
   ПРОЄКТ № 4484   

МІСЬКА РАДА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО

СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

від «____» __________ 2020 року № ______

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, 97, 101 Бюджетного кодексу України,
статті  26  Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»,
розпорядження  голови  Кіровоградської  обласної  державної  адміністрації  від
22  жовтня  2020  року  №  694-р  «Про  розподіл  субвенції  на  забезпечення
подачею  кисню  ліжкового  фонду  закладів  охорони  здоров’я,  які  надають
стаціонарну медичну допомогу пацієнтам з гострою респіраторною хворобою
COVID –  19,  спричиненою  коронавірусом  SARS-CoV-2»,  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,  від  08  вересня  2020  року  №  3437,  від
06 жовтня 2020 року № 3539), а саме:

1)  внести зміни до додатків 1, 3 згідно з додатками 1, 3 до цього рішення;
2) затвердити джерела фінансування бюджету міста Кропивницького на

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

рішення, а саме:
«-  доходи бюджету міста у сумі 2 201 522 244,54  гривень, у тому числі

доходи загального фонду бюджету міста  – 2 093 962 516,54 гривень та доходи
спеціального  фонду  бюджету  міста  –  107 559 728  гривень  згідно  з
додатком 1 до цього рішення;



-  видатки бюджету  міста  у  сумі  2 260 617 533,55  гривень,  у  тому  числі
видатки загального фонду бюджету міста – 1 792 435 042,43 гривень та видатки
спеціального фонду бюджету міста – 468 182 491,12 гривень;

-  профіцит за  загальним  фондом  бюджету  міста  у  сумі
301 527 474,11  гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;

-  дефіцит за  спеціальним  фондом  бюджету  міста  у  сумі
360 622 763,12  гривень згідно з додатком 2 до цього рішення».

Міський голова    Андрій РАЙКОВИЧ

Любов Бочкова 35 83 20
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Додаток  1
до рішення Міської ради міста Кропивницького
"___" ________ 2020 року № _____

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

40000000 Офіційні трансферти +2 000 000 +2 000 000

41000000 Від органів державного управління +2 000 000 +2 000 000

41050000 Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам +2 000 000 +2 000 000

41051400

41055200 +2 000 000 +2 000 000

Разом доходів +2 000 000 +2 000 000

(грн)

 Найменування згідно                                                                         
                        з Класифікацією доходів бюджету

у тому числі 
бюджет 
розвитку

Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, 
сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова 
українська школа" за рахунок відповідної субвенції з 
державного бюджету

Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення подачею 
кисню ліжкового фонду закладів охорони здоров’я, які надають 
стаціонарну медичну допомогу пацієнтам з гострою 
респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою 
коронавірусом SARS-CoV-2 за рахунок відповідної субвенції з 
державного бюджету



Додаток 2

до рішення Міської ради міста Кропивницького

"___" _____________  2020 року № ______

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

51 096 218,01 -301 527 474,11 352 623 692,12 352 623 692,12

208000 
Фінансування за рахунок зміни залишків коштів 
бюджетів 

51 096 218,01 -301 527 474,11 352 623 692,12 352 623 692,12

у т.ч. за рахунок зміни залишку коштів 51 096 218,01 49 958 938,01 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  4 639 631,27 4 352 099,37 287 531,90 86 631,86

208400 
Кошти, що передаються із загального фонду бюджету 

до бюджету розвитку (спеціального фонду) 
-351 486 412,12 351 486 412,12 351 486 412,12

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

59 095 289,01 -301 527 474,11 360 622 763,12 360 622 763,12

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

51 096 218,01 -301 527 474,11 352 623 692,12 352 623 692,12

602000  51 096 218,01 -301 527 474,11 352 623 692,12 352 623 692,12

у т.ч. за рахунок зміни залишку коштів 51 096 218,01 49 958 938,01 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  4 639 631,27 4 352 099,37 287 531,90 86 631,86

602400 
Кошти, що передаються із загального фонду бюджету 

до бюджету розвитку (спеціального фонду) 
-351 486 412,12 351 486 412,12 351 486 412,12

59 095 289,01 -301 527 474,11 360 622 763,12 360 622 763,12
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Додаток  3
до рішення Міської ради міста Кропивницького
"___" _______  2020 року № ______

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

0600000

0611000 1000 Освіта

у тому числі за рахунок:

0611020 1020 0921

у тому числі за рахунок:

0700000 +2 000 000 +2 000 000 +2 000 000 +2 000 000

0712000 2000 +2 000 000 +2 000 000 +2 000 000 +2 000 000

у тому числі за рахунок:

+2 000 000 +2 000 000 +2 000 000 +2 000 000

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 
спожи-вання

видатки 
розвиткукомунальні 

послуги та 
енергоносії

оплат
а 

праці

комуна-
льні 

послуги 
та 

енерго-
носії

Управління освіти (головний 
розпорядник/відповідальний виконавець)

субвенції з обласного бюджету місцевим 
бюджетам на забезпечення якісної, сучасної 
та доступної загальної середньої освіти "Нова 
українська школа"

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

субвенції з обласного бюджету місцевим 
бюджетам на забезпечення якісної, сучасної 
та доступної загальної середньої освіти "Нова 
українська школа"

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

Охорона здоров'я 

субвенції з обласного бюджету на 
забезпечення подачею кисню ліжкового фонду 
закладів охорони здоров’я, які надають 
стаціонарну медичну допомогу пацієнтам з 
гострою респіраторною хворобою COVID – 
19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

0712010 2010 0731 +2 000 000 +2 000 000 +2 000 000 +2 000 000

у тому числі за рахунок:

+2 000 000 +2 000 000 +2 000 000 +2 000 000

Всього видатків +2 000 000 +2 000 000 +2 000 000 +2 000 000

Багатопрофільна стаціонарна медична допомога 
населенню

субвенції з обласного бюджету на 
забезпечення подачею кисню ліжкового фонду 
закладів охорони здоров’я, які надають 
стаціонарну медичну допомогу пацієнтам з 
гострою респіраторною хворобою COVID – 
19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2 
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