
МІСЬКА РАДА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО

П’ЯТНАДЦЯТА СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

від 11 червня 2019 року         № 2564

Про внесення змін до рішення 
Міської ради міста Кропивницького
від 20 грудня 2018 року № 2263
«Про бюджет міста Кропивницького на 2019 рік»

На підставі статей 71, 72, 78, 97, 1036,  105 Бюджетного кодексу України,
статті  26  Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»,
 розпорядження Кабінету Міністрів України від 05 червня 2019 року № 365-р
«Деякі  питання  розподілу  у  2019  році  субвенції  з  державного  бюджету
місцевим  бюджетам  на  здійснення  заходів  щодо  соціально-економічного
розвитку  окремих  територій», рішення  Кіровоградської  обласної  ради
від 23 квітня 2019 року № 652 «Про внесення змін до рішення обласної ради
від  11  грудня  2018  року  №  598  «Про  обласний  бюджет  на  2019  рік»,
розпоряджень  голови  Кіровоградської  облдержадміністрації  від  14  травня
2019 року № 709-р «Про перерозподіл  трансфертів  з  державного  бюджету»,
від  20  травня  2019  року  №  724-р  «Про  Рекомендації  та  контроль  за
використанням у 2019 році коштів субвенції з державного бюджету місцевим
бюджетам на реалізацію заходів,  спрямованих на підвищення якості  освіти»,
від  24  травня  2019  року  №  741-р  «Про  перерозподіл  обсягу  субвенції  з
обласного бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок
коштів  освітньої  субвенції  на  2019  рік»  та  враховуючи пропозиції  головних
розпорядників бюджетних коштів, Міська рада міста Кропивницького 

В И Р І Ш И Л А:

1. Внести зміни до показників бюджету міста Кропивницького, визначених
у  додатках  1,  3,  5  до  рішення  Міської  ради  міста  Кропивницького
від  20  грудня  2018  року  №  2263  «Про  бюджет  міста  Кропивницького  на
2019  рік»  (зі  змінами,  внесеними  рішеннями  Міської  ради  міста
Кропивницького  від  31  січня  2019  року  №  2297,  від  19  березня
2019 року № 2435, від 07 травня 2019 року № 2476), згідно з додатками 1, 3, 4.



2.  Затвердити  джерела  фінансування бюджету  міста  Кропивницького на
2019 рік у новій редакції згідно з додатком 2 до цього рішення.

3.  Внести  зміни  до  текстової  частини  рішення  Міської  ради  міста
Кропивницького  від  20  грудня  2018  року  №  2263  «Про  бюджет  міста
Кропивницького на 2019 рік», а саме викласти у новій редакції:

абзаци 2, 3, 4, 5 пункту 1:
«- доходи бюджету міста у сумі 2 691 262 993 гривень, у тому числі доходи

загального  фонду  бюджету міста  –  2 601 264 593 гривень  та  доходи
спеціального фонду бюджету міста – 89 998 400 гривень;

-  видатки бюджету міста у сумі  2 789 952 541,88 гривень, у тому числі
видатки загального фонду бюджету міста – 2 272 062 218,57 гривень та видатки
спеціального фонду бюджету міста – 517 890 323,31 гривень;

-  профіцит за  загальним  фондом  бюджету  міста  у  сумі
329 202 374,43 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;

-  дефіцит за  спеціальним  фондом  бюджету  міста  у  сумі
427 891 923,31 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення.

Міський голова    А.РАЙКОВИЧ

Любов Бочкова 24 35 30
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Додаток 1

від 11 червня 2019 року № 2564

Зміни до доходів  бюджету міста на 2019 рік, 

+ збільшено

- зменшено

Код Всього Загальний фонд

Спеціальний фонд

Всього

40000000 Офіційні трансферти +21 818 675 +21 818 675

41000000 Від органів державного управління +21 818 675 +21 818 675

41030000 +17 371 000 +17 371 000

41034500 +17 371 000 +17 371 000

41040000 +1 500 000 +1 500 000

41040200 +1 500 000 +1 500 000

41050000 +2 947 675 +2 947 675

41051000 -1 136 501 -1 136 501

41054300 +4 084 176 +4 084 176

Всього доходів +21 818 675 +21 818 675

до рішення Міської ради міста Кропивницького

визначених у додатку 1 до рішення Міської ради міста Кропивницький від 20 грудня 2018 року № 2263

(грн)

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

розвитку

Субвенції з державного бюджету місцевим 
бюджетам

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

Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим 
бюджетам 

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

Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим 
бюджетам

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

Субвенція з місцевого бюджету на реалізацію заходів, 
спрямованих на підвищення якості освіти за рахунок 
відповідної субвенції з державного бюджету



Додаток 2

від 11 червня 2019 року № 2564

(нова редакція)

Код Усього Загальний фонд

Спеціальний фонд

усього

1 2 3 4 5 6

Фінансування за типом кредитора

200000 Внутрішнє фінансування

Х Загальне фінансування

Фінансування за типом боргового зобов'язання

600000 Фінансування за активними операціями

Зміни обсягів бюджетних коштів

Х Загальне фінансування

до рішення Міської ради міста Кропивницького

Фінансування бюджету міста Кропивницького на 2019 рік,
визначене у додатку 2 до рішення Міської ради міста Кропивницького від 20 грудня 2018 року № 2263,

(грн)

Найменування згідно з Класифікацією фінансування 
бюджету

у тому числі 
бюджет 
розвитку

92 464 223,88 -329 202 374,43 421 666 598,31 421 162 534,31

208000 
Фінансування за рахунок зміни залишків коштів 
бюджетів 

92 464 223,88 -329 202 374,43 421 666 598,31 421 162 534,31

у т.ч. за рахунок зміни залишку коштів 92 464 223,88 88 675 051,20 3 789 172,68 3 285 108,68

208100  На початок періоду  94 661 767,56 90 815 594,39 3 846 173,17 3 309 884,93

208200  На кінець періоду  2 197 543,68 2 140 543,19 57 000,49 24 776,25

208400 
Кошти, що передаються із загального фонду бюджету 

до бюджету розвитку (спеціального фонду) 
-417 877 425,63 417 877 425,63 417 877 425,63

300000  Зовнішнє фінансування  6 225 325,00 6 225 325,00 6 225 325,00

301000 
Позики, надані міжнародними фінансовими 
організаціями

6 225 325,00 6 225 325,00 6 225 325,00

301100  Одержано позик  8 475 325,00 8 475 325,00 8 475 325,00

301200  Погашено позик  -2 250 000,00 -2 250 000,00 -2 250 000,00

98 689 548,88 -329 202 374,43 427 891 923,31 427 387 859,31

400000  Фінансування за борговими операціями  6 225 325,00 6 225 325,00 6 225 325,00

401000  Запозичення  8 475 325,00 8 475 325,00 8 475 325,00

401200  Зовнішні запозичення  8 475 325,00 8 475 325,00 8 475 325,00

401201  Довгострокові зобов'язання  8 475 325,00 8 475 325,00 8 475 325,00

402000  Погашення  -2 250 000,00 -2 250 000,00 -2 250 000,00

402200  Зовнішні зобов'язання  -2 250 000,00 -2 250 000,00 -2 250 000,00

402201  Довгострокові зобов'язання  -2 250 000,00 -2 250 000,00 -2 250 000,00

92 464 223,88 -329 202 374,43 421 666 598,31 421 162 534,31

602000  92 464 223,88 -329 202 374,43 421 666 598,31 421 162 534,31

у т.ч. за рахунок зміни залишку коштів 92 464 223,88 88 675 051,20 3 789 172,68 3 285 108,68

602100  На початок періоду  94 661 767,56 90 815 594,39 3 846 173,17 3 309 884,93

602200  На кінець періоду  2 197 543,68 2 140 543,19 57 000,49 24 776,25

602400 
Кошти, що передаються із загального фонду бюджету 

до бюджету розвитку (спеціального фонду) 
-417 877 425,63 417 877 425,63 417 877 425,63

98 689 548,88 -329 202 374,43 427 891 923,31 427 387 859,31
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Додаток 3

від 11 червня 2019 року № 2564

Зміни до розподілу

+ збільшено

- зменшено

 Спеціальний фонд

Разом
усього

з них

усього

з них

видатки розвитку
оплата праці

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

0600000 -523 973 -523 973 -931 558 +3 617 648 +3 617 648 +3 617 648 +3 093 675

0611000 1000 Освіта -523 973 -523 973 -931 558 +3 471 648 +3 471 648 +3 471 648 +2 947 675

у тому числі за рахунок:

+612 528 +612 528 +3 471 648 +3 471 648 +3 471 648 +4 084 176

-1 136 501 -1 136 501 -931 558 -1 136 501

0611020 1020 0921 +612 528 +612 528 +3 382 148 +3 382 148 +3 382 148 +3 994 676

у тому числі за рахунок:

+612 528 +612 528 +3 382 148 +3 382 148 +3 382 148 +3 994 676

1 014 650 1 014 650 1 014 650 1 014 650

0611040 1040 0922 +46 500 +46 500 +46 500 +46 500

у тому числі за рахунок:

+46 500 +46 500 +46 500 +46 500

13 950 13 950 13 950 13 950

до рішення Міської ради міста Кропивницького

видатків бюджету міста Кропивницького на 2019 рік,

визначених у додатку 3 до рішення Міської ради міста Кропивницького від 20 грудня 2018 року № 2263

грн

Код 
Програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевого 
бюджету

Код Типової 
програмної 

класифікації 
видатків та 

кредитуванн
я місцевого 

бюджету

Код 
Функціонал

ьної 
класифікаці
ї видатків та 
кредитуван
ня бюджету

Найменування головного розпорядника/відповідального 
виконавця, найменування бюджетної програми згідно з 

типовою програмною класифікацією видатків та 
кредитування бюджету

видатки 
споживання

видатки 
розвитку

у тому числі 
бюджет розвитку

видатки 
спожи- 
вання

комунальні 
послуги та 
енергоносії

оплата 
праці

комуналь-
ні послуги 
та енерго- 

носії

Управління освіти (головний розпорядник/ 
відповідальний виконавець)

субвенції з обласного бюджету на реалізацію 
заходів, спрямованих на підвищення якості 
освіти

субвенції з обласного бюджету на здійснення 
переданих видатків у сфері освіти за рахунок 
коштів освітньої субвенції на оплату праці з 
нарахуваннями педагогічних працівників 
інклюзивно-ресурсних центрів

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

субвенції з обласного бюджету на реалізацію 
заходів, спрямованих на підвищення якості 
освіти

співфінансування на придбання персональних 
комп'ютерів

Надання загальної середньої освіти 
загальноосвiтнiми школами-iнтернатами, 
загальноосвітніми санаторними школами-
інтернатами

субвенції з обласного бюджету на реалізацію 
заходів, спрямованих на підвищення якості 
освіти

співфінансування на придбання персональних 
комп'ютерів
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

0611070 1070 0922 +43 000 +43 000 +43 000 +43 000

у тому числі за рахунок:

+43 000 +43 000 +43 000 +43 000

12 900 12 900 12 900 12 900

0611170 1170 0990 -1 136 501 -1 136 501 -931 558 -1 136 501

у тому числі за рахунок:

-1 136 501 -1 136 501 -931 558 -1 136 501

0617300 7300 Будівництво та регіональний розвиток +146 000 +146 000 +146 000 +146 000

0617363 7363 0490 +146 000 +146 000 +146 000 +146 000

у тому числі за рахунок:

+146 000 +146 000 +146 000 +146 000

0700000 +1 500 000 +1 500 000 +1 500 000

0712000 2000 Охорона здоров'я +1 500 000 +1 500 000 +1 500 000

+1 500 000 +1 500 000 +1 500 000

0712010 2010 0731 +987 380 +987 380 +987 380

0712020 2020 0732 +63 942 +63 942 +63 942 

0712030 2030 0733 +252 765 +252 765 +252 765

0712080 2080 0721 +74 203 +74 203 +74 203

0712100 2100 0722 Стоматологічна допомога населенню +97 015 +97 015 +97 015

0712113 2113 0721 +24 695 +24 695 +24 695

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

субвенції з обласного бюджету на реалізацію 
заходів, спрямованих на підвищення якості 
освіти

співфінансування на придбання персональних 
комп'ютерів

Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних 
центрів

субвенції з обласного бюджету на здійснення 
переданих видатків у сфері освіти за рахунок 
коштів освітньої субвенції на оплату праці з 
нарахуваннями педагогічних працівників 
інклюзивно-ресурсних центрів

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

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

Управління охорони здоров’я (головний 
розпорядник/ відповідальний виконавець)

у тому числі за рахунок додаткової дотації на 
здійснення переданих з державного бюджету 
видатків на утримання закладів освіти та 
охорони здоров'я 

Багатопрофільна стаціонарна медична 
допомога населенню

Спеціалізована стаціонарна медична допомога 
населенню

Лікарсько-акушерська допомога  вагітним, 
породіллям та новонародженим

Амбулаторно-поліклінічна допомога 
населенню

Первинна медична допомга населеню, що 
надається амбулаторно-поліклінічними 
закладами (відділеннями)
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1100000 +480 000 +480 000 -450 000 -450 000 -450 000 +30 000

1113000 3000 +450 000 +450 000 -450 000 -450 000 -450 000

1113132 3132 1040 +450 000 +450 000 -450 000 -450 000 -450 000

1115000 5000 Фізична культура і спорт +30 000 +30 000 +30 000

1115062 5062 0810 +30 000 +30 000 +30 000

1200000 -1 626 949 +1 626 949 +12 438 000 +12 438 000 +12 438 000 +12 438 000

1217300 7300 Будівництво та регіональний розвиток +1 626 949 +1 626 949 +13 924 934 +13 924 934 +13 924 934 +15 551 883

1217361 7361 0490 +1 626 949 +1 626 949 +1 486 934 +1 486 934 +1 486 934 +3 113 883

+1 626 949 +1 626 949 +1 626 949

+1 486 934 +1 486 934 +1 486 934 +1 486 934

1217363 7363 0490 +12 438 000 +12 438 000 +12 438 000 +12 438 000

у тому числі за рахунок:

+12 438 000 +12 438 000 +12 438 000 +12 438 000

1217400 7400 -1 626 949 -1 626 949 -1 486 934 -1 486 934 -1 486 934 -3 113 883

1217461 7461 0456 -1 626 949 -1 626 949 -1 486 934 -1 486 934 -1 486 934 -3 113 883

1500000 +4 787 000 +4 787 000 +4 787 000 +4 787 000

1517300 7300 Будівництво та регіональний розвиток +4 787 000 +4 787 000 +4 787 000 +4 787 000

1517363 7363 0490 +4 787 000 +4 787 000 +4 787 000 +4 787 000

у тому числі за рахунок:

+4 787 000 +4 787 000 +4 787 000 +4 787 000

Всього видатків +1 456 027 -170 922 -931 558 +1 626 949 +20 392 648 +20 392 648 +20 392 648 +21 848 675

Управління молоді та спорту (головний 
розпорядник/ відповідальний виконавець)

Соціальний захист та соціальне 
забезпечення

Утримання клубів для підлітків за місцем 
проживання

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

Головне управління житлово-комунального 
господарства (головний розпорядник/ 

відповідальний виконавець)

Співфінансування інвестиційних проектів, що 
реалізуються за рахунок коштів державного 
фонду регіонального розвитку

Поточний ремонт дороги по                             
вул. Полтавській, від вул. Васнецова до площі 
Дружби народів, м. Кропивницький

Капітальний ремонт дороги по                    
пров. Об'їзному,  вул. Харківській,                         
 вул. Степана Разіна, від вул. Степана Разіна 
до пров. Степового і до Далекосхідного 
кладовища, м. Кропивницький

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

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

Транспорт та транспортна інфраструктура, 
дорожнє господарство

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

Управління капітального будівництва 
(головний розпорядник/ відповідальний 

виконавець)

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

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



Додаток  4

від 11 червня 2019 року № 2564

+ збільшено
- зменшено

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації

1 2 3 4 5 6 7 8 9

0600000 +146 000

0617300 7300 Будівництво та регіональний розвиток +146 000

0617363 7363 0490 +146 000

+146 000

2019 20 000 +20 000 100

2019 603 800 +126 000 100

1200000 +13 924 934

1217300 7300 Будівництво та регіональний розвиток +13 924 934

1217361 7361 0490 2019 +1 486 934 100

1217363 7363 0490 +12 438 000

+12 438 000

2017-2019 +11 770 000 55

2019 +30 000 100

2019 + 638 000 100

1500000 +4 787 000

1517300 7300 Будівництво та регіональний розвиток +4 787 000

1517363 7363 0490 +4 787 000

2017-2019 +4 787 000 63

Х Х Х УСЬОГО Х Х Х +18 857 934 Х

до рішення Міської ради міста Кропивницького

Зміни до розподілу коштів бюджету розвитку міста Кропивницького за об'єктами у 2019 році,
визначених у додатку 5 до рішення Міської ради міста Кропивницького від 31 січня 2019 року № 2297

Код Програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевих 
бюджетів

Код Типової 
програмної 

класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевих 
бюджетів

Код 
Функціонально
ї класифікації 

видатків та 
кредитування 

бюджету

Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / відповідального 
виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною 

класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів

Строк реалізації 
об'єкта (рік 
початку і 

завершення)

Загальна вартість 
об'єкта, гривень

Обсяг видатків 
бюджету розвитку, 

гривень

Рівень 
будівельної 
готовності 
об'єкта на 

кінець 
бюджетного 
періоду, %

Управління освіти (головний 
розпорядник/відповідальний виконавець)

Виконання інвестиційних проектів в рамках 
здійснення заходів щодо соціально-економічного 
розвитку окремих територій
в тому числі за рахунок субвенції з державного 
бюджету на здійснення заходів щодо соціально-
економічного розвитку окремих територій

Придбання обладнання для закладів освіти міста Кропивницького

Капітальни ремонт-заміна віконних блоків на металопластикові з енергозберігаючими 
склопакетами в закладах освіти м. Кропивницький, у тому числі виготовлення проектно-
кошторисної документації

Головне управління житлово-комунального 
господарства  (головний розпорядник/відповідальний 

виконавець)

Співфінансування інвестиційних проектів, що 
реалізуються за рахунок коштів державного фонду 
регіонального розвитку

Капітальний ремонт дороги по пров. Об'їзному, вул. Харківській, вул. Степана Разіна до 
пров. Степового і до Далекосхідного кладовища м. Кропивницький 14 869 338

Виконання інвестиційних проектів в рамках 
здійснення заходів щодо соціально-економічного 
розвитку окремих територій
в тому числі за рахунок субвенції з державного 
бюджету на здійснення заходів щодо соціально-
економічного розвитку окремих територій

Реконструкція парку-пам’ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення 
“Перемоги” з виготовленням проектно-кошторисної документації (коригування)

39 968 012

Капітальний ремонт вул. Шкільної (від вул. Микитенка, вул.Архітектора Достоєвського до 
вул. Ксенії Ерделі) з виготовленням проектно-кошторисної документації 4 530 000

Капітальний ремонт прорізів (заміна віконних блоків) у багатоповерхових житлових 
будинках м. Кропивницький, у тому числі виготовлення проектно-кошторисної 
документації

4 511 200

Управління капітального будівництва  (головний 
розпорядник/відповідальний виконавець)

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

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

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

49 924 000
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