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ПРОЕКТ № 3119
(доопрацьований)

МІСЬКА РАДА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО

ШІСТНАДЦЯТА СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

від 27 серпня  2019 року    № 2753

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,  101,  102,  105  Бюджетного  кодексу
України, статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
розпоряджень  Кабінету  Міністрів  України  від  05  липня  2019  року
№ 493-р «Про затвердження розподілу обсягу субвенції з державного бюджету
місцевим бюджетам на створення та ремонт існуючих спортивних комплексів
при  загальноосвітніх  навчальних  закладах  усіх  ступенів  у  2019  році»  та
від  10  липня  2019  року  №  500-р  «Деякі  питання  розподілу  у  2019  році
субвенції  з  державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів
щодо  соціально-економічного  розвитку  окремих  територій»,  розпоряджень
голови  Кіровоградської  обласної  державної  адміністрації  від  21  червня
2019  року  №  835-р  «Про  затвердження  розподілу  субвенції  з  державного
бюджету (на  виплату грошової  компенсації  за  належні  для отримання жилі
приміщення  для  деяких  категорій  осіб)»,  від  25  червня  2019  року
№  845-р  «Про  внесення  змін,  до  обсягів  субвенції  з  державного  бюджету
місцевим бюджетам на  надання пільг  та  житлових субсидій  населенню» та
від  19  липня  2019  року  №  910-р  «Про  перерозподіл  обсягу  субвенції  з
обласного  бюджету  на  здійснення  переданих  видатків  у  сфері  освіти  за
рахунок  коштів  освітньої  субвенцій  на  2019  рік»,  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,  4,  5  до  рішення  Міської  ради  міста
Кропивницького  від  20  грудня  2018  року  №  2263  «Про  бюджет  міста
Кропивницького на 2019 рік» (зі змінами, внесеними рішенням Міської ради



міста Кропивницького від 31 січня 2019 року № 2297, від 19 березня 2019 року
№ 2435, від 07 травня 2019 року № 2476, від 11 червня 2019 року № 2564),
згідно з додатками 1, 3, 4, 5.

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, 7 пункту 1:
«-  доходи бюджету міста у сумі 2 685 730 121,18  гривень, у тому числі

доходи загального фонду бюджету міста – 2 595 731 721,18 гривень та доходи
спеціального фонду бюджету міста – 89 998 400 гривень;

-  видатки бюджету міста у сумі 2 784 419 670,06 гривень, у тому числі
видатки  загального  фонду  бюджету міста  –  2 204 225 294,59  гривень  та
видатки спеціального фонду бюджету міста – 580 194 375,47 гривень;

-  профіцит за  загальним  фондом  бюджету  міста  у  сумі
391 506 426,59 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;

-  дефіцит за  спеціальним  фондом  бюджету  міста  у  сумі
490 195 975,47 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;

-  резервний  фонд бюджету  міста  у  розмірі  3 779  400  гривень,  що
становить  0,17  відсотків  видатків  загального  фонду  бюджету  міста,
визначених цим пунктом.»

Міський голова      Андрій РАЙКОВИЧ

Любов Бочкова 24 35 30
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Додаток 1

до рішення Міської ради міста Кропивницького

27 серпня 2019 року № 2753

Зміни до доходів  бюджету міста на 2019 рік, 
визначених у додатку 1 до рішення Міської ради міста Кропивницького від 20 грудня 2018 року № 2263

+ збільшено

- зменшено

Код  Найменування доходів згідно із бюджетною класифікацією Всього Загальний фонд

Спеціальний фонд

Всього

10000000 Податкові надходження +54 487 000,00 +54 487 000,00

11000000 +1 200 000,00 +1 200 000,00

11010000 +1 200 000,00 +1 200 000,00

11010500 +1 200 000,00 +1 200 000,00

18000000 Місцеві податки +53 287 000,00 +53 287 000,00

18010000 Податок на майно +16 587 000,00 +16 587 000,00

18010300 +400 000,00 +400 000,00

18010400 +400 000,00 +400 000,00

18010500 Земельний податок з юридичних осіб +6 787 000,00 +6 787 000,00

18010600 Орендна плата з юридичних осіб +9 000 000,00 +9 000 000,00

18030000 Туристичний збір +102 000,00 +102 000,00

18030100 Туристичний збір, сплачений юридичними особами +82 000,00 +82 000,00

18030200 Туристичний збір, сплачений фізичними особами +20 000,00 +20 000,00

18050000 Єдиний податок +36 598 000,00 +36 598 000,00

18050300 Єдиний податок  з юридичних осіб +11 598 000,00 +11 598 000,00

18050400 Єдиний податок  з фізичних осіб +25 000 000,00 +25 000 000,00

20000000 Неподаткові надходження +200 000,00 +200 000,00

22000000 +200 000,00 +200 000,00

22010000 Плата за надання адміністративних послуг +200 000,00 +200 000,00

22010200 +200 000,00 +200 000,00

Всього (без урахування трансфертів) +54 687 000,00 +54 687 000,00

40000000 Офіційні трансферти -60 219 871,82 -60 219 871,82 0 0

41000000 Від органів державного управління -60 219 871,82 -60 219 871,82 0 0

41030000 Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам +62 840 900,00 +62 840 900,00

41030400 +5 660 900,00 +5 660 900,00

41034500 +57 180 000,00 +57 180 000,00

(грн)

в  т.ч. 
бюджет 
розвитку

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 фізичними 
особами за результатами річного декларування

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, 
сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів 
нежитлової нерухомості 

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, 
сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів 
нежитлової нерухомості

Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної 
господарської діяльності

Плата за ліцензії на певні види господарської діяльності та 
сертифікати, що видаються виконавчими органами місцевих рад і 
місцевими органами виконавчої влади

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на 
створення та ремонт існуючих спортивних комплексів при 
загальноосвітніх навчальних закладах усіх ступенів

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



Код  Найменування доходів згідно із бюджетною класифікацією Всього Загальний фонд

Спеціальний фонд

Всього
в  т.ч. 

бюджет 
розвитку

41050000 Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам -123 060 771,82 -123 060 771,82

41050100 -125 686 680,00 -125 686 680,00

41050400 +898 213,18 +898 213,18

41050500 +899 654,00 +899 654,00

41050600 +899 819,00 +899 819,00

41051000 -71 778,00 -71 778,00

Всього доходів -5 532 871,82 -5 532 871,82 

Субвенція з місцевого бюджету на надання пільг та житлових 
субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, 
послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати 
(утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), 
управління багатоквартирним будинком, поводження з 
побутовими відходами (вивезення побутових відходів) та 
вивезення рідких нечистот, внесків за встановлення, 
обслуговування та заміну вузлів комерційного обліку води та 
теплової енергії, абонентського обслуговування для споживачів 
комунальних послуг, що надаються у багатоквартирних будинках 
за індивідуальними договорами за рахунок відповідної субвенції з 
державного бюджету

Субвенція з місцевого бюджету на виплату грошової компенсації 
за належні для отримання жилі приміщення для сімей осіб, 
визначених абзацами 5 - 8 пункту 1 статті 10 Закону України "Про 
статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", для осіб з 
інвалідністю I - II групи, яка настала внаслідок поранення, 
контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час 
безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні 
її проведення, здійсненні заходів із забезпечення національної 
безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії 
Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, 
забезпеченні їх здійснення, 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

Субвенція з місцевого бюджету на виплату грошової компенсації 
за належні для отримання жилі приміщення для сімей учасників 
бойових дій на території інших держав, визначених у абзаці 
першому пункту 1 статті 10 Закону України "Про статус ветеранів 
війни, гарантії їх соціального захисту", для осіб з інвалідністю I - 
II групи з числа учасників бойових дій на території інших держав, 
інвалідність яких настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва 
або захворювання, пов'язаних з перебуванням у цих державах, 
визначених пунктом 7 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

Субвенція  з місцевого бюджету на виплату грошової компенсації 
за належні для отримання жилі приміщення для внутрішньо 
переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та 
територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в 
антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, 
перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної 
операції у період її проведення, у здійсненні заходів із 
забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і 
стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та 
Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, перебуваючи 
безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених 
заходів, та визнані особами з інвалідністю внаслідок війни          
III групи відповідно до пунктів 11 - 14 частини другої статті 7 або 
учасниками бойових дій відповідно допунктів 19 - 20 частини 
першої статті 6 Закону України "Про статус ветеранів війни, 
гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення 
житлових умов за рахунок відповідної субвенції з державного 
бюджету

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



Додаток 2
до рішення Міської ради міста Кропивницького

27 серпня  2019 року № 2753

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

(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

(грн)

Найменування згідно з Класифікацією фінансування 
бюджету

у тому числі 
бюджет 
розвитку

92 464 223,88 -391 506 426,59 483 970 650,47 483 466 586,47

208000 
Фінансування за рахунок зміни залишків коштів 
бюджетів 

92 464 223,88 -391 506 426,59 483 970 650,47 483 466 586,47

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) 
-480 181 477,79 480 181 477,79 480 181 477,79

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 -391 506 426,59 490 195 975,47 489 691 911,47

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 -391 506 426,59 483 970 650,47 483 466 586,47

602000  92 464 223,88 -391 506 426,59 483 970 650,47 483 466 586,47

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) 
-480 181 477,79 480 181 477,79 480 181 477,79

98 689 548,88 -391 506 426,59 490 195 975,47 489 691 911,47
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Додаток  3
до рішення Міської ради міста Кропивницького
27 серпня  2019 року № 2753

Зміни до розподілу
видатків бюджету міста Кропивницького на 2019 рік,

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

Загальний фонд Спеціальний фонд

Разом
усього видатки споживання

з них

видатки розвитку усього

з них

видатки розвитку
оплата праці

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

0200000 -7 980 000 -7 980 000 -4 000 000 -4 000 000 -4 000 000 -11 980 000

0213000 3000 Соціальний захист та соціальне забезпечення -8 000 000 -8 000 000 -8 000 000

0213242 3242 1090 -8 000 000 -8 000 000 -8 000 000

0218200 8200 Громадський порядок та безпека +20 000 +20 000 +50 000 +50 000 +50 000 +70 000

0218230 8230 0380 Інші заходи громадського порядку та безпеки +20 000 +20 000 +50 000 +50 000 +50 000 +70 000

0219000 9000 -4 050 000 -4 050 000 -4 050 000 -4 050 000

0219800 9800 0180 -4 050 000 -4 050 000 -4 050 000 -4 050 000

0600000 +10 528 222 +10 528 222 +8 176 476 +7 832 329 +7 832 329 +7 832 329 +18 360 551

0611000 1000 Освіта +10 528 222 +10 528 222 +8 176 476 +4 053 300 +4 053 300 +4 053 300 +14 581 522

у тому числі за рахунок:

-71 778 -71 778 -58 834 -71 778

+4 653 300 +4 653 300 +4 653 300 +4 653 300

0611010 1010 0910 Надання дошкільної освіти +600 000 +600 000 -600 000 -600 000 -600 000

0611020 1020 0921 +5 000 000 +5 000 000 +4 136 910 +4 603 300 +4 603 300 +4 603 300 +9 603 300

у тому числі за рахунок:

+4 653 300 +4 653 300 +4 653 300 +4 653 300

у тому числі на:

+2 553 600 +2 553 600 +2 553 600 +2 553 600

субвенції з державного бюджету +2 553 600 +2 553 600 +2 553 600 +2 553 600

766 100 766 100 766 100 766 100

грн

Код Програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевого 
бюджету

Код Типової 
програмної 

класифікації 
видатків та 

кредитування 
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

у тому числі бюджет 
розвитку

видатки 
спожи- 
вання

комунальні 
послуги та 
енергоносії

оплата 
праці

комуна-
льні по-
слуги та 

енергоно-
сії

Виконавчий комітет міської ради (головний 
розпорядник/відповідальний виконавець)

Інші заходи у сфері соціального захисту і 
соціального забезпечення

Міжбюджетні трансферти

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

Управління освіти (головний розпорядник/ 
відповідальний виконавець)

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

субвенції з державного бюджету на створення 
та ремонт існуючих спортивних комплексів при 
загальноосвітніх навчальних закладах усіх 
ступенів

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

субвенції з державного бюджету на створення 
та ремонт існуючих спортивних комплексів при 
загальноосвітніх навчальних закладах усіх 
ступенів

Капітальний ремонт спортивного майданчика КЗ 
“НВО “ЗОШ I—II ступенів — ліцей № 19 — 
позашкільний центр міської ради”, вул. Волкова, 
24, у тому числі за рахунок:

співфінансування з бюджету міста



2

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

+ 1 049 800 + 1 049 800 + 1 049 800 + 1 049 800

субвенції з державного бюджету + 1 049 800 + 1 049 800 + 1 049 800 + 1 049 800

315 000 315 000 315 000 315 000

+1 049 900 +1 049 900 +1 049 900 +1 049 900

субвенції з державного бюджету +1 049 900 +1 049 900 +1 049 900 +1 049 900

315 000 315 000 315 000 315 000

0611070 1070 0922 +50 000 +50 000 +50 000 +50 000

0611170 1170 0990 -71 778 -71 778 -58 834 -71 778

у тому числі за рахунок:

-71 778 -71 778 -58 834 -71 778

0611110 1110 0930 +5 000 000 +5 000 000 +4 098 400 +5 000 000

0617300 7300 Будівництво та регіональний розвиток +3 779 029 +3 779 029 +3 779 029 +3 779 029

0617363 7363 0490 +3 779 029 +3 779 029 +3 779 029 +3 779 029

у тому числі за рахунок:

+3 779 029 +3 779 029 +3 779 029 +3 779 029

0700000 +13 488 374,84 +13 488 374,84 +60 000 +12 871 625,16 +12 871 625,16 +12 871 625,16 +26 360 000

0710160 0160 0111 +60 000

0712000 2000 Охорона здоров'я +13 488 374,84 +13 488 374,84 -2 017 373 -2 017 373 -2 017 373 +11 471 001,84

0712010 2010 0731 +9 884 184,84 +9 884 184,84 +52 922 +52 922 +52 922 +9 937 106,84

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

0712020 2020 0732 -1 074 486 -1 074 486 -500 000 -500 000 -500 000 -1 574 486

-1 500 000 -1 500 000 -1 500 000

0712030 2030 0733 +1 925 000 +1 925 000 +1 202 200 +1 202 200 +1 202 200 +3 127 200

0712080 2080 0721 Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню +1 938 044 +1 938 044 -637 395 -637 395 -637 395 +1 300 649

0712100 2100 0722 Стоматологічна допомога населенню +770 632 +770 632 -1 200 000 -1 200 000 -1 200 000 -429 368

0712111 2111 0726 +25 000 +25 000 -915 100 -915 100 -915 100 -890 100

Капітальний ремонт спортивної зали ЗОШ I—III 
ступенів № 29, вул. Василя Нікітіна, 25, у тому 
числі за рахунок:

співфінансування з бюджету міста

Капітальний ремонт спортивної зали КЗ “НВО   № 
35 “ЗОШ I—III ступенів, позашкільний центр, вул. 
Космонавта Попова, 28/20, у тому числі за 
рахунок:

співфінансування з бюджету міста

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

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

Підготовка кадрів професійно-технічними 
закладами та іншими закладами освіти

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)

Керівництво і управління у сфері охорони 
здоров'я

Багатопрофільна стаціонарна медична допомога 
населенню
в т.ч. за рахунок медичної субвенції з державного 
бюджету

Спеціалізована стаціонарна медична допомога 
населенню

в т.ч. за рахунок медичної субвенції з державного 
бюджету

Лікарсько-акушерська допомога  вагітним, 
породіллям та новонародженим

Первинна медична допомога населенню, що 
надається центрами первинної медичної (медико-
санітарної) допомоги
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

0712113 2113 0721 +20 000 +20 000 -20 000 -20 000 -20 000

0717300 7300 Будівництво та регіональний розвиток +14 888 998,16 +14 888 998,16 +14 888 998,16 +14 888 998,16

0717340 7340 0443 -1 470 581,84 -1 470 581,84 -1 470 581,84 -1 470 581,84

0717363 7363 0490 +16 359 580 +16 359 580 +16 359 580 +16 359 580

у тому числі за рахунок:

+16 360 000 +16 360 000 +16 360 000 +16 360 000

-420,00 -420,00 -420,00 -420,00

1000000 +500 000 +500 000 +500 000 +500 000

1017300 7300 Будівництво та регіональний розвиток +500 000 +500 000 +500 000 +500 000

1017363 7363 0490 +500 000 +500 000 +500 000 +500 000

у тому числі за рахунок:

+500 000 +500 000 +500 000 +500 000

1100000 +81 970 +3 390 000 +3 390 000 +3 390 000 +3 390 000

1111000 1000 Освіта +100 000 +100 000 +81 970 +100 000

1111060 1060 0910 +100 000 +100 000 +81 970 +100 000

1113000 3000 Соціальний захист та соціальне забезпечення -100 000 -100 000 -100 000

1113132 3132 1040 -100 000 -100 000 -100 000

1115000 5000 Фізична культура і спорт +750 000 +750 000 +750 000 +750 000

1115045 5045 0810 +750 000 +750 000 +750 000 +750 000

1117300 7300 Будівництво та регіональний розвиток +2 640 000 +2 640 000 +2 640 000 +2 640 000

1117363 7363 0490 +2 640 000 +2 640 000 +2 640 000 +2 640 000

у тому числі за рахунок:

+2 640 000 +2 640 000 +2 640 000 +2 640 000

1200000 +22 660 473 +22 660 473 +1 600 000 +36 240 498 +36 240 498 +36 240 498 +58 900 971

1216000 6000 Житлово-комунальне господарство +23 607 983 +23 607 983 +1 600 000 +8 044 314 +8 044 314 +8 044 314 +31 652 297

1216011 6011 0610 +440 000 +440 000 +9 044 314 +9 044 314 +9 044 314 +9 484 314

Первинна медична допомга населенню, що 
надається амбулаторно-поліклінічними 
закладами(відділеннями)

Проектування, реставрація та охорона пам'яток 
архітектури

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

співфінансування з бюджету міста

Управління культури і туризму (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

Управління молоді та спорту (головний 
розпорядник/ відповідальний виконавець)

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

Утримання клубів для підлітків за місцем 
проживання

Будівництво мультифункціональних майданчиків 
для занять ігровими видами спорту 
(співфінансування з бюджету міста)

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

Головне управління житлово-комунального 
господарства (головний розпорядник/ 

відповідальний виконавець)

Експлуатація та технічне обслуговування 
житлового фонду
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1216012 6012 0620 -1 000 000 -1 000 000 -1 000 000 -1 000 000

1216020 6020 0620 +15 730 000 +15 730 000 +15 730 000

1216030 6030 0620 +7 530 216 +7 530 216 +1 600 000 +7 530 216

1216090 6090 0640 -92 233 -92 233 -92 233

1217300 7300 Будівництво та регіональний розвиток +35 007 864 +35 007 864 +35 007 864 +35 007 864

1217363 7363 0490 +35 007 864 +35 007 864 +35 007 864 +35 007 864

у тому числі за рахунок:

+33 900 971 +33 900 971 +33 900 971 +33 900 971

+1 106 893 +1 106 893 +1 106 893 +1 106 893

1217400 7400 -1 800 000 -1 800 000 -6 599 600 -6 599 600 -6 599 600 -8 399 600

1217461 7461 0456 -1 800 000 -1 800 000 -6 599 600 -6 599 600 -6 599 600 -8 399 600

1217600 7600 +852 490 +852 490 -212 080 -212 080 -212 080 +640 410

1217640 7640 470 +852 490 +852 490 +852 490

1217670 7670 0490 -212 080 -212 080 -212 080 -212 080

КП "УНІВЕРСАЛ 2005" -212 080 -212 080 -212 080 -212 080

1500000 +16 894 600 +16 894 600 +16 894 600 +16 894 600

1511000 1000 Освіта +114 600 +114 600 +114 600 +114 600

1511010 1010 0910 Надання дошкільної освіти -770 000 -770 000 -770 000 -770 000

1511020 1020 0921 +1 234 600 +1 234 600 +1 234 600 +1 234 600

у тому числі за рахунок:

+1 007 600 +1 007 600 +1 007 600 +1 007 600

субвенції з державного бюджету +1 007 600 +1 007 600 +1 007 600 +1 007 600

510 000 510 000 510 000 510 000

1511040 1040 0922 -750 000 -750 000 -750 000 -750 000

Забезпечення діяльності з виробництва, 
транспортування, постачання теплової енергії

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

Організація благоустрою населених пунктів

Інша діяльність у сфері житлово-комунального 
господарства

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

співфінансування з бюджету міста

Транспорт та транспортна інфраструктура, 
дорожнє господарство

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

Інші програми та заходи, пов'язані з 
економічною діяльністю

Заходи з енергозбереження

Внески до статутного капіталу суб'єктів 
господарювання

Управління капітального будівництва 
(головний розпорядник/ відповідальний 

виконавець)

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

субвенції з державного бюджету на створення 
та ремонт існуючих спортивних комплексів при 
загальноосвітніх навчальних закладах усіх 
ступенів (Капітальний ремонт спортивної зали КЗ 
“НВО “ЗОШ I—II ступенів —ліцей № 19 — 
позашкільний центр” вул. Волкова, 24), у тому 
числі за рахунок:

співфінансування з бюджету міста

Надання загальної середньої освіти 
загальноосвiтнiми школами-iнтернатами, 
загальноосвітніми санаторними школами-
інтернатами
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1511100 1100 0960 +400 000 +400 000 +400 000 +400 000

1512000 2000 -260 000 -260 000 -260 000 -260 000

1512080 2080 0721 Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню -260 000 -260 000 -260 000 -260 000

1516000 6000 Житлово-комунальне господарство -200 000 -200 000 -200 000 -200 000

1516030 6030 0620 -200 000 -200 000 -200 000 -200 000

1517300 7300 Будівництво та регіональний розвиток +16 165 000 +16 165 000 +16 165 000 +16 165 000

1517310 7310 0443 +1 865 000 +1 865 000 +1 865 000 +1 865 000

1517321 7321 0443 Будівництво освітніх установ та закладів -300 000 -300 000 -300 000 -300 000

1517330 7330 0443 Будівництво інших об'єктів комунальної власності +12 000 000 +12 000 000 +12 000 000 +12 000 000

1517340 7340 0443 +2 600 000 +2 600 000 +2 600 000 +2 600 000

1517400 7400 +1 450 000 +1 450 000 +1 450 000 +1 450 000

1517461 7461 0456 +1 450 000 +1 450 000 +1 450 000 +1 450 000

1517600 7600 -375 000 -375 000 -375 000 -375 000

1517693 7693 0490 Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю -375 000 -375 000 -375 000 -375 000

1900000 +14 025 000 +14 025 000 -11 425 000 -11 425 000 -11 425 000 +2 600 000

1913000 3000 Соціальний захист та соціальне забезпечення +14 025 000 +14 025 000 +14 025 000

1913033 3033 1070 +10 015 000 +10 015 000 +10 015 000

1913036 3036 1070 +4 010 000 +4 010 000 +4 010 000

1917400 7400 -11 425 000 -11 425 000 -11 425 000 -11 425 000

1917426 7426 0453 Інші заходи у сфері електротранспорту -11 425 000 -11 425 000 -11 425 000 -11 425 000

2900000 +1 300 000 +1 300 000 +1 300 000

2919000 9000 +1 300 000 +1 300 000 +1 300 000

2919770 9770 0180 Інші субвенції з місцевого бюджету +1 100 000 +1 100 000 +1 100 000

2919800 9800 0180 +200 000 +200 000 +200 000

3100000 +40 472

3110160 0160 0111 +40 472

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

Охорона здоров'я 

Організація благоустрою населених пунктів

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 за рахунок коштів 
місцевого бюджету

Інші програми та заходи, пов'язані з 
економічною діяльністю

Управління розвитку транспорту та зв'язку 
(головний розпорядник/відповідальний 

виконавець)

Компенсаційні виплати на пільговий проїзд 
автомобільним транспортом окремим категоріям 
громадян

Компенсаційні виплати на пільговий проїзд 
електротранспортом окремим категоріям громадян

Транспорт та транспортна інфраструктура, 
дорожнє господарство

Управління з питань надзвичайних ситуацій та 
цивільного захисту населення (головний 

розпорядник/відповідальний виконавець)

Міжбюджетні трансферти

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

Управління комунальної власності (головний 
розпорядник/відповідальний виконавець)

Керівництво і управління у сфері комунальної 
власності
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

3700000 +145 676 +2 697 686,18

3710160 0160 0111 Керівництво і управління у сфері фінансів +134 076 +134 076 +145 676 +134 076

3718600 8600 0170 Обслуговування місцевого боргу -134 076 -134 076 -134 076

3718700 8700 0133 Резервний фонд -70 000 -70 000

3719700 9700 +1 200 000 +1 200 000 +1 200 000

3719770 9770 0180 Інші субвенції з місцевого бюджету +1 200 000 +1 200 000 +1 200 000

3719200 9200 +2 697 686,18

3719210 9210 0180 0

3719241 9241 0180 +898 213,18 +898 213,18 +898 213,18

Фінансове управління (головний 
розпорядник/відповідальний виконавець) -121 858 993,82 -124 486 680 -121 858 993,82

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

Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим 
бюджетам на здійснення програм соціального 
захисту  за раунок субвенцій з державного 
бюджету

-122 988 993,82 -125 686 680 -122 988 993,82

Субвенція  з місцевого бюджету  на надання пільг 
та житлових субсидій населенню на оплату 
електроенергії, природного газу, послуг тепло-, 
водопостачання і водовідведення, квартирної 
плати (утримання будинків і споруд та 
прибудинкових територій), управління 
багатоквартирним будинком, поводження з 
побутовими відходами (вивезення побутових 
відходів) та вивезення рідких нечистот, внесків за 
встановлення, обслуговування та заміну вузлів 
комерційного обліку води та теплової енергії, 
абонентського обслуговування для споживачів 
комунальних послуг, що надаються у 
багатоквартирних будинках за індивідуальними 
договорами за рахунок відповідної субвенції з 
державного бюджету

-125 686 680 -125 686 680 -125 686 680

Субвенція з місцевого бюджету на виплату 
грошової компенсації за належні для отримання 
жилі приміщення для сімей осіб, 
визначенихабзацами 5 - 8 пункту 1 статті 10 
Закону України "Про статус ветеранів війни, 
гарантії їх соціального захисту", для осіб з 
інвалідністю I - II групи, яка настала внаслідок 
поранення, контузії, каліцтва або захворювання, 
одержаних під час безпосередньої участі в 
антитерористичній операції, забезпеченні її 
проведення, здійсненні заходів із забезпечення 
національної безпеки і оборони, відсічі і 
стримування збройної агресії Російської Федерації 
у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні 
їх здійснення, 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
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

3719242 9242 0180 +899 819 +899 819 +899 819

3719243 9243 0180 +899 654 +899 654 +899 654

Всього видатків +8 504 594 +1 600 000 +2 697 686,18 +62 304 052,16 +62 304 052,16 +62 304 052,16

Субвенція  з місцевого бюджету на виплату 
грошової компенсації за належні для отримання 
жилі приміщення для внутрішньо переміщених 
осіб, які захищали незалежність, суверенітет та 
територіальну цілісність України і брали 
безпосередню участь в антитерористичній 
операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи 
безпосередньо в районах антитерористичної 
операції у період її проведення, у здійсненні 
заходів із забезпечення національної безпеки і 
оборони, відсічі і стримування збройної агресії 
Російської Федерації у Донецькій та Луганській 
областях, забезпеченні їх здійснення, 
перебуваючи безпосередньо в районах та у період 
здійснення зазначених заходів, та визнані особами 
з інвалідністю внаслідок війни III групи 
відповідно до пунктів 11 - 14 частини другої статті 
7 або учасниками бойових дій відповідно до 
пунктів            19 - 20 частини першої статті 6 
Закону України "Про статус ветеранів війни, 
гарантії їх соціального захисту", та які потребують 
поліпшення житлових умов за рахунок відповідної 
субвенції з державного бюджету

Субвенція з місцевого бюджету на виплату 
грошової компенсації за належні для отримання 
жилі приміщення для сімей учасників бойових дій 
на території інших держав, визначених у абзаці 
першому пункту 1 статті 10 Закону України "Про 
статус ветеранів війни, гарантії їх соціального 
захисту", для осіб з інвалідністю I - II групи з 
числа учасників бойових дій на території інших 
держав, інвалідність яких настала внаслідок 
поранення, контузії, каліцтва або захворювання, 
пов'язаних з перебуванням у цих державах, 
визначених пунктом 7 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

-67 836 923,98 -70 464 610,16 -5 532 871,82



                                                   Додаток 4
  до рішення Міської ради міста Кропивницького

27 серпня  2019 року № 2753

додатку 4 до рішення Міської ради міста Кропивницького від 20 грудня 2018 року № 2263
+ збільшено
- зменшено

Код бюджету

Трансферти іншим бюджетам

Загальний фонд

Субвенції на:

ВСЬОГО

11201602000 +899 654

11201601000 +898 213,18 +899 819

11100000000

9900000000 Державний бюджет

Всього +898 213,18 +899 819 +899 654

Зміни до міжбюджетних трансфертів на 2019 рік, визначених у       

(грн)

Найменування бюджету - 
одержувача/надавача 

міжбюджетного трансферту

надання пільг та житлових 
субсидій населенню на оплату 

електроенергії, природного газу, 
послуг тепло-, водопостачання і 

водовідведення, квартирної 
плати (утримання будинків і 

споруд та прибудинкових 
територій), управління 

багатоквартирним будинком, 
поводження з побутовими 

відходами (вивезення побутових 
відходів) та вивезення рідких 

нечистот, внесків за 
встановлення, обслуговування та 

заміну вузлів комерційного 
обліку води та теплової енергії, 
абонентського обслуговування 
для споживачів комунальних 

послуг, що надаються у 
багатоквартирних будинках за 
індивідуальними договорами

виплату грошової компенсації за 
належні для отримання жилі 

приміщення для сімей осіб, визначених 
абзацами 5 - 8 пункту 1 статті 10 Закону 

України "Про статус ветеранів війни, 
гарантії їх соціального захисту", для 
осіб з інвалідністю I - II групи, яка 

настала внаслідок поранення, контузії, 
каліцтва або захворювання, одержаних 

під час безпосередньої участі в 
антитерористичній операції, 

забезпеченні її проведення, здійсненні 
заходів із забезпечення національної 

безпеки і оборони, відсічі і стримування 
збройної агресії Російської Федерації у 

Донецькій та Луганській областях, 
забезпеченні їх здійснення, 

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

виплату грошової компенсації за належні для 
отримання жилі приміщення для внутрішньо 

переміщених осіб, які захищали незалежність, 
суверенітет та територіальну цілісність 
України і брали безпосередню участь в 

антитерористичній операції, забезпеченні її 
проведення, перебуваючи безпосередньо в 

районах антитерористичної операції у період її 
проведення, у здійсненні заходів із 

забезпечення національної безпеки і оборони, 
відсічі і стримування збройної агресії 

Російської Федерації у Донецькій та Луганській 
областях, забезпеченні їх здійснення, 

перебуваючи безпосередньо в районах та у 
період здійснення зазначених заходів, та 

визнані особами з інвалідністю внаслідок війни 
III групи відповідно до пунктів 11 - 14 частини 

другої статті 7 або учасниками бойових дій 
відповідно до пунктів 19 - 20 частини першої 
статті 6 Закону України "Про статус ветеранів 
війни, гарантії їх соціального захисту", та які 

потребують поліпшення житлових умов за 
рахунок відповідної субвенції з державного 

бюджету

виплату грошової компенсації за 
належні для отримання жилі 

приміщення для сімей учасників 
бойових дій на території інших 

держав, визначених у абзаці 
першому пункту 1 статті 10 Закону 

України "Про статус ветеранів 
війни, гарантії їх соціального 

захисту", для осіб з інвалідністю     
      I - II групи з числа учасників 
бойових дій на території інших 

держав, інвалідність яких настала 
внаслідок поранення, контузії, 

каліцтва або захворювання, 
пов'язаних з перебуванням у цих 
державах, визначених пунктом 

7 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

Бюджет Подільського 
району у місті -43 847 846 -44 747 500

Бюджет Фортечного 
району у місті -79 141 147,82 -80 939 180

Обласний бюджет 
Кіровоградської області

-122 988 993,82 -125 686 680



додатку 4 до рішення Міської ради міста Кропивницького від 20 грудня 2018 року № 2263

Код бюджету

11201602000

11201601000

11100000000

9900000000 Державний бюджет

Всього

Зміни до міжбюджетних трансфертів на 2019 рік, визначених у       

Найменування бюджету - 
одержувача/надавача 

міжбюджетного трансферту

Бюджет Подільського 
району у місті

Бюджет Фортечного 
району у місті

Обласний бюджет 
Кіровоградської області

Продовження додатка 4

+ збільшено
- зменшено

Трансферти іншим бюджетам

РАЗОМ

Загальний фонд Спеціальний фонд

Інші субвенції на:

ВСЬОГО
ВСЬОГО

державне управління

Всього

у тому числі:

+1 200 000 +1 200 000 +1 200 000

+1 100 000 +1 100 000 +1 100 000

+200 000 -4 050 000 -4 050 000 -3 850 000

+2 300 000 +1 200 000 +1 200 000 +1 100 000 +200 000 -4 050 000 -4 050 000

(грн)

Субвенція з 
місцевого бюджету 

державному бюджету 
на виконання 

програм соціально-
економічного 

розвитку регіонів на:

Субвенція з місцевого 
бюджету державному 

бюджету на виконання 
програм соціально-

економічного розвитку 
регіонів:

 заходи з 
водопониження 

грунтових вод та 
придбання 

матеріалів для 
аварійно-

відновлювальних 
робіт на 

водоканалізаційній 
системі міста 

Управління 
соціального захисту 

населення

виконання Програми 
запобігання 

надзвичайним 
ситуаціям та ліквідації 
їх наслідків на 2019-

2021 роки для                
      І державного 

пожежно-
рятувального загону 
Управління ДСНС у 

Кіровоградській 
області

для військової частини 
А 0680 Збройних сил 

України на будівництво 
спортивної споруди

-43 847 846

-77 941 147,82

-124 538 993,82



1

Додаток  5

до рішення Міської ради міста Кропивницького

"____" _____________  2019 року № _____

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

+ збільшено
- зменшено

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації

1 2 3 4 5 6 7 8 9

0600000 +3 779 029

0617300 7300 Будівництво та регіональний розвиток +3 779 029

0617363 7363 0490 +3 779 029

+3 779 029

2018-2019 1 643 500 +580 000 100

2019 199 000 +199 000 100

2019 1 000 000 +1 000 000 100

2018-2019 1 500 000 +1 500 000 100

2018-2019 1 513 015 +500 029 50

0700000 +14 888 998,16

0717300 7300 Будівництво та регіональний розвиток +14 888 998,16

0717340 7340 0443 -1 470 581,84

2018-2019 36,3

2019 74,9

2016-2019 100

Код Програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевих 
бюджетів

Код Типової 
програмної 

класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевих 
бюджетів

Код 
Функціональ-

ної 
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

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

Закупівля обладнання для загальносвітніх шкіл м. Кропивницький

Придбання та встановлення дитячого ігрового майданчику для Санаторного 
дошкільного навчального закладу (ясла-садок) № 65 “Лукомор’я” Кіровоградської 
міської ради Кіровоградської області

Придбання та встановлення  вуличних  тренажерних  комплексів  для  закладів  освіти  в 
 м. Кропивницькому
Капітальний ремонт-заміна віконних блоків на металопластикові з енергозберігаючими 
склопакетами в закладах освіти м. Кропивницького, у тому числі виготовлення 
проектно-кошторисної документації

Капітальний ремонт-заміна віконних блоків на  металопластикові з  енергозберігаючими 
склопакетами в комунальному закладі “Навчально-виховне обєднання № 35 
“Загальносвітня школа І-ІІІ ступенів, позашкільний центр  Кіровоградської  міської ради 
Кіровоградської області”, за адресою вул. Космонавта Попова, 28/20, м. Кропивницький

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

Проектування, реставрація та охорона пам'яток 
архітектури

Ремонтно-реставраційні роботи будівлі основного корпусу КЗ "Міська лікарня № 2          
                      ім. Святої Анни м.Кропивницького", з пристосуванням приміщень під 
сучасні умови використання, вул. Ганни Дмитрян, 1 (із виготовленням проектно-
кошторисної документації)

1 500 000 -955 800

Ремонтно-реставраційні роботи будівлі "Жіночої консультації № 3"  КЗ "Міська лікарня 
№ 2 ім. Святої Анни", вул. Ганни Дмитрян, 1 (із виготовленням проектно-кошторисної 
документації)

2 002 200 -502 200

Ремонтно-реставраційні роботи приймального відділення стаціонару № 1                                
                КЗ "Центральна міська лікарня", Фортеця, 21

2 982 700 -12 581,84



2

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Код Програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевих 
бюджетів

Код Типової 
програмної 

класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевих 
бюджетів

Код 
Функціональ-

ної 
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, %

0717363 7363 0490 +16 359 580

у тому числі за рахунок:

+16 360 000

2019 3 800 000 +3 800 000 100

2019 4 500 000 +4 500 000 100

2019 1 500 000 +1 500 000 100

2019 +6 560 000 100

2019 -420,00 100

1000000 +500 000

1017300 7300 Будівництво та регіональний розвиток +500 000

1017363 7363 0490 +500 000

2019 +500 000 100

1100000 +2 640 000

1117300 7300 Будівництво та регіональний розвиток +2 640 000

1117363 7363 0490 +2 640 000

+2 640 000

2019 1 000 000 +1 000 000 100

2019 190 000 +190 000 100

2019 1 450 000 +1 450 000 100

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

Для КЗ “Міський пологовий будинок з функціями перинатального центру II рівня” на 
придбання та встановлення реанімаційно-операційного та діагностичного обладнання

Для КЗ “Кіровоградська міська лікарня швидкої медичної допомоги” на придбання та 
встановлення медичного обладнання: лапароскопічний хірургічний комплекс для 
проведення хірургічних оперативних втручань та артроскопії

Для КЗ “Кіровоградська міська лікарня швидкої медичної допомоги” на придбання та 
встановлення медичного обладнання: уретерореноскоп в комплексі

Для КЗ “Центральна міська лікарня м. Кіровограда” на придбання та встановлення 
рентгенапарату

6 560 000

співфінансування з бюджету міста Для КЗ “Центральна міська лікарня м. Кіровограда” на придбання та встановлення 
рентгенапарату

7 181 519

Управління культури і туризму (головний 
розпорядник/ відповідальний виконавець)

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

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

Благоустрій прилеглої території Художньої школи ім. О.О.Осмьоркіна міста 
Кропивницького по просп. Винниченка, 1, м. Кропивницький

500 000

Управління молоді та спорту (головний 
розпорядник / відповідальний виконавець)

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

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

Придбання та встановлення дитячих спортивних тренажерів та вуличних майданчиків в  
м. Кропивницькому

Придбання та встановлення спортивного майданчику на прибудинковій території за 
адресою: м. Кропивницький, вул. Героїв України, 28

Реконструкція спортивного майданчику для міні-футболу зі штучним покриттям на 
прибудинковій території за адресою: м. Кропивницький, вул. Героїв України, 26, у тому 
числі виготовлення проектно-кошторисної документації



3

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Код Програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевих 
бюджетів

Код Типової 
програмної 

класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевих 
бюджетів

Код 
Функціональ-

ної 
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, %

1200000 +35 007 864

1217300 7300 Будівництво та регіональний розвиток +35 007 864

1217363 7363 0490 +35 007 864

в тому числі за рахунок:

+33 900 971

2017-2019
+15 000 000

100

+3 000 000

2017-2019 +2 000 000 100

2017-2019 +6 000 000 91

2017-2019 +600 000 98

2018-2019 +60 811 99,4

2019 +700 000 100

2019 +800 000 100

2019 +1 224 000 100

2019 +274 806 100

2019 -13 917 100

2019 -9 584 100

2019 -14 339 100

2019 -11 088 100

2019 -16 051 100

Головне управління житлово-комунального 
господарства  (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

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

39 968 012
Реконструкція парку-пам’ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення 
“Перемоги” (коригування)

Реконструкція греблі р. Сугоклея, м. Кропивницький (коригування) з виготовленням 
проектно-кошторисної документації 6 326 900

Капітальний ремонт дороги по вул. Кропивницького (від вул. Полтавської до                   
вул. Шевченка) у м. Кропивницькому 19 748 140

Капітальний ремонт дороги по вул. Велика Пермська (коригування), м. Кропивницький 
(Кіровоград) 12 587 689

Капітальний ремонт провулку Середнього від вул. Генерала Родімцева до вул. 
Кримської (з виготовленням проектно-кошторисної документації) 5 259 175

Капітальний ремонт вул. Приміської від вул. Луганської до пров. Кар’єрного з 
виготовленням проектно-кошторисної документації

Капітальний ремонт вул. Нижня Прирічна з виготовленням проектно-кошторисної 
документації

Капітальний ремонт внутрішньодворової дороги по вул. Юрія Олефіренко, 10 в                
  м. Кропивницькому (в т.ч. виготовлення проектно-кошторисної документації)

Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення вул. Олега Паршутіна 666 206

Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення вул. Суворова у м. Кропивницькому 437 083

Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення вул. Петра Тодоровського у 
м. Кропивницькому 50 416

Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення вул. Якуба Коласа у                             
                                  м. Кропивницькому 125 661

Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення пров. Шахового у                                 
 м. Кропивницькому 43 912

Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення вул. Верхньої Прирічної                      
      у м. Кропивницькому 175 949



4

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Код Програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевих 
бюджетів

Код Типової 
програмної 

класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевих 
бюджетів

Код 
Функціональ-

ної 
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, %

2019 -13 873 100

2019 -26 530 100

2019 +189 160 98

2019 -29 706 100

2019 -21 882 100

2019 -62 942 100

2019 -9 983 100

2019 -13 622 100

2019 -9 847 100

2019 -33 989 100

2019 -14 201 100

2019 +324 701 100

2019 +434 206 97,1

2019 +450 000 100

2019 +100 000 100

2019 +300 000 100

2019 +120 000 95

2019 +195 500 94

2019 +188 400 100

2019 +200 000 100

Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення пров. Микитенка у                               
              м. Кропивницькому

136 127

Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення вул. Криворізької у                              
                                                  м. Кропивницькому 343 470

Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення вул. Дунайської у                                 
  м. Кропивницькому з виготовленням проектно-кошторисної документації

449 453

Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення пров. Кар’єрного у 
м. Кропивницькому з виготовленням з виготовленням проектно-кошторисної 
документації

120 294

Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення вул. Української у 
м. Кропивницькому 248 118

Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення пров. Ольги Кобилянської у 
м. Кропивницькому з виготовленням проектно-кошторисної документації 87 058

Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення вул. Чернігівської у                              
                                                    м. Кропивницькому 55 017

Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення вул. Панаса Михалевича у                   
                   м. Кропивницькому 266 378

Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення вул. Олімпійської у 
м. Кропивницькому з виготовленням проектно-кошторисної документації 190 153

Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення пров. Кільцевого у 
м. Кропивницькому з виготовленням проектно-кошторисної документації 66 011

Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення  вул. Нікопольської у                           
             м. Кропивницькому 185 799

Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення пров. Арнаутовський у                        
          м. Кропивницькому з виготовленням проектно-кошторисної документації 324 701

Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення від вул. Генерала Жадова до 
житлового будинку № 28 по вул. Генерала Жадова з виготовленням проектно-
кошторисної документації

447 244

Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення вул. Глинки з виготовленням 
проектно-кошторисної документації

Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення туп. Верхній з виготовленням 
проектно-кошторисної документації

Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення вул. Карусельної з виготовленням 
проектно-кошторисної документації

Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення по вул. Кропивницького, 8 у               
  м. Кропивницькому 126 041

Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення пров. Новгородський 1-й у                
м. Кропивницькому 208 877

Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення пров. Новгородський 2-й у                  
  м. Кропивницькому з виготовленням проектно-кошторисної документації

Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення вул. Паркова та вул. Новосибірська 
у м. Кропивницькому з виготовленням проектно-кошторисної документації



5

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Код Програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевих 
бюджетів

Код Типової 
програмної 

класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевих 
бюджетів

Код 
Функціональ-

ної 
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, %

2019 +350 000 100

2019 +400 000 100

2019 +200 000 100

2019 +253 100 96

2019 +337 776 100

2019 +473 317 100

2019 +26 748 100

+1 106 893

2019 +63 000 100

2017-2019 +31 989 100

2017-2019 -958 100

2017-2019 +5 139 100

2017-2019 +363 516 100

2017-2019 +644 207 100

1500000 +16 165 000

1517300 7300 Будівництво та регіональний розвиток +16 165 000

1517310 7310 0443 +1 865 000

2015-2019 +1 000 000 100

2018-2019 +660 000 100

2019 -100 000

2019 +105 000

2019 +200 000

Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення прибудинкової території                     
          по вул. Полтавській, 81, у тому числі виготовлення проектно-кошторисної 
документації

Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення туп. Рибальський у 
м. Кропивницькому з виготовленням проектно-кошторисної документації

Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення пров. Ринковий у                                 
м. Кропивницькому з виготовленням проектно-кошторисної документації

Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення вул. Саратовська у                            
м. Кропивницькому 264 934

Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення вул. Степанова у 
м. Кропивницькому з виготовленням проектно-кошторисної документації 337 776

Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення вул. Тиха з виготовленням 
проектно-кошторисної документації

Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення вул. Балтійська 495 678

співфінансування з бюджету міста

Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення вул. Балтійська 495 678

Капітальний ремонт внутрішньодворової дороги по вул. Сергія Сєнчева, 40,                      
 м. Кропивницький 461 877

Капітальний ремонт внутрішньодворової дороги по вул. Андріївська, 16,                           
м. Кропивницький

989 998

Капітальний ремонт внутрішньодворової дороги по вул. Бєляєва, 11,                                   
   м. Кропивницький 535 510

Капітальний ремонт внутрішньодворової дороги по вул. Шатила, 12, 14,                             
   м. Кропивницький 1 189 740

Капітальний ремонт внутрішньодворової дороги по просп. Університетський, 23,             
                             корп. 1, 2,  м. Кропивницький 1 499 941

Управління капітального будівництва (головний 
розпорядник/ відповідальний виконавець)

Будівництво об'єктів житлово-комунального 
господарства

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

37 784 611

Нове будівництво зовнішнього водопроводу по вул. Львівській 1 874 800

Нове будівництво автомобільного мосту через р. Інгул між вулицями Казанською та 
Радищева (проектні роботи)

Нове будівництво об'єкту благоустрою (сквер "Жадівський") по вул. Героїв України 
(проектні роботи)

Реконструкція вулиці Полтавської від провулку Об"їзного до вулиці Васнєцова 
(проектні роботи)



6

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Код Програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевих 
бюджетів

Код Типової 
програмної 

класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевих 
бюджетів

Код 
Функціональ-

ної 
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, %

1517321 7321 0443 Будівництво освітніх установ та закладів -300 000

2019

1517330 7330 0443 +12 000 000

2016-2019 +12 000 000 100

1517340 7340 0443 +2 600 000

2016-2019 -400 000 20,9

2018-2019 +3 000 000 100

Х Х Х УСЬОГО Х Х Х +72 980 891,16 Х

Нове будівництво початкового корпусу Навчально-виховного комплексу 
"Кіровоградській колегіум - спеціалізований навчальний заклад І-ІІІ ступенів - 
дошкільний навчальний заклад - центр естетичного виховання ", вул. Гагаріна, 16-б 
(проектні роботи)

-300 000,00

Будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої 
інфраструктури комунальної власності

Реконструкція проїжджої частини  вул. Ельворті, вул.Миколи Левитського (Колгоспної) 
в м.Кропивницький (І черга об"єкту будівництва)

67 763 696

Проектування, реставрація та охорона пам'яток 
архітектури

Реставрація будівлі Кіровоградського міського художньо-меморіального музею                    
ім. О.О.Осмьоркіна, вул.Архітектора Паученка (Дворцова), 89 

1 269 100

Реставрація будівлі І корпусу музичної школи № 1 ім. Г.Г.Нейгауза міста Кропивницького,  
вул. Віктора Чміленка, 65 

4 576 360
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