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Р І Ш Е Н Н Я 
ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ 

КРОПИВНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

 
від «___» ________  2022 року        № ____ 

 

Про внесення змін до рішення  

Кропивницької міської ради  

від 16 грудня 2021 року № 1059 

«Про бюджет Кропивницької міської 

територіальної громади на 2022 рік» 

 

(11528000000) 
(код бюджету) 

 

На підставі статей 14, 71, 72, 78, 1033, пункту 222                                       

розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» Бюджетного кодексу 

України, статті 8 Закону України «Про правовий режим воєнного стану», 

Закону України «Про затвердження Указу Президента України                         

"Про продовження строку дії воєнного стану в Україні", постанови Кабінету 

Міністрів України від 11 березня 2022 року № 252 «Деякі питання 

формування та виконання місцевих бюджетів у період воєнного стану», 

розпорядження начальника Кіровоградської обласної військової адміністрації 

від 20 квітня 2022 року № 250-р «Про внесення змін до рішення обласної 

ради від 23 грудня 2021 року № 220 «Про обласний бюджет Кіровоградської 

області на 2022 рік», враховуючи подання фінансового управління 

Кропивницької міської ради та пропозиції головних розпорядників 

бюджетних коштів, Виконавчий комітет Кропивницької міської ради 
 

В И Р І Ш И В: 

 

Внести зміни до рішення Кропивницької міської ради від 

16 грудня 2021 року № 1059 «Про бюджет Кропивницької міської 

територіальної громади на 2022 рік» (у редакції рішення Кропивницької 

міської ради від 04 лютого 2022 року № 1093, зі змінами, внесеними 

рішеннями Кропивницької міської ради від 18 лютого 2022 року № 1223,                  

від 24 лютого 2022 року № 1226 та рішенням Виконавчого комітету 

Кропивницької міської ради від 15 березня 2022 року № 138, від 12 квітня 

2022 року № 161), а саме: 

1) пункт 1 викласти в такій редакції: 

«1. Визначити на 2022 рік: 

 



 2 
 

доходи бюджету територіальної громади у сумі 2 685 407 972 гривень,             

у тому числі доходи загального фонду бюджету територіальної громади – 

2 553 573 300 гривень та доходи спеціального фонду бюджету територіальної 

громади – 131 834 672 гривень, згідно з додатком 1 до цього рішення; 

видатки бюджету територіальної громади у сумі                                

2 705 568 104,50 гривень, у тому числі видатки загального фонду бюджету 

територіальної громади – 2 256 402 547,08 гривень та видатки спеціального 

фонду бюджету територіальної громади – 449 165 557,42 гривень; 

профіцит за загальним фондом бюджету територіальної громади у сумі 

297 170 752,92 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення; 

дефіцит за спеціальним фондом бюджету територіальної громади у сумі 

317 330 885,42 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення»; 

оборотний залишок бюджетних коштів бюджету територіальної 

громади у розмірі 2 000 000 гривень, що становить 0,09 відсотків видатків 

загального фонду бюджету територіальної громади, визначених цим 

пунктом; 

резервний фонд бюджету територіальної громади у розмірі                           

35 000 000 гривень, що становить 1,55 відсотка видатків загального фонду 

бюджету територіальної громади, визначених цим пунктом.»; 

2) у пункті 5 цифри «2 080 596 715,50» замінити цифрами 

«2 084 710 715,50»; 

3) внести зміни до додатків 1, 3, 4, 6 до рішення згідно з                      

додатками 1, 3, 4, 5.  

Затвердити джерела фінансування бюджету територіальної громади на 

2022 рік у новій редакції згідно з додатком 2 до цього рішення. 
 

 

 

 

 

Секретар міської ради       Олег КОЛЮКА 
 

 

 

 

 

Любов Бочкова 35 83 20 



11528000000

(код бюджету)

(грн)

усього

у тому числі 

бюджет 

розвитку

1 2 3 4 5 6

40000000 Офіційні трансферти -200 100 -200 100

41000000 Від органів державного управління -200 100 -200 100

41050000 Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам -200 100 -200 100

41051200

Субвенція з місцевого бюджету на надання державної

підтримки особам з особливими освітніми потребами за

рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

-200 100 -200 100

Разом доходів -200 100 -200 100

Спеціальний фонд

УсьогоКод

- зменшено

 Найменування згідно                                                                                                 

з Класифікацією доходів бюджету

Загальний 

фонд

Зміни до  доходів бюджету Кропивницької міської територіальної громади на 2022 рік,                                                           

визначених у додатку 1 до рішення Кропивницької міської ради від 16 грудня 2021 року № 1059 "Про бюджет Кропивницької 

міської територіальної громади на 2022 рік" (зі змінами, внесеними рішенням Кропивницької міської ради від 24 лютого 2022 

року № 1226 та рішення Виконавчого комітету Кропивницької міської ради від 12 квітня 2022 року № 161) 

+ збільшено

Додаток  1

до рішення Виконавчого комітету

Кропивницької міської ради

"___" _________ 2022 року № ____



11528000000

усього

у тому числі 

бюджет 

розвитку

1 2 3 4 5 6

200000 Внутрішнє фінансування 26 770 089,50 -297 170 752,92 323 940 842,42 323 940 842,42

202000 Фінансування за рахунок позик банківських установ -25 071 300 -25 071 300 -25 071 300

202200 Фінансування за рахунок інших банків -25 071 300 -25 071 300 -25 071 300

202220 Погашено позик -25 071 300 -25 071 300 -25 071 300

208000 
Фінансування за рахунок зміни залишків коштів 

бюджетів 
51 841 389,50 -297 170 752,92 349 012 142,42 349 012 142,42

у т.ч. за рахунок зміни залишку коштів 51 841 389,50 39 629 789,50 12 211 600,00 12 211 600,00

208100  На початок періоду  92 785 019,41 78 737 950,91 14 047 068,50 12 946 249,38

208200  На кінець періоду  40 943 629,91 39 108 161,41 1 835 468,50 734 649,38

208400 
Кошти, що передаються із загального фонду бюджету 

до бюджету розвитку (спеціального фонду) 
-336 800 542,42 336 800 542,42 336 800 542,42

300000 Зовнішнє фінансування -6 609 957 -6 609 957 -6 609 957

301000 
Позики, надані міжнародними фінансовими 

організаціями
-6 609 957 -6 609 957 -6 609 957

301200 Погашено позик -6 609 957 -6 609 957 -6 609 957

Х Загальне фінансування 20 160 132,50 -297 170 752,92 317 330 885,42 317 330 885,42

400000 Фінансування за борговими операціями -31 681 257 -31 681 257 -31 681 257

402000 Погашення -31 681 257 -31 681 257 -31 681 257

402100 Внутрішні зобов'язання -25 071 300 -25 071 300 -25 071 300

402102 Середньострокові зобов'язання -25 071 300 -25 071 300 -25 071 300

402200 Зовнішні зобов'язання -6 609 957 -6 609 957 -6 609 957

402201 Довгострокові зобов'язання -6 609 957 -6 609 957 -6 609 957

600 000 Фінансування за активними операціями 51 841 389,50 -297 170 752,92 349 012 142,42 349 012 142,42

602000 Зміни обсягів бюджетних коштів 51 841 389,50 -297 170 752,92 349 012 142,42 349 012 142,42

у т.ч. за рахунок зміни залишку коштів 51 841 389,50 39 629 789,50 12 211 600,00 12 211 600,00

602100  На початок періоду  92 785 019,41 78 737 950,91 14 047 068,50 12 946 249,38

602200  На кінець періоду  40 943 629,91 39 108 161,41 1 835 468,50 734 649,38

602400 
Кошти, що передаються із загального фонду бюджету 

до бюджету розвитку (спеціального фонду) 
-336 800 542,42 336 800 542,42 336 800 542,42

Х Загальне фінансування 20 160 132,50 -297 170 752,92 317 330 885,42 317 330 885,42

(код бюджету)

Фінансування за типом боргового зобов'язання

Фінансування бюджету Кропивницької міської територіальної громади на 2022 рік, визначене у додатку 2 до 

рішення Кропивницької міської ради від 16 грудня 2021 року № 1059 "Про бюджет Кропивницької міської 

територіальної громади на 2022 рік" (нова редакція)

Код
Найменування згідно з Класифікацією фінансування 

бюджету
Усього Загальний фонд

Спеціальний фонд

Фінансування за типом кредитора

(грн)

"____" _________ 2022 року № _____

Додаток 2

до рішення Виконавчого комітету 

Кропивницької міської ради 



+ збільшено

- зменшено

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

0600000 Управління освіти -150 300 -150 300 -123 200 -49 800 -49 800 -49 800 -200 100

0611000 1000 Освіта -150 300 -150 300 -123 200 -49 800 -49 800 -49 800 -200 100

0611200 1200 0990

Надання освіти за рахунок субвенції з 

державного бюджету місцевим бюджетам на 

надання державної підтримки особам з 

особливими освітніми потребами

-150 300 -150 300 -123 200 -49 800 -49 800 -49 800 -200 100

Всього видатків -150 300 -150 300 -123 200 -49 800 -49 800 -49 800 -200 100

Загальний фондКод 

Функціональ

ної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

комунал

ьні 

послуги 

видатки 

споживання

видатки 

розвитку
усього

Код 

Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевого 

бюджету

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевого 

бюджету

Найменування головного розпорядника 

коштів/відповідального виконавця, найменування бюджетної 

програми згідно з Типовою програмною класифікацією 

видатків та кредитування місцевого бюджету

з них

усього

11528000000

оплата праці
оплата 

праці

видатки 

розвитку

(грн)

Спеціальний фонд

з них
видатки 

спожи-

вання

Кропивницької міської ради

(код бюджету)

у тому числі 

бюджет 

розвитку

Додаток  3

до рішення Виконавчого комітету

"____" _________ 2022 року № ____

Разом
комунал

ьні 

послуги 

Зміни до РОЗПОДІЛУ

видатків бюджету Кропивницької міської територіальної громади на 2022 рік, визначених у додатку 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

до рішення Кропивницької міської ради від 16 грудня 2021 року № 1059 "Про бюджет Кропивницької міської територіальної громади на 2022 рік"                                                                                          

(у редакції рішення Кропивницької міської ради від 04 лютого 2022 року  № 1093, зі змінами, внесеними рішеннями Кропивницької міської ради                                                                                                      

від 18 лютого 2022 року № 1223, від 24 лютого 2022 року № 1226 та рішення Виконавчого комітету Кропивницької міської ради від 15 березня 2022 року № 138, від 12 квітня 2022 року № 161)



+ збільшено

- зменшено

(грн)

Код Класифікації 

доходу бюджету/ 

Код бюджету

Усього

41051200 / 

11100000000
-200 100

Х -200 100

Х Х УСЬОГО за розділом І, ІІ, у тому числі: -200 100

Х Х загальний фонд -200 100

Х Х спеціальний фонд

11528000000

1. Показники міжбюджетних трансфертів з інших бюджетів

                                                "___" ________ 2022 року № ____

І. Трансферти до загального фонду бюджету

4. Субвенція на надання державної підтримки особам з особливими 

освітніми потребами / Обласний бюджет Кіровоградської області

УСЬОГО

                                                Додаток 4
                                                до рішення Виконавчого комітету

                                                Кропивницької міської ради

Найменування трансферту/ Найменування бюджету - надавача 

міжбюджетного трансферту

Зміни до МІЖБЮДЖЕТНИХ ТРАНСФЕРТІВ на 2022 рік,

визначених у додатку 4 до рішення Кропивницької міської ради від 16 грудня 2021 року № 1059  

"Про бюджет Кропивницької міської територіальної громади на 2022 рік" (у редакції рішення 

Кропивницької міської ради від 04 лютого 2022 року  № 1093, зі змінами, внесеними рішенням 

Кропивницької міської ради від 24 лютого 2022 року № 1226 та рішення Виконавчого комітету 

Кропивницької міської ради від 12 квітня 2022 року № 161)                                                            

 (код бюджету)



Додаток 5

до рішення Виконавчого комітету 

Кропивницької міської ради

"___" ________ 2022 року № ____

(грн)

усього 

у тому числі 

бюджет 

розвитку

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0600000 Управління освіти -200 100 -150 300 -49 800 -49 800

0611000 1000 Освіта -200 100 -150 300 -49 800 -49 800

0611200 1200 0990

Надання освіти за рахунок субвенції з державного 

бюджету місцевим бюджетам на надання державної 

підтримки особам з особливими освітніми потребами

Програма розвитку освіти міста Кропивницького на 

2021-2025 роки

02.02.2021           

№ 95
-200 100 -150 300 -49 800 -49 800

УСЬОГО -200 100 -150 300 -49 800 -49 800

Зміни до розподілу

 витрат бюджету Кропивницької міської територіальної громади на реалізацію місцевих програм у 2022 році, визначених у додатку 6 до рішення Кропивницької 

міської ради від 16 грудня 2021 року  № 1059 "Про бюджет Кропивницької міської територіальної громади на 2022 рік" (у редакції рішення Кропивницької 

міської ради  від 04 лютого 2022 року № 1093, зі змінами, внесеними рішеннями Кропивницької міської ради  від 18 лютого 2022 року № 1223,                                                                                           

від 24 лютого 2022 року № 1226 та рішення Виконавчого комітету Кропивницької міської ради від 15 березня 2022 року № 138, від 12 квітня 2022 року № 161)

Усього

Спеціальний фонд

+ збільшено11528000000

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевого 

бюджету

(код бюджету)

Найменування місцевої програми 

Найменування головного розпорядника коштів/ відповідального 

виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою 

програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого 

бюджету

Код 

Функціональ- 

ної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Код Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевого 

бюджету

Дата і номер 

документа, 

яким 

затверджено 

місцеву 

програму

Загальний                    

фонд

- зменшено



Пояснювальна записка 
 

до проєкту рішення Виконавчого комітету Кропивницької міської ради                     

«Про внесення змін до рішення Кропивницької міської ради                                            

від 16 грудня 2021 року № 1059 «Про бюджет Кропивницької міської 

територіальної громади на 2022 рік»  

 

На підставі статей 14, 71, 72, 78, пункту 222 розділу VI «Прикінцеві та 

перехідні положення» Бюджетного кодексу України, статті 8 Закону України 

«Про правовий режим воєнного стану», Закону України «Про затвердження 

Указу Президента України "Про продовження строку дії воєнного стану в 

Україні", постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2022 року 

№ 252 «Деякі питання формування та виконання місцевих бюджетів у період 

воєнного стану», розпорядження начальника Кіровоградської обласної 

військової адміністрації від 20 квітня 2022 року № 250-р «Про внесення змін до 

рішення обласної ради від 23 грудня 2021 року № 220 «Про обласний бюджет 

Кіровоградської області на 2022 рік», фінансовим управлінням підготовлено 

проєкт рішення Виконавчого комітету Кропивницької міської ради «Про 

внесення змін до рішення Кропивницької міської ради від 16 грудня 2021 року 

№ 1059 «Про бюджет Кропивницької міської територіальної громади на 

2022 рік». 

Зазначеним проєктом рішення пропонується зменшити для бюджету 

Кропивницької міської територіальної громади обсяг субвенції на надання 

державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за доходами та 

видатками на 200,1 тис. грн по управлінню освіти міської ради. 

 

Додаток: порівняльна таблиця до проєкту рішення Виконавчого комітету 

Кропивницької міської ради «Про внесення змін до рішення 

Кропивницької міської ради від  16 грудня 2021 року № 1059 «Про 

бюджет Кропивницької міської територіальної громади на 2022 рік» 

на 1 арк. 
 

 
 

 

Начальник фінансового управління    Любов БОЧКОВА 



Разом Загальний фонд
Спеціальний 

фонд 

1. Управління освіти 1 361 342,2 -200,1 -150,3 -49,8

Видатки на надання держпідтримки особам з 

особливими освітніми потребами (КПКВ 1200)
2 002,5 -200,1 -150,3 -49,8

РАЗОМ видатки бюджету громади 2 705 768,2 -200,1 -150,3 -49,8

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ                                                                                                                                                                          

до  проєкту рішення Виконавчого комітету Кропивницької міської ради "Про внесення змін до рішення 

Кропивницької міської ради від 16 грудня 2021 року № 1059"

«Про бюджет Кропивницької міської територіальної громади на 2022 рік»

тис. грн

№ 

п/п
Головний розпорядник

Затверджено на 

2022 рік             

зі змінами

Пропозиції по змінах (+, -)


