
          ПРОЕКТ № 2314

УКРАЇНА

МІСЬКА РАДА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО

СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

від «___» _________ 2018 року                                                            №  ____

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

На  підставі  статей  71,  78,  97,  101  Бюджетного  кодексу  України,
статті 26  Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»,
розпорядження Кабінету Міністрів України від 07 листопада 2018 року «Про
перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених Міністерству
охорони здоров’я  на  2018 рік,  та  розподіл  медичної  субвенції  з  державного
бюджету місцевим бюджетам», враховуючи пропозиції головних розпорядників
бюджетних коштів, міська рада 

В И Р І Ш И Л А:

1. Внести зміни до показників міського бюджету, визначених у додатках
1,  3,  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,  від 12 липня 2018 року
№ 1739, від 06 вересня 2018 року № 1823, від 06 листопада 2018 року  № 1933)
згідно з додатками 1, 2, 3.

2. 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

"___"_________ 2018 року № ____

Зміни до доходів  міського бюджету на 2018 рік, 

+ збільшено

- зменшено

Код Всього Загальний фонд

Спеціальний фонд

Всього

40000000 Офіційні трансферти +1 300 000,00 +1 300 000,00

41000000 Від органів державного управління +1 300 000,00 +1 300 000,00

41030000 Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам +1 300 000,00 +1 300 000,00

41034200 +1 300 000,00 +1 300 000,00

Всього доходів

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

Медична субвенція з державного бюджету місцевим 
бюджетам



Додаток 2
до рішення Міської ради міста Кропивницького
"___"___________ 2018 року № _____

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

0700000 +1 300 000,00 +1 300 000,00 +2 200 000,00 +2 200 000,00 +2 200 000,00 +3 500 000,00

0710000 +1 300 000,00 +1 300 000,00 +2 200 000,00 +2 200 000,00 +2 200 000,00 +3 500 000,00

0712000 2000 +1 300 000,00 +1 300 000,00 +2 200 000,00 +2 200 000,00 +2 200 000,00 +3 500 000,00

+1 300 000,00 +1 300 000,00 +1 300 000,00

0712010 2010 0731 +1 300 000,00 +1 300 000,00 +2 200 000,00 +2 200 000,00 +2 200 000,00 +3 500 000,00

+1 300 000,00 +1 300 000,00 +1 300 000,00

0712020 2020 0732

0712030 2030 0733

0712080 2080 0721

0712100 2100 0722 Стоматологічна допомога населенню

1500000 -2 200 000,00 -2 200 000,00 -2 200 000,00 -2 200 000,00

1510000 -2 200 000,00 -2 200 000,00 -2 200 000,00 -2 200 000,00

1517300 7300 Будівництво та регіональний розвиток -2 200 000,00 -2 200 000,00 -2 200 000,00 -2 200 000,00

1517370 7370 0443 -2 200 000,00 -2 200 000,00 -2 200 000,00 -2 200 000,00

Всього видатків +1 300 000,00 +1 300 000,00 +1 300 000,00

грн

Код програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевого 
бюджету

Код типової 
програмної 

класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевого 
бюджету

Код 
функціональн

ої 
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 
спожива

ннякомунальні послуги та 
енергоносії

 оплата 
праці 

комунальні 
послуги та 
енергоносії

Управління охорони здоров’я (головний 
розпорядник)

Управління охорони здоров’я (відповідальний 
виконавець)

Охорона здоров'я 

за рахунок  медичної субвенції з державного 
бюджету

цільові видатки на лікування хворих на хронічну 
ниркову недостатність методом гемодіалізу

Багатопрофільна стаціонарна медична 
допомога населенню

за рахунок  медичної субвенції з державного 
бюджету

цільові видатки на лікування хворих на хронічну 
ниркову недостатність методом гемодіалізу

Спеціалізована стаціонарна медична допомога 
населенню

за рахунок  медичної субвенції з державного 
бюджету

Лікарсько-акушерська допомога  вагітним, 
породіллям та новонародженим

за рахунок  медичної субвенції з державного 
бюджету

Амбулаторно-поліклінічна допомога 
населенню, крім первинної медичної допомоги

за рахунок  медичної субвенції з державного 
бюджету

Управління капітального будівництва  
(головний розпорядник)

Управління капітального будівництва 
(відповідальний виконавець)

Реалізація інших заходів щодо соціально-
економічного розвитку території



Додаток  3

до рішення Міської ради міста Кропивницького

"__"___________  2018 року № _______

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

0700000 +2 200 000,00

0710000 +2 200 000,00

0712000 2000 +2 200 000,00

0712010 2010 0731 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню Капітальні видатки +2 200 000,00

1500000 -2 200 000,00

1510000 -2 200 000,00

1517300 7300 Будівництво та регіональний розвиток -2 200 000,00

1517370 7370 0443 -2 200 000,00

-2 200 000,00

Разом бюджет розвитку

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 охорони здоров'я (головний розпорядник)

Управління охорони здоров'я (відповідальний виконавець)

Охорона здоров'я 

Управління капітального будівництва  (головний 
розпорядник)

Управління капітального будівництва (відповідальний 
виконавець)

Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку 
території, у тому числі за рахунок:

Реконструкція будівлі по вул. Архітектора Паученка, 41/26 
для створення і функціонування ЦНАПу у форматі 
«Прозорий офіс»

співфінансування з міського бюджету
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