
 ПРОЕКТ № 5  

 

УКРАЇНА 

 

КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

ПЕРША СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 

від «____» грудня 2015 року       № __ 
 

Про внесення змін до рішення  

Кіровоградської міської ради  

від 20 січня 2015 року № 3899 

«Про міський бюджет на 2015 рік» 
 

На підставі статей 71, 72, 78, 97, 101, 102 Бюджетного кодексу України, 

статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно 

до розпоряджень голови Кіровоградської обласної державної адміністрації         

від 25 листопада 2015 року № 461-р «Про затвердження розподілу 

стабілізаційної дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на 2015 рік» 

та від 01 грудня 2015 року № 469-р «Про внесення змін до обсягів субвенцій з 

державного бюджету», Кіровоградська міська рада  
 

В И Р І Ш И Л А: 
 

1. Внести зміни до показників міського бюджету, визначених у         

додатках 1, 3, 4, 5 до рішення Кіровоградської міської ради від 20 січня         

2015 року № 3899 «Про міський бюджет на 2015 рік» (зі змінами, внесеними 

рішеннями Кіровоградської міської ради від 27 січня 2015 року № 3941,         

від 24 лютого 2015 року № 3971, від 31 березня 2015 року № 4054,         

від 28 квітня 2015 року № 4092, від 04 червня 2015 року № 4112, від 02 липня 

2015 року № 4205, від 14 липня 2015 року № 4413, від 20 липня 2015 року № 4426, 

від 18 серпня 2015 року № 4439, від 22 вересня 2015 року № 4451, від 29 вересня 

2015 року № 4567, від 13 жовтня 2015 року № 4696,  від 28 жовтня 2015 року   

№ 4720, від 02 листопада 2015 року № 4742, від 02 листопада 2015 року         

№ 4744, від 12 листопада 2015 року № 4748, від 27 листопада 2015 року № 4), 

згідно з додатками 1, 3, 4, 5. 

2. Стабілізаційну дотацію з державного бюджету, виділену бюджету         

м. Кіровограда в сумі 9 806,3 тис. грн, направити на оплату праці працівників 

закладів освіти та охорони здоров’я, у тому числі управлінню освіти 

Кіровоградської міської     ради – 5 066,7 тис. грн, управлінню охорони здоров’я 

Кіровоградської міської ради – 4 739,6 тис. грн. 
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3. Передати із загального фонду міського бюджету до бюджету розвитку 

спеціального фонду 3 737,940 тис. грн та затвердити джерела фінансування 

міського бюджету на 2015 рік у новій редакції згідно з додатком 2. 

Збільшити бюджетні призначення по головному розпоряднику коштів 

міського бюджету – управлінню охорони здоров’я Кіровоградської міської ради 

на 4 299,640 тис. грн за КТКВ «Інші субвенції» та передати ці кошти як іншу 

субвенцію обласному бюджету на погашення кредиторської заборгованості за 

медичне обладнання, отримане медичними закладами міста у 2012 році. 

4. Виділити із загального фонду міського бюджету 4 000,0 тис. грн по 

головному розпоряднику коштів міського бюджету – Головному управлінню 

житлово-комунального господарства Кіровоградської міської ради як іншу 

субвенцію обласному бюджету для надання фінансової підтримки         

ОКВП «Дніпро-Кіровоград» на погашення заборгованості за спожиту 

електроенергію.  

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з питань бюджету, податків, фінансів, планування та соціально-

економічного розвитку. 

 

 

Міський голова           А. Райкович 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бочкова 24 35 30 



(грн)

Всього

у  т.ч. 

бюджет 

розвитку

10000000 Податкові надходження +13 118 705,00 +13 118 705,00

11000000
Податки на доходи, податки на прибуток, податки на 

збільшення ринкової вартості
+8 008 205,00 +8 008 205,00

11010000
Податок та збір на доходи фізичних осіб (норматив 

відрахувань від контингенту міста - 60,00 %)
+8 008 205,00 +8 008 205,00

11010200

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 

+8 008 205,00 +8 008 205,00

18000000 Місцеві податки +5 110 500,00 +5 110 500,00

18010000 Податок на майно +1 000 000,00 +1 000 000,00

18011000 Транспортний податок з фізичних осіб +1 000 000,00 +1 000 000,00

18050000 Єдиний податок +4 110 500,00 +4 110 500,00

18050300 Єдиний податок з юридичних осіб +2 055 000,00 +2 055 000,00

18050400 Єдиний податок з фізичних осіб +2 055 500,00 +2 055 500,00

Всього (без урахування трансфертів) +13 118 705,00 +13 118 705,00

40000000 Офіційні трансферти -20 836 000,00 -20 836 000,00

41000000 Від органів державного управління -20 836 000,00 -20 836 000,00

41020000 Дотації +9 806 300,00 +9 806 300,00

41020600 Стабілізаційна дотація +9 806 300,00 +9 806 300,00

41030000 Субвенції -30 642 300,00 -30 642 300,00

41030600

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на

виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим

сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам,

тимчасової державної допомоги дітям та допомоги на

догляд за інвалідами І чи ІІ групи внаслідок психічного

розладу

-1 989 000,00 -1 989 000,00

41030800

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на

надання пільг та житлових субсидій населенню на

оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-,

водопостачання і водовідведення, квартирної плати

(утримання будинків і споруд та прибудинкових

територій), вивезення побутового сміття та рідких

нечистот

-28 753 000,00 -28 753 000,00

41031000

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на

надання пільг та житлових субсидій населенню на

придбання твердого та рідкого пічного побутового

палива і скрапленого газу   

+99 700,00 +99 700,00

Всього доходів -7 717 295,00 -7 717 295,00

Спеціальний фонд

ВсьогоКод
 Найменування доходів згідно із бюджетною 

класифікацією 
Загальний фонд

- зменшено

Зміни до доходів  міського бюджету на 2015 рік, 

визначених у додатку 1 до рішення Кіровоградської міської ради                         

від 20 січня 2015 року № 3899

Додаток 1

до рішення Кіровоградської міської ради

"____" грудня 2015 року № __

+ збільшено



1 2 3 4 5 6
200000 Внутрішнє фінансування 52 103 843,98 -129 785 984,53 181 889 828,51 178 388 678,51
203000 Інше внутрішнє фінансування

203400 Фінансування за рахунок єдиного 
казначейського рахунку

203410 Одержано

203420 Повернено

206000
Зміна обсягів депозитів і цінних паперів, 

що використовуються для управління 
ліквідністю

206110 Повернення бюджетних коштів з депозитів

206210
Розміщення бюджетних коштів на 

депозитах

208000 Фінансування за рахунок зміни залишків 
коштів бюджетів 52 103 843,98 -129 785 984,53 181 889 828,51 178 388 678,51

у т.ч. за рахунок зміни залишку коштів 52 103 843,98 6 210 216,47 45 893 627,51 42 392 477,51
208100 На початок періоду 53 907 395,18 6 936 117,99 46 971 277,19 43 078 026,39
208200 На кінець періоду 1 803 551,20 725 901,52 1 077 649,68 685 548,88

208400
Кошти, що передаються із загального фонду 

бюджету до бюджету розвитку 
(спеціального фонду)                                      

-135 996 201,00 135 996 201,00 135 996 201,00

Всього за типом кредитора 52 103 843,98 -129 785 984,53 181 889 828,51 178 388 678,51

600000 Фінансування за активними операціями 52 103 843,98 -129 785 984,53 181 889 828,51 178 388 678,51

601000
Зміна обсягів депозитів і цінних паперів, 

що використовуються для управління 
ліквідністю

601110 Повернення бюджетних коштів з депозитів

601210 Розміщення бюджетних коштів на 
депозитах

602000 Зміни обсягів готівкових коштів 52 103 843,98 -129 785 984,53 181 889 828,51 178 388 678,51

у т.ч. за рахунок зміни залишку коштів 52 103 843,98 6 210 216,47 45 893 627,51 42 392 477,51

602100 На початок періоду 53 907 395,18 6 936 117,99 46 971 277,19 43 078 026,39
602200 На кінець періоду 1 803 551,20 725 901,52 1 077 649,68 685 548,88

602400
Кошти, що передаються із загального фонду 

бюджету до бюджету розвитку 
(спеціального фонду)                                              

-135 996 201,00 135 996 201,00 135 996 201,00

Всього за типом боргового зобов'язання 52 103 843,98 -129 785 984,53 181 889 828,51 178 388 678,51

Додаток 2

          (грн)

до рішення Кіровоградської міської ради

Фінансування міського бюджету на 2015 рік,                                      

"____" грудня  2015 року № ______

Разом
Разом

визначене у додатку 2 до рішення Кіровоградської міської ради від 20 січня 2015 року № 3899,                                              
у новій редакції

в т.ч. бюджет 
розвитку

Код  
Найменування 

згідно з класифікацією фінансування 
бюджету           

Загальний                   
фонд

Спеціальний фонд



(грн)

з них:

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

03 Виконавчий комітет міської ради +199 277,00 +199 277,00 +199 277,00

090000 Соціальний захист та соціальне
забезпечення +199 277,00 +199 277,00 +199 277,00

090412 1090 Інші видатки на соціальний захист
населення +199 277,00 +199 277,00 +199 277,00

10 Управління освіти +5 066 688,00 +5 066 688,00 +5 919 225,00 -2 575 217,00 +5 066 688,00
070000 Освіта +5 066 688,00 +5 066 688,00 +5 919 225,00 -2 575 217,00 +5 066 688,00

за рахунок стабілізаційної дотації з
державного бюджету +5 066 688,00 +5 066 688,00 +2 707 322,00 +1 429 

741,00 +5 066 688,00

за рахунок освітньої субвенції з
державного бюджету +2 743 314,00 -3 717 759,00

070101 0910 Дошкільні заклади освіти +375 913,00 +375 913,00 +848 188,00 -397 142,00 +375 913,00

070201 0921

Загальноосвітні школи (в т.ч. школа-
дитячий садок, інтернат при школі),
спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії,
колегіуми

+2 986 770,00 +2 986 770,00 +4 888 848,00 -3 598 152,00 +2 986 770,00

за рахунок освітньої субвенції з
державного бюджету +110 000,00 +110 000,00 +2 736 266,00 -3 598 152,00 +110 000,00

070301 0922
Загальноосвітні школи-інтернати,
загальноосвітні санаторні школи-
інтернати

+139 626,00 +139 626,00 +108 980,00 -9 607,00 +139 626,00

за рахунок освітньої субвенції з
державного бюджету +7 048,00 -9 607,00

070303 0910
Дитячі будинки (в т. ч. сімейного типу,
прийомні сім'ї) (за рахунок освітньої
субвенції з державного бюджету)

-20 000,00 -20 000,00 -20 000,00 -20 000,00

070304 0922

Спеціальні загальноосвітні школи-
інтернати, школи та інші заклади освіти
для дітей з вадами у фізичному чи
розумовому розвитку (за рахунок
освітньої субвенції з державного
бюджету)

-90 000,00 -90 000,00 -90 000,00 -90 000,00

070401 0960 Позашкільні заклади освіти, заходи із
позашкільної роботи з дітьми +1 596 176,00 +1 596 176,00 +122 109,00 +1 429 741,00 +1 596 176,00

Разом

Видатки спеціального фонду

Додаток  3

+ збільшено

 видатки 
спожи-
вання

видатки розвитку

з них:

 оплата 
праці 

Всього

Код 
програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевого 
бюджету

Код 
тимчасової 

класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевого 
бюджету

Код 
функціональ-

ної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
бюджету

Найменування згідно з типовою 
відомчою/типовою програмною/тимчасовою 

класифікацією видатків та кредитування місцевого 
бюджету

Видатки загального фонду 

- зменшено

до рішення Кіровоградської міської ради

визначених у додатку 3 до рішення Кіровоградської міської ради від  20 січня 2015 року № 3899 
Зміни до видатків міського бюджету на 2015 рік, 

"____" грудня 2015 року № ___

бюджет               
розвитку

Всього комунальні 
послуги та 
енергоносії

 оплата праці 
комунальні 
послуги та 
енергоносії

з них:

видатки 
розвитку

видатки 
споживання



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

070802 0990 Методична робота, інші заходи у сфері
народної освіти -45 200,00 -45 200,00 -40 000,00 -45 200,00

070803 0990 Служби технічного нагляду за
будівництвом і капітальним ремонтом -4 100,00 -4 100,00 -3 000,00 -4 100,00

070804 0990 Централізовані бухгалтерії обласних,
міських, районних відділів освіти +25 000,00 +25 000,00 +22 500,00 +25 000,00

070806 0990 Інші заклади освіти +73 543,00 +73 543,00 -28 400,00 +109 943,00 +73 543,00

070808 0990
Допомога дітям-сиротам та дітям,
позбавленим батьківського піклування,
яким виповнюється                 18 років

+28 960,00 +28 960,00 +28 960,00

14 Управління охорони здоров'я +9 359 400,00 +9 359 400,00 +5 485 300,00 +4 599 640,00 +4 599 640,00 +4 599 640,00 +13 959 040,00

080000 Охорона здоров'я +9 359 400,00 +9 359 400,00 +5 485 300,00 +300 000,00 +300 000,00 +300 000,00 +9 659 400,00
за рахунок стабілізаційної дотації з 
державного бюджету +4 739 612,00 +4 739 612,00 +3 477 400,00 +4 739 612,00

080101 0731 Лікарні +3 170 800,00 +3 170 800,00 +2 326 400,00 +3 170 800,00

080203 0733 Перинатальні центри, пологові будинки +1 743 600,00 +1 743 600,00 +1 279 400,00 +300 000,00 +300 000,00 +300 000,00 +2 043 600,00

080300 0721

Поліклініки і амбулаторії (крім
спеціалізованих поліклінік та загальних і
спеціалізованих стоматологічних
поліклінік) 

+1 756 000,00 +1 756 000,00 +1 299 400,00 +1 756 000,00

080500 0722 Загальні і спеціалізовані стоматологічні
поліклініки +785 600,00 +785 600,00 +575 500,00 +785 600,00

080800 0726 Центри первинної медичної (медико-
санітарної) допомоги +1 897 100,00 +1 897 100,00 +1 897 100,00

081002 0763 Інші заходи по охороні здоров'я +6 300,00 +6 300,00 +4 600,00 +6 300,00

250000 Видатки, не віднесені до основних груп +4 299 640,00 +4 299 640,00 +4 299 640,00 +4 299 640,00

250380 0180

Інші субвенції (з міського бюджету
обласному бюджету на погашення
кредиторської заборгованості за
медичне обладнання, отримане
медичними закладами міста у 2012  році)

+4 299 640,00 +4 299 640,00 +4 299 640,00 +4 299 640,00

24 Відділ культури та туризму -46 000,00 +297 200,00 +297 200,00 +297 200,00 +297 200,00
110000 Культура і мистецтво -46 000,00 +297 200,00 +297 200,00 +297 200,00 +297 200,00

110103 0822 Філармонії, музичні колективи і ансамблі 
та інші мистецькі заклади та заходи +46 000,00 +46 000,00 +297 200,00 +297 200,00 +297 200,00 +343 200,00

110205 0960 Школи естетичного виховання дітей -46 000,00 -46 000,00 -46 000,00 -46 000,00

40 Головне управління житлово-
комунального господарства +4 858 900,00 +4 858 900,00 -858 900,00 -858 900,00 -858 900,00 +4 000 000,00

100000 Житлово-комунальне господарство +858 900,00 +858 900,00 -649 600,00 -649 600,00 -649 600,00 +209 300,00

100201 0620 Теплові мережі -450 000,00 -450 000,00 -450 000,00 -450 000,00



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

100203 0620 Благоустрій міста -199 600,00 -199 600,00 -199 600,00 -199 600,00

100302 0620
Комбінати комунальних підприємств та
інші підприємства житлово -
комунального господарства

+858 900,00 +858 900,00 +858 900,00

170000
Транспорт, дорожнє господарство, 
зв’язок,  телекомунікації та 
інформатика

-209 300,00 -209 300,00 -209 300,00 -209 300,00

170703 0456

Видатки на проведення робіт, пов'язаних
з будівництвом, реконструкцією,
ремонтом та утриманням автомобільних
доріг

-209 300,00 -209 300,00 -209 300,00 -209 300,00

250000 Видатки, не віднесені до основних груп +4 000 000,00 +4 000 000,00 +4 000 000,00

250380 0180

Інші субвенції (з міського бюджету
обласному бюджету для надання
фінансової підтримки ОКВП "Дніпро-
Кіровоград" на погашення
заборгованості за спожиту
електроенергію)

+4 000 000,00 +4 000 000,00 +4 000 000,00

47 Управління капітального будівництва -300 000,00 -300 000,00 -300 000,00 -300 000,00

150000 Будівництво -300 000,00 -300 000,00 -300 000,00 -300 000,00
150101 0490 Капітальні вкладення -300 000,00 -300 000,00 -300 000,00 -300 000,00

49 Інспекція державного архітектурно-
будівельного контролю -153 000,00 -153 000,00 -25 600,00 -40 000,00 -153 000,00

010116 0111 Органи місцевого самоврядування -153 000,00 -153 000,00 -25 600,00 -40 000,00 -153 000,00

56
Управління земельних відносин та
охорони навколишнього природного
середовища

-144 200,00 -144 200,00 -144 200,00

200700 0540 Інші природоохоронні заходи -144 200,00 -144 200,00 -144 200,00

76 Фінансове управління міської ради (в 
частині міжбюджетних трансфертів) -30 642 300,00 -30 642 300,00 -30 642 300,00

Субвенції з державного бюджету
місцевим бюджетам -30 642 300,00 -30 642 300,00 -30 642 300,00

250326 0180

Субвенція з державного бюджету
місцевим бюджетам на виплату допомоги
сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям,
інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам,
тимчасової державної допомоги дітям та
допомоги на догляд за інвалідами І чи ІІ
групи внаслідок психічного розладу

-1 989 000,00 -1 989 000,00 -1 989 000,00



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

250328 0180

Субвенція з державного бюджету
місцевим бюджетам на надання пільг та
житлових субсидій населенню на оплату
електроенергії, природного газу, послуг
тепло-, водопостачання і водовідведення,
квартирної плати (утримання будинків і
споруд та прибудинкових територій),
вивезення побутового сміття та рідких
нечистот

-28 753 000,00 -28 753 000,00 -28 753 000,00

250330 0180

Субвенція з державного бюджету
місцевим бюджетам на надання пільг та
житлових субсидій населенню на
придбання твердого та рідкого пічного
побутового палива і скрапленого газу

+99 700,00 +99 700,00 +99 700,00

Всього видатків -11 455 235,00 -11 455 235,00 +11 378 925,00 -2 661 217,00 +3 737 940,00 +3 737 940,00 +3 737 940,00 -7 717 295,00



+ збільшено
- зменшено

(грн)

11201601000 Бюджет Кіровського району -25 295 200,00 -1 488 800,00 -23 856 800,00 +51 500,00 -1 100,00

11201602000 Бюджет Ленінського району -5 347 100,00 -500 200,00 -4 896 200,00 +48 200,00 +1 100,00

Всього -30 642 300,00 -1 989 000,00 -28 753 000,00 +99 700,00

ВСЬОГО

надання пільг та 
житлових субсидій 

населенню на придбання 
твердого та рідкого 
пічного побутового 

палива і скрапленого газу

Субвенції з державного бюджету на :

виплату державної соціальної 
допомоги на дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування, 
грошового забезпечення батькам-

вихователям і прийомним батькам за 
надання соціальних послуг у дитячих 

будинках сімейного типу та 
прийомних сім'ях за принципом 

"гроші ходять за дитиною"

Додаток 4
до рішення Кіровоградської міської ради
"____" грудня 2015 року №___

Назва місцевого бюджету 
адміністративно-територіальної 

одиниці  

 Зміни до показників міжбюджетних трансфертів між міським бюджетом міста Кіровограда та іншими бюджетами на 2015 рік, визначені                               
у додатку 4  до рішення Кіровоградської міської ради від 20 січня 2015 року № 3899

Загальний фонд
Міжбюджетні трансферти

Код бюджету

надання пільг та житлових 
субсидій населенню на 
оплату електроенергії, 

природного газу, послуг 
тепло-, водопостачання і 

водовідведення, квартирної 
плати (утримання будинків і 

споруд та прибудинкових 
територій), вивезення 

побутового сміття та рідких 
нечистот

виплату допомоги сім'ям з 
дітьми, малозабезпеченим 

сім'ям, інвалідам з дитинства, 
дітям-інвалідам, тимчасової 
державної допомоги дітям та 

допомоги на догляд за 
інвалідами І чи ІІ групи 

внаслідок психічного розладу



Додаток  5
до рішення Кіровоградської міської ради 
"____" грудня 2015 року №______

+ збільшено
- зменшено

14 +4 599 640,00
080000 Охорона здоров'я Капітальні видатки +300 000,00
080203 0733 +300 000,00
250000 Видатки, не віднесені до основних груп Капітальні видатки +4 299 640,00

250380 0180 +4 299 640,00

24 +297 200,00
110000 Культура і мистецтво Капітальні видатки +297 200,00
110103 0822 +297 200,00

40 -858 900,00
100000 Житлово-комунальне господарство Капітальні видатки -649 600,00
100201 0620 -450 000,00
100203 0620 -199 600,00

170000 Транспорт, дорожнє господарство, зв’язок,  
телекомунікації та інформатика Капітальні видатки -209 300,00

170703 0456 -209 300,00

47 - 300 000,00
150000 - 300 000,00
150101 0490 - 300 000,00

- 300 000,00

+3 737 940,00

Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші мистецькі заклади та заходи 

Зміни до переліку об’єктів, видатки на які у 2015  році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку,

Загальний обсяг 
фінансування 
будівництва 

Відсоток 
завершеності  
будівництва 
об'єктів на 

майбутні роки 

 Всього видатків на 
завершення 

будівництва об’єктів 
на майбутні роки 

Разом видатків                           
на поточний рік 

(грн)
Код 

програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевого 
бюджету

визначеного у додатку 5 до рішення  Кіровоградської міської ради від 20 січня 2015 року № 3899

Код 
тимчасової 

класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевого 
бюджету

Код 
функціональної 

класифікації 
видатків та 

кредитування 
бюджету

Найменування
згідно з типовою відомчою/типовою програмною/тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету

Назва об’єктів відповідно  до проектно-кошторисної документації; тощо

Управління охорони здоров'я

Інші субвенції (з міського бюджету обласному бюджету на погашення                                    
кредиторської заборгованості за медичне обладнання, отримане медичними закладами 
міста у 2012 році)

Нове будівництво алеї Почесних поховань на території Рівненського кладовища по 
вул.Героїв Сталінграда з благоустроєм прилеглої території

Перинатальні центри, пологові будинки

Управління капітального будівництва

Відділ культури та туризму

РАЗОМ бюджет розвитку

Будівництво
Капітальні вкладення

Головне управління житлово-комунального господарства

Теплові мережі
Благоустрій міста

Видатки на проведення робіт, пов'язаних з будівництвом, реконструкцією, ремонтом та 
утриманням автомобільних доріг


