
ПРОЄКТ №   3546  

 

МІСЬКА РАДА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО

СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

від «____» _________ 2019 року № _____

Про бюджет міста Кропивницького
на 2020 рік

Керуючись  статтями  140,  142  Конституції  України,
статтею 77 Бюджетного кодексу України та статтею 26 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», Міська рада міста Кропивницького

В И Р І Ш И Л А:

1. Визначити на 2020 рік:
-  доходи бюджету  міста  у  сумі  2 098 867  155 гривень,  у  тому  числі

доходи загального фонду бюджету міста  – 2 007 462 305 гривень та доходи
спеціального  фонду  бюджету  міста  –  91 404  850 гривень  згідно  з
додатком 1 до цього рішення;

-  видатки бюджету міста у сумі  2 106 866 226 гривень, у тому числі
видатки загального фонду бюджету міста – 1 729 328 628 гривень та видатки
спеціального фонду бюджету міста – 377 537 598 гривень;

-  профіцит за  загальним  фондом  бюджету  міста  у  сумі
278 133 677 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;

-  дефіцит за  спеціальним  фондом  бюджету  міста  у  сумі
286 132 748 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;

-  оборотний  залишок  бюджетних  коштів бюджету  міста  у  розмірі
2 000 000 гривень, що становить 0,116 відсотків видатків загального фонду
бюджету міста, визначених цим пунктом;

-  резервний  фонд бюджету  міста  у  розмірі  16 000  000  гривень,  що
становить  0,93  відсотків  видатків  загального  фонду  бюджету  міста,
визначених цим пунктом. 



2. Затвердити  бюджетні призначення головним розпорядникам коштів
бюджету  міста  на  2020 рік  у  розрізі  відповідальних  виконавців  за
бюджетними програмами згідно з додатком 3 до цього рішення.

3. Затвердити  на  2020  рік  міжбюджетні  трансферти згідно  з
додатком 4 до цього рішення.

Умови  надання  іншої  субвенції  з  бюджету  міста  районним  у  місті
бюджетам  визначаються  договорами  сторін  між  міською  радою  та
Подільською і Фортечною районними у місті Кропивницькому радами.

Реверсну  дотацію  до  державного  бюджету  з  бюджету  міста
перераховувати  щодекади  рівними  частинами  в  останній  день  декади  (за
ІІІ  декаду грудня – до 25 грудня)  відповідно до розпису бюджету міста за
рахунок фактичних надходжень доходів загального фонду бюджету міста.

Додаткову  дотацію  на  здійснення  переданих  з  державного  бюджету
видатків з  утримання закладів освіти та охорони здоров’я спрямовувати на
здійснення  видатків,  визначених  у  частині  першій  статті  1036 Бюджетного
кодексу України. 

4. Затвердити  на  2020  рік  розподіл  видатків  бюджету  розвитку  на
здійснення  заходів  на  будівництво,  реконструкцію  і  реставрацію  об’єктів
виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури за об’єктами згідно
з додатком 5 до цього рішення.

5. Затвердити розподіл видатків бюджету міста на реалізацію місцевих
галузевих програм у  сумі 1 537 561 180 гривні  згідно з  додатком 6 до цього
рішення.

6. Установити, що у загальному фонді бюджету міста на 2020 рік:
1) до доходів належать надходження, визначені статтею 64  Бюджетного

кодексу  України,  та  трансферти,  визначені  статтями  97,  101  Бюджетного
кодексу  України  (крім  субвенцій,  визначених  статтею  691  та  частиною
першою статті 71 Бюджетного кодексу України);

2)  джерелами  формування  у  частині  фінансування  є  надходження,
визначені частиною першою статті 72 Бюджетного кодексу України.

7. Установити, що джерелами формування спеціального фонду бюджету
міста на 2019 рік:

1) у частині доходів є надходження, визначені статтею 691 та частиною
першою статті 71 Бюджетного кодексу України;

2)  у  частині  фінансування є  надходження,  визначені  частиною другою
статті 72 Бюджетного кодексу України;

3)  у  частині  кредитування  є  надходження,  визначені  пунктами  10,
11 частини першої статті 691 Бюджетного кодексу України.

8. Установити, що у 2020 році кошти, отримані до спеціального фонду
бюджету  міста  згідно  з  відповідними  пунктами  частини  першої
статті 71 Бюджетного кодексу України, спрямовуються на реалізацію заходів,
визначених частиною другою статті 71 Бюджетного кодексу України.
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9. Визначити на 31 грудня 2020 року граничний обсяг місцевого боргу в
сумі 10 862 870 гривень. 

10. Визначити на 2020 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу
України  захищеними видатками  бюджету міста видатки  загального фонду
на:

оплату праці працівників бюджетних установ;
нарахування на заробітну плату;
придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;
забезпечення продуктами харчування;
оплату комунальних послуг та енергоносіїв;
обслуговування місцевого боргу;
поточні трансферти населенню;
соціальне забезпечення;
оплату послуг з охорони комунальних закладів культури;
оплату енергосервісу;
програму державних гарантій медичного обслуговування населення.

11. Надати право начальнику фінансового управління Міської ради міста
Кропивницького здійснювати у 2020 році розміщення на конкурсних засадах
тимчасово  вільних  коштів  бюджету  міста  Кропивницького  на  депозитах  у
банках, у яких держава володіє 75 чи більше відсотків статутного капіталу, з
подальшим обов’язковим поверненням таких коштів на рахунки бюджету, з
яких  вони  перераховувалися,  не  пізніше  ніж  за  10  днів  до  закінчення
бюджетного періоду.

12.  Надати  право  Виконавчому  комітету  Міської  ради  міста
Кропивницького отримувати позики на покриття тимчасових касових розривів
бюджету міста,  пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального
фонду,  в  межах поточного бюджетного періоду за  рахунок коштів  єдиного
казначейського рахунку на договірних умовах без  нарахування відсотків за
користування  цими  коштами  з  обов'язковим  їх  поверненням  до  кінця
поточного бюджетного періоду у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів
України відповідно до статей 43, 73 Бюджетного кодексу України.

13.  Надати  право  при  виконанні  бюджету  міста  Кропивницького
здійснювати обслуговування бюджетних коштів у частині бюджету розвитку
та  власних  надходжень  бюджетних  установ  установами  банків  державного
сектора у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України відповідно до
частини другої статті 78 Бюджетного кодексу України. 

14.  Головним  розпорядникам  коштів  бюджету  міста  забезпечити
виконання норм Бюджетного кодексу України стосовно :

1) затвердження паспортів бюджетних програм протягом 45 днів з дня
набрання чинності цього рішення;

2) здійснення управління бюджетними коштами у межах встановлених їм
бюджетних  повноважень  та  оцінки  ефективності  бюджетних  програм,
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забезпечуючи ефективне,  результативне  і  цільове використання бюджетних
коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів
нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі;

3)  забезпечення  доступності  інформації  про  бюджет  відповідно  до
законодавства, а саме:

здійснення  публічного  представлення  та  публікації  інформації  про
бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення
щодо  яких  визначені  цим  рішенням  відповідно  до  вимог  та  за  формою,
встановленими Міністерством фінансів України, до 15 березня 2020 року;

оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з  дня
затвердження таких документів на офіційному сайті міської ради;

4)  взяття  бюджетних  зобов’язань,  довгострокових  зобов’язань  за
енергосервісом та здійснення витрат бюджету;

5) забезпечення у повному обсязі проведення розрахунків за електричну
та  теплову  енергію,  водопостачання,  водовідведення,  природний  газ  та
послуги  зв’язку,  які  споживаються  бюджетними  установами,  та  укладання
договорів за кожним видом енергоносіїв у межах встановлених відповідним
головним  розпорядником  бюджетних  коштів  обгрунтованих  лімітів
споживання тощо.

15.  Якщо в процесі  виконання бюджету міста зміна обставин вимагає
менших бюджетних асигнувань головним розпорядникам бюджетних коштів,
фінансове  управління  міської  ради  готує  та  подає  до  міської  ради  у
встановленому  порядку  пропозиції  про  зменшення  відповідних  бюджетних
призначень.

Якщо  після  прийняття  рішення  про  бюджет  міста  повноваження  на
виконання функцій або надання послуг, на яке надано бюджетне призначення,
передається відповідно до законодавства від одного головного розпорядника
бюджетних коштів до іншого головного розпорядника бюджетних коштів, або
від  одного  відповідального  виконавця  бюджетних  програм  до  іншого
відповідального  виконавця  бюджетних  програм  одного  головного
розпорядника  бюджетних  коштів,  дія  бюджетного  призначення  не
припиняється і  застосовується для виконання тих самих функцій чи послуг
іншим  головним  розпорядником  бюджетних  коштів,  або  іншим
відповідальним  виконавцем  бюджетних  програм,  якому  це  доручено.
Передача  бюджетних  призначень  у  такому  разі  здійснюється  за  рішенням
Виконавчого  комітету  Міської  ради  міста  Кропивницького,  погодженим  з
постійною  комісією  міської  ради  з  питань  бюджету,  податків,  фінансів,
планування  та  соціально-економічного  розвитку у  порядку,  встановленому
Кабінетом  Міністрів  України,  та  може  передбачатися  визначення  нових
бюджетних програм.

У  межах  загального  обсягу  бюджетних  призначень  головного
розпорядника  бюджетних  коштів  перерозподіл  видатків  бюджету  міста  за
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бюджетними  програмами,  включаючи  резервний  фонд  бюджету,  додаткові
дотації  та  субвенції  (з  урахуванням частини  шостої  статті  102 та частини
шостої статті 108 Бюджетного кодексу України), а також збільшення видатків
розвитку  та  надання  кредитів  з  бюджету  за  рахунок  зменшення  інших
видатків  (окремо  за  загальним  та  спеціальним  фондами  бюджету)
здійснюються  за  рішенням  Виконавчого  комітету  Міської  ради  міста
Кропивницького,  погодженим  з  постійною комісією  міської  ради  з  питань
бюджету, податків, фінансів, планування та соціально-економічного розвитку.

Забороняється  без  внесення  змін  до  рішення  про  бюджет  міста
збільшення  бюджетних  призначень  за  загальним  та  спеціальним  фондами
бюджету міста на:

1) оплату праці працівників бюджетних установ за рахунок зменшення
інших видатків;

2) видатки за бюджетними програмами, пов’язаними з функціонуванням
органів місцевого самоврядування, за рахунок зменшення видатків за іншими
бюджетними програмами.

У  межах  загального  обсягу  бюджетних  призначень  за  бюджетною
програмою окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету фінансове
управління міської ради за обґрунтованим поданням головного розпорядника
бюджетних  коштів  здійснює  перерозподіл  бюджетних  асигнувань,
затверджених у розписі  бюджету міста та кошторисі,  в  розрізі  економічної
класифікації видатків бюджету.

16. У разі внесення змін до наказів Міністерства фінансів України від
14.01.2011  №  11  «Про  бюджетну  класифікацію»  (із  змінами)  та  від
20.09.2017  №  793  «Про  затвердження  складових  програмної  класифікації
видатків  та  кредитування  місцевих  бюджетів»  (із  змінами)  дозволити
фінансовому  управлінню  Міської  ради  міста  Кропивницького  здійснювати
внесення  змін  до  розпису  бюджету  міста  Кропивницького  на  2020  рік  за
джерелами доходів і напрямами видатків головних розпорядників бюджетних
коштів за кодами програмної класифікації видатків та кредитування місцевих
бюджетів з подальшим внесенням відповідних змін до рішення міської ради
про бюджет міста на 2020 рік.

17.  Не  приймати  до  розгляду  питання,  що  потребують  додаткових
асигнувань  з  бюджету  міста,  без  внесення  відповідних  пропозицій  по
збільшенню доходів або зменшенню видатків.

18. Дане рішення набуває чинності з 01 січня 2020 року.

19. Додатки 1 - 6 до цього рішення є його невід’ємною частиною.
20. Схвалити  прогноз  бюджету  міста  Кропивницького  на  2021  –

2022 роки, що додається.
21. Управлінню апарата міської ради забезпечити оприлюднення цього

рішення в десятиденний строк з дня його прийняття у газеті «Вечірня газета»
відповідно до частини четвертої статті 28 Бюджетного кодексу України.
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22.  Контроль  за  виконанням  цього  рішення  покласти  на  секретаря
міської  ради,  заступників  міського  голови  з  питань  діяльності  виконавчих
органів ради відповідно до їх функціональних обов’язків та постійну комісію
міської ради з питань бюджету, податків, фінансів, планування та соціально-
економічного розвитку.

Міський голова Андрій РАЙКОВИЧ

Любов Бочкова 24 35 30
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Код

10000000

11000000

11010000

11010100

11010200

11010400

11010500

11010900

11020000

11020200

13000000

13030000

13030100

13030200

14000000

14020000

14021900

14030000

14031900

14040000

18000000

18010000

18010100

18010200

18010300

18010400

Додаток 1
до рішення Міської ради міста Кропивницького
___ грудня 2019 року № _______

Доходи  бюджету міста Кропивницького на 2020 рік

(грн)

 Найменування доходів згідно із бюджетною 
класифікацією 

Всього Загальний фонд

Спеціальний фонд

Всього
в  т.ч. бюджет 

розвитку

Податкові надходження 1 601 934 455 1 601 318 455 616 000

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

1 126 123 055 1 126 123 055

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

1 125 293 055 1 125 293 055

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

953 586 500 953 586 500

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 

110 483 200 110 483 200

Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується 
податковими агентами, із доходів платника податку 
інших ніж заробітна плата

45 404 455 45 404 455

Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується 
фізичними особами за результатами річного 
декларування

12 318 900 12 318 900

Податок на доходи фізичних осіб від оподаткування 
пенсійних виплат або щомісячного довічного грошового 
утримання, що сплачується (перераховується) згідно з 
Податковим кодексом України

3 500 000 3 500 000

Податок на прибуток підприємств 830 000 830 000

Податок на прибуток підприємств та фінансових установ 
комунальної власності

830 000 830 000

Рентна плата та плата за використання інших 
природних ресурсів

237 100 237 100

Рентна плата за користування надрами 237 100 237 100

Рентна плата за користування надрами для видобування 
корисних копалин загальнодержавного значення

3 800 3 800

Рентна плата за користування надрами для видобування 
корисних копалин місцевого значення

233 300 233 300

Внутрішні податки на товари та послуги 134 200 000 134 200 000

Акцизний податок з вироблених в Україні 
підакцизних товарів (продукції)

10 000 000 10 000 000

Пальне 10 000 000 10 000 000

Акцизний податок з ввезених на митну територію 
України підакцизних товарів (продукції)

60 000 000 60 000 000

Пальне 60 000 000 60 000 000

Акцизний податок з реалізації суб'єктами 
господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів

64 200 000 64 200 000

Місцеві податки 340 758 300 340 758 300

Податок на майно 156 698 300 156 698 300

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

140 000 140 000

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

1 340 000 1 340 000

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

1 200 000 1 200 000

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

9 900 000 9 900 000



Код
 Найменування доходів згідно із бюджетною 

класифікацією 
Всього Загальний фонд

Спеціальний фонд

Всього
в  т.ч. бюджет 

розвитку

18010500

18010600

18010700

18010900

18011000

18011100

18030000

18030100

18030200

18050000

18050300

18050400

18050500

19000000

19010000

19010100

19010200

19010300

20000000

21000000

21080000

21081100

21081500

22000000

22010000

22010200

22010300

22012500

22012600

22012900

22080000

22080400

Земельний податок з юридичних осіб 46 850 000 46 850 000

Орендна плата з юридичних осіб 77 400 000 77 400 000

Земельний податок з фізичних осіб 3 638 300 3 638 300

Орендна плата з фізичних осіб 14 300 000 14 300 000

Транспортний податок з фізичних осіб 950 000 950 000

Транспортний податок з юридичних осіб 980 000 980 000

Туристичний збір 420 000 420 000

Туристичний збір, сплачений юридичними особами 265 000 265 000

Туристичний збір, сплачений фізичними особами 155 000 155 000

Єдиний податок 183 640 000 183 640 000

Єдиний податок  з юридичних осіб 33 600 000 33 600 000

Єдиний податок  з фізичних осіб 150 000 000 150 000 000

Єдиний податок з сільськогосподарських 
товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського 
товаровиробництва за попередній податковий (звітний) 
рік дорівнює або перевищує 75 відсотків

40 000 40 000

Інші податки та збори 616 000 616 000

Екологічний податок 616 000 616 000

Надходження від викидів забруднюючих речовин в 
атмосферне повітря стаціонарними джерелами 
забруднення

511 000 511 000

Надходження від скидів забруднюючих речовин 
безпосередньо у водні об'єкти

32 000 32 000

Надходження від розміщення відходів у спеціально 
відведених для цього місцях чи на об'єктах, крім 
розміщення окремих видів відходів як вторинної 
сировини

73 000 73 000

Неподаткові надходження 109 480 000 25 908 850 83 571 150 1 500 000

Доходи від власності та підприємницької діяльності 1 426 900 1 426 900

Інші надходження 1 426 900 1 426 900

Адміністративні штрафи та інші санкції 1 080 000 1 080 000

Адміністративні штрафи та штрафні санкції за 
порушення законодавства у сфері виробництва та обігу 
алкогольних напоїв та тютюнових виробів

346 900 346 900

Адміністративні збори та платежі, доходи від 
некомерційної господарської діяльності

22 081 950 22 081 950

Плата за надання адміністративних послуг 18 846 150 18 846 150

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

309 600 309 600

Адміністративний збір за проведення державної 
реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців 
та громадських формувань

1 500 000 1 500 000

Плата за надання інших адміністративних послуг 16 309 100 16 309 100

Адміністративний збір за державну реєстрацію речових 
прав на нерухоме майно та їх обтяжень 

651 100 651 100

Плата за скорочення термінів надання послуг у сфері 
державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та 
їх обтяжень і державної реєстрації юридичних осіб, 
фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, а 
також плата за надання інших платних послуг, пов'язаних 
з такою державною реєстрацією 

76 350 76 350

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

2 820 800 2 820 800

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

2 820 800 2 820 800



Код
 Найменування доходів згідно із бюджетною 

класифікацією 
Всього Загальний фонд

Спеціальний фонд

Всього
в  т.ч. бюджет 

розвитку

22090000

22090100

22090200

22090400

24000000

24060000

24060300

24061600

24170000

25000000

25010000

25010100

25010200

25010300

25010400

30000000

31000000

31030000

33000000

33010000

33010100

33010200

40000000

41000000

41030000

41033900

41034200

41040000

41040200

4150000

41051200

50000000

50110000

Державне мито 415 000 415 000

Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та 
оформлення документів, у тому числі за оформлення 
документів на спадщину і дарування

255 000 255 000

Державне мито, не віднесене до інших категорій 10 000 10 000

Державне мито, пов`язане з видачею та оформленням 
закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян 
України

150 000 150 000

Інші неподаткові надходження 3 960 000 2 400 000 1 560 000 1 500 000

Інші надходження 2 460 000 2 400 000 60 000

Інші надходження 2 400 000 2 400 000

Інші надходження до фондів охорони навколишнього 
природного середовища  

60 000 60 000

Надходження коштів пайової участі у розвитку 
інфраструктури населеного пункту

1 500 000 1 500 000 1 500 000

Власні надходження бюджетних установ 82 011 150 82 011 150

Надходження від плати за послуги, що надаються 
бюджетними установами згідно із законодавством

82 011 150 82 011 150

Плата за послуги, що надаються бюджетними установами 
згідно з їх основною діяльністю

77 963 210 77 963 210

Надходження бюджетних установ від додаткової 
(господарської) діяльності

1 576 100 1 576 100

Плата за оренду майна бюджетних установ 2 180 440 2 180 440

Надходження бюджетних установ від реалізації в 
установленому порядку майна (крім нерухомого майна)

291 400 291 400

Доходи від операцій з капіталом 6 950 000 6 950 000 6 950 000

Надходження від продажу основного капіталу 4 600 000 4 600 000 4 600 000

Кошти від відчуження майна, що перебуває в 
комунальній власності 

4 600 000 4 600 000 4 600 000

Кошти від продажу землі і нематеріальних активів 2 350 000 2 350 000 2 350 000

Кошти від продажу землі 2 350 000 2 350 000 2 350 000

Кошти від продажу земельних ділянок 
несільськогосподарського призначення, що перебувають 
у державній або комунальній власності

2 250 000 2 250 000 2 250 000

Кошти від продажу прав на земельні ділянки 
несільськогосподарського призначення, що перебувають 
у державній або комунальній власності, та прав на 
земельні ділянки

100 000 100 000 100 000

Всього (без урахування трансфертів) 1 718 364 455 1 627 227 305 91 137 150 8 450 000

Офіційні трансферти 380 235 000 380 235 000

Від органів державного управління 380 235 000 380 235 000

Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 380 235 000 380 235 000

Освітня субвенція з державного бюджету місцевим 
бюджетам 

333 630 500 333 630 500

Медична субвенція з державного бюджету місцевим 
бюджетам 

46 604 500 46 604 500

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 надання державної 
підтримки особам з особливими освітніми потребами за 
рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

Цільові фонди 267 700 267 700

Цільові фонди, утворені органами місцевого 
самоврядування та місцевими органами виконавчої влади 

267 700 267 700

Всього доходів 2 098 867 155 2 007 462 305 91 404 850 8 450 000



"____" ___________  2019 року № ____

Код

1 2 3 4 5 6

200000

Х

600000

Х

Додаток 2

до рішення Міської ради міста Кропивницького

Фінансування бюджету міста Кропивницького на 2020 рік
(грн)

Найменування згідно з Класифікацією фінансування 
бюджету

Усього
Загальний 

фонд

Спеціальний фонд

усього
у тому числі 

бюджет 
розвитку

Фінансування за типом кредитора

Внутрішнє фінансування -278 133 677 278 133 677 278 133 677

208000 
Фінансування за рахунок зміни залишків коштів 
бюджетів 

-278 133 677 278 133 677 278 133 677

у т.ч. за рахунок зміни залишку коштів

208100  На початок періоду 

208200  На кінець періоду 

208400 
Кошти, що передаються із загального фонду бюджету 

до бюджету розвитку (спеціального фонду) 
-278 133 677 278 133 677 278 133 677

300000  Зовнішнє фінансування  7 999 071 7 999 071 7 999 071

301000 
Позики, надані міжнародними фінансовими 
організаціями

7 999 071 7 999 071 7 999 071

301100  Одержано позик  11 475 325 11 475 325 11 475 325

301200  Погашено позик  -3 476 254 -3 476 254 -3 476 254

Загальне фінансування 7 999 071 -278 133 677 286 132 748 286 132 748

Фінансування за типом боргового зобов'язання

400000  Фінансування за борговими операціями  7 999 071 7 999 071 7 999 071

401000  Запозичення  11 475 325 11 475 325 11 475 325

401200  Зовнішні запозичення  11 475 325 11 475 325 11 475 325

401201  Довгострокові зобов'язання  11 475 325 11 475 325 11 475 325

402000  Погашення  -3 476 254 -3 476 254 -3 476 254

402200  Зовнішні зобов'язання  -3 476 254 -3 476 254 -3 476 254

402201  Довгострокові зобов'язання  -3 476 254 -3 476 254 -3 476 254

Фінансування за активними операціями -278 133 677 278 133 677 278 133 677

602000  Зміни обсягів бюджетних коштів -278 133 677 278 133 677 278 133 677

у т.ч. за рахунок зміни залишку коштів

602100  На початок періоду 

602200  На кінець періоду 

602400 
Кошти, що передаються із загального фонду бюджету 

до бюджету розвитку (спеціального фонду) 
-278 133 677 278 133 677 278 133 677

Загальне фінансування 7 999 071 -278 133 677 286 132 748 286 132 748



1 Додаток  3

"____" _________ 2019 року № _____

РОЗПОДІЛ

11201100000

(код бюджету)

Загальний фонд Спеціальний фонд

Разом
усього

з них

усього

з них

оплата праці оплата праці

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

0200000

0210150 0150 0111

0210180 0180 0133

0213000 3000

0213191 3191 1030

0213192 3192 1030

0213242 3242 1090

0217500 7500 Зв'язок, телекомунікації та інформатика

0217530 7530 0460

0217600 7600

0217680 7680 0490

0218200 8200 Громадський порядок та безпека

0218210 8210 0380

0218220 8220 0380

0218230 8230 0380 Інші заходи громадського порядку та безпеки

0218400 8400 Засоби масової інформації

0218420 8420 0830 Інші заходи у сфері засобів масової інформації

0600000

0610160 0160 0111 Керівництво і управління у сфері освіти 

0611000 1000 Освіта

у тому числі за рахунок:

освітньої субвенції з державного бюджету

до рішення Міської ради міста Кропивницького

видатків бюджету міста Кропивницького на 2020 рік

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 
коштів/відповідального виконавця, найменування 

бюджетної програми згідно з Типовою програмною 
класифікацією видатків та кредитування місцевого 

бюджету

видатки 
споживання

видатки 
розвитку

у тому числі 
бюджет 
розвитку

видатки 
споживання

видатки 
розвиткукомунальні 

послуги та 
енергоносії

комунальні 
послуги та 
енергоносії

Виконавчий комітет міської ради (головний 
розпорядник/відповідальний виконавець) 68 038 304 68 038 304 28 613 400 1 812 000 2 978 589 2 961 589 17 000 2 961 589 71 016 893

Організаційне, інформаційно-аналітичне та 
матерально-технічне забезпечення 
діяльності міської ради

43 599 100 43 599 100 26 982 600 1 788 000 17 000 17 000 43 616 100

Інша діяльність у сфері державного 
управління 615 176 615 176 104 509 104 509 104 509 719 685

Соціальний захист та соціальне 
забезпечення 15 438 300 15 438 300 15 438 300

Інші видатки на соціальний захист ветеранів 
війни та праці 868 600 868 600 868 600

Надання фінансової підтримки громадським 
організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, 
діяльність яких має соціальну спрямованість

320 000 320 000 320 000

Інші заходи у сфері соціального захисту і 
соціального забезпечення 14 249 700 14 249 700 14 249 700

2 481 100 2 481 100 335 000 335 000 335 000 2 816 100

Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та 
інформатики 2 481 100 2 481 100 335 000 335 000 335 000 2 816 100

Інші програми та заходи, пов'язані з 
економічною діяльністю 214 383 214 383 214 383

Членські внески до асоціацій органів місцевого 
самоврядування 214 383 214 383 214 383

3 219 245 3 219 245 1 630 800 24 000 2 522 080 2 522 080 2 522 080 5 741 325
Муніципальні формування з охорони 
громадського порядку 2 023 155 2 023 155 1 630 800 2 023 155

Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки 
місцевого значення 1 152 090 1 152 090 322 080 322 080 322 080 1 474 170

44 000 44 000 24 000 2 200 000 2 200 000 2 200 000 2 244 000

2 471 000 2 471 000 2 471 000

2 471 000 2 471 000 2 471 000

Управління освіти (головний 
розпорядник/відповідальний виконавець) 861 819 367 861 819 367 574 713 967 91 871 986 82 803 062 7 631 812 74 587 192 7 457 626 1 391 854 8 215 870 944 622 429

4 407 600 4 407 600 3 120 100 89 700 4 407 600

857 393 767 857 393 767 571 593 867 91 782 286 82 767 062 7 595 812 74 587 192 7 457 626 1 391 854 8 179 870 940 160 829

333 630 500 333 630 500 273 493 329 333 630 500

додаткової дотації на здійснення переданих з 
державного бюджету видатків



21 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

0611010 1010 0910 Надання дошкільної освіти

з них за рахунок Громадського бюджету

0611020 1020 0921

у тому числі за рахунок:

Громадського бюджету

освітньої субвенції з державного бюджету

0611030 1030 0921

у тому числі за рахунок:

освітньої субвенції з державного бюджету

0611070 1070 0922

у тому числі за рахунок:

освітньої субвенції з державного бюджету

0611090 1090 0960

0611110 1110 0930

у тому числі за рахунок: 0 0
освітньої субвенції з державного бюджету

0611150 1150 0990

0611161 1161 0990

0611162 1162 0990 Інші програми та заходи у сфері освіти

0611170 1170 0990

0617500 7500 Зв'язок, телекомунікації та інформатика

0617530 7530 0460

0700000

0710160 0160 0111

субвенції з обласного бюджету на надання 
державної підтримки особам з особливими 
освітніми потребами за рахунок відповідної 
субвенції з державного бюджету

269 091 980 269 091 980 174 665 893 34 280 637 32 583 981 1 775 070 30 808 911 194 333 10 126 1 775 070 301 675 961

170 000 170 000 775 070 775 070 775 070 945 070

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

465 697 612 465 697 612 319 698 834 44 020 115 41 830 791 5 820 742 35 772 474 4 753 010 248 053 6 058 317 507 528 403

78 167 78 167 138 719 138 719 138 719 216 886

306 337 726 306 337 726 251 096 496 306 337 726

субвенції з обласного бюджету на надання 
державної підтримки особам з особливими 
освітніми потребами за рахунок відповідної 
субвенції з державного бюджету

Надання загальної середньої освіти вечiрнiми 
(змінними) школами 2 520 497 2 520 497 2 090 786 2 520 497

2 519 397 2 519 397 2 090 786 2 519 397

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

19 299 608 19 299 608 14 050 489 883 481 25 000 25 000 19 324 608

14 488 261 14 488 261 11 875 624 14 488 261

Надання позашкільної освіти позашкільними 
закладами освіти, заходи із позашкільної 
роботи з дітьми

32 321 290 32 321 290 21 864 612 4 573 641 28 000 28 000 32 349 290

Підготовка кадрів професійно-технічними 
закладами та іншими закладами освіти 56 236 099 56 236 099 30 141 874 7 369 230 8 299 290 7 952 807 2 510 283 1 133 675 346 483 64 535 389

10 285 116 10 285 116 8 430 423 10 285 116
за рахунок додаткової дотації на здійснення 
переданих з державного бюджету видатків

Методичне забезпечення діяльності 
навчальних закладів 2 688 945 2 688 945 2 011 103 153 457 2 688 945

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері 
освіти 8 511 914 8 511 914 6 655 000 184 298 8 511 914

76 020 76 020 76 020

Забезпечення діяльності інклюзивно-
ресурсних центрів 949 802 949 802 415 276 317 427 949 802

18 000 18 000 36 000 36 000 36 000 54 000

Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та 
інформатики 18 000 18 000 36 000 36 000 36 000 54 000

Управління охорони здоров’я (головний 
розпорядник/відповідальний виконавець) 90 275 200 90 275 200 2 016 700 71 500 7 252 300 5 128 000 1 893 300 5 359 000 97 527 500

Керівництво і управління у сфері охорони 
здоров'я 2 870 700 2 870 700 2 016 700 71 500 2 870 700



31 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

0712000 2000

у тому числі за рахунок:

медичної субвенції з державного бюджету

0712010 2010 0731

у тому числі за рахунок:

 медичної субвенції з державного бюджету

0712020 2020 0732

у тому числі за рахунок:

0712030 2030 0733

у тому числі за рахунок:

медичної субвенції з державного бюджету

0712080 2080 0721

у тому числі за рахунок:

Громадського бюджету

 медичної субвенції з державного бюджету

0712100 2100 0722 Стоматологічна допомога населенню

у тому числі за рахунок:

медичної субвенції з державного бюджету

0712111 2111 0725

0712113 2113 0721

0712152 2152 0763

0717500 7500 Зв'язок, телекомунікації та інформатика

0717530 7530 0460

0800000

0810160 0160 0111 Керівництво і управління у сфері праці

0817500 7500 Зв'язок, телекомунікації та інформатика

0817530 7530 0460

0900000

0910160 0160 0111

0913000 3000

0913112 3112 1040

0917500 7500 Зв'язок, телекомунікації та інформатика

0917530 7530 0460

Охорона здоров'я 87 304 500 87 304 500 7 139 300 5 015 000 1 893 300 5 246 000 94 443 800

46 604 500 46 604 500 46 604 500

Багатопрофільна стаціонарна медична 
допомога населенню 47 581 100 47 581 100 5 104 000 3 766 000 1 107 000 3 997 000 52 685 100

24 799 000 24 799 000 24 799 000

Спеціалізована стаціонарна медична допомога 
населенню 3 676 200 3 676 200 89 400 89 400 3 765 600

за рахунок медичної субвенції з державного 
бюджету 1 169 000 1 169 000 1 169 000

Лікарсько — акушерська допомога  вагітним, 
породіллям та новонародженим 13 039 300 13 039 300 291 700 190 000 101 700 190 000 13 331 000

7 989 600 7 989 600 7 989 600

Амбулаторно-поліклінічна допомога 
населенню 16 042 900 16 042 900 1 394 200 799 000 595 200 799 000 17 437 100

249 000 249 000 249 000 249 000

9 357 600 9 357 600 9 357 600

4 607 000 4 607 000 260 000 260 000 260 000 4 867 000

3 289 300 3 289 300 3 289 300

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

1 222 100 1 222 100 1 222 100

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

77 900 77 900 77 900

Інші програми та заходи у сфері охорони 
здоров'я 1 058 000 1 058 000 826 200 10 000 1 058 000

100 000 100 000 113 000 113 000 113 000 213 000

Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та 
інформатики 100 000 100 000 113 000 113 000 113 000 213 000

Відділ з питань праці (головний 
розпорядник/відповідальний виконавець) 1 923 300 1 923 300 1 385 800 13 000 1 923 300

1 916 100 1 916 100 1 385 800 13 000 1 916 100

7 200 7 200 7 200

Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та 
інформатики 7 200 7 200 7 200

Управління з питань захисту прав дітей 
(головний розпорядник/відповідальний 

виконавець)
4 088 900 4 088 900 2 845 700 59 900 73 000 73 000 73 000 4 161 900

Керівництво і управління у сфері захисту 
прав дітей 3 843 000 3 843 000 2 845 700 59 900 3 843 000

Соціальний захист та соціальне 
забезпечення 235 700 235 700 235 700

Заходи державної політики з питань дітей та їх 
соціального захисту 235 700 235 700 235 700

10 200 10 200 73 000 73 000 73 000 83 200

Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та 
інформатики 10 200 10 200 73 000 73 000 73 000 83 200



41 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1000000

1010160 0160 0111

1011000 1000 Освіта

1011100 1100 0960

1014000 4000 Культура і мистецтво

1014030 4030 0824 Забезпечення діяльності бібліотек

з них на поповнення бібліотечних фондів

1014040 4040 0824 Забезпечення діяльності музеїв і виставок

1014060 4060 0828

1014081 4081 0829

1014082 4082 0829 Інші заходи в галузі культури і мистецтва

1017600 7600

1017622 7622 0470

1100000

1110160 0160 0111

1111000 1000 Освіта

1111060 1060 0910

1113000 3000

1113111 3111 1040

1113121 3121 1040

1113132 3132 1040

1113133 3133 1040 Інші заходи та заклади молодіжної політики

1113140 3140 1040

1113210 3210 1050 Організація та проведення громадських робіт

1113241 3241 1090

Управління культури і туризму (головний 
розпорядник/відповідальний виконавець) 68 749 900 68 749 900 50 406 800 2 408 000 2 239 800 120 000 1 984 800 1 100 000 255 000 70 989 700

Керівництво і управління у сфері культури і 
туризму 1 838 200 1 838 200 1 341 200 34 800 1 838 200

40 246 300 40 246 300 31 656 700 1 350 200 1 919 700 1 859 700 1 100 000 60 000 42 166 000

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

40 246 300 40 246 300 31 656 700 1 350 200 1 919 700 1 859 700 1 100 000 60 000 42 166 000

25 775 400 25 775 400 17 408 900 1 023 000 320 100 120 000 125 100 195 000 26 095 500

11 627 000 11 627 000 7 961 900 812 800 290 400 120 000 95 400 195 000 11 917 400

120 000 120 000 120 000 120 000

2 853 300 2 853 300 2 095 900 112 300 24 700 24 700 2 878 000

Забезпечення діяльності палаців i будинків 
культури, клубів, центрів дозвілля та iнших 
клубних закладів

7 931 200 7 931 200 6 096 100 71 100 5 000 5 000 7 936 200

Забезпечення діяльності інших закладів в 
галузі культури і мистецтва 1 713 900 1 713 900 1 255 000 26 800 1 713 900

1 650 000 1 650 000 1 650 000

Інші програми та заходи, пов'язані з 
економічною діяльністю 890 000 890 000 890 000

Реалізація програм і заходів в галузі туризму та 
курортів 890 000 890 000 890 000

Управління молоді та спорту (головний 
розпорядник/відповідальний виконавець) 55 186 100 55 186 100 35 625 000 2 625 300 2 463 502 2 194 702 268 800 193 000 13 000 2 194 702 57 649 602

Керівництво і управління у сфері молоді та 
спорту 3 254 600 3 254 600 2 191 400 100 000 3 254 600

3 308 900 3 308 900 1 574 600 329 200 3 308 900

Забезпечення належних умов для виховання та 
розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених 
батьківського піклування, в дитячих будинках

3 308 900 3 308 900 1 574 600 329 200 3 308 900

Соціальний захист та соціальне 
забезпечення 19 828 200 19 828 200 12 109 000 1 422 000 1 507 502 1 238 702 268 800 193 000 13 000 1 238 702 21 335 702

Утримання закладів, що надають соціальні 
послуги дітям, які опинились у складних 
життєвих обставинах, підтримка 
функціонування дитячих будинків сімейного 
типу та прийомних сімей

1 482 700 1 482 700 877 400 214 300 1 482 700

Утримання та забезпечення діяльності центрів 
соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді 8 681 000 8 681 000 6 415 100 146 400 697 702 697 702 697 702 9 378 702

Утримання клубів для підлітків за місцем 
проживання 5 698 000 5 698 000 3 679 900 591 400 268 800 268 800 193 000 13 000 5 966 800

274 500 274 500 274 500

Оздоровлення та відпочинок дітей (крім 
заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються 
за рахунок коштів на оздоровлення громадян, 
які постраждали внаслідок Чорнобильської 
катастрофи)

921 400 921 400 921 400

257 700 257 700 257 700

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері 
соціального захисту і соціального 
забезпечення

1 985 800 1 985 800 1 136 600 469 900 1 985 800



51 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1113242 3242 1090

з них за рахунок Громадського бюджету

1115000 5000

1115011 5011 0810

1115012 5012 0810

з них за рахунок Громадського бюджету

1115031 5031 0810

1115041 5041 0810

1115062 5062 0810

1117500 7500 Зв'язок, телекомунікації та інформатика

1117530 7530 0460

1200000

1210160 0160 0111

1213000 3000

1213242 3242 1090

1216000 6000 Житлово-комунальне господарство

1216011 6011 0610

1216020 6020 0620

1216030 6030 0620

з них за рахунок Громадського бюджету

1216090 6090 0640

1217400 7400

1217461 7461 0456

1217500 7500 Зв'язок, телекомунікації та інформатика

1217530 7530 0460

Інші заходи у сфері соціального захисту і 
соціального забезпечення 527 100 527 100 541 000 541 000 541 000 1 068 100

246 300 246 300 541 000 541 000 541 000 787 300

Фiзична культура i спорт 28 774 200 28 774 200 19 750 000 774 100 918 000 918 000 918 000 29 692 200

Проведення навчально-тренувальних зборів і 
змагань з олімпійських видів спорту 2 255 000 2 255 000 2 255 000

Проведення навчально-тренувальних зборів і 
змагань з неолімпійських видів спорту 432 000 432 000 168 000 168 000 168 000 600 000

82 000 82 000 168 000 168 000 168 000 250 000

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

26 042 200 26 042 200 19 750 000 774 100 26 042 200

Утримання та фінансова підтримка спортивних 
споруд (Громадський бюджет) 750 000 750 000 750 000 750 000

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

45 000 45 000 45 000

20 200 20 200 38 000 38 000 38 000 58 200

Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та 
інформатики 20 200 20 200 38 000 38 000 38 000 58 200

Головне управління житлово-комунального 
господарства (головний 

розпорядник/відповідальний виконавець)
181 419 400 181 419 400 5 777 200 9 993 900 108 169 500 107 901 800 108 169 500 289 588 900

Керівництво і управління у сфері житлово-
комунального господарства 7 932 000 7 932 000 5 777 200 132 300 7 932 000

Соціальний захист та соціальне 
забезпечення 260 000 260 000 260 000

Інші заходи у сфері соціального захисту і 
соціального забезпечення 260 000 260 000 260 000

152 477 400 152 477 400 9 861 600 55 778 900 55 778 900 55 778 900 208 256 300

Експлуатація та технічне обслуговування 
житлового фонду 53 778 900 53 778 900 53 778 900 53 778 900

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

57 549 400 57 549 400 57 549 400

з них на  погашення заборгованості за 
спожитий природний газ за договорами 
реструктуризації

27 230 047 27 230 047 27 230 047

Організація благоустрою населених пунктів 94 848 000 94 848 000 9 861 600 2 000 000 2 000 000 2 000 000 96 848 000

2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000

Інша діяльність у сфері житлово-комунального 
господарства 80 000 80 000 80 000

Транспорт та транспортна інфраструктура, 
дорожнє господарство 20 000 000 20 000 000 52 061 900 52 061 900 52 061 900 72 061 900

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

20 000 000 20 000 000 52 061 900 52 061 900 52 061 900 72 061 900

250 000 250 000 61 000 61 000 61 000 311 000

Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та 
інформатики 250 000 250 000 61 000 61 000 61 000 311 000
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1217600 7600

1217640 7640 0470

1217691 7691 0490

1500000

1510160 0160 0111

1511000 1000 Освіта

1511010 1010 0910 Надання дошкільної освіти 

1511020 1020 0921

1512000 2000

1512080 2080 0721

1516000 6000 Житлово-комунальне господарство

1516030 6030 0620

1517300 7300 Будівництво та регіональний розвиток

1517310 7310 0443

з них за рахунок Громадського бюджету

1517322 7322 0443

1517340 7340 0443

1517370 7370 0490

1517400 7400

1517461 7461 0456

1517500 7500 Зв'язок, телекомунікації та інформатика

1517530 7530 0460

1517600 7600

1517640 7640 0470

1517693 7693 0470

1600000

1610160 0160 0111

1617300 7300 Будівництво та регіональний розвиток

Інші програми та заходи, пов'язані з 
економічною діяльністю 500 000 500 000 267 700 267 700 767 700

Заходи з енергозбереження 500 000 500 000 500 000

Виконання заходів за рахунок цільових фондів, 
утворених органами місцевого самоврядування 267 700 267 700 267 700

Управління капітального будівництва 
(головний розпорядник/відповідальний 

виконавець)
3 802 200 3 802 200 2 599 100 82 500 148 074 725 147 264 725 810 000 562 843 15 600 147 264 725 151 876 925

Керівництво і управління у сфері 
капітального будівництва 3 802 200 3 802 200 2 599 100 82 500 810 000 810 000 562 843 15 600 4 612 200

27 735 900 27 735 900 27 735 900 27 735 900
11 389 500 11 389 500 11 389 500 11 389 500

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

16 346 400 16 346 400 16 346 400 16 346 400

Охорона здоров'я 1 408 200 1 408 200 1 408 200 1 408 200
Амбулаторно-поліклінічна допомога 
населенню 1 408 200 1 408 200 1 408 200 1 408 200

2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000

Організація благоустрою населених пунктів 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000

86 922 800 86 922 800 86 922 800 86 922 800

Будівництво об'єктів житлово-комунального 
господарства 53 540 000 53 540 000 53 540 000 53 540 000

1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000

Будівництво медичних установ та закладів 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000

Проектування, реставрація та охорона пам'яток 
архітектури 7 457 000 7 457 000 7 457 000 7 457 000

Реалізація інших заходів щодо соціально-
економічного розвитку територій 24 925 800 24 925 800 24 925 800 24 925 800

Транспорт та транспортна інфраструктура, 
дорожнє господарство 1 562 000 1 562 000 1 562 000 1 562 000

Утримання та розвиток транспортної 
інфраструктури 1 562 000 1 562 000 1 562 000 1 562 000

8 000 8 000 8 000 8 000

Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та 
інформатики 8 000 8 000 8 000 8 000

Інші програми та заходи, пов'язані з 
економічною діяльністю 27 627 825 27 627 825 27 627 825 27 627 825

Заходи з енергозбереження 24 975 325 24 975 325 24 975 325 24 975 325

з них запозичення до бюджету розвитку на 
впровадження заходів інвестиційного проекту 
"Підвищення енергоефективності у 
навчальних закладах і системі вуличного 
освітлення в м. Кропивницькому"

11 475 325 11 475 325 11 475 325 11 475 325

Інші заходи, пов'язані з економічною 
діяльністю 2 652 500 2 652 500 2 652 500 2 652 500

Управління містобудування та архітектури 
(головний розпорядник/відповідальний 

виконавець)
4 867 700 4 867 700 2 965 300 113 700 5 699 120 4 199 120 1 500 000 1 027 358 5 100 4 199 120 10 566 820

Керівництво і управління у сфері 
містобудування та архітектури 4 332 700 4 332 700 2 965 300 113 700 1 500 000 1 500 000 1 027 358 5 100 5 832 700

500 000 500 000 4 172 120 4 172 120 4 172 120 4 672 120
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1617340 7340 0443

1617350 7350 0443

1617500 7500 Зв'язок, телекомунікації та інформатика

1617530 7530 0460

1700000

1710160 0160 0111

1717500 7500 Зв'язок, телекомунікації та інформатика

1717530 7530 0460

1900000

1910160 0160 0111

1913000 3000

1913033 3033 1070

1913036 3036 1070

1917400 7400

1917411 7411 0451 Утримання та розвиток автотранспорту

1917413 7413 0451

1917421 7421 0453

1917500 7500 Зв'язок, телекомунікації та інформатика

1917530 7530 0460

2700000

2710160 0160 0111

2713000 3000

2713210 3210 1050 Організація та проведення громадських робіт

2717500 7500 Зв'язок, телекомунікації та інформатика

2717530 7530 0460

2717600 7600

2717610 7610 0411

2717640 7640 0470

2717693 7693 0490

Проектування, реставрація та охорона пам'яток 
архітектури 500 000 500 000 500 000

Розроблення схем планування та забудови 
територій (містобудівної документації) 4 172 120 4 172 120 4 172 120 4 172 120

35 000 35 000 27 000 27 000 27 000 62 000
Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та 
інформатики 35 000 35 000 27 000 27 000 27 000 62 000

Управління державного архітектурно-
будівельного контролю (головний 

розпорядник/відповідальний виконавець)
3 168 800 3 168 800 2 230 700 44 800 3 168 800

Керівництво і управління у сфері 
архітектурно-будівельного контролю 3 161 300 3 161 300 2 230 700 44 800 3 161 300

7 500 7 500 7 500

Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та 
інформатики 7 500 7 500 7 500

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

виконавець)
159 981 152 159 981 152 1 557 700 46 000 16 373 000 16 373 000 16 373 000 176 354 152

Керівництво і управління у сфері 
транспорту та зв'язку 2 404 200 2 404 200 1 557 700 46 000 2 404 200

Соціальний захист та соціальне 
забезпечення 120 263 100 120 263 100 120 263 100

Компенсаційні виплати на пільговий проїзд 
автомобільним транспортом окремим 
категоріям громадян

57 906 000 57 906 000 57 906 000

Компенсаційні виплати на пільговий проїзд 
електротранспортом окремим категоріям 
громадян

62 357 100 62 357 100 62 357 100

Транспорт та транспортна інфраструктура, 
дорожнє господарство 37 313 852 37 313 852 16 350 000 16 350 000 16 350 000 53 663 852

12 290 852 12 290 852 12 290 852

Інші заходи у сфері автортанспорту 16 350 000 16 350 000 16 350 000 16 350 000

Утримання та розвиток наземного 
електротранспорту 25 023 000 25 023 000 25 023 000

23 000 23 000 23 000 23 000

Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та 
інформатики 23 000 23 000 23 000 23 000

Департамент з питань економічного 
розвитку, торгівлі та інвестицій (головний 

розпорядник/відповідальний виконавець)
8 344 644 8 294 644 4 681 500 111 000 50 000 55 000 55 000 55 000 8 399 644

Керівництво і управління у сфері економіки 
та торгівлі 6 492 900 6 492 900 4 681 500 111 000 6 492 900

Соціальний захист та соціальне 
забезпечення 880 000 880 000 880 000

880 000 880 000 880 000

55 000 55 000 55 000 55 000
Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та 
інформатики 55 000 55 000 55 000 55 000

Інші програми та заходи, пов'язані з 
економічною діяльністю 971 744 921 744 50 000 971 744

Сприяння розвитку малого та середнього 
підприємництва 166 000 116 000 50 000 166 000

Заходи з енергозбереження 29 000 29 000 29 000
Інші заходи, пов'язані з економічною 
діяльністю 776 744 776 744 776 744
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2900000

2910160 0160 0111

2918100 8100

2918110 8110 0320

3100000

3110160 0160 0111

3117500 7500 Зв'язок, телекомунікації та інформатика

3117530 7530 0460

3400000

3410160 0160 0111

3410180 0180 0133

3600000

3610160 0160 0111

3617100 7100

3617130 7130 0421 Здійснення заходів із землеустрою

3617500 7500 Зв'язок, телекомунікації та інформатика

3617530 7530 0460

3618300 8300

3618340 8340 0540

3700000

3710160 0160 0111 Керівництво і управління у сфері фінансів

3717500 7500 Зв'язок, телекомунікації та інформатика

3717530 7530 0460

3718600 8600 0170 Обслуговування місцевого боргу

3718700 8700 0133 Резервний фонд

3719110 9110 0180 Реверсна дотація

Управління з питань надзвичайних 
ситуацій та цивільного захисту населення 

(головний розпорядник/відповідальний 
виконавець)

2 025 700 2 025 700 1 286 100 29 350 2 025 700

Керівництво і управління у сфері з питань 
надзвичайних ситуацій та цивільного 
захисту населення

1 825 700 1 825 700 1 286 100 29 350 1 825 700

Захист населення і територій від 
надзвичайних ситуацій техногенного та 
природного характеру

200 000 200 000 200 000

Заходи із запобігання та ліквідації 
надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного 
лиха

200 000 200 000 200 000

Управління комунальної власності 
(головний розпорядник/відповідальний 

виконавець)
3 450 500 3 450 500 2 181 700 80 900 61 000 61 000 61 000 3 511 500

Керівництво і управління у сфері 
комунальної власності 3 293 900 3 293 900 2 181 700 80 900 3 293 900

156 600 156 600 61 000 61 000 61 000 217 600

Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та 
інформатики 156 600 156 600 61 000 61 000 61 000 217 600

Департамент надання адміністративних 
послуг (головний розпорядник/відповідальний 

виконавець)
16 731 500 16 731 500 9 617 500 631 600 350 000 350 000 350 000 17 081 500

Керівництво і управління у сфері надання 
адміністративних послуг 15 498 900 15 498 900 9 617 500 631 600 15 498 900

Інша діяльність у сфері державного 
управління 1 232 600 1 232 600 350 000 350 000 350 000 1 582 600

Управління земельних відносин та охорони 
навколишнього природного середовища 

(головний розпорядник/відповідальний 
виконавець)

4 397 200 3 797 200 2 531 900 61 400 600 000 734 000 58 000 676 000 58 000 5 131 200

Керівництво і управління у сфері земельних 
відносин та охорони навколишнього 
природного середовища

3 597 200 3 597 200 2 531 900 61 400 3 597 200

Сільське, лісове, рибне господарство та 
мисливство 800 000 200 000 600 000 800 000

800 000 200 000 600 000 800 000

58 000 58 000 58 000 58 000

Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та 
інформатики 58 000 58 000 58 000 58 000

Охорона навколишнього природного 
середовища 676 000 676 000 676 000

Природоохоронні заходи за рахунок цільових 
фондів 676 000 676 000 676 000

Фінансове управління (головний 
розпорядник/відповідальний виконавець) 191 058 761 175 058 761 4 547 400 114 300 211 000 211 000 211 000 191 269 761

6 221 900 6 221 900 4 547 400 114 300 6 221 900

29 800 29 800 61 000 61 000 61 000 90 800

Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та 
інформатики 29 800 29 800 61 000 61 000 61 000 90 800

262 761 262 761 262 761

16 000 000 16 000 000

90 182 200 90 182 200 90 182 200
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3719700 9700

3719770 9770 0180 Інші субвенції з місцевого бюджету

Всього видатків

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

78 362 100 78 362 100 150 000 150 000 150 000 78 512 100

78 362 100 78 362 100 150 000 150 000 150 000 78 512 100

1 729 328 628 1 712 678 628 735 583 467 110 171 136 650 000 377 537 598 294 582 748 81 737 092 10 340 827 1 425 554 295 800 506 2 106 866 226



"___"____________2019 року №___

МІЖБЮДЖЕТНІ ТРАНСФЕРТИ

11201100000
     (код бюджету)

Код бюджету

Разом Разом

1000 0160 3000 6000 9110 3000 3105
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11201602000

11201601000

11201100000

Х УСЬОГО

Додаток 4
до рішення Міської ради міста Кропивницького

 міста Кропивницького на 2020 рік

грн

Найменування бюджету 
- одержувача / надавача 

міжбюджетного 
трансферту

Трансферти іншим бюджетам
субвенції

Усього

загального фонду на: спеціального фонду на:
Інші субвенції на:

Реверсна 
дотація до 

державного 
бюджету

Інші субвенції на:

державне управління

Соціальний 
захист та 
соціальне 

забезпечення

Житлово-
комунальне 

господарство

соціальний захист та соціальне 
забезпечення

в тому числі: в т.ч.

Управління 
соціального 

захисту 
населення

для КЗ "Центр 
комплексної 

реабілітації для 
дітей з 

інвалідністю"

код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету

Бюджет 
Подільського 
району у місті

20 386 100 16 815 400 9 632 800 937 500 30 956 400

Бюджет Фортечного 
району у місті

30 893 700 26 871 600 15 557 600 954 400 150 000 150 000 47 555 700

Бюджет міста 
Кропивницького

90 182 200 90 182 200

51 279 800 43 687 000 25 190 400 1 891 900 90 182 200 150 000 150 000 168 694 300



Додаток  5

"___" _____________ 2019 року №________

11201100000
(код бюджету)

Найменування об'єкта будівництва / вид будівельних робіт, у тому числі проектні роботи

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1500000

1517300 7300 Будівництво та регіональний розвиток

1517310 7310 0443

2019-2024

2016-2020 49 100

2018-2025

2019-2025

2019-2023 100

2019-2020 100

1517322 7322 0443

2019-2024

1517340 7340 0443

2016-2021 8,3 100

2018-2022 51,3 85

до рішення Міської ради міста Кропивницького

РОЗПОДІЛ 
коштів бюджету розвитку на здійснення заходів із будівництва, реконструкції і реставрації об'єктів виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури                                    

    за об'єктами у 2020 році 

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 коштів місцевого бюджету 
/ відповідального виконавця, найменування бюджетної програми 

згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та 
кредитування місцевого бюджету

Загальна 
тривалість 

будівництва  (рік 
початку і 

завершення)

Загальна вартість 
будівництва, 

гривень

Рівень 
виконання 

робіт на 
початок  

бюджетного 
періоду, %

Обсяг видатків 
бюджету розвитку, 
які спрямовуються 

на будівництво 
об'єкта у 

бюджетному періоді, 
гривень

Рівень 
готовності 
об'єкта на 

кінець 
бюджетного 
періоду, %

Управління капітального будівництва  
(головний розпорядник/відповідальний 

виконавець)
111 898 125

86 922 800

Будівництво об'єктів житлово-комунального 
господарства

53 540 000

Нове будівництво багатоквартирного житлового будинку по  вул. Генерала 
Жадова, 102 мікрорайон,  позиція 16 (проєктні роботи)

2 000 000

Нове будівництво госппобутової каналізації по вулицях Лесі Українки, 
Дарвіна, Степняка-Кравчинського

6 059 275 3 040 000

Реконструкція набережної р.Інгул від вул.Михайлівської до вул. Вокзальної 
(проектні роботи)

1 000 000

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

1 000 000

Реконструкція вулиці Полтавської від провулку Об"їзного до вулиці 
Васнєцова (із виготовлення проектно-кошторисної документації)

45 000 000 45 000 000

Нове будівництво об’єкту благоустрою (сквер "Жадівський") по вул. 
Героїв України  (Громадський бюджет)

1 500 000 1 500 000

Будівництво медичних установ та закладів 1 000 000

Реконструкція операційного блоку КЗ "Кіровоградська міська лікарня 
швидкої медичної допомоги", вул. Короленка, 56 (проектні та підготовчі 
роботи)

1 000 000

Проектування, реставрація та охорона 
пам'яток архітектури

7 457 000

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

3 185 000 2 900 000

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

8 916 108 3 000 000



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2018-2020 43,2 100

1517370 7370 0490

2017-2020 51,2 100

1517600 7600

1517640 7640 0470

2018-2021 0,7 87,8

в тому числі за рахунок:

кредитних коштів Північної екологічної фінансової корпорації (НЕФКО)

1600000

1617300 7300 Будівництво та регіональний розвиток

1617350 7350 0443

2016 - 2021 33 60

2012 - 2021 16 44

Розробка детальних планів територій міста 2016 - 2020 18 100

2014 - 2020 36 100

Х Х Х УСЬОГО Х Х Х Х

Реставрація фасаду будівлі за адресою: вул.Дворцова, 9 (літера А7), 
м.Кропивницький 2 743 757 1 557 000

Реалізація інших заходів щодо соціально-
економічного розвитку територій

24 925 800

Реконструкція будівлі по вул. Архітектора Паученка, 41/26 для створення і 
функціонування ЦНАПу у форматі «Прозорий офіс» (співфінансування з 
бюджету міста)

70 915 920 24 925 800

Інші програми та заходи, пов'язані з 
економічною діяльністю 24 975 325

Заходи з енергозбереження 24 975 325
Впровадження заходів інвестиційного проекту "Підвищення 
енергоефективності у навчальних закладах і системі вуличного освітлення в 
м. Кропивницькому": Капітальний ремонт КЗ "Навчально-виховне 
об'єднання - "ЗОШ" І-ІІІ ступенів № 31 з гімназійними класами, центр 
дитячої та юнацької творчості "Сузір'я", вул. Космонавта Попова, 11-а 
(термомодернизація)

28 678 234 24 975 325

11 475 325

співфінансування з бюджету міста 13 500 000

Управління містобудування та архітектури 
  (головний розпорядник/відповідальний 

виконавець)
4 172 120

4 172 120

Розроблення схем планування та забудови 
територій (містобудівної документації)

4 172 120

Доповнення цифрової топографічної зйомки міста Кропивницького М 1:500 3 177 700 984 700

Внесення змін до генерального плану міста та розроблення плану 
зонування території міста 6 451 000 1 807 420

1 524 000 1 260 000

Розробка розділу інженерно-технічних заходів цивільного захисту 
(цивільної оборони) на особливий період та мирний час

186 000 120 000

116 070 245
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11201100000
(код бюджету)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0200000

0210100 0100

0210180 0180 0133

0210180 0180 0133

0217500 7500

0217530 7530 0460

0218200 8200

0218210 8210 0380

0218220 8220 0380

0218230 8230 0380

0600000

0611000 1000

0611010 1010 0910

0611020 1020 0921

0611030 1030 0921

0611070 1070 0922

0611090 1090 0960

0611110 1110 0930
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0611161 1161 0990

0611162 1162 0990

0611170 1170 0990

Додаток 6
до рішення Міської ради міста Кропивницького

Розподіл витрат бюджету міста Кропивницького на реалізацію місцевих програм у 2020 році

(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 коштів/ відповідального 
виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою 

програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету
Найменування місцевої програми 

Дата та номер 
документа, 

яким 
затверджено 

місцеву 
програму

Усього
Загальний                  

  фонд

Спеціальний фонд

усього 
у тому числі 

бюджет розвитку

Виконавчий комітет міської ради (головний 
розпорядник/відповідальний виконавець) 8 950 460 5 988 871 2 961 589 2 961 589

Державне управління 393 035 288 526 104 509 104 509

Інша діяльність у сфері державного управління
Програма фінансового забезпечення нагородження відзнаками   
міської ради та виконавчого комітету міста Кропивницького на 2019 - 
2021 роки 

31.01.2019 
№ 2284 254 075 149 566 104 509 104 509

Інша діяльність у сфері державного управління
Програма забезпечення умов діяльності депутатів міської ради на 
2019-2020 роки 

31.01.2019 
№ 2283 138 960 138 960

Зв'язок, телекомунікації та інформатика 2 816 100 2 481 100 335 000 335 000

Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики
Програма  розвитку  місцевого електронного урядування на 2019- 2021 
роки

31.01.2019 
№ 2285 2 816 100 2 481 100 335 000 335 000

Громадський порядок та безпека 5 741 325 3 219 245 2 522 080 2 522 080

Муніципальні формування з охорони громадського порядку
Комплексна програма діяльності міської дружини міста 
Кропивницького на 2019-2021 роки

31.01.2019 
№ 2281 2 023 155 2 023 155

Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення
Програма територіальної оборони та підтримання постійної 
мобілізаційної готовності міста Кропивницького на 2019-2021 роки

31.01.2019 
№ 2279 1 474 170 1 152 090 322 080 322 080

Інші заходи громадського порядку та безпеки
Міська програма профілактики та протидії злочинності "Безпечне 
місто" на 2017-2020 роки

21.11.2017    
№ 1194 2 244 000 44 000 2 200 000 2 200 000

Управління освіти (головний розпорядник/відповідальний 
виконавець) 865 043 579 857 411 767 7 631 812 7 631 812

Освіта 864 989 579 857 393 767 7 595 812 7 595 812
Надання дошкільної освіти

Програма розвитку освіти міста Кіровограда на 2016 - 2020 роки
23.02.2016   

№ 90

270 867 050 269 091 980 1 775 070 1 775 070

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

471 518 354 465 697 612 5 820 742 5 820 742

Надання загальної середньої освіти вечiрнiми (змінними) школами 2 520 497 2 520 497

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

19 299 608 19 299 608

Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, 
заходи із позашкільної роботи з дітьми 32 321 290 32 321 290

Підготовка кадрів професійно-технічними закладами та іншими 
закладами освіти 56 236 099 56 236 099

Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів 2 688 945 2 688 945

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти 8 511 914 8 511 914
Інші програми та заходи у сфері освіти 76 020 76 020
Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів 949 802 949 802
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0617500 7500

0617530 7530 0460

0700000

0712000 2000

0712010 2010 0731

0712020 2020 0732

0712030 2030 0733

0712080 2080 0721

0712100 2100 0722

0712111 2111 0726

0712113 2113 0721

0717500 7500

0717530 7530 0460

0800000

0817500 7500

0817530 7530 0460

0900000

0917500 7500

0917530 7530 0460

1000000

1014000 4000

1014030 4030 0824

1014082 4082 0829

1100000

1111000 1000

1111060 1060 0910

1113000 3000

1113121 3121 1040

1113133 3133 1040

1113140 3140 1040

1113210 3210 1050

Зв'язок, телекомунікації та інформатика 54 000 18 000 36 000 36 000

Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики
Програма  розвитку  місцевого електронного урядування на 2019- 2021 
роки

31.01.2019 
№ 2285 54 000 18 000 36 000 36 000

Управління охорони здоров’я (головний 
розпорядник/відповідальний виконавець) 39 870 000 34 742 000 5 128 000 5 128 000

Охорона здоров'я 39 657 000 34 642 000 5 015 000 5 015 000
Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню

Програма розвитку галузі охорони здоров'я м. Кропивницького на 
2017-2020 роки

15.03.2017    
№ 833

21 548 100 17 782 100 3 766 000 3 766 000
Спеціалізована стаціонарна медична допомога населенню 2 507 200 2 507 200
Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та 
новонародженим 5 239 700 5 049 700 190 000 190 000

Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню 7 484 300 6 685 300 799 000 799 000

Стоматологічна допомога населенню 1 577 700 1 317 700 260 000 260 000
Первинна медична допомога населенню, що надається центрами 
первинної медичної (медико-санітарної) допомоги 1 222 100 1 222 100

Первинна медична допомога населенню, що надається 
амбулаторно-поліклінічними закладами (відділеннями) 77 900 77 900

Зв'язок, телекомунікації та інформатика 213 000 100 000 113 000 113 000

Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики
Програма  розвитку  місцевого електронного урядування на 2019- 2021 
роки

31.01.2019 
№ 2285 213 000 100 000 113 000 113 000

Відділ з питань праці (головний розпорядник/відповідальний 
виконавець) 7 200 7 200

Зв'язок, телекомунікації та інформатика 7 200 7 200

Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики
Програма  розвитку  місцевого електронного урядування на 2019- 2021 
роки

31.01.2019 
№ 2285 7 200 7 200

Управління з питань захисту прав дітей  (головний 
розпорядник/відповідальний виконавець) 83 200 10 200 73 000 73 000

Зв'язок, телекомунікації та інформатика 83 200 10 200 73 000 73 000

Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики
Програма  розвитку  місцевого електронного урядування на 2019- 2021 
роки

31.01.2019 
№ 2285 83 200 10 200 73 000 73 000

Управління культури і туризму (головний 
розпорядник/відповідальний виконавець) 1 770 000 1 650 000 120 000 120 000

Культура і мистецтво 1 770 000 1 650 000 120 000 120 000
Забезпечення діяльності бiблiотек Програма розвитку культури і туризму в м. Кропивницькому на 2017-

2020 роки
27.12.2016 

№ 742
120 000 120 000 120 000

Інші заходи в галузі культури і мистецтва 1 650 000 1 650 000
Управління молоді та спорту (головний 
розпорядник/відповідальний виконавець) 9 491 800 7 994 800 1 497 000 1 497 000

Освіта 3 308 900 3 308 900

Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт 
і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках

Міська цільова соціальна програма реформування системи закладів 
для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, на 
2018-2020 роки

15.02.2018    
 № 1408 3 308 900 3 308 900

Соціальний захист та соціальне забезпечення 2 556 700 2 015 700 541 000 541 000
Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які 
опинились у складних життєвих обставинах, підтримка 
функціонування дитячих будинків сімейного типу та прийомних 
сімей

Міська програма протидії поширенню наркоманії і злочинності, 
пов'язаної з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних 
речовин і прекурсорів, на 2019-2021 роки

31.01.2019 
№ 2291 35 000 35 000

Інші заходи та заклади молодіжної політики Міська програма "Молодь" на 2018-2020 роки 
15.02.2018  

№ 1405 274 500 274 500

Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення 
дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення 
громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)

Міська програма відпочинку та оздоровлення дітей на 2018-                   
    2020 роки

15.02.2018    
 № 1407 921 400 921 400

Організація та проведення громадських робіт Міська програма "Молодь" на 2018-2020 роки 
15.02.2018    

 № 1405 257 700 257 700
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Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення Міська програма підтримки сімей на 2018-2020 роки
15.02.2018    

 № 1406 1 068 100 527 100 541 000 541 000

Фізична культура і спорт 3 568 000 2 650 000 918 000 918 000
Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань  з 
олімпійських видів спорту

Програма розвитку фізичної культури і спорту в м. Кропивницькому 
на 2017-2020 роки

20.12.2016    
№ 721

2 255 000 2 255 000

Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з 
неолімпійських видів спорту 518 000 350 000 168 000 168 000

Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд 750 000 750 000 750 000
Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють 
фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні 45 000 45 000

Зв'язок, телекомунікації та інформатика 58 200 20 200 38 000 38 000

Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики
Програма  розвитку  місцевого електронного урядування на 2019- 2021 
роки

31.01.2019 
№ 2285 58 200 20 200 38 000 38 000

Головне управління житлово-комунального господарства 
(головний розпорядник/відповідальний виконавець) 281 656 900 173 487 400 108 169 500 107 901 800

Соціальний захист та соціальне забезпечення 260 000 260 000

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення
Програма утримання, благоустрою та розвитку житлово-комунального 
господарства міста Кропивницького на 2017-2021 роки

17.01.2017    
№ 763 260 000 260 000

Житлово-комунальне господарство 208 256 300 152 477 400 55 778 900 55 778 900

Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду

Програма утримання, благоустрою та розвитку житлово-комунального 
господарства міста Кропивницького на 2017-2021 роки

17.01.2017    
№ 763

53 778 900 53 778 900 53 778 900

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

57 549 400 57 549 400

Організація благоустрою населених пунктів
Програма розвитку та збереження зелених насаджень у місті 
Кропивницькому на 2018-2021 роки

12.07.2018    
№ 1765 21 000 000 21 000 000

Організація благоустрою населених пунктів
Програма утримання, благоустрою та розвитку житлово-комунального 
господарства міста Кропивницького на 2017-2021 роки

17.01.2017    
№ 763

75 848 000 73 848 000 2 000 000 2 000 000

Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства 80 000 80 000

Транспорт та транспортна інфраструктура,  дорожнє 
господарство 72 061 900 20 000 000 52 061 900 52 061 900

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

Програма розвитку дорожнього господарства та безпеки руху в місті 
Кропивницькому на 2017-2021 роки

17.01.2017   
№ 762 72 061 900 20 000 000 52 061 900 52 061 900

Зв'язок, телекомунікації та інформатика 311 000 250 000 61 000 61 000

Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики
Програма  розвитку  місцевого електронного урядування на 2019- 2021 
роки

31.01.2019 
№ 2285 311 000 250 000 61 000 61 000

Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю 767 700 500 000 267 700

Заходи з енергозбереження

Програма відшкодування частини суми (тіла) кредитів, залучених 
ОСББ, ЖБК міста Кропивницького на впровадження 
енергоефективних заходів у багатоквартирних житлових будинках, на 
2019-2022 роки

07.05.2019 
№ 2496 500 000 500 000

Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених 
органами місцевого самоврядування

Програма утримання, благоустрою та розвитку житлово-комунального 
господарства міста Кропивницького на 2017-2021 роки

17.01.2017    
№ 763 267 700 267 700
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Управління капітального будівництва (головний 
розпорядник/відповідальний виконавець) 147 264 725 147 264 725 147 264 725

Освіта

Програма капітального будівництва, реконструкції та капітального 
ремонту об'єктів комунального господарства і соціально-культурного 
призначення міста Кропивницького на 2019 – 2021 роки

31.01.2019    
№ 2276

27 735 900 27 735 900 27 735 900

Надання дошкільної освіти 11 389 500 11 389 500 11 389 500

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

16 346 400 16 346 400 16 346 400

Охорона здоров'я 1 408 200 1 408 200 1 408 200

Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню 1 408 200 1 408 200 1 408 200

Житлово-комунальне господарство 2 000 000 2 000 000 2 000 000

Організація благоустрою населених пунктів 2 000 000 2 000 000 2 000 000

Будівництво та регіональний розвиток 86 922 800 86 922 800 86 922 800
Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства 53 540 000 53 540 000 53 540 000

Будівництво медичних установ та закладів 1 000 000 1 000 000 1 000 000

Проектування, реставрація та охорона пам`яток архітектури 7 457 000 7 457 000 7 457 000
Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку 
територій 24 925 800 24 925 800 24 925 800

Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє 
господарство 1 562 000 1 562 000 1 562 000

Утримання та розвиток транспортної інфраструктури 1 562 000 1 562 000 1 562 000

Зв'язок, телекомунікації та інформатика 8 000 8 000 8 000

Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики
Програма  розвитку  місцевого електронного урядування на 2019- 2021 
роки

31.01.2019 
№ 2285 8 000 8 000 8 000

Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю 27 627 825 27 627 825 27 627 825

Заходи з енергозбереження Програма капітального будівництва, реконструкції та капітального 
ремонту об'єктів комунального господарства і соціально-культурного 
призначення міста Кропивницького на 2019 – 2021 роки

31.01.2019    
№ 2276

24 975 325 24 975 325 24 975 325

Інші заходи, пов`язані з економічною діяльністю 2 652 500 2 652 500 2 652 500

Управління містобудування та архітектури (головний 
розпорядник/відповідальний виконавець) 4 734 120 535 000 4 199 120 4 199 120

Будівництво та регіональний розвиток 4 672 120 500 000 4 172 120 4 172 120

Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури
Програма паспортизації нерухомих пам'яток культурної спадщини 
міста Кропивницького на 2018-2020 роки 

15.02.2018    
№ 1410 500 000 500 000

Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної 
документації)

Програма створення та розвитку містобудівного кадастру у складі 
управління містобудування та архітектури Кіровоградської міської 
ради на 2014-2021 роки

29.01.2014   
№ 2774 984 700 984 700 984 700

Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної 
документації)

Комплексна програма внесення змін до генерального плану міста 
Кіровограда (коригування генерального плану міста Кіровограда), 
розроблення картографічних матеріалів масштабу 1:5000 в цифровій і 
графічній формі, плану зонування території міста Кіровограда та 
детального плану території міста Кіровограда (першочерговість 
розроблення плану червоних ліній магістральних вулиць міста 
Кіровограда та планування транспортних вузлів з розв’язкою руху в 
двох рівнях, визначення архітектурно – планувальних рішень)  

28.04.2011 
№ 473 3 187 420 3 187 420 3 187 420

Зв'язок, телекомунікації та інформатика 62 000 35 000 27 000 27 000

Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики
Програма  розвитку  місцевого електронного урядування на 2019- 2021 
роки

31.01.2019 
№ 2285 62 000 35 000 27 000 27 000
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Управління державного архітектурно-будівельного контролю 
(головний розпорядник/ відповідальний виконавець) 7 500 7 500

Зв'язок, телекомунікації та інформатика 7 500 7 500

Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики
Програма  розвитку  місцевого електронного урядування на 2019- 2021 
роки

31.01.2019 
№ 2285 7 500 7 500

Управління розвитку транспорту та зв'язку (головний 
розпорядник/відповідальний виконавець) 173 949 952 157 576 952 16 373 000 16 373 000

Соціальний захист та соціальне забезпечення 120 263 100 120 263 100
Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним 
транспортом окремим категоріям громадян

Програма розвитку міського пасажирського транспорту та зв'язку у м. 
Кропивницькому на 2018-2020 роки (в новій редакції)

31.01.2019 
№ 2295

57 906 000 57 906 000

Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом 
окремим категоріям громадян 62 357 100 62 357 100

Транспорт та транспортна інфраструктура,  дорожнє 
господарство 53 663 852 37 313 852 16 350 000 16 350 000

Утримання та розвиток автотранспорту 12 290 852 12 290 852

Інші заходи у сфері автотранспорту 16 350 000 16 350 000 16 350 000

Утримання та розвиток наземного електротранспорту 25 023 000 25 023 000

Зв'язок, телекомунікації та інформатика 23 000 23 000 23 000

Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики
Програма  розвитку  місцевого електронного урядування на 2019- 2021 
роки

31.01.2019 
№ 2285 23 000 23 000 23 000

Департамент з питань економічного розвитку, торгівлі та 
інвестицій (головний розпорядник/відповідальний виконавець) 1 906 744 1 851 744 55 000 55 000

Соціальний захист та соціальне забезпечення 880 000 880 000

Організація та проведення громадських робіт Програма зайнятості населення м. Кропивницького на 2018-2020 роки
15.02.2018    

№ 1422 880 000 880 000

Зв'язок, телекомунікації та інформатика 55 000 55 000 55 000

Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики
Програма  розвитку  місцевого електронного урядування на 2019- 2021 
роки

31.01.2019 
№ 2285 55 000 55 000 55 000

Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю 971 744 971 744

Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва
Програма розвитку малого і середнього підприємництва у                      
м. Кіровограді на 2016 - 2020 роки

29.03.2016    
№ 148 166 000 166 000

Заходи з енергозбереження
План дій сталого енергетичного розвитку  м. Кіровограда  на період до 
2020 року

10.06.2016    
№ 309 29 000 29 000

Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю
Програма реалізації громадського бюджету (бюджету участі) у           
м. Кропивницькому на 2017-2020 роки

27.06.2017    
№ 985 401 744 401 744

Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю
Програма формування позитивного міжнародного та інвестиційного 
іміджу м. Кропивницького на 2018-2020 роки

29.03.2018    
№ 1560 305 000 305 000

Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю
Міська програма розвитку ярмаркової діяльності та ліквідації торгівлі 
у невстановлених місцях на 2019-2021 роки

31.01.2019 
№ 2277 70 000 70 000

Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного 
захисту населення (головний розпорядник/відповідальний 

виконавець)
200 000 200 000

Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій 
техногенного та природного характеру Програма запобігання надзвичайним ситуаціям та ліквідації їх 

наслідків на 2019-2021 роки
31.01.2019 

№ 2275

200 000 200 000

Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та 
наслідків стихійного лиха 200 000 200 000
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УСЬОГО

Управління комунальної власності (головний 
розпорядник/відповідальний виконавець) 217 600 156 600 61 000 61 000

Зв'язок, телекомунікації та інформатика 217 600 156 600 61 000 61 000

Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики
Програма  розвитку  місцевого електронного урядування на 2019- 2021 
роки

31.01.2019 
№ 2285 217 600 156 600 61 000 61 000

Департамент надання адміністративних послуг              
(головний розпорядник/відповідальний виконавець) 1 582 600 1 232 600 350 000 350 000

Державне управління 1 582 600 1 232 600 350 000 350 000

Інша діяльність у сфері державного управління
Програма реалізації вимог Закону України "Про адміністративні 
послуги" на 2019-2021 роки

31.01.2019  
№ 2280 1 582 600 1 232 600 350 000 350 000

Управління земельних відносин та охорони навколишнього 
природного середовища (головний розпорядник/відповідальний 

виконавець)
734 000 734 000 58 000

Зв'язок, телекомунікації та інформатика 58 000 58 000 58 000

Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики
Програма  розвитку  місцевого електронного урядування на 2019- 2021 
роки

31.01.2019 
№ 2285 58 000 58 000 58 000

Охорона навколишнього природного середовища 676 000 676 000

Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів
Програма природоохоронних заходів місцевого значення на 2018 - 
2020 роки

15.02.2018 
№ 1429 676 000 676 000

Фінансове управління (головний розпорядник/відповідальний 
виконавець) 90 800 29 800 61 000 61 000

Зв'язок, телекомунікації та інформатика 90 800 29 800 61 000 61 000

Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики
Програма  розвитку  місцевого електронного урядування на 2019- 2021 
роки

31.01.2019 
№ 2285 90 800 29 800 61 000 61 000

1 537 561 180 1 242 882 434 294 678 746 293 735 046



СХВАЛЕНО

рішенням Міської ради міста 
Кропивницького
«___» _______ 2019 року № ____

Прогноз бюджету міста Кропивницького
на 2021 – 2022 роки

Загальна частина
Прогноз  бюджету  міста  Кропивницького  на  2021 -  2022  роки  (далі  –

Прогноз)  розроблено  на  основі  положень  Бюджетного  кодексу  України,
Податкового кодексу України, Прогнозу економічного і соціального розвитку
України на 2020-2022 роки, схваленого постановою Кабінету Міністрів України
від  15  травня  2019  року  №  555  (в  редакції  постанови  Кабінету  Міністрів
України від 23 жовтня 2019 р. № 883), наказу Міністерства фінансів України від
29  березня  2019  року  № 130  «Про  затвердження  Методичних  рекомендацій
щодо складання у 2019 році місцевих бюджетів на середньостроковий період»,
а  також  на  основі  комплексного  аналізу  економічної  ситуації,  стану
фінансового  потенціалу,  оцінки  досягнутого  рівня  розвитку  економіки  і
соціальної сфери міста Кропивницького. 

Показники соціально-економічного розвитку міста 
та державних соціальних стандартів на 2021 та 2022 роки

Назва показника 2021 рік 2022 рік

Обсяг реалізованої промислової продукції по обліковому колу, млн
грн

19 244,0 21 101,0

Обсяг  реалізованої  промислової  продукції  на  одну  одиницю
населення, грн

82 200,0 90 500,0

Обсяг капітальних інвестицій, млн грн 3 302,9 3 524,2

Індекс капітальних інвестицій, у % до попереднього року 108,5 106,2

Обсяг  капітальних  інвестицій  у  розрахунку  на  одну  особу
населення, грн

13 988,1 14 855,4

Обсяг  прямих  іноземних  інвестицій  (акціонерного  капіталу)  млн
дол. США

34,1 34,7

Темп зростання (зменшення) обсягу прямих іноземних інвестицій
(акціонерного капіталу), у % до попереднього року

102,1 101,8

Обсяг  прямих іноземних  інвестицій  у  розрахунку  на  одну особу
населення, дол. США

145,5 148,1

Обсяг експорту товарів, млн дол. США 233,5 238,4

Темп  зростання  (зменшення)  обсягу  експорту  товарів,  у  %  до
попереднього року

103,1 102,1

Темп  зростання  роздрібного  товарообороту  підприємств-
юридичних осіб, %

104,2 104,0

Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника, грн 9 724,0 10 356,0

Темп зростання фонду оплати праці, % 106,0 106,5



Державна  бюджетна  політика  на  2020  –  2022  роки  щодо  місцевих
бюджетів  та  міжбюджетних  відносин  буде  спрямована  на  розвиток
середньострокового  бюджетного  планування  на  місцевому  рівні,
удосконалення  міжбюджетного  регулювання,  зміцнення  фінансової
спроможності місцевих бюджетів, підвищення прозорості та результативності
використання  бюджетних  ресурсів,  а  також  створення  дворівневої  системи
міжбюджетних відносин.

Головним  пріоритетом  бюджетної  політики  в  частині  доходів  є
забезпечення  надходжень  до  бюджету  міста  з  урахуванням  позитивної
динаміки  у  порівнянні  з  попередніми  роками  та  недопущення  негативних
тенденцій у наповненні  бюджету. 

Основними  завданнями  Прогнозу  є  підвищення  результативності  та
ефективності управління бюджетними коштами.

Основними  принципами  Прогнозу  є  принцип  збалансованості,
обґрунтованості, ефективності та результативності.

Прогноз бюджету міста на 2021 та 2022 роки здійснюється з урахуванням
наявних  тенденцій  розвитку  вітчизняної  економіки  та  подальшої  реалізації
комплексу  економічних  реформ,  що  забезпечать  підґрунтя  для  майбутнього
економічного зростання України. Пріоритетними напрямками розвитку міста на
2021 та 2022 роки є:

стабілізація роботи промислових підприємств, у тому числі динамічний
розвиток машинобудування та харчової промисловості;

повільне  збільшення  обсягів  реалізації  продукції  промисловими
підприємствами міста: у 2020 році – 17 669,0 млн грн (на 8,5 % більше, ніж у
2019  році),  у  2021  році  –  19 244,0  млн  грн  (+8,9  %),  у  2022  році  –
21 101,0 млн грн (+9,6 %);

збільшення  обсягу  реалізації  продукції  на  кожного  мешканця  міста:  у
2020 році – 75 200 грн, у 2021 році – 82 200 грн, у 2022 році – 90 500 грн;

орієнтація  на  постійне  технологічне,  організаційне  і  кадрове
удосконалення;

технічне  переоснащення  та  модернізація  виробництв,  які  базуються  на
досягненнях науково-технічного прогресу та ефективних енергозберігаючих заходів;

надання державних дотацій підприємствам, що впроваджують інновації з
використанням вітчизняних наукомістких видів машин, обладнання, апаратів;

надання  державних  дотацій  при  купівлі  сільськогосподарської  техніки
українського виробництва;

збільшення  випуску  високоякісної,  конкурентоспроможної  продукції
відповідно до стандартів ІSO та системи міжнародної сертифікації НАССР (для
галузі  виробництва  харчових  продуктів),  освоєння  нових  видів  продукції,
розширення ринків збуту та удосконалення структури експорту й імпорту;

забезпечення  технологічного  розвитку  підприємств  за  рахунок
інноваційно-інвестиційної діяльності, зростання обсягу капітальних інвестицій. 

У 2019  році  у  місті  планується  реалізація  двох  великих інвестиційних
проєктів:  «Розширення  потужностей  з  виробництва  сільськогосподарської
техніки»  (ПАТ  «Ельворті»)  та  «Реконструкція  системи  водопостачання
м. Кропивницького» (ОКВП «Дніпро-Кіровоград» в рамках проєкту Світового
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Банку «Розвиток інфраструктури 2»). Однак за  підсумками року,  за  рахунок
коштів  підприємців,  які  звітують  один  раз  на  рік  (малий  бізнес)  можливо
збільшення показника капітальних інвестицій. 

Крім  того,  проводиться  робота  по  залученню  додаткових  коштів  за
рахунок  міжнародних  фінансових  організацій.  Налагоджено  співпрацю  з
Північною  Екологічною  Фінансовою  Корпорацією  (НЕФКО)  щодо
впровадження  інвестиційного  проєкту  «Підвищення  енергоефективності  у
навчальних закладах і  системі  вуличного освітлення у  м.  Кропивницькому».
Загальний обсяг інвестицій складатиме 15,0 млн грн.

Досягнуто  домовленості  щодо  надання  з  боку  міської  ради  пакету
документів  на  розгляд  експертів  та  фахівців  Проєкту  USAID  «Проект
енергетичної безпеки» для вирішення питання надання допомоги у проведенні
паспортизації  діючої  системи теплопостачання Кропивницькою з подальшою
розробкою комплексної системи теплопостачання.

Розроблено  інвестиційний  проєкт  «Підвищення  енергоефективності  в
бюджетних закладах міста Кропивницького» з метою його можливою реалізації
за  рахунок  кредитних  коштів  в  рамках  проєкту  «Механізм  фінансування
проектів з  підвищення ефективності  муніципального енергетичного  сектору»
PROSPECT.

Розмір  мінімальної  заробітної  плати  з  01  січня  2020  року  становитиме
4 723 грн, з 01 січня 2021 року – 5 003 грн, з 01 січня 2022 року – 5 290 грн.

Розмір посадового окладу (тарифна ставка) працівника першого тарифного
розряду Єдиної  тарифної сітки з  01 січня 2020 року становитиме 2 102 грн,
з 01 січня 2021 року – 2 270 грн, з 01 січня 2022 року – 2 445 грн.

Середньомісячна  номінальна  заробітна  плата  штатних  працівників  по
місту  Кропивницькому у  2020  році  зростатиме  на  108,7  % до  попереднього
періоду та становитиме 9 174 грн, у 2021 році – на 106,0 % до 2020 року, тобто
становитиме 9 724 грн та у 2022 році – на 106,5 % більше ніж у 2021 році, або
10 356 грн. Зростання прогнозується, в основному, за рахунок підвищення рівня
мінімальної  заробітної  плати  та  з  власної  ініціативи  роботодавців,  з
урахуванням економічних показників роботи підприємств.

З  метою  поліпшення  ситуації  на  ринку  праці  щодо  працевлаштування
містян на новостворені робочі місця продовжуватиме дію Програма зайнятості
населення м. Кропивницького. Прогнозується, що у 2020 році на нові робочі
місця буде працевлаштовано 3 000 осіб, що 100 осіб, або на 3,5 % більше ніж у
2019 році, у 2021 році відповідно 3 030 осіб, або на 1 % більше ніж у 2020 році.
На 2022-2024 роки заплановано зростання кількості працевлаштованих осіб на
рівні 1 % та відповідно становитиме: 2022 рік – 3 060 осіб, 2023 рік – 3 090 осіб,
2 024 – 3 120 осіб.

З  метою  підвищення  якості  та  конкурентоспроможності  робочої  сили
продовжуватиметься  організація  професійної  підготовки,  перепідготовки  та
підвищення  кваліфікації  безробітних,  з  урахуванням  потреб  роботодавців  та
інтересів шукачів роботи. 

Можливими фінансовими ризиками невиконання прогнозних показників є:
- збільшення рівня трудової міграції, у тому числі відтік кваліфікованих

працівників промислових підприємств;
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- зниження  обсягів  надходжень  до  бюджету  міста  внаслідок  зменшення
купівельної  спроможності  споживачів  та  недостатність  замовлень  на
виробництво продукції, неповне завантаження виробничих потужностей;

- низький  рівень  впровадження  інноваційної  продукції  та  залучення
інвестицій;

- недостатня конкурентоспроможність промислової продукції;
- недостатньо активний розвиток підприємництва  в промисловості;
- обмеження доступу на зовнішні ринки збуту;
- передача на місцеві бюджети додаткового фінансового навантаження по

виконанню державних повноважень.
Основними  заходами,  які  необхідно  здійснити  для  досягнення 

поставлених цілей та мінімізації можливих фіскальних ризиків, мають бути:
- активізація  роботи  виконавчих  органів,  фіскальних  та  інших

контролюючих органів із залучення коштів до бюджету міста;
- пошук додаткових шляхів наповнення бюджету міста, зокрема шляхом

ліквідації  заборгованості  з  виплати  заробітної  плати  у  господарському
комплексі, руйнування існуючих схем мінімізації сплати податків та ліквідація
заборгованості зі сплати податків і зборів, забезпечення беззбиткової діяльності
підприємств та створення рівних умов для усіх суб’єктів господарювання;

-  забезпечення  ефективного  і  раціонального  підходу  до  використання
земельних ресурсів та комунального майна як засобу збільшення надходжень
до бюджету міста;

-  організація  своєчасного  затвердження  та  перегляду  ставок  місцевих
податків і зборів згідно з чинним законодавством.
Основними результатами, яких планується досягти, є забезпечення зростання 
дохідної частини міського бюджету за рахунок активізації підприємницького 
потенціалу, зниження частки тіньової економіки.

1. Основні індикативні прогнозні показники
Головним  пріоритетом  бюджетної  політики  в  частині  доходів  є

забезпечення надходжень до бюджету міста з урахуванням позитивної динаміки
у порівнянні з попередніми роками, забезпечення всіма учасниками бюджетного
процесу виконання запланованих показників надходжень доходів до бюджету
міста та підвищення ефективності використання бюджетних коштів.

Доходи  бюджету  міста  Кропивницького  на  2021  та  2022  роки
спрогнозовано  із  урахуванням  вимог  Бюджетного  кодексу  України,
Податкового  кодексу  України,  прогнозних  показників  економічного  і
соціального  розвитку  міста,  поступового  підвищення  розміру  мінімальної
заробітної плати та доходів населення, тенденцій надходжень окремих податків
за останні роки (додаток 1).

При прогнозуванні дохідної частини бюджету міста Кропивницького на
2020-2022 роки також враховано фактичне виконання доходів за  2018 рік та
очікуване виконання доходів за 2019 рік, прогнозні показники на 2020 рік та
розрахунки  органів,  що  контролюють  справляння  податків,  зборів  та  інших
платежів до бюджету на 2020 - 2022 роки.
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2. Дохідна спроможність 
Загальний  обсяг  доходів  бюджету  міста  Кропивницького  у  2021  році

зростатиме порівняно з прогнозними показниками на 2020 рік на 3,4 %, а у
2022 році порівняно із 2021 роком – на 5,1 % (додаток 2).

В  структурі  доходів  найбільшу  частку  становитимуть  податкові
надходження  –  77,4  %  у  2021  році  та  77,1  %  у  2022  році;  міжбюджетні
трансферти  –  17,4  %  у  2021  році  та  17,6  %  у  2022  році;  неподаткові
надходження – 5,2 % у 2021 та 2022 роках.

Основним джерелом формування дохідної частини бюджету міста, як і в
попередні  періоди,  залишатиметься  податок  на  доходи  фізичних  осіб,
розрахований  з  урахуванням  прогнозного  обсягу  фонду  оплати  праці,  рівня
середньої  заробітної  плати,  бази  та  ставок  оподаткування  доходів  фізичних
осіб,  передбачених  нормами  Податкового  кодексу  України.  Збільшенню
надходжень податку на доходи фізичних осіб сприятиме подальше зростання
середньомісячної  заробітної  плати,  як  шляхом  збільшення  продуктивності
праці,  так  і  за  рахунок  легалізації  виплати  заробітної  плати  та  скорочення
безробіття, а також збільшення мінімальної заробітної плати.

Другим  показником  за  питомою  вагою  у  структурі  податкових
надходжень є місцеві податки і збори, у тому числі податок на майно, до якого
входить податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки та плата за
землю, транспортний податок з юридичних та фізичних осіб, а також єдиний
податок з юридичних та фізичних осіб та туристичний збір, що прогнозуються
на основі діючого Податкового кодексу України. 

На  зменшення  податкової  бази  бюджету  міста  вплинуть  зміни  до
нормативно-правових актів.

У зв’язку з прийняттям Закону України «Про внесення змін до деяких
законодавчих  актів  України  щодо  стимулювання  інвестиційної  діяльності  в
Україні», починаючи з 2021 року, передбачається відміна надходжень коштів
пайової участі до місцевих бюджетів. Внаслідок цього бюджет розвитку міста
щорічно  втрачатиме  щонайменше  5,0  млн  грн  доходів,  які  направлялися  на
будівництво, ремонт та реконструкцію важливих соціальних об’єктів.

У 2020 – 2022 роках надання субвенцій з державного бюджету місцевим
бюджетам  на  надання  пільг,  житлових  субсидій  та  допомог  населенню  не
передбачається.  Видатки  на  ці  цілі  здійснюватимуться  Міністерством
соціальної політики України за окремою бюджетною програмою. 

При прогнозуванні фінансового ресурсу бюджету міста слід враховувати
втрати внаслідок надання пільг зі сплати податків та зборів.

Рішенням  Міської  ради  міста  Кропивницького  від  14  липня  2015  року
№ 4416  встановлені  пільги  щодо сплати земельного  податку  для  фізичних та
юридичних осіб, а саме від сплати податку звільняються: інваліди першої і другої
групи;  фізичні  особи,  які  виховують  трьох  і  більше дітей  віком до  18  років;
пенсіонери (за віком); ветерани війни та особи, на яких поширюється дія Закону
України «Про статус ветеранів війни, гарантії  їх соціального захисту»; фізичні
особи,  визначені  законом особами,  які  постраждали внаслідок  Чорнобильської
катастрофи;  громадські  організації  інвалідів,  санаторно-курортні  та  оздоровчі
заклади, реабілітаційні установи громадських організацій інвалідів. 
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Виходячи  із  даних  Кропивницького  управління  Головного  управління
державної  фіскальної  служби  у  Кіровоградської  області  втрати  доходів  за
9  місяців  2019  року  від  наданих  пільг  по  платі  за  землю  становили
9 991,1 тис. грн. Таким чином, розрахунково щорічно бюджет міста втрачатиме
більше ніж 13,0 млн грн.

З  метою  забезпечення  виконання  бюджету  міста  та  для  залучення
додаткових надходжень, необхідно здійснити наступні заходи:

-  забезпечення  всіма  учасниками  бюджетного  процесу  (виконавчими
органами  міської  ради  та  іншими  контролюючими  органами)  виконання
запланованих показників  надходжень  доходів  до  бюджету  міста,  врахування
основних  положень  бюджетно-податкової  політики,  дотримання  жорсткої
фінансової дисципліни, підвищення рівня прозорості бюджетного процесу;

− здійснення моніторингу щодо розміру  місцевих податків і зборів по
бюджетах  інших  міст,  які  за  чисельністю  населення  прирівняні  до  міста
Кропивницького, та приведення їх до рівня усереднених значень;

− вжиття заходів  щодо  організації  своєчасного  затвердження
та перегляду ставок місцевих податків і зборів згідно з чинним законодавством;

− забезпечення  економного  режиму  використання  енергоносіїв,
спрямування коштів міського бюджету на впровадження енергоефективних та
енергозберігаючих проєктів в бюджетній сфері міста; 

− застосування  всього  комплексу  заходів,  передбачених
законодавством,  для  стягнення  податкового  боргу  до  бюджету  міста,
в тому числі у судовому порядку;

− прискорення економічного зростання шляхом створення сприятливого
інвестиційного клімату, отримання високого рівня кредитного рейтингу міста
та рейтингу інвестиційної привабливості міста для залучення інвестицій; 

− продовження  податковими  та  іншими  контролюючими  органами
(відповідно  до  наданих  повноважень)  проведення  фактичних  перевірок
щодо  дотримання  законодавства  про  працю  на  підприємствах,  установах
та організаціях усіх форм власності, зокрема, з питань належного оформлення
трудових відносин з  найманими працівниками,  офіційної  виплати  заробітної
плати і сплати до бюджету міста податку на доходи фізичних осіб.

3.  Фінансове забезпечення пріоритетних напрямів розвитку 
Прогнозні  показники  видатків  та  кредитування  бюджету  міста

Кропивницького на 2020 – 2021 роки розроблено на основі показників дохідної
частини бюджету міста. 

Головним  пріоритетом  бюджетної  політики  в  частині  доходів  є
забезпечення  надходжень  до  бюджету  міста  з  урахуванням  позитивної
динаміки у порівнянні з попередніми роками, забезпечення усіма учасниками
бюджетного процесу виконання запланованих показників надходжень доходів
до  бюджету  міста  та  підвищення  ефективності  використання  бюджетних
коштів.

В першу чергу  в них враховані  вимоги статті  77  Бюджетного кодексу
України щодо забезпечення в  першочерговому порядку потреби в коштах на
оплату  праці  працівників  бюджетних  установ  відповідно  до  встановлених
законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної
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плати,  на  проведення  розрахунків  за  електричну  та  теплову  енергію,
водопостачання,  водовідведення,  природний  газ  та  послуги  зв'язку,  які
споживаються бюджетними установами. 

Першочергово  також  враховані  обсяги  видатків,  необхідні  для
забезпечення  стабільної  роботи  установ  та  закладів  соціально  –  культурної
сфери, надання встановлених власних соціальних гарантій для малозахищених
категорій  громадян,  підтримку  в  належному  стані  об’єктів  житлово  –
комунального  господарства,  інших  об’єктів  інфраструктури  міста,
впровадження  заходів  з  енергозбереження  (енергоефективності),  а  також
виконання в межах фінансових можливостей міських цільових (комплексних)
програм. 

З  бюджету  міста  Кропивницького  в  2019 році  фінансується
169 бюджетних установ, в яких налічується 12 283,2 штатні одиниці.

Наявне  населення  міста  станом  на  01  січня  2019  року  становить
235 946 осіб. 

Під  час  розрахунку  індикативних  прогнозних  на  2021-2022  роки
показників  видатків  бюджету  міста  враховано  базові  державні  соціальні
стандарти,  на  основі  яких  визначаються  державні  соціальні  гарантії  та
стандарти  у  сферах  доходів  населення,  житлово-комунального,  побутового,
соціально-культурного обслуговування, охорони здоров’я та освіти. 

Органи місцевого самоврядування
Надані законодавством повноваження у сфері Державного управління у

місті  Кропивницькому  реалізовуються  через  систему  виконавчих  органів
чотирьох місцевих рад, яку представляють 25 управлінь та відділів із загальною
чисельністю  працівників  728  штатних  одиниць,  у  тому  числі  Департамент
надання  адміністративних  послуг  з  чисельністю  працівників  68  штатних
одиниць. 

Метою  діяльності  є  організаційне,  інформаційно-аналітичне  та
матеріально-технічне  забезпечення  діяльності   органів  місцевого
самоврядування, а також керівництво та управління виконавчими органами у
відповідних  сферах.  Пріоритетне  завдання  галузі  –  повноцінне  забезпечення
функціонування виконавчих органів міської, районних у місті та селищної рад,
з  метою  ефективного  представлення  інтересів територіальної  громади  та
здійснення  від  її  імені  та  в  її  інтересах  функцій  і  повноважень  місцевого
самоврядування, визначених Конституцією та законами України.

У 2020-2022 роках передбачається реалізація:
забезпечення принципу прозорості у своїй діяльності; 
надання  адміністративних  послуг  європейського  зразка  (створення

Департаменту надання адміністративних послуг), спрямоване на максимально
зручне та комфортне обслуговування громадян;

продовження  проєкту  громадського  бюджету  з  метою  залучення
мешканців м. Кропивницького до участі у бюджетному процесі. 

ефективного управління комунальною власністю територіальної громади
міста  шляхом  оптимізації  структури  комунальної  власності  та  підвищення
ефективності використання майна 
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розширення переліку надання адміністративних послуг.
Метою  політики  у  сфері  місцевого  самоврядування  є  налагодження

ефективного  діалогу  та  партнерських  відносин  виконавчих  органів  з
організаціями громадського суспільства,  забезпечення участі  громадськості  у
реалізації регіональної політики та вирішенні питань місцевого значення.

Освіта
Пріоритетом  розвитку  галузі  освіти  є  поглиблення  реформи  освіти,

забезпечення кращих можливостей для дітей, що є передумовою для розвитку
дитини та її успішної реалізації в суспільстві.

Мережа закладів освіти налічує 95 установ:
39 дошкільних навчальних закладів, які відвідує 9128 дітей;
37 загальноосвітніх навчальних закладів, в яких навчається 25 371 дітей;
1 вечірня школа (142 учні);
2  школи  для  дітей  з  вадами  фізичного  та  розумового  розвитку,  які

відвідує 104 учні;
5 закладів та центрів позашкільної освіти;
6 шкіл естетичного виховання;
6 професійно-технічних навчальних заклади;
1 методичний кабінет;
1 централізована бухгалтерія, яка обслуговує 76 закладів освіти;
3 інклюзивно-ресурсні центри, які  відвідують 3600 дітей з особливими

освітніми потребами.
У 2021 та 2022 роках передбачається здійснити такі заходи:
- охоплення дітей обов’язковою дошкільною освітою;
- забезпечення діяльності мережі дошкільних навчальних закладів різних

типів, створення умов для їх функціонування, зміцнення матеріально-технічної
бази  дошкільних  навчальних  закладів,  урізноманітнення  моделей  організації
дошкільної освіти;

-  забезпечення  якості  й  доступності  дошкільної  освіти  як  пріоритету
освітньої політики в державі;

- удосконалення в дошкільних навчальних закладах системи електронної
реєстрації дітей до дошкільних навчальних закладів;

- збереження та удосконалення мережі закладів загальної середньої освіти
відповідно  до потреб  територіальної  громади міста,  забезпечення  належного
рівня їх поточного утримання та функціонування;

-  зміцнення  навчально-матеріальної  бази  закладів  загальної  середньої
освіти, забезпечення їх сучасним навчальним приладдям;

-  здійснення  комп’ютеризації  навчального  процесу  із  залученням
сучасних методів навчання;

-  забезпечення  доступності  мистецької  освіти  та  інтегрування  її  в
європейський простір;

-  продовження  роботи  з  реалізації  енергоефективних  заходів  за  кошти
бюджету міста в закладах освіти.

Основними результатами, яких планується досягти, є: 
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- забезпечення якісної освітньої підготовки школярів, підвищення рівня
компетентності  школярів,  становлення  творчої  особистості,  здатної  до
продуктивної праці у динамічному світі;

- задоволення  потреб  громади  міста  в  отриманні  дітьми  якісної
дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти;

-  інтеграція  дітей  з  особливими потребами в  соціумі,  отримання ними
документа про освіту;

- модернізація матеріально-технічної бази закладів освіти.

Охорона здоров’я 
У  2020  році  розпочинається  наступний  етап  трансформації  системи

охорони здоров’я в Україні – запровадження гарантованого пакету медичних
послуг. Він включатиме всі рівні надання медичних послуг, які оплачуватиме
Національна  служба  здоров’я  України  за  принципом  «гроші  ходять  за
пацієнтом».

Планується нова модель фінансування системи охорони здоров’я,  яка
передбачає  перехід  від  утримання  мережі  комунальних  закладів  охорони
здоров’я  (ліжок,  персоналу  незалежно  від  кількості  та  якості  наданих  ними
медичних послуг населенню) до оплати реальних результатів  діяльності  цих
закладів – фактично наданих пацієнтам медичних послуг.

За рахунок коштів бюджету міста Кропивницького, відповідно до Закону
України  «Про  державні  фінансові  гарантії  медичного  обслуговування
населення» повинно здійснюватись фінансування місцевих програм розвитку та
підтримки комунальних закладів охорони здоров’я,  зокрема щодо оновлення
матеріально-технічної  бази,  капітального ремонту, реконструкції,  підвищення
оплати праці медичних працівників (програми "місцевих стимулів"),  а  також
місцеві  програми  надання  населенню  медичних  послуг,  місцеві  програми
громадського здоров’я та інші програми в охороні здоров’я. 

На даний час мережа галузі охорони здоров’я міста налічує 14 закладів, з
яких:  4  –  некомерційні  підприємства  (2  центри первинної  медико-санітарної
допомоги,  1  амбулаторія  загальної  практики сімейної  медицини та  1  дитяча
міська  поліклініка)  та  10  комунальних  закладів,  що  знаходяться  у  стані
реорганізації у комунальні некомерційні підприємства (4 лікарні, 1 пологовий
будинок,  спеціалізована  медико-санітарна  частина  №19,  1  поліклінічне
об’єднання та 3 стоматологічні поліклініки). 

Пріоритетними  напрямками  галузі  «Охорони  здоров’я»  міста
Кропивницького на 2020-2022 роки є:

-  комп’ютеризація,  інформатизація  та підключення до системи  eHealth,
яка  має  на  меті  переведення  усіх  документів  та  процесів  у  сфері  охорони
здоров’я  з  паперового  формату  в  електронний,  при  цьому створюючи єдині
реєстри  закладів,  лікарів,  пацієнтів,  ліків,  забезпечення  закладів  охорони
здоров’я міста необхідним медичним обладнанням;

- укладання договорів з Національною службою здоров’я України; 
- перехід на нову модель фінансування за принципом «гроші ходять за

пацієнтом»;
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-  продовження  оновлення  та  модернізації  матеріально-технічної  та
лікувально-діагностичної баз закладів охорони здоров’я. 

- проведення капітального ремонту та реконструкції будівель медичних
закладів з метою енергоефективності та енергозбереження.

Соціальний захист та соціальне забезпечення
Пріоритетами у сфері соціального захисту та соціального забезпечення є

реалізація державної політики та програм, затверджених міською радою у сфері
соціального захисту населення, покращення матеріального стану та умов життя
вразливих верств населення шляхом надання соціальних допомог, забезпечення
якісного надання соціальних послуг. 

У 2021 та 2022 роках передбачається здійснити наступні завдання:
- забезпечення  пільгових  перевезень  окремих  категорій  громадян

міським електро- та автомобільним транспортом загального користування; 
сприяння підвищенню рівня соціальної захищеності населення, підтримка

ветеранів  війни  та  праці,  осіб  з  інвалідністю,  малозабезпечених  верств
населення,  потерпілих  від  наслідків  аварії  на  ЧАЕС,  родин  учасників
військових  дій  в  східних  регіонах  України  та  внутрішньо  переміщених  з
тимчасово окупованої території;

-  надання адресної соціальної допомоги населенню міста;
- надання  фінансової  підтримки  громадським  організаціям  соціальної

спрямованості на проведення заходів;
-  створення  належних  умов  для  проведення  щорічного  оздоровлення

дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки
-  пошук,  відбір,  навчання  та  забезпечення  соціального  супроводу

прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу;
-  забезпечення  організації  та  проведення  громадських  робіт  для

учнівської  та  студентської  молоді  у  вільний  від  занять  час  та  осіб,  які
перебувають на обліку, як безробітні.

Основними результатами, яких планується досягти, є: 
-  охоплення  соціальним  захистом  максимальної  кількості  сімей,  які

потребують підтримки держави та місцевої влади;
- підвищення  рівня  соціального  захисту  найбільш  соціально

незахищених  верств  населення  та  ефективності  використання  бюджетних
коштів соціального спрямування;

-  забезпечення  права  дитини на  сімейне виховання,  розвиток сімейних
форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

Культура і мистецтво
Пріоритетними напрямками розвитку культури міста на 2020-2022 роки є

збереження  і  розвиток  культурно-мистецьких  та  культурно-просвітницьких
закладів,  оновлення  їх  інфраструктури  та  змісту  відповідно  до  вимог  часу,
розширення послуг за  умови дотримання цінової  доступності  та  підвищення
якості їх надання.

Мережа закладів культури міста складається з 12 установ, а саме 6 шкіл
естетичного  виховання  (2,1тис.  учнів),  міська  централізована  бібліотечна
система  (46,2  тис.  читачів),  3  міських  музеї  (11,7  тисяч  відвідувачів),
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Кропивницький культурно - дозвіллєвий центр та централізована бухгалтерія
управління культури і туризму міської ради міста Кропивницького.

Головними  напрямками  розвитку  галузі культура  і  мистецтво  на
2020-2022 роки є:

-  розвиток  та  забезпечення  умов  надання  початкової  музичної,
хореографічної освіти,  образотворчого,  художнього мистецтва з урахуванням
гендерних потреб  талановитих дітей і  молоді міста та якісна підготовка учнів
шкіл  естетичного  виховання  до  участі  в  обласних,  всеукраїнських  та
міжнародних конкурсах, фестивалях, що сприяє успішній інтеграції української
культури в цілому; 

-  модернізація бібліотек шляхом їх інформатизації,  створення на їх базі
культурно-інформаційних центрів, формування єдиної електронної бібліотеки;

-  впровадження  автоматизованих  систем  обліку  музейних  експонатів,
покращення  умов  зберігання,  фотофіксація  та  оцифрування  найбільш  цінних
пам’яток  історії  та  культури,  збереження  культурної  спадщини  міста  та
розвиток виставкової та музейної справи на сучасних засадах;

- підтримка письменників Кіровоградщини, розвиток читацької культури,
розвиток української мови в усіх сферах суспільного життя;

-  проведення  культурних  заходів  з  нагоди  державних,  професійних  та
міських свят спрямованих на задоволення духовних потреб населення і гостей
міста, створення сприятливих умов для розвитку культурних і творчих ініціатив
з  урахуванням  місцевих  особливостей,  підтримка  розвитку  етнічної,  мовної,
культурної самобутності;

-  покращення  туристичної  привабливості  міста,  створення
туристично-інформаційного  офісу,  розширення  напрямків  міжнародної
співпраці  з  метою  створення  іміджу  міста  Кропивницького,  як  культурно-
мистецького та туристичного центру України. 

Фізична культура і спорт
Одним із  пріоритетних напрямків розвитку фізичної  культури та  спорту

міста  є  удосконалення  системи формування  та  підготовки  збірних команд  з
олімпійських  та  неолімпійських  видів  спорту,  створення  умов  для  розвитку
індивідуальних здібностей спортсменів на всіх етапах багаторічної підготовки,
забезпечення  збереження  і  розвитку  діяльності  дитячо-юнацьких спортивних
шкіл та підвищення якості  і  кількості  відбору обдарованих дітей до системи
резервного спорту. 

За рахунок коштів бюджету міста утримується 4 дитячо-юнацькі спортивні
школи,  у  яких  займаються  спортом  2050  учнів  (спортсменів)  із  них
600 дівчаток, або 29%. Над підготовкою спортивного резерву та підвищенням
рівня  фізичної  підготовленості  дітей,  які  займаються  у  дитячо-юнацьких
спортивних школах працюють 98 тренерів-викладачів (58-чоловіків; 40-жінок),
з  них  мають  вищу  тренерську  категорію  –  18  тренерів,  є  заслуженими
тренерами України – 8 тренерів. 

Для  забезпечення  розвитку  галузі  фізичної  культури  та  спорту  на
2020-2022 роки в дитячо-юнацьких спортивних школах планується:
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- відкриття нових відділень з певних видів спорту, зменшення гендерних
розривів, послаблення негативних та посилення позитивних тенденцій з точки
зору забезпечення гендерних потреб;

- запровадження доступних, якісних та оздоровчих послуг для різних груп
населення міста, особливо серед молоді, шляхом встановлення різноманітних
спортивних майданчиків та оздоровчих комплексів для забезпечення здорового
способу життя; 

-  підвищення  престижності  професії  тренера-викладача,  удосконалення
системи  підготовки  та  підвищення  кваліфікації  фахівців,  що  дасть  змогу
збільшити  кількість  переможців  та  призерів  міста  серед  спортивного
середовища  на  Олімпійських,  Паралімпійських  і  Дефлімпійських  іграх,
чемпіонатах світу, Європи, України та міських змаганнях.

Житлово-комунальне господарство 
Житлово-комунальне  господарство  –  це  одна  з  найважливіших  галузей

господарського комплексу міста, що забезпечує його життєдіяльність.
 На теперішній час  загальна протяжність  вулиць,  проспектів,  провулків,

площ  міста  становить  507,9  км  та  мереж  зовнішнього  освітлення  міста  –
417,6 км. Площа зелених насаджень, яка потребує догляду, становить 3016 га.  

Пріоритетними напрямками розвитку галузі є:
-  підвищення  ресурсо-  й  енергоефективності  житлово-комунального

господарства; 
-  забезпечення  та  збереження  технічно  справного  і  естетичного  стану

житлового фонду, підвищення експлуатаційних якостей об'єктів благоустрою
та продовження строків їх служби; 

-  залучення  інвестицій  на  розробку  та  впровадження  енергозберігаючих
проєктів і заходів для розвитку житлово-комунального господарства;

-  проведення  реконструкції,  капітального  ремонту  та  модернізації
житлового фонду, переоснащення ліфтового господарства; 

 - сприяння створенню об’єднань співвласників багатоквартирних будинків
у житловому секторі; 

 -  продовження  робіт  з  капітального  ремонту  мереж  зовнішнього
освітлення міста,

- реконструкція частини теплопостачання міста;
  - забезпечення належного та безперебійного  функціонування підприємств

галузі; 
- проведення робіт з інвентаризації, знесення аварійних та висадки нових

дерев,  благоустрій  зелених  зон,  парків,  скверів  із  застосуванням  сучасних
дизайнерських розробок.

Дорожньо-транспортний комплекс
Пріоритетами у сфері дорожньо-транспортного комплексу у прогнозному

періоді  є  покращення стану  об’єктів  дорожнього  господарства,  забезпечення
ефективного функціонування і динамічного розвитку міського пасажирського
комунального  транспорту  для  потреб  економічного  розвитку  й  підвищення
якості життя громадян.
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За останні роки за кошти бюджету міста Кропивницького було проведено
суттєве  оновлення  рухомого  складу  міського  пасажирського  комунального
транспорту,  які  мають  велику  пасажиромісткість,  комфортні  умови  для
перевезення,  висадки  та  посадки  пасажирів.  Так  у  2016  році  у  комунальну
власність міста було придбано 20 одиниць тролейбусів, за 2017-2018 роки було
придбано  30  одиниць  автобусів  великої  та  середньої  пасажиромісткості,
спеціально обладнаний транспортний засіб (автобус) для перевезення дітей з
інвалідністю  та  два  автомобілі  для  перевезення  осіб  з  інвалідністю.  Усі
транспортні  засоби  обладнані  пристроями  GPS –  навігації  та  камерами
відеоспостереження.  У  2019  році  придбано  11  одиниць  тролейбусів  з
автономним ходом,  які  вийшли на  нові  маршрути до віддалених районів  де
відсутня контактна мережа. 

У 2021 та 2022 роках передбачається здійснити наступні заходи:
- забезпечення проведення робіт з утримання, ремонту, реконструкції,

доріг міста, будівництво нових тротуарів,  проведення робіт,  спрямованих на
поліпшення пропускної спроможності вулиць;

-  здійснення заходів з підвищення безпеки дорожнього руху за рахунок
реконструкції,  капітального  ремонту  та  будівництва  нових  світлофорних
об’єктів, встановлення і заміни дорожніх знаків;

- придбання  тролейбусів  з  автономним  ходом  та  автобусів  середньої
пасажиромісткості;

- проведення реконструкції контактної мережі та тягових підстанцій.
Основними результатами, яких планується досягти:
- покращення стану автомобільних доріг міста;
- безпека  руху  громадського  пасажирського  транспорту,  спеціального

службового та іншого транспорту;
- покращення  якості  обслуговування  населення  міста  комунальним

транспортом.

Охорона навколишнього природного середовища
Пріоритетами  діяльності  у  сфері  охорони  навколишнього  природного

середовища  є  раціональне  використання  природних  ресурсів,  забезпечення
екологічної безпеки життєдіяльності людини, мінімізації шкідливого впливу на
довкілля  небезпечних  відходів за  рахунок  грошових  стягнень  за  шкоду,
заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного
середовища  в  результаті  господарської  та  іншої  діяльності,  та  інших
надходжень.

У 2020 та 2021 роках передбачається здійснити заходи щодо :
- охорони та раціонального використання водних ресурсів;
-  охорони атмосферного повітря;
- охорони та раціонального використання земель;
- охорони і раціонального використання природних рослинних ресурсів;
-  раціонального  використання  і  зберігання  відходів  виробництва  та

побутових відходів;
- проведення науково-технічних конференцій і семінарів, інших заходів

щодо  пропаганди  охорони  навколишнього  природного  середовища,  видання
поліграфічної продукції з екологічної тематики, тощо.
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 Основними результатами, яких планується досягти:
- збереження  безпечного  для  існування  живої  і  неживої  природи

навколишнього середовища; 
- захист життя і здоров'я населення від негативного впливу, зумовленого

забрудненням навколишнього природного середовища; 
 - охорона, раціональне використання і відтворення природних ресурсів.
Видатки  та  надання  кредитів  бюджету  міста  на  2019–2022  роки  за

функціональною  ознакою  та  в  розрізі  бюджетних  програм  наведені  у
додатках 3, 4 до прогнозу.

4. Реалізація інвестиційних проєктів
Упродовж  наступних  за  плановим  двох  бюджетних  років  планується

продовжити комплекс робіт, спрямованих на розв’язання актуальних проблем
соціально-економічного розвитку міста Кропивницького.

Прогнозні  показники видатків  бюджету міста  на наступні  за  плановим
2021  та  2022  роки  забезпечують  протягом  декількох  років  виконання
інвестиційних проєктів, узгоджені із заходами та завданнями, визначеними у
галузевих програмах, враховують результати виконання інвестиційних проєктів
у попередніх періодах та необхідність поетапного завершення та введення в дію
нових інвестиційних проєктів.

Реалізація  значимих  для  міста  інвестиційних  проєктів  має  за  мету
сприяння сталого розвитку житлового будівництва,  введення в дію нових та
проведення реконструкції і капітального ремонту існуючих важливих об’єктів
соціального  призначення  та  інженерно-транспортної  інфраструктури,  що
сприятиме  підвищенню  ефективності  і  надійності  функціонування  житлово-
комунальної  системи  та  створенню  комфортних  умов  життєдіяльності
мешканців обласного центру.

Основним фінансовим джерелом реалізації проєктів у 2021 – 2022 роках
залишаються  кошти  бюджету  розвитку  спеціального  фонду  бюджету  міста
Кропивницького,  а  також  залучення  коштів  інвесторів,  коштів  Державного
фонду регіонального розвитку, субвенції з державного бюджету на здійснення
заходів  щодо  соціально-економічного  розвитку  окремих  територій  та  інших
джерел, не заборонених діючим законодавством України.

Перелік  інвестиційних проєктів, пріоритетних для розвитку галузей (сфер
діяльності),  на середньостроковий період та перелік бюджетних програм, які
забезпечують виконання інвестиційних проєктів у 2019–2022 роках,  наведені у
додатках 5, 6.

5. Управління місцевим боргом та ліквідністю бюджету
З  метою  фінансування  інвестиційного  проєкту  «Підвищення

енергоефективності  у  навчальних закладах  і  системі  вуличного  освітлення  в
м. Кропивницькому»  Міською  радою  міста  Кропивницького
21 листопада 2017 року  прийнято  рішення  № 1204  щодо  здійснення
зовнішнього місцевого запозичення. В 2018 році укладений кредитний договір
між  Міською  радою  міста  Кропивницького  і  Північною  екологічною
фінансовою корпорацією (НЕФКО) на  суму до 12 000,0 тис. грн.  У 2019 році
міська  рада  погодила  збільшення  обсягу  здійснення  зовнішнього  місцевого
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запозичення  до  15 000,0 тис. грн,  відповідне  рішення  було  прийнято  від
27 серпня 2019 року № 2735.

Загальний обсяг запозичення після реструктуризації боргових зобов’язань
(шляхом зміни розміру запозичення) – 15 000,0 тис. грн.

Період  запозичення  –  5  років  (остання  дата  повернення  залучених
кредитних коштів 15 березня 2023 року). 

Відсотки за користування кредитними коштами – 3,0 % річних. 
Кошти  кредиту  залучаються  на  капітальний  ремонт  комунального

навчального закладу «Навчально-виховне об’єднання – «Загальноосвітня школа
І-ІІІ  ступенів  № 31  з  гімназійними  класами,  центр  дитячої  та  юнацької
творчості «Сузір’я».  Очікується, що в результаті реалізації енергоефективних
заходів вдасться досягти значної економії в споживанні електричної і теплової
енергії, а також покращити рівень комфорту в приміщеннях школи.

Індикативні прогнозні показники боргових зобов’язань
та обслуговування місцевого боргу на 2019–2022 роки

(грн)
Індикативні прогнозні

показники 2019 рік* 2020 рік** 2021 рік*** 2022 рік***
Місцевий борг 13 519 458 10 862 870 6 034 928 1 206 986
Видатки на обслуговування 
місцевого боргу (сплата 
відсотків)

131 124 262 761 275 193 128 846

Видатки на погашення 
місцевого боргу

1 480 543 3 476 254 4 827 943 4 827 943

Середньорічний прогнозний 
обсяг надходжень бюджету 
розвитку (без урахування 
обсягу місцевих запозичень 
та капітальних 
трансфертів (субвенцій) з 
інших бюджетів)

486 417 540 286 583 677 307 940 958 323 515 146

*      показники, визначені в рішенні про бюджет міста на 2019 рік, з урахуванням внесених змін до нього;
**    прогнозні показники враховані в проєкті рішення про бюджет міста на 2020 рік;
***  індикативні прогнозні показники  на 2021–2022 роки.

Загальний  обсяг  місцевого  боргу  на  кінець  бюджетного  періоду  не
перевищує  200 відсотків  середньорічного  індикативного  прогнозного  обсягу
надходжень бюджету розвитку (без урахування обсягу місцевих запозичень та
капітальних  трансфертів  (субвенцій)  з  інших  бюджетів),  визначеного
прогнозом, та не суперечить вимогам статті 18 Бюджетного кодексу України.

Сплата  відсотків  по  кредиту  здійснюється  щоквартальними  платежами
відповідно до умов кредитного договору. Частка відсотків на обслуговування
місцевого боргу у видатках загального фонду бюджету міста у наступних за
плановим двох бюджетних періодах не перевищує 10 %, що відповідає вимогам
статті 74 Бюджетного кодексу України.

Погашення  кредиту  та  сплата  відсотків  за  користування  кредитними
коштами буде здійснюватися за рахунок коштів бюджету міста. Враховуючи,
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що  надходження  до  загального  фонду  бюджету  міста  мають  позитивну
динаміку, місто має достатньо коштів з обслуговування та повернення боргу.

Відсотковий  та  валютний  ризики  відсутні  оскільки  за  кредитним
договором  запозичення  здійснено  за  фіксованою  ставкою  у  національній
валюті. Ризики щодо не погашення містом боргу є мінімальними.

6. Міжбюджетні відносини
Обсяги  міжбюджетних  трансфертів  в  бюджеті  міста  Кропивницького

передбачаються на підставі Закону України про Державний бюджет України на
відповідний рік та рішення обласної ради про обласний бюджет на відповідний
бюджетний  рік.  Міжбюджетні  трансферти  мають  цільове  спрямування  і
використовуються відповідно до порядків їх використання.

Індикативні прогнозні показники міжбюджетних трансфертів
на 2019-2022 роки

(грн)
Індикативні прогнозні

показники 2019 рік* 2020 рік** 2021 рік*** 2022 рік***

Міжбюджетні трансферти, які надходять з державного бюджету
Освітня субвенція 293 992 600 333 630 500 377 021 000 402 166 100

Медична субвенція 172 682 000 46 604 500

Міжбюджетні трансферти, що надходять з обласного бюджету

Міжбюджетні трансферти з бюджету міста до державного бюджету

Реверсна дотація 65 976 200 90 182 200 105 341 700 125 019 000

*      показники, визначені в рішенні про бюджет міста на 2019 рік, з урахуванням внесених змін до нього;
**    прогнозні показники враховані в проєкті рішення про бюджет міста на 2020 рік;
***  індикативні прогнозні показники  на 2021–2022 роки.

Прогнозом  передбачається  надання  іншої  субвенції  з  бюджету  міста
Кропивницького районним у місті бюджетам. Умови надання іншої субвенції
визначаються  договорами  сторін  між  міською  радою  та  Подільською  і
Фортечною районними у місті радами.

Начальник фінансового управління
Міської ради міста Кропивницького Любов БОЧКОВА
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Додаток 1
до Прогнозу бюджету 

на 2021-2022 роки 

Показник

Загальний фонд

Доходи (з трансфертами)
Видатки (з трансфертами)

Спеціальний фонд

Доходи (з трансфертами)
Видатки (з трансфертами)

+486 456 322 +286 132 748 +301 863 015 +317 437 203

+476 461 539,79 +278 133 677 +306 690 958 +322 265 146

+ 9 994 782 + 7 999 071 - 4 827 943 - 4 827 943

Разом

Доходи (з трансфертами)
Видатки (з трансфертами)

+9 994 782 +7 999 071

+ 9 994 782 + 7 999 071 - 4 827 943 - 4 827 943

міста Кропивницького 

Основні показники бюджету міста Кропивницького на 2019–2022 роки
 (грн)

2019 рік1 2020 рік2 2021 рік3 2022 рік3

2 599 446 737 2 007 462 305 2 081 069 503 2 187 136 997
2 211 660 249 1 729 328 628 1 774 378 545 1 864 871 851

Фінансування (дефіцит «-» / профіцит 
«+»), у тому числі: -476 461 540 -278 133 677 -306 690 958 -322 265 146

кошти, що передаються із загального 
фонду бюджету до бюджету розвитку 
(спеціального фонду) -476 461 540 -278 133 677 -306 690 958 -322 265 146

89 998 400 91 404 850 89 159 156 93 773 324
580 243 894 377 537 598 391 022 171 411 210 527

Фінансування (дефіцит «-» / профіцит 
«+»), у тому числі:

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

позики, надані міжнародними 
фінансовими організаціями

2 689 445 137 2 098 867 155 2 170 228 659 2 280 910 321
2 791 904 143 2 106 866 226 2 165 400 716 2 276 082 378

Фінансування (дефіцит «-» / профіцит 
«+»), у тому числі: -4 827 943 -4 827 943

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

позики, надані міжнародними 
фінансовими організаціями 

1 – показники, визначені в рішенні про бюджет міста на 2019 рік, з урахуванням внесених змін до нього;
2 – показники, визначені в проєкті рішення про бюджет міста на 2020 рік;
3 – індикативні прогнозні показники бюджету міста на 2021–2022 роки.



Додаток 2
до Прогнозу бюджету 

на 2021-2022 роки 

Показник

ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ДОХОДІВ, усього
у тому числі:

з них:
Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам

Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 

Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам
ПОДАТКОВІ НАДХОДЖЕННЯ, усього

Податок та збір на доходи фізичних осіб

Рентна плата за користування надрами 

Внутрішні податки на товари та послуги

Податок на майно, з них: 
Земельний податок з юридичних осіб 
Орендна плата з юридичних осіб 
Земельний податок з фізичних осіб 
Орендна плата з фізичних осіб 
Єдиний податок  
Єдиний податок з юридичних осіб 
Єдиний податок з фізичних осіб 
Екологічний податок
НЕПОДАТКОВІ НАДХОДЖЕННЯ, усього
з них:
Адміністративні штрафи та інші санкції 

Плата за надання адміністративних послуг

Державне мито
Інші надходження  

Власні надходження бюджетних установ

Кошти від продажу землі  

міста Кропивницького 

Доходи бюджету міста Кропивницького на 2019–2022 роки
(грн)

2019 рік1 2020 рік2 2021 рік3 2022 рік3

2 689 445 137 2 098 867 155 2 170 228 659 2 280 910 321

міжбюджетні трансферти, усього
1 133 786 151 380 235 000 377 021 000 402 166 100

584 100 792 380 235 000 377 021 000 402 166 100

293 992 600 333 630 500 377 021 000 402 166 100

Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 172 682 000 46 604 500

528 912 359

1 445 919 386 1 601 934 455 1 678 911 205 1 759 321 199
з них: 

988 343 186 1 125 293 055 1 220 228 105 1 280 348 099

Податок на прибуток підприємств та фінансових установ 
комунальної власності 

376 000 830 000 880 000 930 000

223 000 237 100 237 100 237 100

124 523 600 134 200 000 65 000 000 66 000 000

Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів 
(пальне)

12 420 000 10 000 000

Акцизний податок з ввезених на митну територію України 
підакцизних товарів (пальне)

45 103 600 60 000 000

Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання 
роздрібної торгівлі підакцизних товарів 

67 000 000 64 200 000 65 000 000 66 000 000

Місцеві податки, у т.ч. 331 475 600 340 758 300 391 950 000 411 190 000
151 049 800 156 698 300 200 790 000 213 930 000
46 740 900 46 850 000 67 100 000 77 300 000
76 422 500 77 400 000 97 800 000 98 200 000
3 500 000 3 638 300 5 700 000 6 800 000

14 200 000 14 300 000 15 500 000 16 700 000
180 165 800 183 640 000 190 740 000 196 840 000
37 568 600 33 600 000 35 700 000 36 800 000
142 567 200 150 000 000 155 000 000 160 000 000

978 000 616 000 616 000 616 000

102 543 600 109 480 000 112 772 054 117 893 422

682 000 1 080 000 1 100 000 1 150 000

Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення 
законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних 
напоїв та тютюнових виробів 

245 000 346 900 346 900 361 900

17 970 200 18 846 150 19 078 500 19 425 900
Надходження від орендної плати за користування цілісним 
майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в 
комунальній власності 

4 302 000 2 820 800 2 317 898 2 317 898

600 000 415 000 410 000 410 000
1 600 000 2 400 000 2 500 000 2 600 000

Надходження коштів пайової участі у розвитку 
інфраструктури населеного пункту

3 000 000 1 500 000

148 288 800 164 022 300 173 917 512 183 135 448
ІНШІ ДОХОДИ, у т.ч. 7 196 000 7 217 700 1 524 400 1 529 600
Кошти від відчуження майна,  що перебуває в комунальній 
власності  

4 606 000 4 600 000

2 350 000 2 350 000 1 250 000 1 250 000
Цільові фонди, утворені органами місцевого самоврядування 
та місцевими органами виконавчої влади  

240 000 267 700 274 400 279 600

1 – показники, визначені в рішенні про бюджет міста на 2019 рік, з урахуванням внесених змін до нього;
2 – показники, визначені в проєкті рішення про бюджет міста на 2020 рік;
3 – індикативні прогнозні показники бюджету міста на 2021–2022 роки.



Додаток 3
до Прогнозу бюджету 

на 2021-2022 роки 

за функціональною ознакою на 2019–2022 роки

Найменування 

0100 Державне управління

1000 Освіта

2000 Охорона здоров’я

3000

4000

5000

6000 Житлово-комунальне господарство

7000 Економічна діяльність

8000 Інша діяльність

9000

Х Усього

міста Кропивницького 

Видатки та надання кредитів бюджету міста Кропивницького

(грн)

Код 
ТПКВК 

 МБ
2019 рік1 2020 рік2 2021 рік3 2022 рік3

105 593 882 124 921 485 131 542 324 138 250 982

962 759 044 1 013 371 629 1 067 080 325 1 121 501 422

262 275 864 95 852 000 47 802 736 50 486 901
Соціальний захист та соціальне 
забезпечення

118 262 402 158 412 802 166 808 681 175 315 923

Культура i мистецтво 24 137 800 26 095 500 27 478 562 28 879 968

Фiзична культура i спорт 25 693 450 29 692 200 31 265 887 32 860 447

203 660 719 210 256 300 221 399 884 232 691 278

447 330 430 254 218 924 267 692 527 281 344 846

9 472 415 25 351 086 26 694 694 28 056 123

Міжбюджетні трансферти 632 718 136 168 694 300 177 635 098 186 694 488

2 791 904 143 2 106 866 226 2 165 400 716 2 276 082 378

1 – показники, визначені в рішенні про бюджет міста на 2019 рік, з урахуванням внесених змін до нього;
2 – показники, визначені в проєкті рішення про бюджет міста на 2020 рік;
3 – індикативні прогнозні показники бюджету міста на 2021–2022 роки.



Додаток 4
до Прогнозу бюджету 

на 2021-2022 роки 

Видатки та надання кредитів головних розпорядників 

0200000

0600000 Управління освіти

0700000 Управління охорони здоров’я

0800000 Відділ з питань праці 

0900000

1000000

1100000 Управління молоді та спорту

1200000

1500000

1600000

1700000

1900000

2700000

2900000

3100000

3400000 0

3600000

3700000 Фінансове управління

Х Усього

міста Кропивницького 

коштів бюджету міста Кропивницького на 2019–2022 роки
(грн)

Код 
відомчої 

класифікації

Найменування головного 
розпорядника коштів 

бюджету міста

2019 рік1 (за 
інформацією 

розпорядників)
2020 рік2 2021 рік3 2022 рік3

Виконавчий комітет міської 
ради

70 916 900 71 016 893 74 780 788 78 594 609

919 222 317 944 622 429 994 687 418 1 045 416 476

292 971 662 97 527 500 49 567 038 52 341 182

1 887 300 1 923 300 2 025 235 2 128 522

Управління з питань захисту 
прав дітей

3 650 700 4 161 900 4 382 481 4 605 987

Управління культури і 
туризму

66 232 437 70 989 700 74 752 154 78 564 514

54 191 935 57 649 602 60 705 031 63 800 987

Головне управління житлово-
комунального господарства

415 812 553 289 588 900 304 937 112 320 488 904

Управління капітального 
будівництва

156 962 725 151 876 925 159 926 402 168 082 649

Управління містобудування та 
архітектури

8 722 255 10 566 820 11 126 861 11 694 331

Управління державного 
архітектурно-будівельного 
контролю

3 137 500 3 168 800 3 336 746 3 506 920

Управління розвитку 
транспорту та зв'язку

140 842 100 176 354 152 185 700 922 195 171 669

Департамент з питань 
економічного розвитку, 
торгівлі та інвестицій

8 390 675 8 399 644 8 844 825 9 295 911

Управління з питань 
надзвичайних ситуацій та 
цивільного захисту населення

3 215 320 2 025 700 2 133 062 2 241 848

Управління комунальної 
власності

4 041 527 3 511 500 3 697 610 3 886 188

Департамент надання 
адміністративних послуг

17 081 500 17 986 820 18 904 147

Управління земельних 
відносин та охорони 
навколишнього природного 
середовища

5 264 489 5 131 200 5 403 154 5 678 714

636 441 747 191 269 761 201 407 058 211 678 818

2 791 904 143 2 106 866 226 2 165 400 716 2 276 082 378

1 – показники, визначені в рішенні про бюджет міста на 2019 рік, з урахуванням внесених змін до нього;
2 – показники, визначені в проєкті рішення про бюджет міста на 2020 рік;
3 – індикативні прогнозні показники бюджету міста на 2021–2022 роки.



Додаток 5

на 2021-2022 роки 
Бюджетні програми бюджету міста, 

                                                                                                 

2021 рік 2022 рік

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1517310 2019-2024

1517310 2017-2022 2,9

1517310 2016-2020 49,2 100,0

1517310 2018-2025

1517310 2019-2025

1517310 2019-2020 100,0

1517310 2019-2023 100,0

1517322 2019-2024

1517340 2016-2020 8,3 100,0

до Прогнозу бюджету міста Кропивницького 

які забезпечують виконання інвестиційних проєктів у 2019–2022 роках,

 по місту Кропивницькому
(грн)

КПКВК 
МБ

Найменування бюджетної 
програми

Найменування проєкту (об’єкта) будівництва /вид 
будівельних робіт, у тому числі проектні роботи

Загальна 
вартість 
об'єкта

Строк 
реалізації 
проєкту 
(об’єкта)

План на 2019 
рік з 

урахуванням 
внесених змін 

Рівень 
виконання 

робіт на 
початок 

бюджетного 
періоду, %

Прогнозні 
показники на 

2020 рік, 
визначені  в 
бюджетному 

запиті

Рівень 
готовності 
об’єкта на 

кінець 
бюджетного 
періоду, %

Індикативні прогнозні 
показники на

Будівництво об'єктів житлово-
комунального господарства

Нове будівництво багатоквартирного житлового 
будинку по вул. Генерала Жадова, м. Кропивницький, 
102 мікрорайон, позиція 16 (із виготовленням ПКД)

150 000 2 000 000 5 000 000 10 000 000

Будівництво об'єктів житлово-
комунального господарства

Реконструкція господарчого блоку пологового 
будинку по вул. Олени Журливої, 1 під житловий 
будинок

14 231 941 400 000 7 000 000 6 818 117

Будівництво об'єктів житлово-
комунального господарства

Нове будівництво госппобутової каналізації по 
вулицях Лесі Українки, Дарвіна, Степняка-
Кравчинського

6 059 275 1 000 000 3 040 000

Будівництво об'єктів житлово-
комунального господарства

Реконструкція набережної р. Інгул від вул. 
Михайлівської до вул. Вокзальної (із виготовленням 
ПКД)

1 000 000 1 000 000 2 000 000 2 000 000

Будівництво об'єктів житлово-
комунального господарства

Нове будівництво автомобільного мосту через р. Інгул 
між вулицями Казанською та Радищева (із 
виготовленням ПКД)

200 000 1 000 000 1 000 000 2 663 264

Будівництво об'єктів житлово-
комунального господарства

Нове будівництво об’єкту благоустрою (сквер 
Жадівський) по вул. Героїв України 

1 500 000 335 000 1 500 000

Будівництво об'єктів житлово-
комунального господарства

Реконструкція вулиці Полтавської від провулку 
Обїзного до вул Васнєцова (із виготовленням ПКД)

45 000 000 700 000 45 000 000

Будівництво медичних установ 
та закладів

Реконструкція операційного блоку КЗ 
"Кіровоградська міська лікарня швидкої медичної 
допомоги", вул. Короленка, 56 (із виготовленням 
ПКД)

700 000 1 000 000 1 057 000 1 113 021

Проектування, реставрація та 
охорона пам'яток архітектури

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

3 185 000 50 000 2 900 000



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1517340 2018-2022 51,3 85,0

1517340 2018-2020 43,2 100,0

1517340 2018-2023

1517340 2017-2023

1517370 2017-2020 65 100,0

1517640 2018-2021 0,7 87,8

у тому числі  кредитні кошти НЕФКО

1617350 2016-2021 33,0 60,0

1617350 2012-2021 16,0 44,0

1617350 Розробка детальних планів територій міста 2016-2020 18,0 100,0

1617350 2014-2020 36,0 100,0

Х Усього Х Х Х Х Х

Проектування, реставрація та 
охорона пам'яток архітектури

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

8 916 108 4 500 000 3 000 000 1 339 749

Проектування, реставрація та 
охорона пам'яток архітектури

Реставрація фасаду будівлі за адресою: вул. Дворцова, 
9 (літера А7), м. Кропивницький

2 743 757 1 000 000 1 557 000

Проектування, реставрація та 
охорона пам'яток архітектури

Реставрація КЗ "НВО "ЗОШ І-ІІІ ступенів № 24 - 
центр дитячої та юнацької творчості "Оберіг", вул. 
Гоголя, 125

11 200 817 4 500 000 4 391 068

Проектування, реставрація та 
охорона пам'яток архітектури

Реставрація будівлі харчоблоку стаціонару № 2 КЗ 
"Центральна міська лікарня м. Кіровоград", вул. 
Дворцова, 45/35

6 131 504 2 023 018 3 908 730

Реалізація інших заходів щодо 
соціально-економічного 
розвитку територій

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

70 915 920 28 574 000 24 925 800

Заходи з енергозбереження

Впровадження заходів інвестиційного проекту 
"Підвищення енергоефективності у навчальних 
закладах і системі вуличного освітлення в м. 
Кропивницькому" - Капітальний ремонт КЗ 
"Навчально-виховне об'єднання - "ЗОШ" І-ІІІ ступенів 
№ 31 з гімназійними класами, центр дитячої та 
юнацької творчості "Сузір'я", вул. Космонавта 
Попова, 11-а (термомодернизація)

28 678 234 24 975 325 3 498 309

11 475 325

Розроблення схем планування 
та забудови територій 
(містобудівної документації)

Доповнення цифрової топографічної зйомки міста 
Кропивницького М 1:500

3 177 700 729 000 984 700 1 271 000

Розроблення схем планування 
та забудови територій 
(містобудівної документації)

Внесення змін до генерального плану міста 
Кіровограда та розроблення плану зонування 
території міста

6 451 010 1 807 420 3 653 590

Розроблення схем планування 
та забудови територій 
(містобудівної документації)

1 524 000 1 260 000

Розроблення схем планування 
та забудови територій 
(містобудівної документації)

Розробка розділу інженерно-технічних заходів 
цивільного захисту (цивільної оборони) наособливий 
період та мирний час

186 000 120 000

39 338 000 116 070 245 32 342 666 30 894 200



Додаток 6

на 2021-2022 роки 

ПЕРЕЛИК

дата початку 2020 рік 2021 рік 2022 рік

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

"Житлове будівництво"

1517310 2019 2024

1517310 2017 2022 2,9

1517310 2016 2020 49,2

1517310 2018 2025

1517310 2019 2020

"Дорожньо-транспортної інфраструктура міста"

1517310 2019 2025

1517310 2019 2020

"Розвиток освіти"

1517340 2018 2023

до Прогнозу бюджету міста Кропивницького 

інвестиційних проєктів, пріоритетних для розвитку галузей (сфер діяльності), на середньостроковий період 
(грн)

КПКВК 
МБ

Найменування проєкту (об’єкта) будівництва / вид будівельних 
ргобіт, у тому числі проектні роботи

Термін реалізації проєкту
Загальна 
вартість 
об'єкта

Залишкова 
вартість 

реалізації 
проєкту, на 

початок 2020 
року

Рівень 
виконання 

робіт на 
початок 2020 

року, %

Потреба в коштах з                                               
 бюджету міста (тис. грн) Залучення 

інших джерел 
фінансуваннядата 

завершення

Нове будівництво багатоквартирного житлового будинку по 
вул. Генерала Жадова, м. Кропивницький, 102 мікрорайон, 
позиція 16 (із виготовлення ПКД)

2 000 000 5 000 000 10 000 000

Реконструкція господарчого блоку пологового будинку по вул. 
Олени Журливої, 1 під житловий будинок

14 231 941 13 818 117 7 000 000 6 818 117

"Комунальне господарство та благоустрій міста"

Нове будівництво госппобутової каналізації по вулицях Лесі 
Українки, Дарвіна, Степняка-Кравчинського

6 059 275 3 040 000 3 040 000

Реконструкція набережної р. Інгул від вул. Михайлівської до 
вул. Вокзальної  (із виготовлення ПКД)

1 000 000 2 000 000 2 000 000

Нове будівництво об’єкту благоустрою (сквер Жадівський) по 
вул. Героїв України 

1 500 000 1 500 000 1 500 000

Нове будівництво автомобільного мосту через р. Інгул між 
вулицями Казанською та Радищева  (із виготовлення ПКД)

1 000 000 1 000 000 2 663 264

Реконструкція вулиці Полтавської від провулку Обїзного до 
вул Васнєцова (із виготовленням ПКД)

45 000 000 45 000 000 45 000 000

Реставрація КЗ "НВО "ЗОШ І-ІІІ ступенів № 24 - центр 
дитячої та юнацької творчості "Оберіг", вул. Гоголя, 125

11 200 817 11 200 817 4 500 000 4 391 068



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1517640 2018 2021 0,7

з них за рахунок залучення кредитних коштів НЕФКО

1517322 2019 2024

1517340 2017 2023

1517340 2016 2020 8,3

1517340 2018 2022 51,3

1517340 2018 2020 43,2

"Розвиток сфери надання адміністративних послуг"

1517370 2017 2020 65,0

"Розвиток архітектури та містобудування"

1617350 2016 2021 33,0

1617350 2012 2021 16,0

1617350 Розробка детальних планів територій міста 2016 2020 18,0

1617350 2014 2020 36,0

Х Х Х Х Х Х Х

Капітальний ремонт КЗ "Навчально-виховне обєднання - 
"ЗОШ І-ІІІ ступенів № 31 з гімназійними класами, центр 
дитячої та юнацької творчості "Сузіря", вул. Космонавта 
Попова, 11-а, м. Кропивницький (термомодернізація), в 
рамках здійснення інвестиційного проекту "Підвищення 
енергоефективності у навчальних закладах і системі вуличного 
освітлення в м. Кропивницькому"

28 678 234 28 473 634 24 975 325 3 498 309 11 475 325

11 475 325 11 475 325

"Розвиток охорони здоров"я"

Реконструкція операційного блоку КЗ "Кіровоградська міська 
лікарня швидкої медичної допомоги", вул. Короленка, 56 (з 
виготовленням ПКД)

1 000 000 1 057 000 1 113 021

Реставрація будівлі харчоблоку стаціонару № 2 КЗ 
"Центральна міська лікарня м. Кіровоград", вул. Дворцова, 
45/35

6 131 504 6 131 504 2 023 018 3 908 730

"Збереження пам"яток архітектури"

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

3 185 000 2 900 000 2 900 000

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

8 916 108 4 339 749 3 000 000 1 339 749

Реставрація фасаду будівлі за адресою: вул.Дворцова, 9 
(літера А7), м.Кропивницький

2 743 757 1 557 000 1 557 000

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

70 915 920 24 925 800 24 925 800

Доповнення цифрової топографічної зйомки міста 
Кропивницького М 1:500

3 177 700 2 255 700 984 700 1 271 000

Внесення змін до генерального плану міста та 
розроблення плану зонування території міста

6 451 000 5 461 010 1 807 420 3 653 590

1 524 000 1 260 000 1 260 000Розробка розділу інженерно-технічних заходів 
цивільного захисту (цивільної оборони) на особливий 
період та мирний час

186 000 120 000 120 000

116 070 245 32 342 666 30 894 200 11 475 325
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