

+105 000,00

+2 060 000,00

+2 000 000,00

+60 000,00

0900000

0910000

0913000 3000 -41 300,00

0913240 3240 -41 300,00

0913242 3242 1090 -41 300,00

0917500 7500

за рахунок субвенцїї 
співфінансування з міського бюджету 

Управління охорони здоров'я (головний розпорядник)

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

Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім 
первинної медичної допомоги

Капітальні видатки

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

Капітальні видатки

Будівництво та регіональний розвиток

Виконання інвестиційних проектів

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

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

співфінансування з міського бюджету

Для комунального закладу “Дитяча міська лікарня”,                                        
     проспект Університетський, 6 на придбання рентгенологічного апарату

за рахунок субвенцїї 

співфінансування з міського бюджету 

Для комунального закладу “Міська лікарня № 2 ім. Святої Анни 
м. Кропивницького”,  вул. Ганни Дмитрян, 1 на придбання медичного 
обладнання (апарату ультразвукової діагностики експертного класу)

за рахунок субвенцїї 

співфінансування з міського бюджету 

Служба у справах дітей (головний розпорядник) -59 500,00

Служба у справах дітей (відповідальний виконавець) -59 500,00

Соціальний захист та соціальне забезпечення

Інші заклади та заходи

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального 
забезпечення

Зв'язок, телекомунікації та інформатика -18 200,00



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 

0917530 7530 0460

0900000 +59 500,00

0910000 +59 500,00

0913000 3000 +41 300,00

0913240 3240 +41 300,00

0913242 3242 1090 +41 300,00

0917500 7500 +18 200,00

0917530 7530 0460 +18 200,00

1000000 +1 544 000,00

1010000 +1 544 000,00

1017300 7300 +1 544 000,00

1017360 7360 +1 544 000,00

1017363 7363 0490 +1 544 000,00

+1 544 000,00

+1 499 000,00

+45 000,00

1100000 +1 355 000,00

1110000 +1 355 000,00

1115000 5000 +322 800,00

1115030 5030 +322 800,00

1115031 5031 0810 +322 800,00

1117300 7300 +1 032 200,00

1117360 7360 +1 032 200,00

1117363 7363 0490 +1 032 200,00

+1 005 000,00

Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та 
інформатики

-18 200,00

Управління з питань захисту прав дітей (головний 
розпорядник)

Управління з питань захисту прав дітей (відповідальний 
виконавець)

Соціальний захист та соціальне забезпечення

Інші заклади та заходи

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального 
забезпечення
Зв'язок, телекомунікації та інформатика

Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та 
інформатики

Відділ культури і туризму (головний розпорядник)

Відділ культури і туризму                                                      
        (відповідальний виконавець)

Будівництво та регіональний розвиток

Виконання інвестиційних проектів

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

Капітальний ремонт приміщень Художньої школи імені О.Осмьоркіна по 
просп. Винниченка, 1

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

співфінансування з міського бюджету 

Управління молоді та спорту  (головний розпорядник)

Управління молоді та спорту (відповідальний 
виконавець)

Фізична культура і спорт

Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту

Утримання та навчально-тренувальна робота 
комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл

Капітальні видатки

Будівництво та регіональний розвиток

Виконання інвестиційних проектів

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

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



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 

+27 200,00

+206 000,00

+200 000,00
+6 000,00

+206 000,00

+200 000,00
+6 000,00

+520 200,00

+505 000,00
+15 200,00

+100 000,00

+100 000,00
3 000,00

1200000 +46 694 844,00

1210000 +46 694 844,00

1216000 6000

1216010 6010 +161 900,00

1216011 6011 0620 +161 900,00

1216030 6030 0620 -250 500,00

1217300 7300 +8 599 500,00

1217360 7360 +8 599 500,00

1217363 7363 0490 +8 599 500,00

+8 349 000,00

+250 500,00

+515 000,00

+500 000,00

+15 000,00

+1 544 000,00

співфінансування з міського бюджету

Придбання та облаштування сучасних спортивно-ігрових майданчиків для 
дітей з особливими потребами у м.Кропивницькому

за рахунок субвенцїї 
співфінансування з міського бюджету 

Придбання та облаштування спортивних майданчиків у 
м.Кропивницькому

за рахунок субвенцїї 
співфінансування з міського бюджету 

Будівництво спортивного містечка (з виготовленням ПКД) на території 
Дендропарку (Парку культури і відпочинку ім. 50-річчя Жовтня) у                
   м. Кропивницькому

за рахунок субвенцїї 

співфінансування з міського бюджету 

Виготовлення проектно-кошторисної документації на реконструкцію 
стадіону КЗ “КДЮСШ № 2”

за рахунок субвенцїї 
співфінансування з міського бюджету 

Головне управління житлово-комунального 
господарства (головний розпорядник)

Головне управління житлово-комунального господарства 
(відповідальний виконавець)

Житлово-комунальне господарство -88 600,00

Утримання та ефективна експлуатація об'ектів житлово-
комунального господарства

Експлуатація та технічне обслуговування житлового 
фонду Капітальні видатки

Організація благоустрою населених пунктів

Будівництво та регіональний розвиток

Виконання інвестиційних проектів

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

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

співфінансування з міського бюджету

Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення набережної                     
  р. Сугоклей від вул. Прирічної до вул. Приміської (з виготовленням ПКД)

за рахунок субвенцїї 

співфінансування з міського бюджету 

Капітальний ремонт дороги (з виготовленням ПКД) по вул. Верхня 
Прирічна, вул. Луганська



Код 
програмної 

класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевого 
бюджету

Код типової 
програмної 

класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевого 
бюджету

Код 
функціональ-

ної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
бюджету

Найменування головного розпорядника, відповідального 
виконавця, бюджетної програми або напряму видатків

згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ/ТКВКБМС
Назва об’єктів відповідно  до проектно- кошторисної документації тощо

Загальний 
обсяг 

фінансування 
будівництва 

Відсоток 
завершеності  
будівництва 
об'єктів на 

майбутні роки 

 Всього 
видатків на 
завершення 
будівництва 
об’єктів на 

майбутні роки 

Разом видатків на 
поточний рік 

+1 499 000,00
+45 000,00

+1 390 500,00

+1 350 000,00
+40 500,00

+5 150 000,00

+5 000 000,00
+150 000,00

1217400 7400 +38 183 944,00

1217460 7460 +38 183 944,00

1217461 7461 0456 +38 183 944,00

1500000 +18 320 000,00

1510000 +18 320 000,00

1511000 1000 +1 839 000,00
1511010 1010 0910 -266 000,00

1511020 1020 0921 +2 105 000,00

1517300 7300 +14 800 000,00
1517310 7310 0443 +14 600 000,00

+8 000 000,00

+200 000,00

+6 400 000,00

1517340 7340 0443 +200 000,00

1517400 7400 +681 000,00

1517460 7460 +681 000,00

1517461 7461 0456 +681 000,00

1517600 7600 +1 000 000,00

за рахунок субвенцїї 
співфінансування з міського бюджету 
Капітальний ремонт покриттів проїздів та пішохідних доріжок на території 
Масляниківського кладовища по вул. Григорія Сковороди

за рахунок субвенцїї 
співфінансування з міського бюджету 

Реконструкція парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва "Перемоги"

за рахунок субвенцїї 
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

Управління капітального будівництва  (головний 
розпорядник)

Управління капітального будівництва (відповідальний 
виконавець)

Освіта

Надання дошкільної освіти Капітальні видатки

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

Капітальні видатки

Будівництво та регіональний розвиток

Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

Нове будівництво багатоквартирного житлового будинку по  вул. Генерала 
Жадова, 102 мікрорайон, позиція 28 (добудова)

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

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

Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури Реставрація фасаду будівлі за адресою: вул. Дворцова, 9 (літера А7)

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



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 

1517690 7690 +1 000 000,00
1517693 7693 0490 +1 000 000,00

+96 231 244,00

Інша економічна діяльність

Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю Капітальні видатки

Разом бюджет розвитку
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