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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 14, 71, 72, 78, 97, 101, 103¹, 105 Бюджетного кодексу
України, статті  26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
розпорядження Кабінету Міністрів України від 19 травня 2021 року № 468-р
«Деякі питання розподілу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам
на  здійснення  заходів  щодо  соціально-економічного  розвитку  окремих
територій»,  рішення Кіровоградської  обласної  ради від  17 червня  2021 року
№ 113 «Про внесення змін до рішення обласної ради від 23 грудня 2020 року
№  16  «Про  обласний  бюджет  Кіровоградської  області  на  2021  рік»,
розпоряджень  голови  Кіровоградської  обласної  державної  адміністрації  від
24 червня 2021 року № 476-р «Про затвердження додаткового обсягу субвенції
з державного бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у
системі  охорони  здоров’я»,  від  24  червня  2021  року  №  478-р  «Про
затвердження  розподілу  обсягу  субвенції  з  державного  бюджету  місцевим
бюджетам на забезпечення якісної,  сучасної та доступної загальної середньої
освіти «Нова українська школа» на 2021 рік», враховуючи пропозиції головних
розпорядників бюджетних коштів, Кропивницька  міська рада 

В И Р І Ш И Л А:

1.  Внести  зміни  до  показників  бюджету  Кропивницької  міської
територіальної громади на 2021 рік, визначених у додатках  1, 3, 4, 5 до рішення
Кропивницької  міської  ради  від  22 грудня 2020 року  №  43  «Про  бюджет
Кропивницької  міської  територіальної  громади  на  2021  рік»  (зі  змінами,
внесеними  рішенням  Кропивницької  міської  ради  від  02  лютого  2021  року
№ 50, від 25 березня 2021 року № 170, від 20 травня 2021 року № 386), згідно з
додатками 1, 3, 4, 5.



2.  Залучити для фінансування видатків бюджету Кропивницької міської
територіальної  громади  залишки  коштів,  що  склалися  станом  на 01 січня 
2021 року, у сумі 11 759 108 гривень, у тому числі:

вільний  залишок  коштів  загального  фонду  бюджету –
11 319 808 гривень;

залишок  коштів  спеціального  фонду  (цільового  фонду  благоустрою та
розвитку міста) – 439 300 гривень.

Затвердити  джерела  фінансування  бюджету  Кропивницької  міської
територіальної  громади на 2021 рік у новій редакції  згідно з  додатком 2 до
цього рішення.

3. Затвердити розподіл видатків бюджету міської територіальної громади
на  реалізацію  місцевих  галузевих  програм  у  новій  редакції  у  сумі
1 977 048 649,79 гривень згідно з додатком 6 до цього рішення.

4.  Внести  зміни  до  текстової  частини  рішення  Кропивницької  міської
ради  від  22  грудня  2020  року  №  43  «Про  бюджет  Кропивницької  міської
територіальної громади на 2021 рік», а саме викласти у новій редакції:

абзаци 2, 3, 4, 5 пункту 1:
«доходи бюджету територіальної  громади у  сумі  2 417 549 823  гривень,

у  тому  числі  доходи  загального  фонду  бюджету територіальної  громади  –
2 256 104 497 гривень та доходи спеціального фонду бюджету територіальної
громади – 161 445 326 гривень, згідно з додатком 1 до цього рішення;

«видатки бюджету  територіальної  громади  у  сумі
2 479  448  695,79  гривень,  у  тому  числі  видатки  загального  фонду  бюджету
територіальної  громади  –  2 031 037  420,79  гривень  та  видатки  спеціального
фонду бюджету територіальної громади – 448 411 275 гривень;

профіцит  за  загальним  фондом бюджету  територіальної  громади у  сумі
225 067 076,21 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;

дефіцит за спеціальним фондом бюджету  територіальної громади у сумі
286 965 949 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення».

Міський голова Андрій РАЙКОВИЧ

Любов Бочкова 32 17 38
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Додаток 1

"____" ___________ 2021 року № ______

+ збільшено

- зменшено

11528000000

(код бюджету)

Код Усього Загальний фонд

Спеціальний фонд

усього

1 2 3 4 5 6

40000000 Офіційні трансферти +45 119 728 +20 119 728 +25 000 000 0

41000000 Від органів державного управління +45 119 728 +20 119 728 +25 000 000

41030000 Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам +10 430 025 +10 430 025

41034500 +6 000 000 +6 000 000

41035600 +4 430 025 +4 430 025

41050000 +34 689 703 +9 689 703 +25 000 000 +15 000 000

41051400 +6 031 203 +6 031 203

41052600 +10 000 000 +10 000 000

41053400 +15 000 000 +15 000 000 +15 000 000

41055000 +3 658 500 +3 658 500

Разом доходів +45 119 728 +20 119 728 +25 000 000 +15 000 000

до рішення Кропивницької міської ради

 Зміни до доходів бюджету Кропивницької міської територіальної громади на 2021 рік, 
визначених у додатку 1 до рішення Кропивницької міської ради  від 22 грудня 2020 року № 43  

"Про бюджет Кропивницької міської територіальної громади на 2021 рік"

(грн)

 Найменування згідно                                                                 
                                з Класифікацією доходів бюджету у тому числі бюджет 

розвитку

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на 
здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку 
окремих територій

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на 
створення мережі спеціалізованих служб підтримки осіб, 
які постраждали від домашнього насильства та/або 
насильства за ознакою статі

Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим 
бюджетам

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 фінансове забезпечення 
будівництва, реконструкції, ремонту і утримання 
автомобільних доріг загального користування місцевого 
значення, вулиць і доріг комунальної власності у 
населених пунктах за рахунок відповідної субвенції з 
державного бюджету 

Субвенція з місцевого бюджету на виконання 
інвестиційних проектів

Субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки 
окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я за 
рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 



Додаток 2

"___" ______________  2021 року № ___

11528000000
(код бюджету)

Код Усього Загальний фонд

Спеціальний фонд

усього

1 2 3 4 5 6

Фінансування за типом кредитора

200000 Внутрішнє фінансування

202000

202200

282,37 202,67

0,00

0

0

Х Загальне фінансування

Фінансування за типом боргового зобов'язання

0

401100

401102

0

Фінансування за активними операціями

Зміни обсягів бюджетних коштів

282,37 202,67

0,00

Х Загальне фінансування

до рішення Кропивницької міської ради 

Фінансування бюджету Кропивницької міської територіальної громади на 2021 рік,  визначене у додатку 2 до 
рішення Кропивницької міської ради від 22 грудня 2020 року № 43 (нова редакція)

(грн)

Найменування згідно з Класифікацією фінансування 
бюджету

у тому числі 
бюджет 
розвитку

65 603 512,79 -225 067 076,21 290 670 589 289 836 689

Фінансування за рахунок позик банківських установ  36 142 000 36 142 000 36 142 000

Фінансування за рахунок інших банків  36 142 000 36 142 000 36 142 000

202210  Одержано позик  51 702 000 51 702 000 51 702 000

202220  Погашено позик  -15 560 000 -15 560 000 -15 560 000

208000 
Фінансування за рахунок зміни залишків коштів 
бюджетів 

29 461 512,79 -225 067 076,21 254 528 589 253 694 689

у т.ч. за рахунок зміни залишку коштів 29 461 512,79 25 603 297,79 3 858 215 3 024 315

208100  На початок періоду  31 553 017,12 27 694 519,75 3 858 497,37 3 024 517,67

208200  На кінець періоду  2 091 504,33 2 091 221,96

208400 
Кошти, що передаються із загального фонду бюджету 

до бюджету розвитку (спеціального фонду) 
-250 670 374 250 670 374 250 670 374

300000  Зовнішнє фінансування  -3 704 640 -3 704 640 -3 704 640

301000 
Позики, надані міжнародними фінансовими 
організаціями

-3 704 640 -3 704 640 -3 704 640

301100  Одержано позик  1 500 000 1 500 000 1 500 000

301200  Погашено позик  -5 204 640 -5 204 640 -5 204 640

61 898 872,79 -225 067 076,21 286 965 949 286 132 049

400000  Фінансування за борговими операціями  32 437 360 32 437 360 32 437 360

401000  Запозичення  53 202 000 53 202 000 53 202 000

Внутрішні запозичення  51 702 000 51 702 000 51 702 000

Середньострокові зобов'язання  51 702 000 51 702 000 51 702 000

401200  Зовнішні запозичення  1 500 000 1 500 000 1 500 000

401201  Довгострокові зобов'язання  1 500 000 1 500 000 1 500 000

402000  Погашення  -20 764 640 -20 764 640 -20 764 640

402100  Внутрішні зобов'язання  -15 560 000 -15 560 000 -15 560 000

402102  Середньострокові зобов'язання  -15 560 000 -15 560 000 -15 560 000

402200  Зовнішні зобов'язання  -5 204 640 -5 204 640 -5 204 640

402201  Довгострокові зобов'язання  -5 204 640 -5 204 640 -5 204 640

600 000 29 461 512,79 -225 067 076,21 254 528 589 253 694 689

602000  29 461 512,79 -225 067 076,21 254 528 589 253 694 689

у т.ч. за рахунок зміни залишку коштів 29 461 512,79 25 603 297,79 3 858 215 3 024 315

602100  На початок періоду  31 553 017,12 27 694 519,75 3 858 497,37 3 024 517,67

602200  На кінець періоду  2 091 504,33 2 091 221,96

602400 
Кошти, що передаються із загального фонду бюджету 

до бюджету розвитку (спеціального фонду) 
-250 670 374 250 670 374 250 670 374

61 898 872,79 -225 067 076,21 286 965 949 286 132 049



Додаток  3

"___"____________  2021 року № ____

Зміни до РОЗПОДІЛУ

11528000000 + збільшено

(код бюджету) - зменшено

Загальний фонд Спеціальний фонд

Разом
усього

з них

усього

з них

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

0200000 Виконавчий комітет міської ради +2 791 000 +2 791 000 +2 791 000

0210100 0100 Державне управління +1 660 000 +1 660 000 +1 660 000

0210150 0150 0111 +1 660 000 +1 660 000 +1 660 000

0218200 8200 Громадський порядок та безпека +350 000 +350 000 +350 000

0218230 8230 0380 Інші заходи громадського порядку та безпеки +350 000 +350 000 +350 000

0218400 8400 Засоби масової інформації +281 000 +281 000 +281 000

0218420 8420 0830 Інші заходи у сфері засобів масової інформації +281 000 +281 000 +281 000

0219800 9800 0180 +500 000 +500 000 +500 000

0600000 Управління освіти +5 928 203 +5 928 203 +103 000 +103 000 +103 000 +6 031 203

0611000 1000 Освіта +5 928 203 +5 928 203 +103 000 +103 000 +103 000 +6 031 203

0611020 1020 -1 274 539 -1 274 539 -1 274 539

0611021 1021 0921 -1 374 539 -1 374 539 -1 374 539

0611022 1022 0922 +100 000 +100 000 +100 000

0611140 1140 -30 900 -30 900 -30 900 -30 900

0611142 1142 0990 Інші програми та заходи у сфері освіти -30 900 -30 900 -30 900 -30 900

до рішення Кропивницької міської ради

               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"

(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

видат-
ки 

розви-
тку

у тому числі 
бюджет 
розвитку

видатки 
спожи-
вання

видатки 
розвиткуоплата 

праці

комуна-
льні 

послуги 
та 

енерго-
носії

опла-та 
праці

комуна-
льні 

послуги 
та 

енерго-
носії

Організаційне, інформаційно-аналітичне та 
матерально-технічне забезпечення діяльності 
міської ради

Субвенція з місцевого бюджету державному 
бюджету на виконання програм соціально-
економічного розвитку регіонів

Надання загальної середньої освіти за рахунок 
коштів місцевого бюджету

Надання загальної середньої освіти закладами 
загальної середньої освіти

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

Інші програми, заклади та заходи у сфері 
освіти



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

0611180 1180 +7 202 742 +7 202 742 +133 900 +133 900 +133 900 +7 336 642

0611181 1181 0990 +1 274 539 +1 274 539 +30 900 +30 900 +30 900 +1 305 439

0611182 1182 0990 +5 928 203 +5 928 203 +103 000 +103 000 +103 000 +6 031 203

0700000 Управління охорони здоров’я +3 658 500 +3 658 500 +6 000 000 +6 000 000 +6 000 000 +9 658 500

0712000 2000 +3 658 500 +3 658 500 -180 000 -180 000 -180 000 +3 478 500

у тому числі за рахунок:

+3 658 500 +3 658 500 +3 658 500

0712010 2010 0731 -180 000 -180 000 -180 000 -180 000

0712144 2144 0763 +3 658 500 +3 658 500 +3 658 500

у тому числі за рахунок:

+3 658 500 +3 658 500 +3 658 500

0717300 7300 Будівництво та регіональний розвиток +6 180 000 +6 180 000 +6 180 000 +6 180 000

0717363 7363 0490 +6 180 000 +6 180 000 +6 180 000 +6 180 000

у тому числі за рахунок:

+6 000 000 +6 000 000 +6 000 000 +6 000 000

0800000 Департамент соціальної політики +1 119 105 +1 119 105 +135 700 +4 479 995 +4 479 995 +4 479 995 +5 599 100

0810100 0100 Державне управління +215 575 +215 575 +176 700 +215 575

0810160 0160 0111 +215 575 +215 575 +176 700 +215 575

0813000 3000 Соціальний захист та соціальне забезпечення +903 530 +903 530 -41 000 +4 430 025 +4 430 025 +4 430 025 +5 333 555

0813121 3121 1040 -49 970 -49 970 -41 000 -49 970

Виконання заходів, спрямованих на 
забезпечення якісної, сучачної та доступної 
загальної середньої освіти "Нова українська 
школа"

Співфінансування заходів, що реалізуються за 
рахунок субвенції з державного бюджету 
місцевим бюджетам на забезпечення якісної, 
сучасної та доступної загальної середньої освіти 
"Нова українська школа"

Виконання заходів, спрямованих на забезпечення 
якісної, сучасної та доступної загальної середньої 
освіти "Нова українська школа" за рахунок 
субвенції з державного бюджету місцевим 
бюджетам

Охорона здоров'я 

субвенції з обласного бюджету місцевим 
бюджетам на здійснення підтримки окремих 
закладів у системі охорони здоров'я

Багатопрофільна стаціонарна медична допомога 
населенню

Централізовані заходи з лікування хворих на 
цукровий та нецукровий діабет

субвенції з обласного бюджету місцевим 
бюджетам на здійснення підтримки окремих 
закладів у системі охорони здоров'я

Виконання інвестиційних проєктів в рамках 
здійснення заходів щодо соціально-економічного 
розвитку окремих територій

субвенції з державного бюджету на здійснення 
заходів щодо соціально-економічного розвитку 
окремих територій

Керівництво і управління у сфері соціальної 
політики

Утримання та забезпечення діяльності центрів 
соціальних служб 



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

0813124 3124 1040 +4 430 025 +4 430 025 +4 430 025 +4 430 025

+4 430 025 +4 430 025 +4 430 025 +4 430 025

0813160 3160 1010 +953 500 +953 500 +953 500

0817300 7300 Будівництво та регіональний розвиток +49 970 +49 970 +49 970 +49 970

0817323 7323 0443 Будівництво установ та закладів соціальної сфери +49 970 +49 970 +49 970 +49 970

1200000 +1 150 000 +1 150 000 +409 830 +9 289 300 -1 150 000 +9 289 300 +10 439 300

1210100 0100 Державне управління +500 000 +500 000 +409 830 +500 000

1210160 0160 0111 +500 000 +500 000 +409 830 +500 000

1216000 6000 Житлово-комунальне господарство +650 000 +650 000 -1 150 000 -1 150 000 -1 150 000 -500 000

1216011 6011 0610 +650 000 +650 000 -650 000 -650 000 -650 000

1216030 6030 0620 -500 000 -500 000 -500 000 -500 000

1217400 7400 +10 000 000 +10 000 000 +10 000 000

1217462 7462 0456 +10 000 000 +10 000 000 +10 000 000

1217600 7600 +439 300 +439 300 +439 300

1217691 7691 0490 +439 300 +439 300 +439 300

1500000 Управління капітального будівництва +15 000 000 +15 000 000 +15 000 000 +15 000 000

1517300 7300 Будівництво та регіональний розвиток +15 000 000 +15 000 000 +15 000 000 +15 000 000

1517322 7322 0443 Будівництво медичних установ та закладів +15 000 000 +15 000 000 +15 000 000 +15 000 000

у тому числі за рахунок:

+15 000 000 +15 000 000 +15 000 000 +15 000 000

Створення та забезпечення діяльності 
спеціалізованих служб підтримки осіб, які 
постраждали від домашнього насильства та/або 
насильства за ознакою статі

з них за рахунок субвенції з державного бюджету 
місцевим бюджетам на створення мережі 
спеціалізованих служб підтримки осіб, які 
постраждали від домашнього насильства та/або 
насильства за ознакою статі

Надання соціальних гарантій фізичним особам, 
які надають соціальні послуги громадянам 
похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з 
інвалідністю, хворим, які не здатні до 
самообслуговування і потребують сторонньої 
допомоги

Головне управління житлово-комунального 
господарства 

Керівництво і управління у сфері житлово-
комунального господарства

Експлуатація та технічне обслуговування житлового 
фонду

Організація благоустрою населених пунктів

Транспорт та транспортна інфраструктура, 
дорожнє господарство

Утримання та розвиток автомобільних доріг  та 
дорожньої інфраструктури за рахунок субвенції з  
державного бюджету

Інші програми та заходи, пов'язані з 
економічною діяльністю

Виконання заходів за рахунок цільових фондів, 
утворених органами місцевого самоврядування

субвенції з місцевого бюджету на виконання 
інвестиційних проєктів



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

1900000 Управління розвитку транспорту та зв'язку +7 300 000 +7 300 000 +7 300 000

1913000 3000 Соціальний захист та соціальне забезпечення +7 300 000 +7 300 000 +7 300 000

1913033 3033 1070 +3 285 000 +3 285 000 +3 285 000

1913036 3036 1070 +4 015 000 +4 015 000 +4 015 000

3600000 +275 308 +275 308 +280 580 +275 308

3610100 0100 Державне управління +355 308 +355 308 +280 580 +355 308

3610160 0160 0111 +355 308 +355 308 +280 580 +355 308

3617100 7100 -80 000 -80 000 -80 000

3617130 7130 0421 Здійснення заходів із землеустрою -80 000 -80 000 -80 000

3700000 Фінансове управління -215 575 -215 575 -215 575

3719700 9700 -215 575 -215 575 -215 575

3719770 9770 0180 -215 575 -215 575 -215 575

Всього видатків +22 006 541 +22 006 541 +826 110 +34 872 295 +24 432 995 +34 872 295 +56 878 836

Компенсаційні виплати на пільговий проїзд 
автомобільним транспортом окремим категоріям 
громадян

Компенсаційні виплати на пільговий проїзд 
електротранспортом окремим категоріям 
громадян

Управління земельних відносин та охорони 
навколишнього природного середовища 

Керівництво і управління у сфері земельних 
відносин та охорони навколишнього природного 
середовища

Сільське, лісове, рибне господарство та 
мисливство

Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим 
бюджетам на здійснення програм та заходів за 
рахунок коштів  місцевих бюджетів

Інші субвенції з місцевого бюджету (бюджетам 
районних у місті рад)



                                                           Додаток 4

                                                           "___"___________  2021 року № ___

Зміни до МІЖБЮДЖЕТНИХ ТРАНСФЕРТІВ, 

11528000000 + збільшено
 (код бюджету) - зменшено

Усього

І. Трансферти до загального фонду бюджету

41034500 +6 000 000

41035600 +4 430 025

99000000000   Державний бюджет України +10 430 025

41051400 +6 031 203

41055000 +3 658 500

11100000000 Обласний бюджет Кіровоградської області +9 689 703

ІІ. Трансферти до спеціального фонду бюджету

41040200 +10 000 000

41053400 +15 000 000

11100000000 Обласний бюджет Кіровоградської області +25 000 000

Х УСЬОГО за розділами І, ІІ, у тому числі: +45 119 728

Х загальний фонд +20 119 728

Х спеціальний фонд +25 000 000

                                                           до рішення Кропивницької міської ради

визначених у додатку 4  до рішення Кропивницької міської ради від 22 грудня 2020 року  № 43 
"Про бюджет Кропивницької міської територіальної громади на 2021 рік"

1. Показники міжбюджетних трансфертів з інших бюджетів

(грн)

Код Класифікації 
доходу бюджету/ 

Код бюджету

Найменування трансферту/ Найменування бюджету - надавача міжбюджетного 
трансферту

1. Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на 
здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих 
територій

2. Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на 
створення мережі спеціалізованих служб підтримки осіб, які 
постраждали від домашнього насильства та/або насильства за 
ознакою статі

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

2. Субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки 
окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я за рахунок 
відповідної субвенції з державного бюджету 

1. Субвенція з місцевого бюджету на фінансове забезпечення 
будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних 
доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг 
комунальної власності у населених пунктах за рахунок відповідної 
субвенції з державного бюджету (на фінансування об'єкта 
"Капітальний ремонт вул. Василя Нікітіна, м. Кропивницький")  

2. Субвенція з місцевого бюджету на виконання інвестиційних 
проєктів (на фінансування об"єкту "Реконструкцію операційного 
блоку КНП "Міська лікарня швидкої медичної допомоги", м. 
Кропивницький, вул. Короленка, 56")



Усього

219800 9800 +500 000

99000000000 Державний бюджет України +500 000

3719770 9770 2.Інші субвенції з місцевого бюджету: -215 575

на житлово-комунальне господарство -215 575

11528602000 -80 500

на житлово-комунальне господарство -80 500

11528601000 -135 075

на житлово-комунальне господарство -135 075

Х Х УСЬОГО за розділом І, у тому числі: -284 425

Х Х загальний фонд -284 425

2. Показники міжбюджетних трансфертів іншим бюджетам

Код Програмної 
класифікації видатків 

та кредитування 
місцевого бюджету/ 

Код бюджету

Код Типової 
програмної 

класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевого 
бюджету

Найменування трансферту/ Найменування бюджету- отримувача 
міжбюджетного трансферту

І. Трансферти із загального фонду бюджету Кропивницької міської територіальної громади

1.Субвенція з місцевого бюджету державному 
бюджету на виконання програм соціально-
економічного розвитку регіонів  (для Державного 
пожежно-рятувального загону ГУ ДСНС України в 
Кіровоградській області)

1) Бюджет Подільського району у місті 
Кропивницький:

2) Бюджет Фортечного району у місті 
Кропивницький:



Додаток 5

"____"____________ 2021 року № _____

11528000000 + збільшено
(код бюджету) - зменшено

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0700000 Управління охорони здоров’я +6 180 000

0717300 7300 Будівництво та регіональний розвиток +6 180 000

0717363 7363 0490 +6 180 000

у тому числі за рахунок:

+6 000 000

+180 000

2021 5 541 400 +5 541 400 100

у тому числі за рахунок:

+ 5 380 000

+161 400

2021 638 600 +638 600 100

у тому числі за рахунок:

+ 620 000

+18 600

до рішення Кропивницької міської ради

Зміни до розподілу коштів бюджету розвитку на здійснення заходів на будівництво, реконструкцію і реставрацію, капітальний ремонт  об'єктів виробничої, комунікаційної та 
соціальної інфраструктури  за об'єктами, визначених у додатку 5  до рішення Кропивницької міської ради від 22 грудня 2020 року № 43 "Про бюджет Кропивницької міської 

територіальної громади на 2021 рік"

Код Програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевого 
бюджету

Код Типової 
програмної 

класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевого 
бюджету

Код 
Функціональ

ної 
класифікації 
видатків та 

кредитуванн
я бюджету

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

Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого 
бюджету

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

Загальна 
тривалість 

будівництва  
(рік початку і 
завершення)

Загальна вартість 
будівництва, 

гривень

Рівень 
виконання 

робіт на 
початок  

бюджетног
о періоду, 

%

Обсяг видатків 
бюджету розвитку, які 

спрямовуються на 
будівництво об'єкта у 
бюджетному періоді, 

гривень

Рівень 
готовності 
об'єкта на 

кінець 
бюджетног
о періоду, 

%

Виконання інвестиційних проектів в рамках 
здійснення заходів щодо соціально-
економічного розвитку окремих територій

субвенції з державного бюджету на здійснення 
заходів щодо соціально-економічного розвитку 
окремих територій

співфінансування з бюджету громади

Придбання кисневого генератора для комунального некомерційного підприємства 
“Центральна міська лікарня” Міської ради міста Кропивницького”, 
м. Кропивницький, вул. Ушакова, 3-а

субвенції з державного бюджету на здійснення заходів щодо соціально-
економічного розвитку окремих територій

співфінансування з бюджету громади

Придбання імунохемілюмінісцентного аналізатора для комунального 
некомерційного підприємства “Міський пологовий будинок з функціями 
перинатального центру ІІ рівня” Міської ради міста Кропивницького”, м. 
Кропивницький, вул. Олени Журливої, 1

субвенції з державного бюджету на здійснення заходів щодо соціально-
економічного розвитку окремих територій

співфінансування з бюджету громади



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0800000 Департамент соціальної політики +49 970

0817300 7300 Будівництво та регіональний розвиток +49 970

0817323 7323 0443 2021 +49 970 100

1500000 Управління капітального будівництва +15 000 000

1517300 7300 Будівництво та регіональний розвиток +15 000 000

1517322 7322 0443 Будівництво медичних установ та закладів +15 000 000

2019-2022 1,2 26,2

2019-2022 1,2 +26 871 800 57,7

+15 000 000

Х Х Х УСЬОГО Х Х Х Х +21 229 970 Х

Будівництво установ та закладів соціальної 
сфери

Капітальний ремонт комунального закладу "Кропивницький міський притулок для 
осіб, які постраждалі від домашнього насильства та/або насильства за ознакою 
статі", вул. Олени Телеги, 57-г (на виготовлення проєктно-кошторисної 
документації)

49 970

Реконструкція операційного блоку КЗ "Кіровоградська міська лікарня швидкої 
медичної допомоги", вул. Короленка, 56

47 529 170 -11 871 800

Реконструкція операційного блоку КНП "Міська лікарня швидкої медичної 
допомоги", вул. Короленка, 56

47 529 170

з них за рахунок субвенції з місцевого бюджету на виконання інвестиційних 
проєктів



Додаток 6

"___"_____________ 2021 року № __

11528000000
(код бюджету)

Найменування місцевої програми Усього

Спеціальний фонд

усього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0200000 Виконавчий комітет міської ради

0210100 0100 Державне управління

0210150 0150

0210160 0160 0111 Керівництво і управління у сфері виконання судових рішень

0210180 0180 0133 Інша діяльність у сфері державного управління

0210180 0180 0133 Інша діяльність у сфері державного управління

0210180 0180 0133 Інша діяльність у сфері державного управління

0210180 0180 0133 Інша діяльність у сфері державного управління

0217500 7500 Зв'язок, телекомунікації та інформатика

0217530 7530 0460 Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики

0218100 8100 0 0

0218110 8110 0320

0218200 8200 Громадський порядок та безпека

0218210 8210 0380 Муніципальні формування з охорони громадського порядку

0218220 8220 0380 Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення

0218230 8230 0380 Інші заходи громадського порядку та безпеки

0218400 8400 Засоби масової інформації

0218420 8420 0830 Інші заходи у сфері засобів масової інформації

0219800 9800 0180

до рішення Кропивницької міської ради

Розподіл витрат бюджету Кропивницької міської територіальної громади на реалізацію місцевих програм у 2021 році, 

визначений у додатку 6 до рішення Кропивницької міської ради від 22 грудня 2020 року № 43, (нова редакція)

(грн)

Код Програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевого 
бюджету

Код Типової 
програмної 

класифікації 
видатків та 

кредитуванн
я місцевого 

бюджету

Код 
Функціонал

ь- ної 
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

Дата і номер 
документа, 

яким 
затверджено 

місцеву 
програму

Загальний                    
фонд у тому числі 

бюджет розвитку

12 326 979 9 736 182 2 590 797 2 590 797

795 079 647 482 147 597 147 597

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне 
забезпечення діяльності міської ради

Програма  розвитку  місцевого електронного урядування на 2019- 2021 роки    
(зі змінами) 50 000 50 000 50 000

Програма виконання судових рішень про стягнення коштів з виконавчого 
комітету Кропивницької міської ради на 2019-2021 роки

18.12.2019 
№ 3061 50 000 50 000

Програма фінансового забезпечення нагородження відзнаками   міської ради та 
виконавчого комітету міста Кропивницького на 2019 - 2021 роки 

31.01.2019 
№ 2284 264 914 167 317 97 597 97 597

Програма з розвитку і управління персоналом в Кропивницькій міській раді на 
2020-2022 роки

14.02.2020 
№ 3118 100 415 100 415

Програма сприяння розвитку громадського суспільства в місті 
Кропивницькому на 2020-2022 роки "Діалог"

14.02.2020 
№ 3125 205 500 205 500

Програма забезпечення умов діяльності депутатів міської ради на 2021-2023 
роки

02.02.2021 
№94 124 250 124 250

2 289 400 2 147 400 142 000 142 000

Програма  розвитку  місцевого електронного урядування на 2019- 2021 роки (зі 
змінами)

31.01.2019 
№ 2285 2 289 400 2 147 400 142 000 142 000

Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій 
техногенного та природного характеру 300 000 300 000

Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків 
стихійного лиха

Програма запобігання надзвичайним ситуаціям та ліквідації їх наслідків на 
2019-2021 роки

31.01.2019 
№ 2275 300 000 300 000

5 961 500 3 660 300 2 301 200 2 301 200

Комплексна програма діяльності міської дружини міста Кропивницького на 
2019-2021 роки

31.01.2019 
№ 2281 1 990 000 1 990 000

Програма територіальної оборони та підтримання постійної мобілізаційної 
готовності міста Кропивницького на 2019-2021 роки

31.01.2019 
№ 2279 393 500 292 300 101 200 101 200

Міська програма профілактики та протидії злочинності "Безпечне місто" на 
2021-2023 роки

02.02.2021 
№ 93 3 578 000 1 378 000 2 200 000 2 200 000

2 481 000 2 481 000

Програма висвітлення діяльності Кропивницької міської ради та її виконавчого 
комітету на 2020-2022 роки

14.02.2020 
№ 3113 2 461 000 2 461 000

Програма боротьби з амброзією полинолистою на території міста 
Кропивницького на 2019-2023 роки 

07.05.2019 
№ 2499 20 000 20 000

Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на 
виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів

Програма запобігання надзвичайним ситуаціям та ліквідації їх наслідків на 
2019-2021 роки

06.10.2020 
№3542 500 000 500 000



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0600000

0611000 1000 Освіта

0611010 1010 0910 Надання дошкільної освіти 0

0611020 1020 0

0611021 1021 0921

0611022 1022 0922

0611025 1025 0922

0611030 1030 Надання загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції 0

0611031 1031 0921

0611032 1032 0922

0611035 1035 0922

0611060 1060

0611061 1061 0921

0611070 1070 0960 0

0611090 1090 0

0611091 1091 0930

0611092 1092 0930

0611140 1140 Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти

0611141 1141 0990 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти

0611142 1142 0990 Інші програми та заходи у сфері освіти

0611150 1150

0611151 1151 0990

0611152 1152 0990

0611160 1160 0990

Управління освіти 1 146 622 015,79 1 130 559 579,79 16 062 436 16 062 436

1 146 572 015,79 1 130 509 579,79 16 062 436 16 062 436

 Програма розвитку освіти міста Кропивницького на 2021-2025 роки
02.02.2021 

№95

346 239 900 346 239 900

Надання загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого 
бюджету 185 911 927 185 911 927

Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої 
освіти 180 025 127 180 025 127

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

3 517 300 3 517 300

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

2 369 500 2 369 500

432 077 000 432 077 000

Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої 
освіти 413 069 400 413 069 400

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

13 590 600 13 590 600

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

5 417 000 5 417 000

Надання загальної середньої освіти за рахунок залишку коштів за 
освітньою субвенцією (крім залишку коштів, що мають цільове 
призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів 
України у попередньому бюджетному періоді, а також коштів, 
необхідних для забезпечення безпечного навчального процесу у 
закладах загальної середньої освіти)

8 111 704,21 7 514 958,21 596 746 596 746

Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої 
освіти 8 111 704,21 7 514 958,21 596 746 596 746

Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із 
позашкільної роботи з дітьми 44 607 400 44 607 400

Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) 
освіти та іншими закладами освіти 84 429 200 84 429 200

Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) 
освіти та іншими закладами освіти за рахунок коштів місцевого 
бюджету

70 908 900 70 908 900

Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) 
освіти та іншими закладами освіти за рахунок освітньої субвенції 13 520 300 13 520 300

25 129 795 10 386 270 14 743 525 14 743 525

10 326 540 10 326 540

14 803 255 59 730 14 743 525 14 743 525

Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів 6 991 820 6 991 820

Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок 
коштів місцевого бюджету 1 066 000 1 066 000

Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок 
освітньої субвенції 5 925 820 5 925 820

Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних 
працівників 3 641 330 3 641 330



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0611180 1180

0611181 1181 0990 30 900 30 900

0611182 1182 0990 103 000 103 000

0611200 1200 0990

0611210 1210 0990

0617500 7500 Зв'язок, телекомунікації та інформатика 0 0

0617530 7530 0460 Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики 0

0700000

0712000 2000

0712010 2010 0731 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню

Програма розвитку галузі охорони здоров'я на 2021-2025 роки

0712030 2030 0733 0

0712080 2080 0721 0

0712100 2100 0722 Стоматологічна допомога населенню 0

0712111 2111 0726 0

0712113 2113 0721 0

0712144 2144 0763

0712151 2151 0763 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров'я

0717300 7300 Будівництво та регіональний розвиток

0717322 7322 0443 Будівництво медичних установ та закладів

0717363 7363 0490

0717500 7500 Зв'язок, телекомунікації та інформатика

0717530 7530 0460 Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики

0800000 Департамент соціальної політики 

0813000 3000 Соціальний захист та соціальне забезпечення

0813031 3031 1030

0813032 3032 1070
Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку

Виконання заходів, спрямованих на забезпечення якісної, сучачної та 
доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа"

 Програма розвитку освіти міста Кропивницького на 2021-2025 роки 02.02.2021 
№95

7 336 642 7 202 742 133 900 133 900

Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з 
державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, 
сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська 
школа"

1 305 439 1 274 539

Виконання заходів, спрямованих на забезпечення якісної, сучасної та 
доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" за 
рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам

6 031 203 5 928 203

Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим 
бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими 
освітніми потребами

1 747 549 1 159 284 588 265 588 265

Надання освіти за рахунок залишку коштів за субвенцією з державного 
бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам 
з особливими освітніми потребами

347 748,58 347 748,58

50 000 50 000

Програма  розвитку  місцевого електронного урядування на 2019- 2021 роки    
(зі змінами)

31.01.2019 
№ 2285 50 000 50 000

Управління охорони здоров’я 98 285 715 66 854 900 31 430 815 31 430 815

Охорона здоров'я 87 208 783 66 742 000 20 466 783 20 466 783

02.02.2021 
№92

49 996 883 29 530 100 20 466 783 20 466 783

Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та 
новонародженим 4 202 300 4 202 300

Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім первинної 
медичної допомоги 12 820 900 12 820 900

2 518 200 2 518 200

Первинна медична допомога населенню, що надається центрами 
первинної медичної (медико-санітарної) допомоги 4 800 000 4 800 000

Первинна медична допомога населенню, що надається амбулаторно-
поліклінічними закладами (відділеннями) 500 000 500 000

Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та 
нецукровий діабет 10 975 500 10 975 500

1 395 000 1 395 000

10 918 032 10 918 032 10 918 032

4 738 032 4 738 032 4 738 032

Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо 
соціально-економічного розвитку окремих територій 6 180 000 6 180 000 6 180 000

158 900 112 900 46 000 46 000

Програма  розвитку  місцевого електронного урядування на 2019- 2021 роки  (зі 
змінами)

31.01.2019 
№ 2285 158 900 112 900 46 000 46 000

49 798 825 45 319 330 4 479 495 4 479 495

49 749 355 45 319 330 4 430 025 4 430 025

Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до 
законодавства Програма соціального захисту та соціальної підтримки окремих категорій 

населення міста на 2017-2022 роки
17.01.2017    

№ 760

224 900 224 900

563 400 563 400



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0813104 3104 1020

0813105 3105 1010

0813121 3121 1040 Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб

0813124 3124 1040

0813160 3160 1010

0813191 3191 1030 Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці

0813192 3192 1030

0813242 3242 1090 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

0817300 7300 Будівництво та регіональний розвиток

0817323 7323 0443 Будівництво установ та закладів соціальної сфери

0900000 Управління з питань захисту прав дітей

0913000 3000 Соціальний захист та соціальне забезпечення 0 0

0913112 3112 1040 Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту

0916000 6000 Житлово-комунальне господарство 0

0916083 6083 0610

0917500 7500 Зв'язок, телекомунікації та інформатика

0917530 7530 0460 Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики

1000000

1011000 1000 Освіта 0

1011080 1080 0960 Надання спеціальної освіти мистецькими школами

1014000 4000 Культура і мистецтво

1014030 4030 0824 Забезпечення діяльності бібліотек

1014082 4082 0829 Інші заходи в галузі культури і мистецтва

1017600 7600 Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю 0 0

1017622 7622 0470 Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів

Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання 
громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим 
віком, хворобою, інвалідністю

Програма соціального захисту та соціальної підтримки окремих категорій 
населення міста на 2017-2022 роки

17.01.2017    
№ 760 19 755 700 19 755 700

Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з 
інвалідністю

Програма соціального захисту та соціальної підтримки окремих категорій 
населення міста на 2017-2022 роки

17.01.2017    
№ 760 3 874 000 3 874 000

Міська програма соціальної підтримки, розвитку та становлення сімей, дітей та 
молоді м. Кропивницького на 2020 - 2022 роки

14.02.2020 
№ 3130 8 947 830 8 947 830

Створення та забезпечення діяльності спеціалізованих служб 
підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або 
насильства за ознакою статі

Програма соціального захисту та соціальної підтримки окремих категорій 
населення міста на 2017-2022 роки

17.01.2017    
№ 760

4 430 025 4 430 025 4 430 025

Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні 
послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з 
інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і 
потребують сторонньої допомоги

1 653 500 1 653 500

390 700 390 700

Надання фінансової підтримки громадським об'єднанням  ветеранів і 
осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість 200 000 200 000

Комплексна програма підтримки учасників антитерористичної операції, 
операції Об"єднаних сил в східних областях України та членів їх сімей на 2017 

- 2022 роки

17.01.2017 
№ 759 4 305 000 4 305 000

Програма соціального захисту та соціальної підтримки окремих категорій 
населення міста на 2017-2022 роки

17.01.2017    
№ 760 5 404 300 5 404 300

49 470 49 470 49 470

Програма соціального захисту та соціальної підтримки окремих категорій 
населення міста на 2017-2022 роки

17.01.2017    
№ 760 49 470 49 470 49 470

1 218 342 277 600 940 742 940 742

241 500 241 500

Програма соціально - правового захисту дітей, профілактики правопорушень у 
дитячому середовищі та популяризації сімейних форм виховання на 2020 -2022 

роки

14.02.2020 
№ 3107 241 500 241 500

898 742 898 742 898 742

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

Програма забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського 
піклування, та осіб з їх числа  на 2019-2021 роки

31.01.2019 
№ 2282 898 742 898 742 898 742

78 100 36 100 42 000 42 000
Програма  розвитку  місцевого електронного урядування на 2019- 2021 роки  (зі 

змінами)
31.01.2019 

№ 2285 78 100 36 100 42 000 42 000

Управління культури і туризму 1 980 000 1 750 000 230 000 230 000

Програма  розвитку культури в м. Кропивницькому на 2021-2025 роки 02.02.2021 
№96

100 000 100 000 100 000

100 000 100 000 100 000

1 580 000 1 450 000 130 000 130 000

130 000 130 000 130 000

1 450 000 1 450 000

300 000 300 000

Програма розвитку туристичної галузі міста Кропивницького на 2020-2022 
роки

14.02.2020 
№ 3121 300 000 300 000



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1100000 Управління молоді та спорту

1113000 3000 Соціальний захист та соціальне забезпечення 0 0

1113133 3133 1040 Інші заходи та заклади молодіжної політики Міська програма "Молодь" на 2021-2023 роки 

1113140 3140 1040 Міська програма відпочинку та оздоровлення дітей на 2021 - 2023 роки

1113210 3210 1050 Організація та проведення громадських робіт Міська програма "Молодь" на 2021-2023 роки 

1113242 3242 1090 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення Міська програма підтримки сімей на 2021-2023 роки

1115000 5000

1115011 5011 0810

1115012 5012 0810

1115031 5031 0810

1115041 5041 0810 Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд

1115061 5061 0810

1115062 5062 0810

1116000 6000 Житлово-комунальне господарство

1116082 6082 0610 Міська програма підтримки сімей на 2021-2023 роки

1117300 7300 Будівництво та регіональний розвиток

1117325 7325 0443

1117500 7500 Зв'язок, телекомунікації та інформатика

1117530 7530 0460 Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики

1200000 Головне управління житлово-комунального господарства 

1213000 3000 Соціальний захист та соціальне забезпечення

1213242 3242 1090 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

1216000 6000 Житлово-комунальне господарство

1216011 6011 0610 Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду

1216012 6012 0620

1216015 6015 0620 Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів

1216020 6020 0620

1216030 6030 0620

1216090 6090 0640 Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства

1217300 7300 Будівництво та регіональний розвиток

1217310 7310 0443 Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

7 762 911 4 804 192 2 958 719 2 958 719

2 352 492 2 352 492

02.02.2021 
№ 88 123 500 123 500

Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, 
що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які 
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)

02.02.2021 
№ 90 1 593 000 1 593 000

02.02.2021 
№ 88 188 300 188 300

02.02.2021 
№ 89 447 692 447 692

Фiзична культура i спорт 4 126 932 2 427 700 1 699 232 1 699 232

Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських 
видів спорту

Програма розвитку фізичної культури і спорту в місті
Кропивницькому на 2021 – 2024 роки

02.02.2021 
№87

1 900 000 1 900 000

Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських 
видів спорту 257 700 257 700

Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-
юнацьких спортивних шкіл 600 000 600 000 600 000

1 099 232 1 099 232 1 099 232

Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я 
населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових 
заходів серед населення регіону

70 000 70 000

Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють 
фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні 200 000 200 000

1 000 000 1 000 000 1 000 000

Придбання житла для окремих категорій населення відповідно до 
законодавства

02.02.2020 
№ 89 1 000 000 1 000 000 1 000 000

221 487 221 487 221 487

Будівництво  споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту Програма розвитку фізичної культури і спорту в місті Кропивницькому                      
                                                      на 2021 - 2024 роки

02.02.2021 
№87 221 487 221 487 221 487

62 000 24 000 38 000 38 000
Програма  розвитку  місцевого електронного урядування на 2019- 2021 роки (зі 
змінами)

31.01.2019 
№ 2285 62 000 24 000 38 000 38 000

403 162 342 242 959 234 160 203 108 100 203 108

550 000 550 000

Комплексна програма розвитку  житлово-комунального господарства та 
безпеки дорожнього руху в місті Кропивницькому на 2021-2025 роки

02.02.2021 № 
105

550 000 550 000

265 182 575 226 422 575 38 760 000 38 760 000

19 615 839 1 320 839 18 295 000 18 295 000

Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, 
постачання теплової енергії 115 309 900 114 809 900 500 000 500 000

14 895 000 14 895 000 14 895 000

Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що 
виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги 12 450 000 12 100 000 350 000 350 000

Організація благоустрою населених пунктів 102 816 836 98 096 836 4 720 000 4 720 000

95 000 95 000

252 589 252 589 252 589

252 589 252 589 252 589



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1217400 7400 Транспорт та транспортна інфраструктура,  дорожнє господарство

1217461 7461 0456

1217462 7462 0456

1217500 7500 Зв'язок, телекомунікації та інформатика 0 0

1217530 7530 0460 Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики 0

1217600 7600 Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю

1217640 7640 0470

1217670 7670 0490 Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання

1217691 7691 0490 Цільові фонди, утворені органами місцевого самоврядування

1219700 9700

1219730 9730 0180

1219770 9770 0180 Інші субвенції з місцевого бюджету

14019800 9800 0180

1500000 Управління капітального будівництва 0

1517300 7300 Будівництво та регіональний розвиток 0

1517310 7310 0443 Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

1517321 7321 0443 Будівництво освітніх установ та закладів

1517322 7322 0443 Будівництво медичних установ та закладів

1517324 7324 0443 Будівництво установ та закладів культури

1517325 7325 0443

1517330 7330 0443 Будівництво інших об'єктів комунальної власності 

1517340 7340 0443

1517370 7370 0443

Комплексна програма розвитку  житлово-комунального господарства та 
безпеки дорожнього руху в місті Кропивницькому на 2021-2025 роки

02.02.2021 № 
105

119 485 278 14 334 059 105 151 219 45 151 219

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої 
інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету 59 485 278 14 334 059 45 151 219 45 151 219

Утримання та розвиток автомобільних доріг  та дорожньої 
інфраструктури за рахунок субвенції з  державного бюджету 60 000 000 60 000 000

142 600 142 600

Програма  розвитку  місцевого електронного урядування на 2019- 2021 роки  (зі 
змінами)

31.01.2019 
№ 2285 142 600 142 600

3 949 300 210 000 3 739 300 3 739 300

Заходи з енергозбереження
Програма формування позитивного міжнародного та інвестиційного іміджу м. 

Кропивницького на 2021 - 2023 роки (зі змінами)
02.02.2021 

№ 98 210 000 210 000

Комплексна програма розвитку  житлово-комунального господарства та 
безпеки дорожнього руху в місті Кропивницькому на 2021-2025 роки

02.02.2021 
№ 105

3 300 000 3 300 000 3 300 000

439 300 439 300

Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на 
здійснення програм та заходів за рахунок коштів  місцевих 
бюджетів

13 600 000 1 300 000 12 300 000 12 300 000

Субвенція з місцевого бюджету на фінансове забезпечення 
будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг 
загального користування місцевого значення, вулиць і доріг 
комунальної власності у населених пунктах

Комплексна програма розвитку  житлово-комунального господарства та 
безпеки дорожнього руху в місті Кропивницькому на 2021-2025 роки

02.02.2021 
№ 105

3 600 000 1 300 000 2 300 000 2 300 000

10 000 000 10 000 000 10 000 000

Відділ з питань інфраструктури Новенського старостинського 
округу 618 237 618 237 618 237

Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання 
програм соціально-економічного розвитку регіонів  

Міська програма профілактики та протидії злочинності "Безпечне місто" на 
2021-2023 роки

02.02.2021 
№ 93 618 237 618 237 618 237

105 352 343 105 352 343 105 352 343

Програма капітального будівництва, реконструкції та капітального ремонту 
об'єктів комунального господарства і соціально-культурного призначення міста 

Кропивницького на 2019 – 2021 роки (зі змінами)

31.01.2019    
№ 2276

94 803 343 94 803 343 94 803 343

10 682 900 10 682 900 10 682 900

33 694 858 33 694 858 33 694 858

28 501 800 28 501 800 28 501 800

720 000 720 000 720 000

Будівництво  споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту 1 023 700 1 023 700 1 023 700

560 000 560 000 560 000

Проєктування, реставрація та охорона пам`яток архітектури 18 205 285 18 205 285 18 205 285

Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку 
територій 1 414 800 1 414 800 1 414 800



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1517600 7600

1517622 7622 0470 Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів

1517640 7640 0470

1519700 9700 0

1519720 9720 0180 Субвенція з місцевого бюджету на виконання інвестиційних проектів

1600000 Управління містобудування та архітектури 

1617300 7300 Будівництво та регіональний розвиток

1617340 7340 0443

1617350 7350 0443

1617600 7600 0 0

1617691 7691 0490 Цільові фонди, утворені органами місцевого самоврядування

1700000 Управління державного архітектурно-будівельного контролю 0 0

1717500 7500 Зв'язок, телекомунікації та інформатика 0 0

1717530 7530 0460 Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики 0

1910000 Управління розвитку транспорту та зв'язку  

1913000 3000 Соціальний захист та соціальне забезпечення

1913033 3033 1070

1913036 3036 1070

1917400 7400 Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство

1917410 7410

1917411 7411 0451 Утримання та розвиток автотранспорту

1917420 7420

1917421 7421 0453 Утримання та розвиток наземного електротранспорту 

1917500 7500 Зв'язок, телекомунікації та інформатика

1917530 7530 0460 Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики

2700000 0 0

2713000 3000 Соціальний захист та соціальне забезпечення

2713210 3210 1050 Організація та проведення громадських робіт

2717500 7500 Зв'язок, телекомунікації та інформатика 0 0

2717530 7530 0460 Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики 0

Програма капітального будівництва, реконструкції та капітального ремонту 
об'єктів комунального господарства і соціально-культурного призначення міста 

Кропивницького на 2019 – 2021 роки (зі змінами)

31.01.2019    
№ 2276

Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю 8 249 000 8 249 000 8 249 000

1 880 000 1 880 000 1 880 000

Заходи з енергозбереження 6 369 000 6 369 000 6 369 000

Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на 
здійснення програм та заходів за рахунок коштів місцевих 
бюджетів

2 300 000 2 300 000 2 300 000

2 300 000 2 300 000 2 300 000

3 242 828 768 500 2 474 328 2 204 328

2 972 828 768 500 2 204 328 2 204 328

Проєктування, реставрація та охорона пам'яток архітектури
Програма паспортизації нерухомих пам'яток культурної спадщини міста 

Кропивницького на 2018-2020 роки (зі змінами)
18.08.2020    

№ 3339 1 522 328 768 500 753 828 753 828

Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної 
документації)

Програма створення та розвитку містобудівного кадастру у складі управління 
містобудування та архітектури Кіровоградської міської ради на 2014-2021 роки

29.01.2014    
№ 2774 1 450 500 1 450 500 1 450 500

Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю 270 000 270 000

Правила благоустрою території міста Кропивницького 18.12.2019 
№ 3054 270 000 270 000

20 800 20 800

20 800 20 800

Програма  розвитку  місцевого електронного урядування на 2019- 2021 роки (зі 
змінами)

31.01.2019 
№ 2285 20 800 20 800

138 857 900 103 198 894 35 659 006 35 659 006

69 167 034 69 167 034

Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним 
транспортом окремим категоріям громадян

Програма розвитку міського пасажирського транспорту та зв'язку у                      
       м. Кропивницькому на 2021-2023 роки

02.02.2021    
№ 102

26 960 134 26 960 134

Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом 
окремим категоріям громадян

42 206 900 42 206 900

69 658 966 34 022 960 35 636 006 35 636 006

Забезпеченя надання послуг з перевезення пасажирів 
автомобільним транспортом 27 998 600 16 842 600 11 156 000 11 156 000

27 998 600 16 842 600 11 156 000 11 156 000

Забезпеченя надання послуг з перевезення пасажирів 
електротранспортом 41 660 366 17 180 360 24 480 006 24 480 006

41 660 366 17 180 360 24 480 006 24 480 006

31 900 8 900 23 000 23 000

Програма  розвитку  місцевого електронного урядування на 2019- 2021 роки (зі 
змінами)

31.01.2019 
№ 2285 31 900 8 900 23 000 23 000

Департамент з питань економічного розвитку, торгівлі та 
інвестицій 1 034 602 1 034 602

150 000 150 000

Програма зайнятості населення м. Кропивницького на 2021-2023 роки 02.02.2021    
№ 99 150 000 150 000

69 000 69 000

Програма  розвитку  місцевого електронного урядування на 2019- 2021 роки (зі 
змінами)

31.01.2019 
№ 2285 69 000 69 000



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2717600 7600 Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю

2717610 7610 0411 Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва

2717693 7693 0490 Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю

2717693 7693 0490 Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю

2717693 7693 0490 Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю

3100000 Управління комунальної власності 

3117600 7600 Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю

3117670 7670 0490 Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання
Програма управління комунальним майном на 2020-2022 роки

3117693 7693 0490 Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю

3117500 7500 Зв'язок, телекомунікації та інформатика 0 0

3117530 7530 0460 Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики 0

3400000 0 0

3410100 0100 Державне управління 0 0

3410180 0180 0133 Інша діяльність у сфері державного управління

3600000 0

3617100 7100 Сільське, лісове, рибне господарство та мисливство

3617130 7130 0421 Здійснення заходів із землеустрою

3617500 7500 Зв'язок, телекомунікації та інформатика 0 0

3617530 7530 0460 Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики 0

3618300 8300 Охорона навколишнього природного середовища 

3618340 8340 0540 Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів Програма природоохоронних заходів місцевого значення на 2021 - 2023 роки

3700000 Фінансове управління

3717500 7500 Зв'язок, телекомунікації та інформатика

3717530 7530 0460 Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики

Х Х Х УСЬОГО Х Х

815 602 815 602

Програма розвитку малого та середнього підприємництва у м. Кропивницькому 
на 2021 - 2023 роки

02.02.2021 
№ 97 222 000 222 000

Програма формування позитивного міжнародного та інвестиційного іміджу   
м.Кропивницького на 2021 - 2023 роки

02.02.2021 
№ 98 140 000 140 000

Програма реалізації громадського бюджету (бюджету участі) у  м. 
Кропивницькому на 2021 - 2024 роки

02.02.2021 
№ 100 393 602 393 602

Міська програма розвитку ярмаркової діяльності та ліквідації торгівлі у 
невстановлених місцях на 2019 - 2021 роки

31.01.2019   
№ 2277 60 000 60 000

3 841 410 1 459 210 2 382 200 2 049 000

3 833 610 1 451 410 2 382 200 2 049 000

14.02.2020 
№ 3128

2 049 000 2 049 000 2 049 000

1 784 610 1 451 410 333 200

7 800 7 800

Програма  розвитку  місцевого електронного урядування на 2019- 2021 роки (зі 
змінами)

31.01.2019 
№ 2285 7 800 7 800

Департамент надання адміністративних послуг         1 120 900 1 120 900

1 120 900 1 120 900

Програма реалізації вимог Закону України "Про адміністративні послуги" на 
2019-2021 роки

31.01.2019  
№ 2280 1 120 900 1 120 900

Управління земельних відносин та охорони навколишнього 
природного середовища 1 740 500 439 300 1 301 200

420 000 420 000

Програм розвитку земельних відносин у місті Кропивницькому на 2020-2022 
роки (зі змінами)

14.02.2020 
№ 3140 420 000 420 000

19 300 19 300

Програма  розвитку  місцевого електронного урядування на 2019- 2021 роки (зі 
змінами)

31.01.2019 
№ 2285 19 300 19 300

1 301 200 1 301 200

02.02.2021 
№ 101 1 301 200 1 301 200

62 000 22 000 40 000 40 000

62 000 22 000 40 000 40 000

Програма  розвитку  місцевого електронного урядування на 2019- 2021 роки (зі 
змінами)

31.01.2019 
№ 2285 62 000 22 000 40 000 40 000

1 977 048 649,79 1 610 325 223,79 366 723 426 304 819 026



Пояснювальна записка

до доопрацьованого проєкту рішення Кропивницької міської ради № 429 «Про
внесення змін до рішення Кропивницької міської ради від 22 грудня 2020 року № 43
«Про бюджет Кропивницької міської територіальної громади на 2021 рік» зі змінами

(від 02.02.2021 року № 50, від 25.03.2021 р. №170, від 20.05.2021 року № 386).

Керуючись  вимогами  Бюджетного  кодексу  України,  статті  26  Закону
України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні», на  підставі  розпорядження
Кабінету  Міністрів  України  від  19  травня  2021  року  № 468-р  «Деякі  питання
розподілу  субвенції  з  державного  бюджету  місцевим  бюджетам  на  здійснення
заходів  щодо соціально-економічного розвитку  окремих територій» та  рішення
обласної ради від 17 червня 2021 року  «Про внесення змін до рішення обласної
ради  від  23  грудня  2020  року  №  16  «Про  обласний  бюджет  Кіровоградської
області на 2021 рік» та розпоряджень голови ОДА від 24.06.2021 р. № 476-р «Про
затвердження додаткового обсягу субвенції з державного бюджету на здійснення
підтримки  окремих  закладів  та  заходів  у  системі  охорони  здоров’я”,  від
24.06.2021  р.  №478-р  «Про  затвердження  розподілу  обсягу  суцбвенції  з
державного  бюджету  місцевим бюджетам на  забезпечення  якісної,  сучасної  та
доступної  загальної  середньої  освіти  «Нова  українська  школа»  на  2021  рік»
підготовлено 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».

Даним  проєктом  рішення  передбачається  збільшити  доходи  бюджету
Кропивницької  міської  територіальної  громади  за  рахунок  міжбюджетних
трансфертів на 45 119,7 тис. грн, а саме:

субвенції  з  державного  бюджету  на  здійснення  заходів  щодо  соціально-
економічного розвитку окремих територій на 6,0 млн грн та передати ці кошти до
спеціального  фонду  бюджету  на  збільшення  видатків  бюджету  розвитку  по
управлінню охорони здоров’я за КПКВ 7363 «Виконання інвестиційних проектів
в  рамках  здійснення  заходів  щодо  соціально-економічного  розвитку  окремих
територій» на придбання кисневого генератора для центральної міської лікарні у
сумі 5 380 тис грн та спеціального аналізатора для міського пологового будинку –
620 тис грн та передбачити співфінансування у сумі 180,0 тис.  грн за рахунок
перерозподілу з бюджетної програми 2010 «Багатопрофільна стаціонарна медична
допомога населенню»;

субвенції з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної
загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок відповідної субвенції з
державного  бюджету  –  6 031,2  тис.  грн  по  управлінню освіти  за  КПКВ 1182  та
співфінансування  заходів  у  сумі  1 305,4  тис.  грн  (КПКВ  1181)  за  рахунок
перерозподілу за бюджетними програмами; 

субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на створення мережі
спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства
та/або  насильства  за  ознакою  статі  на  4 430,0  тис.  грн  та  передати  ці  кошти
департамент  соціальної  політики  за  КПКВ  3124  «Створення  та  забезпечення
діяльності спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього
насильства та/або насильства за ознакою статі» на капітальний ремонт приміщення;

субвенції з державного бюджету на здійснення підтримки окремих закладів
та заходів у системі охорони здоров’я на 3 658,5 тис. грн та передати ці кошти
управлінню охорони здоров’я за КПКВ 2144 «Централізовані заходи з лікування



хворих на цукровий та нецукровий діабет» для лікування хворих на цукровий та
нецукровий діабет;

субвенції з обласного бюджету на ремонт доріг комунальної власності за
рахунок  відповідної  субвенції  з  державного  бюджету  –  10 000,0  тис.  грн  по
Головному  управлінню  житлово-комунального  господарства  на  капітальний
ремонт вул.Василя Нікітіна (КПКВ 7462);

субвенції  з  обласного  бюджету  на  виконання  інвестиційних  проєктів  –
15 000,0  тис.  грн  на  об’єкт  «Реконструкція  операційного  блоку  КНП  «Міська
лікарня  швидкої  медичної  допомоги,  вул.  Короленка,  46»  по  управлінню
капітального  будівництва  за  КПКВ  7322  «Будівництво  медичних  установ  та
закладів».

За  пропозиціями  головних  розпорядників  коштів  до  проєкту  рішення
включено перерозподіл видатків на апарат управління по виконавчому комітету
на  утримання  приміщення  міської  ради  – +1  660,0  тис.  грн,  на  збільшення
видатків на оплату праці по департаменту соціальної політики – +215,6 тис. грн за
рахунок зменшення видатків по КПКВ 9700 «Інші субвенції з місцевого бюджету»
– -215,6 тис. грн, по управлінню земельних відносин  – +355,3 тис. грн (з них за
рахунок зменшення видатків по КПКВ 7130 «Здійснення заходів з землеустрою» –
- 80,0 тис. грн), по Головному управлінню житлово-комунального господарства –
+500,0  тис.  грн  за  рахунок  зменшення  видатків  по  КПКВ  6030  «Організація
благоустрою  населених  пунктів»  та  залучення  на  здійснення  заходів  коштів
цільового фонду розвитку та благоустрою міста у сумі 439,3 тис. грн.

За пропозиціями головних розпорядників пропонується збільшити видатки
по виконавчому комітету  за  КПКВ 8420 «Інші  заходи у  сфері  засобів  масової
інформації» – +281,0 тис. грн, КПКВ 8230 «Інші заходи громадського порядку та
безпеки» – +350,0 тис. грн на заходи програми «Безпечне місто», по департаменту
соціальної  політики  за  КПКВ  3160  «Надання  соціальних  гарантій  фізичним
особам,  які  надають  соціальні  послуги  громадянам  похилого  віку,  ….»  –
+953,5  тис.  грн  та  збільшити  видатки  розвитку  за  КПКВ  7323  «Будівництво
установ  та  закладів  соціальної  сфери»  +50,0  тис.  грн  на  капітальний  ремонт
Кропивницького  міського  притулку  для  осіб,  які  постраждали  від  домашнього
насильства  …»  за  рахунок  зменшення  видатків  загального  фонду  за
КПКВ 3121 «Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб»,
управлінню транспорту та зв’язку на компенсаційні виплати за пільговий проїзд
окремих  категорій  громадян  +7 300,0  тис.  грн  (КПКВ  3033  +3 285,0  тис.  грн,
КПКВ  3036  +4  015,0  тис.  грн)  та  залучити  на  збільшення  видатків  вільний
залишок коштів.

Відповідно  до  статті  27  (п.5)  Регламенту  Кропивницької  міської  ради
восьмого  скликання  проєкт  рішення  №  429  «Про  внесення  змін  до  рішення
Кропивницької  міської  ради  від  22  грудня  2020  року  №  43  «Про  бюджет
Кропивницької міської територіальної громади на 2021 рік» вноситься на розгляд
постійної комісії з питань бюджету та податкової політики.

Додаток: порівняльна таблиця до проєкту рішення Кропивницької міської ради
№  429 «Про внесення змін до рішення Кропивницької міської ради від
22  грудня  2020  року  №  43  «Про  бюджет  Кропивницької  міської
територіальної громади на 2021 рік» на 1 арк.

Начальник фінансового управління                                    Любов БОЧКОВА
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Головний розпорядник
пропозиції по змінах (+, -)

Разом

1. Виконавчий комітет

АУП (КПКВ 0150) (утримання)
Засоби масової інформації (КПКВ 8420) 281,0 281,0

350,0 350,0

500,0 500,0

2. Управління освіти 103,0

Школи (КПКВ 1021)
Спецшколи (КПКВ 1022) 100,0 100,0
Інші програми (КПКВ 1142) -30,9 -30,9

133,9
за рахунок субвенції (КПКВ 1182) 103,0

30,9
3.

-180,0 -180,0

Придбання інсулінів (КПКВ 2144) за рахунок субвенції з ДБ

0,0

180,0 180,0
4. Департамент соціальної політики

215,6 215,6
-50,0 -50,0

50,0 50,0

700,0 953,5 953,5

5. ГУЖКГ
АУП (КПКВ 0160) 500,0 500,0

0,0 650,0 -650,0

-500,0 -500,0

439,3 439,3

6. Управління капітального будівництва 0,0

7. 0,0
Компенсаційні виплати за пільговий проїзд: 0,0
автотранспортом (КЕКВК 3033)
електротранспортом (КЕКВК 3036)

8. Управління земельних відносин 275,3 275,3 0,0
АУП (КПКВ 0160) 355,3 355,3
Здійснення заходів із землеустрою (КПКВ 7130) 500,0 -80,0 -80,0

9. Районні у місті бюджети -215,6 -215,6 0,0
Фортечної ради -135,1 -135,1
Подільської ради -80,5 -80,5

РАЗОМ видатки
ДОХОДИ

за рахунок трансфертів:

Субвенція на "Нова українська школа" (410514)

Фінансування
передача коштів до бюджету розвитку

439,3

                                                                         ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ                                                                              
                до доопрацьованого проєкту рішення Кропивницької міської ради № 429 "Про внесення змін до 

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

тис. грн

№ 
п/п

Затверджено зі 
змінами на 2021р. Заг.фонд Спец.фонд 

59 161,6 2 791,0 2 791,0

47 638,1 1 660,0 1 660,0
2 200,0

Ін.зах.громадського порядку (КПКВ 8230) "Безпечне місто" 3 228,0

Субв.ДБ (КПКВ 9800) придб.ПММ для І-го пож-рятув.загону

1 222 311,4 6 031,2 5 928,2

216 040,0 -1 374,5 -1 374,5
3 425,8

14 834,2
"Нова україн.школа" (закуп.засобів навчання та обладнання) 7 336,6 7 202,7

6 031,2 5 928,2
співфінан.з бюджету громади (КПКВ 1181) 1 305,4 1 274,5

Упр-я охорони здоров"я 91 607,3 9 658,5 3 658,5 6 000,0

Багатопрофільна стац.меддопомога (КПКВ 2010) 50 176,9

7 317,0 3 658,5 3 658,5

Вик-ня інвестиц.проєктів (КПКВ 7363) (придб. кисневого 
генератора для ЦМЛ - 5541,4 тис.грн, спец. аналізатор для 
полог.будинку - 638,6 т.грн):

6 180,0 6 180,0

субвенції на соц-економ розвиток 6 000,0 6 000,0
співфінансування з бюджету громади

75 271,8 5 599,1 1 119,1 4 480,0
АУП (КПКВ 0160) (зарплата) 27 087,9
Центр соцслужб для молоді (КПКВ 3121) 8 997,8
Притулок для жертв дом.насильства (КПКВ 3124) за рах. 
Субвенції з ДБ

4 430,0 4 430,0

Буд-во об"єктів соцзахисту  (КПКВ 7323) (ПКД на капремонт 
притулку для постраждалих від домашнього насильства)

2 029,1

Надання соцгарантій фізособам на соцпослуги (КПКВ 3160)

401 165,5 10 439,3 1 150,0 9 289,3
8 152,5

Експлуатація,тех.обслугов.ж/ф (КПКВ 6011) 19 615,8

Благоустрій міста  (КПКВ 6030) 103 316,8

Ремонт доріг за рах.суб.з ДБ (КПКВ 7462) (вул.В.Нікітіна) 50 000,0 10 000,0 10 000,0

Виконання заходів за рах.цільових фондів (КПКВ 7691)

93 925,5 15 000,0 15 000,0

Буд-во.медичних установ (КПКВК 7322) - операційного  блоку 
ЛШМД за рах.субв.на вик.інвест проектів (з обл.бюд-ту)

13 501,8 15 000,0 15 000,0

Управління розвитку транспорту та зв"язку 134 367,0 7 300,0 7 300,0
61 867,0 7 300,0 7 300,0
23 675,1 3 285,0 3 285,0
38 191,9 4 015,0 4 015,0

5 728,3
3 907,8

29 250,5
17 744,4
11 506,1

2 422 569,9 56 878,8 22 006,5 34 872,3
2 372 430,1 45 119,7 20 119,7 25 000,0
537 360,8 45 119,7 20 119,7 25 000,0

Субвенція на соц-економ розвиток (410345) 6 000,0 6 000,0
Субвенція на притулок для жертв дом.насильства (410356) 4 430,0 4 430,0

6 031,2 6 031,2
Субвенція на ремот доріг  (410526) 50 000,0 10 000,0 10 000,0
Субвенція на виконання інвестиційних проєктів (410534) 15 000,0 15 000,0
Субвенція на підтр.закладів ох.здоров'я (410550) інсуліни 7 317,0 3 658,5 3 658,5

50 139,8 11 759,1 1 886,8 9 872,3
241 237,4 -9 433,0 9 433,0

залучення залишку коштів 17 702,4 11 759,1 11 319,8
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