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Р І Ш Е Н Н Я 

 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ  

КРОПИВНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
 

від «____» ___________  2021  року       № _____ 

 

Про погодження проєкту рішення 

Кропивницької міської ради 

«Про внесення змін до рішення  

Кропивницької міської ради від  

22 грудня 2020 року № 43 «Про  

бюджет Кропивницької міської 

територіальної громади на 2021 рік» 
 

 

Керуючись статтями 140, 142 Конституції України та статею 28 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», Виконавчий комітет 

Кропивницької міської ради 

 

 

В И Р І Ш И В: 

 

1. Погодити проєкт рішення Кропивницької міської ради «Про внесення 

змін до рішення Кропивницької міської ради від 22 грудня 2020 року                      

№ 43 «Про бюджет Кропивницької міської територіальної громади на                        

2021 рік», що додається. 
 

2. Фінансовому управлінню забезпечити внесення проєкту рішення на 

розгляд міської ради. 
 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на міського голову           

А.Райковича. 

 

 

 

Міський голова                Андрій РАЙКОВИЧ 

 

 

 

 

 

 
Любов Бочкова 32 17 38 



 

ПОГОДЖЕНО 
 

Рішення Виконавчого комітету  

Кропивницької міської ради 

«____» __________ 2021 року № ___ 

Проєкт  
 

КРОПИВНИЦЬКА МІСЬКА РАДА 
 

СЕСІЯ ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

 

від «____» __________ 2021 року       № ____ 
 

Про внесення змін до рішення  

Кропивницької міської ради  

від 22 грудня 2020 року № 43 

«Про бюджет Кропивницької міської 

територіальної громади на 2021 рік» 
 

(11528000000) 
(код бюджету) 

 
 

На підставі статей 78, 103
3
 Бюджетного кодексу України, статті 26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», розпорядження голови 

Кіровоградської обласної державної адміністрації від 26 листопада 2021 року                

№ 833-р «Про перерозподіл обсягу субвенції з державного бюджету місцевим 

бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми 

потребами на 2021 рік», враховуючи пропозиції головних розпорядників 

бюджетних коштів, Кропивницька міська рада 
 

 

В И Р І Ш И Л А: 
 

 

 

 Внести зміни до показників бюджету Кропивницької міської 

територіальної громади на 2021 рік, визначених у додатках 1, 3, 4 до рішення 

Кропивницької міської ради від 22 грудня 2020 року № 43 «Про бюджет 

Кропивницької міської територіальної громади на 2021 рік» (зі змінами, 

внесеними рішеннями Кропивницької міської ради від 02 лютого 2021 року 

№ 50, від 25 березня 2021 року № 170, від 20 травня 2021 року № 386,                      

від 08 липня 2021 року № 548, від 07 вересня 2021 року № 715, від 20 жовтня 

2021 року № 828, від 25 листопада 2021 року № 920), згідно з додатками 1, 2, 3. 

Виконавчим органам міської ради внести відповідні зміни до галузевих 

(цільових) програм. 
 

Міський голова        Андрій РАЙКОВИЧ 
 

Любов Бочкова 32 17 38 



+ збільшено

11528000000 - зменшено

усього

у тому числі 

бюджет 

розвитку

1 2 3 4 5 6

40000000 Офіційні трансферти +125 411 +125 411

41000000 Від органів державного управління +125 411 +125 411

41050000 Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам +125 411 +125 411

41051200

Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з

особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного

бюджету

+125 411 +125 411

Разом доходів +125 411 +125 411

(грн)

Спеціальний фонд

УсьогоКод  Найменування згідно з Класифікацією доходів бюджету
Загальний 

фонд

Зміни до доходів бюджету Кропивницької міської територіальної громади на 2021 рік, 

Додаток 1

"___" грудня 2021 року № ___

визначених у додатку 1 до рішення Кропивницької міської ради  від 22 грудня 2020 року № 43           

"Про бюджет Кропивницької міської територіальної громади на 2021 рік"

до рішення Кропивницької міської ради

(код бюджету)



+ збільшено

- зменшено

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

0600000 Управління освіти +125 411 +125 411 +106 200 +125 411

0611000 1000 Освіта +125 411 +125 411 +106 200 +125 411

0611200 1200 0990

Надання освіти за рахунок субвенції з 

державного бюджету місцевим бюджетам на 

надання державної підтримки особам з 

особливими освітніми потребами

+125 411 +125 411 +106 200 +125 411

Всього видатків +125 411 +125 411 +106 200 +125 411

у тому числі 

бюджет 

розвитку

усього

11528000000

(код бюджету)

Код 

Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевого 

бюджету

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевого 

бюджету

Код 

Функціонал

ьної 

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

(грн)

видатки 

споживання
усього

видатки 

споживання оплата 

праці

комунальні 

послуги та 

енергоносії

Загальний фонд

з них

видатки 

розвитку
оплата праці

Додаток  2

до рішення Кропивницької міської ради

"___" _________ 2021 року № _____

Разом
комунальні 

послуги та 

енергоносії

Зміни до РОЗПОДІЛУ

видатків бюджету Кропивницької міської територіальної громади на 2021 рік, визначених у додатку 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

до рішення Кропивницької міської ради від 22 грудня 2020 року № 43 "Про бюджет Кропивницької міської територіальної громади на 2021 рік"

видатки розвитку

Спеціальний фонд

з них



+ збільшено

- зменшено

(грн)

Код Класифікації 

доходу бюджету/ 

Код бюджету

Усього

41051200 +125 411

11100000000 +125 411

Х Х УСЬОГО за розділом І, ІІ, у тому числі: +125 411

Х Х загальний фонд +125 411

Х Х спеціальний фонд

11528000000

1. Показники міжбюджетних трансфертів з інших бюджетів

Обласний бюджет Кіровоградської області

Субвенція на надання державної підтримки особам з особливими освітніми 

потребами 

І. Трансферти до загального фонду бюджету

                                                           Додаток 3

                                                           до рішення Кропивницької міської ради

                                                           "____" __________ 2021 року № _____

Найменування трансферту/ Найменування бюджету - надавача міжбюджетного трансферту

Зміни до МІЖБЮДЖЕТНИХ ТРАНСФЕРТІВ, 

визначених у додатку 4  до рішення Кропивницької міської ради від 22 грудня 2020 року № 43                      

"Про бюджет Кропивницької міської територіальної громади на 2021 рік"

 (код бюджету)


