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Доопрацьований 04.09.2020 року  

МІСЬКА РАДА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО

ДВАДЦЯТЬ ДРУГА СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

від 08 вересня  2020 року            № 3437

Про внесення змін до рішення 
Міської ради міста Кропивницького
від 18 грудня 2019 року № 3046
«Про бюджет міста Кропивницького на 2020 рік»
(код бюджету 11201100000)

На  підставі  статей  14,  71,  72,  78,  101 Бюджетного  кодексу  України,
статті  26  Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»,  Закону
України  від  25  серпня  2020  року  № 822-IX  «Про  внесення  змін  до  Закону
України «Про Державний бюджет України на 2020 рік», розпорядження голови
Кіровоградської  обласної  державної  адміністрації  від  04  вересня  2020  року
№ 587-р «Про розподіл субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на
проєктні,  будівельно-ремонтні  роботи,  придбання  житла  та  приміщень  для
розвитку  сімейних  та  інших  форм  виховання,  наближених  до  сімейних,  та
забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування,
осіб  з  їх  числа»,  рішень Міської  ради  міста  Кропивницького від  14  лютого
2020  року  №  3105  «Про  утворення  відділу з  питань  інфраструктури
Новенського  старостинського  округу Міської  ради  міста  Кропивницького»,
від 18 серпня 2020 року № 3316 «Про надання згоди на безоплатне прийняття
до  комунальної  власності  територіальної  громади  міста  Кропивницького
майнових комплексів закладів освіти, які перебувають у комунальній власності
територіальної  громади  смт  Нового»,  враховуючи  пропозиції  головних
розпорядників бюджетних коштів, Міська рада міста Кропивницького 

В И Р І Ш И Л А:

1.  Внести  зміни  до  рішення  Міської  ради  міста  Кропивницького
від  18  грудня  2019  року  №  3046  «Про  бюджет  міста  Кропивницького  на
2020  рік» (зі  змінами,  внесеними  рішеннями  Міської  ради  міста
Кропивницького  від 14 лютого 2020 року № 3122, від 05 березня 2020 року
№ 3150,  від 24 квітня 2020 року № 3276,  від 26 травня 2020 року № 3280,
від 18 серпня 2020 року  № 3309), а саме:



1) внести зміни до додатків 1, 5 згідно з додатками 1, 5 до цього рішення;
2) внести зміни до додатків 3, 4 (у редакції рішення Міської ради міста Кропивницького

від 18 серпня 2020 року  № 3309) згідно з додатками 3, 4 до цього рішення;
3)  затвердити  джерела  фінансування  бюджету  міста  Кропивницького  на

2020 рік у новій редакції згідно з додатком 2 до цього рішення;
4)  викласти  у  новій  редакції  абзаци  2,  3,  4,  5  пункту  1  текстової  частини

рішення, а саме:
«-  доходи бюджету  міста  у  сумі  2 196 866 023,97  гривень,  у  тому  числі

доходи  загального  фонду  бюджету міста  –  2 089 306 295,97 гривень  та  доходи
спеціального  фонду  бюджету  міста  –  107 559 728  гривень  згідно  з  додатком  1
до цього рішення;

-  видатки бюджету  міста  у  сумі  2 255 461 312,98 гривень,  у  тому  числі
видатки  загального  фонду  бюджету міста  –  1 789 965 578,86 гривень  та  видатки
спеціального фонду бюджету міста – 465 495 734,12 гривень;

-  профіцит за  загальним  фондом  бюджету  міста  у  сумі
299 340 717,11  гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;

-  дефіцит за  спеціальним  фондом  бюджету  міста  у  сумі
357 936 006,12  гривень згідно з додатком 2 до цього рішення».

2.  Передати  з  бюджету  смт  Нового  іншу  субвенцію  бюджету  міста
Кропивницького  у  сумі  6 740  800  гривень  та  направити  ці  кошти  головним
розпорядникам коштів бюджету міста, а саме:

управлінню  освіти  міської  ради  –  6 486  100  гривень  на  утримання
дошкільних  та  позашкільних  закладів  освіти,  розташованих  на  території  селища
Нового;

управлінню  охорони  здоров’я  –  54  700  гривень  на  утримання
стоматологічного кабінету на території селища Нового;

Головному  управлінню  житлово-комунального  господарства  –
200 000  гривень  на  виготовлення  проєктно-кошторисної  документації  по
капітальному ремонту центральної дороги по вул. Металургів, смт Нове.

Зазначеним  головним  розпорядникам  бюджетних  коштів  забезпечити
використання коштів трансферту з бюджету смт Нового за призначенням.

Міський голова    Андрій РАЙКОВИЧ

Любов Бочкова 32 83 20
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Додаток  1
до рішення Міської ради міста Кропивницького
08 вересня  2020 року № 3437

Зміни до доходів  бюджету міста Кропивницького на 2020 рік,

визначених у додатку 1 до рішення Міської ради міста Кропивницького від 18 грудня 2019 року № 3046

+ збільшено

- зменшено

11201100000

(код бюджету)

Код Усього Загальний фонд

Спеціальний фонд

усього

1 2 3 4 5 6

20000000 Неподаткові надходження +3 483 900 +3 483 900 +2 600 000

24000000 Інші неподаткові надходження +3 383 900 +3 483 900 +2 600 000

24060000 Інші надходження +883 900 +883 900

24061600 +883 900 +883 900

24170000 +2 600 000 +2 600 000 +2 600 000

30000000 Доходи від операцій з капіталом +950 000 +950 000 +950 000

31000000 Надходження від продажу основного капіталу +950 000 +950 000 +950 000

31030000 +950 000 +950 000 +950 000

+4 433 900 +4 433 900 +3 550 000

40000000 Офіційні трансферти +25 754 577,43 +25 554 577,43 +200 000 +200 000

41000000 Від органів державного управління +25 754 577,43 +25 554 577,43 +200 000 +200 000

41030000 Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам +6 678 100 +6 678 100

41033900 Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам +6 678 100 +6 678 100

41050000 Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам +19 076 477,43 +18 876 477,43 +200 000 +200 000

41050900 +4 609 359 +4 609 359

41053000 +7 726 318,43 +7 726 318,43

41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету +6 740 800 +6 540 800 +200 000 +200 000

Разом доходів +30 188 477,43 +25 554 577,43 +4 633 900 +3 750 000

(грн)

 Найменування згідно                                                                         
                        з Класифікацією доходів бюджету

у тому числі 
бюджет 

розвитку

Інші надходження до фондів охорони навколишнього 
природного середовища  

Надходження коштів пайової участі у розвитку 
інфраструктури населеного пункту

Кошти від відчуження майна, що перебуває в комунальній 
власності 

Усього доходів (без урахування міжбюджетних трансфертів)

Субвенція з місцевого бюджету на проєктні, будівельно-
ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку 
сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, 
та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених 
батьківського піклування, осіб з їх числа за рахунок відповідної 
субвенції з державного бюджету

Субвенція з місцевого бюджету на проведення виборів 
депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів, 
за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету



Додаток 2

до рішення Міської ради міста Кропивницького

08 вересня 2020 року № 3437

11201100000
(код бюджету)

Код Усього Загальний фонд

Спеціальний фонд

усього

1 2 3 4 5 6

Фінансування за типом кредитора

200000 Внутрішнє фінансування

Х Загальне фінансування

Фінансування за типом боргового зобов'язання

600000 Фінансування за активними операціями

Зміни обсягів бюджетних коштів

Х Загальне фінансування

Фінансування бюджету міста Кропивницького на 2020 рік,   визначене у додатку 2 до рішення Міської ради міста 
Кропивницького від 18 грудня 2019 року № 3046, (нова редакція)

(грн)

Найменування згідно з Класифікацією фінансування 
бюджету у тому числі 

бюджет розвитку

50 596 218,01 -299 340 717,11 349 936 935,12 349 936 935,12

208000 
Фінансування за рахунок зміни залишків коштів 
бюджетів 

50 596 218,01 -299 340 717,11 349 936 935,12 349 936 935,12

у т.ч. за рахунок зміни залишку коштів 50 596 218,01 49 458 938,01 1 137 280,00 1 137 280,00

208100  На початок періоду  55 735 849,28 54 311 037,38 1 424 811,90 1 223 911,86

208200  На кінець періоду  5 139 631,27 4 852 099,37 287 531,90 86 631,86

208400 
Кошти, що передаються із загального фонду бюджету 

до бюджету розвитку (спеціального фонду) 
-348 799 655,12 348 799 655,12 348 799 655,12

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

58 595 289,01 -299 340 717,11 357 936 006,12 357 936 006,12

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

50 596 218,01 -299 340 717,11 349 936 935,12 349 936 935,12

602000  50 596 218,01 -299 340 717,11 349 936 935,12 349 936 935,12

у т.ч. за рахунок зміни залишку коштів 50 596 218,01 49 458 938,01 1 137 280,00 1 137 280,00

602100  На початок періоду  55 735 849,28 54 311 037,38 1 424 811,90 1 223 911,86

602200  На кінець періоду  5 139 631,27 4 852 099,37 287 531,90 86 631,86

602400 
Кошти, що передаються із загального фонду бюджету 

до бюджету розвитку (спеціального фонду) 
-348 799 655,12 348 799 655,12 348 799 655,12

58 595 289,01 -299 340 717,11 357 936 006,12 357 936 006,12



Додаток  3
до рішення Міської ради міста Кропивницького
08 вересня  2020 року № 3437

Зміни до розподілу
видатків бюджету міста Кропивницького на 2020 рік,

визначених у додатку 3 до рішення Міської ради міста Кропивницького від 18 грудня 2019 року № 3046
(у редакції рішення Міської ради міста Кропивницького від 18 серпня 2020 року № 3309) + збільшено

- зменшено
11201100000

(код бюджету)

Загальний фонд Спеціальний фонд

Разом
усього

з них

усього

з них

оплата праці

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

0200000 +1 938 005,30 +1 938 005,30 +1 938 005,30

0210190 0190 +1 938 005,30 +1 938 005,30 +1 938 005,30

0210191 0191 0160 Проведення місцевих виборів +1 938 005,30 +1 938 005,30 +1 938 005,30

0600000 +11 627 600 +11 627 600 +10 258 390 -685 500 +11 627 600

0610160 0160 0111 Керівництво і управління у сфері освіти +800 000 +800 000 +655 700 +800 000

0611000 1000 Освіта +10 827 600 +10 827 600 +9 602 690 -685 500 -4 111 000,41 -4 111 000,41 -4 111 000,41 +6 716 599,59

у тому числі за рахунок:

освітньої субвенції з державного бюджету +6 641 500 +6 641 500 +5 738 000 +6 641 500

0611010 1010 0910 Надання дошкільної освіти +3 256 000 +3 256 000 +2 708 934 -206 700 +3 256 000

у тому числі за рахунок:

+4 756 000 +4 756 000 +2 708 934 +1 293 300 +4 756 000

0611020 1020 0921 +4 388 800 +4 388 800 +4 525 400 -800 000 -61 000 -61 000 -61 000 +4 327 800

у тому числі за рахунок:

освітньої субвенції з державного бюджету +5 188 800 +5 188 800 +4 525 400 +5 188 800

0611030 1030 0921 -1 278 216 -1 278 216 -861 300 -50 816 -1 278 216

у тому числі за рахунок:

освітньої субвенції з державного бюджету -605 500 -605 500 -496 300 -605 500

грн

Код Програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевого 
бюджету

Код Типової 
програмної 

класифікації 
видатків та 

кредитуванн
я 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 
розвитку

комунальні 
послуги та 
енергоносії

опла-
та 

праці

комуна-
льні 

послуги 
та 

енерго-
носії

Виконавчий комітет міської ради (головний 
розпорядник/відповідальний виконавець)

Проведення місцевих виборів та 
референдумів, забезпечення діяльності 
виборчої комісії Автономної Республіки 
Крим

Управління освіти (головний 
розпорядник/відповідальний виконавець)

субвенції з бюджету селища Нового на 
утримання дошкільних закладів, розташованих 
на території смт Нового

Надання загальної середньої освіти закладами 
загальної середньої освіти (у тому числі з 
дошкільними підрозділами (відділеннями, 
групами)

Надання загальної середньої освіти 
спеціальними закладами загальної середньої 
освіти для дітей, які потребують корекції 
фізичного та/або розумового розвитку



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

0611070 1070 0922 +1 930 916 +1 930 916 +1 396 300 +50 816 +1 930 916

у тому числі за рахунок:

 освітньої субвенції з державного бюджету +1 258 200 +1 258 200 +1 031 300 +1 258 200

0611090 1090 0960 +1 730 100 +1 730 000 +1 155 756 +321 200 +1 730 100

у тому числі за рахунок:

+1 730 100 +1 730 100 +1 155 756 +321 200 +1 730 100

0611110 1110 0930 +800 000 +800 000 +677 600 +800 000

у тому числі за рахунок:

+800 000 +800 000 +677 600 +800 000

0611180 1180 0990 -4 050 000,41 -4 050 000,41 -4 050 000,41 -4 050 000,41

у тому числі за рахунок:

-4 050 000,41 -4 050 000,41 -4 050 000,41 -4 050 000,41

0617300 7300 Будівництво та регіональний розвиток +4 111 000,41 +4 111 000,41 +4 111 000,41 +4 111 000,41

0617321 7321 0443 Будівництво освітніх установ та закладів +4 111 000,41 +4 111 000,41 +4 111 000,41 +4 111 000,41

0700000 +1 955 000 +1 955 000 +27 000 +3 149 700 +3 149 700 +3 149 700 +5 104 700

0710160 0160 0111 +17 000 +17 000 +27 000 +17 000

0712000 2000 +1 938 000 +1 938 000 +3 262 700 +3 262 700 +3 262 700 +5 200 700

0712010 2010 0731 -412 700 -412 700 +3 262 700 +3 262 700 +3 262 700 +2 850 000

0712020 2020 0732 -20 803,13 -20 803,13 -20 803,13

0712030 2030 0733 +100 000 +100 000 +100 000

0712080 2080 0721 Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню +410 000 +410 000 +410 000

0712100 2100 0722 Стоматологічна допомога населенню +1 871 503,13 +1 871 503,13 +1 871 503,13

у тому числі за рахунок:

+54 700 +54 700 +54 700

0712113 2113 0721 -10 000 -10 000 -10 000

Надання загальної середньої освіти навчально-
реабілітаційними центрами для дітей з 
особливими освітніми потребами, зумовленими 
складними порушеннями розвитку

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

субвенції з бюджету селища Нового на 
утримання позашкільних закладів, 
розташованих на території смт Нового

Підготовка робітничих кадрів закладами 
професійної (професійно-технічної) освіти та 
іншими закладами освіти

 за рахунок освітньої субвенції з державного 
бюджету

Виконання заходів в рамках реалізації 
програми «Спроможна школа для кращих 
результатів»

співфінансування з бюджету міста

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

Керівництво і управління у сфері охорони 
здоров'я

Охорона здоров'я 

Багатопрофільна стаціонарна медична 
допомога населенню

Спеціалізована стаціонарна медична допомога 
населенню

Лікарсько-акушерська допомога  вагітним, 
породіллям та новонародженим

субвенції з бюджету селища Нового на 
утримання стоматологічного кабінету на 
території смт Нового

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



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

0717500 7500 Зв'язок, телекомунікації та інформатика -113 000 -113 000 -113 000 -113 000

0717530 7530 0460 -113 000 -113 000 -113 000 -113 000

1100000 -341 100 -341 100 +208 276 -158 793 +500 000 +500 000 +500 000 +158 900

1110160 0160 0111 +40 000 +40 000 +38 760 +40 000

1111000 1000 Освіта -83 400 -83 400 +30 000 -83 400

1111060 1060 0910 -83 400 -83 400 +30 000 -83 400

+36 600 +36 600 +30 000 +36 600

1113000 3000 -257 700 -257 700 +139 516 -257 700

1113111 3111 1040 +44 985 -56 293

1113121 3121 1040 +94 531 -102 500

1113210 3210 1050 Організація та проведення громадських робіт -257 700

1115000 5000 -40 000 -40 000 -40 000

1115031 5031 0810 -40 000 -40 000 -40 000

1117300 7300 Будівництво та регіональний розвиток + 500 000 + 500 000 + 500 000 + 500 000

1117325 7325 0443 + 500 000 + 500 000 + 500 000 + 500 000

1200000 +49 900 +49 900 +150 100 +150 100 +150 100 +200 000

1216000 6000 Житлово-комунальне господарство +49 900 +49 900 -49 900 -49 900 -49 900

1216030 6030 0620 +49 900 +49 900 -49 900 -49 900 -49 900

1217400 7400 +200 000 +200 000 +200 000 +200 000

1217461 7461 0456 +200 000 +200 000 +200 000 +200 000

у тому числі за рахунок:

+200 000 +200 000 +200 000 +200 000

Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та 
інформатики

Управління молоді та спорту (головний 
розпорядник/відповідальний виконавець)

Керівництво і управління у сфері молоді та 
спорту

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

у тому числі за рахунок освітньої субвенції з 
державного бюджету

Соціальний захист та соціальне 
забезпечення

-158 793

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

Утримання та забезпечення діяльності центрів 
соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

-257 700 -257 700

Фiзична культура i спорт

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

Будівництво споруд, установ та закладів 
фізичної культури і спорту

Головне управління житлово-комунального 
господарства (головний 

розпорядник/відповідальний виконавець)

Організація благоустрою населених пунктів

Транспорт та транспортна інфраструктура, 
дорожнє господарство

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

субвенції з бюджету селища Нового на  
виготовлення проєктно-кошториної 
документації по капітальному ремонту 
центральної дороги по вул.Металургів, смт 
Нове



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

3600000 +883 900 +883 900 +883 900

3618300 8300 +883 900 +883 900 +883 900

3618340 8340 0540 +883 900 +883 900 +883 900

3700000 +10 422 672,13 +5 813 313,13 +18 300 +4 609 359 +10 397 672,13

3710160 0160 0111 Керівництво і управління у сфері фінансів +25 000 +25 000 +18 300 +25 000

3717500 7500 Зв'язок, телекомунікації та інформатика

3717530 7530 0460

3719200 9200 +4 609 359 +4 609 359 +4 609 359

3719270 9270 0180 +4 609 359 +4 609 359 +4 609 359

3719600 9600 +5 788 313,13 +5 788 313,13 +5 788 313,13

3719620 9620 0180 +5 788 313,13 +5 788 313,13 +5 788 313,13

Всього видатків +25 652 077,43 +21 042 718,43 +10 511 966 -844 293 4 609 359 +4 658 700 +3 774 800 +883 900 +3 774 800 +30 310 777,43

Управління земельних відносин та охорони 
навколишнього природного середовища 

(головний розпорядник/відповідальний 
виконавець)

Охорона навколишнього природного 
середовища 

Природоохоронні заходи за рахунок цільових 
фондів

Фінансове управління (головний 
розпорядник/відповідальний виконавець) -25 000 -25 000 -25 000

-25 000 -25 000 -25 000 -25 000

Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та 
інформатики -25 000 -25 000 -25 000 -25 000

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

Субвенція з місцевого бюджету на проєктні, 
будівельно-ремонтні роботи, придбання житла 
та приміщень для розвитку сімейних та інших 
форм виховання, наближених до сімейних, та 
забезпечення житлом дітей-сиріт, осіб з їх 
числа за рахунок відповідної субвенції з 
державного бюджету

Субвенції з місцевого бюджету іншим 
місцевим бюджетам на здійснення інших 
програм та заходів за рахунок субвенцій з 
державного бюджету

Субвенція з місцевого бюджету на проведення 
виборів депутатів місцевих рад та сільських, 
селищних, міських голів за рахунок відповідної 
субвенції з державного бюджету



Додаток 4

до рішення Міської ради міста Кропивницького

08 вересня   2020 року № 3437

додатку 4 до рішення Міської ради міста Кропивницького від 18 грудня 2019 року № 3046
(у редакції рішення Міської ради міста Кропивницького від 18 серпня 2020 року № 3309)

11201100000 + збільшено
(код бюджету) - зменшено

Код бюджету

Трансферти іншим бюджетам

субвенції

Усього

загального фонду на:

9620 9270
1 2 3 4 5

11201602000 Бюджет Подільського району у місті +2 185 841,95 +512 151 +2 697 992,95

11201601000 Бюджет Фортечного району у місті +3 602 471,18 +4 097 208 +7 699 679,18

УСЬОГО +5 788 313,13 +4 609 359 +10 397 672,13

Зміни до міжбюджетних трансфертів міста Кропивницького на 2020 рік, визначених у       

грн

Найменування бюджету - 
одержувача/надавача міжбюджетного 

трансферту

Субвенція з місцевого бюджету 
на проведення виборів 

депутатів місцевих рад та 
сільських, селищних, міських 
голів за рахунок відповідної 

субвенції з державного бюджету

Субвенція з місцевого бюджету на 
проектні, будівельно-ремонтні 

роботи, придбання житла та 
приміщень для розвитку сімейних та 
інших форм виховання, наближених 
до сімейних, та забезпечення житлом 
дітей-сиріт, осіб з їх числа за рахунок 

відповідної субвенції з державного 
бюджету

код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого 
бюджету



Додаток  5

до рішення Міської ради міста Кропивницького

08 вересня  2020 року  № 3437

Зміни до розподілу коштів бюджету розвитку міста Кропивницького за об'єктами у 2020 році,

визначених у додатку 5 до рішення Міської ради міста Кропивницького від 18 грудня 2019 року № 3046

11201100000 + збільшено

(код бюджету) - зменшено

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0600000 +4 111 000,41

0617300 7300 Будівництво та регіональний розвиток +4 111 000,41

0617321 7321 0443 Будівництво освітніх установ та закладів +4 111 000,41

2018-2020 +1 312 300 100

2019-2020 3,9 +1 491 000 100

2018-2020 86,0 +70 000 100

2020 +548 000,41 100

2020 +547 700 100

2020 +142 000 100

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 

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 освіти (головний 
розпорядник/відповідальний виконавець)

Капітальний ремонт приміщень учбово-побутового корпусу в 
комунальному закладі «Навчально-виховне об’єднання I-III ступенів 
«Мрія» Кіровоградської міської ради Кіровоградської області», за 
адресою: вул. Євгена Тельнова, 45, м. Кропивницький

1 312 300

Капітальний ремонт окремих приміщень в комунальному закладі 
"Навчально-виховний комплекс "Загальноосвітній навчальний заклад І-
ІІІ ступенів № 26 - дошкільний навчальний заклад - дитячий юнацький 
центр "Зорецвіт" Кіровоградської міської ради Кіровоградської області» 
за адресою:  Студентський бульвар, 21, м. Кропивницький

1 551 800

Капітальний ремонт покрівлі комунального закладу «Навчально-виховне 
об’єднання "Спеціальна Загальноосвітня школа I-II ступенів                      
              № 1 – дошкільний навчальний заклад Кіровоградської міської 
ради Кіровоградської області" (коригування)

1 499 998

Капітальний ремонт приміщень санвузлів в комунальному закладі 
«Навчально-виховне об’єднання «Загальноосвітній навчальний заклад І-
ІІІ ступенів № 20 – дитячий юнацький центр «Сузір’я» Кіровоградської 
міської ради Кіровоградської області», за адресою: проспект Перемоги, 
16, м. Кропивницький

1 499 986

Капітальний ремонт приміщень санвузлів в комунальному закладі 
«Навчально-виховне об’єднання природничо-економіко-правовий             
                    ліцей – спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 8 – 
позашкільний центр Кіровоградської міської ради Кіровоградської 
області» за адресою:                                  вул. Бєляєва, 1, м. 
Кропивницький

1 499 822

Капітальний ремонт приміщень санвузлів в комунальному закладі 
«Навчально-виховне об’єднання «Загальноосвітній навчальний заклад І-
ІІІ ступенів № 16 – дитячий юнацький центр «Лідер» Кіровоградської 
міської ради Кіровоградської області», за адресою: провулок Фортечний, 
7,  м. Кропивницький

1 499 999



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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Код 
Програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевого 
бюджету

Код Типової 
програмної 

класифікації 
видатків та 

кредитуванн
я місцевого 

бюджету

Код 
Функціональ

ної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
бюджету

Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / 
відповідального виконавця, найменування бюджетної програми 

згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та 
кредитування 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, %

1100000 + 500 000

1117300 7300 Будівництво та регіональний розвиток + 500 000

1117325 7325 0443 2020 + 500 000 100

Х Х Х УСЬОГО Х Х Х Х + 4 611 000,41 Х

Управління молоді та спорту (головний 
розпорядник/відповідальний виконавець)

Будівництво споруд, установ та закладів 
фізичної культури і спорту

Капітальний ремонт адміністративного приміщення  КЗ "Комплексна 
дитячо-юнацька спортивна школа №2 Міської ради міста 
Кропивницького" за адресою: м. Кропивницький, вул. Курганна, 64

1 000 000
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