
 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ  

КРОПИВНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ  
 

 

від «___» __________ 2022  року       № ____ 

 
 

Про виконання бюджету територіальної 

громади за 2021 рік та заходи на 2022 рік 

 

Керуючись статтею 143 Конституції України, підпунктом 1 пункту «а» 

статті 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,                  

статтею 28 та пунктом 1 статті 78 Бюджетного кодексу України, заслухавши 

інформацію до звіту про виконання бюджету міста за 2021 рік, Виконавчий 

комітет Кропивницької міської ради  

 

В И Р І Ш И В : 

 

1. Взяти до відома інформацію до звіту про виконання бюджету 

територіальної громади за 2021 рік (додається). 
 

2. Фінансовому управлінню внести на розгляд Кропивницької міської 

ради звіт про виконання бюджету територіальної громади за 2021 рік. 
 

3. Затвердити заходи щодо забезпечення виконання бюджету 

Кропивницької міської територіальної громади на 2022 рік (додаються). 
 

4. Керівникам виконавчих органів Кропивницької міської ради 

забезпечити інформування фінансового управління про виконання 

затверджених заходів до 10 числа місяця, наступного за звітним кварталом. 
 

5. Рекомендувати Головному управлінню державної податкової служби у 

Кіровоградській області вжити усіх необхідних заходів щодо забезпечення 

надходження до бюджету Кропивницької міської територіальної громади 

податків та зборів (обов’язкових платежів), стягнення яких контролюється 

податковими органами, у затверджених міською радою обсягах та інформувати 

фінансове управління про наповнення дохідної частини бюджету до 10 числа 

місяця, наступного за звітним кварталом. 
 

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступників 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради О.Мосіна,                  

О.Вергуна, М.Бєжана, С.Колодяжного, керуючого справами виконавчого 

комітету міської ради С.Балакірєву. 
 

 

Міський голова                Андрій РАЙКОВИЧ 
 

Любов Бочкова 32 17 38 



ІНФОРМАЦІЯ  

до звіту про виконання бюджету Кропивницької міської територіальної 

громади  за 2021 рік 

 

За 2021 рік доходи бюджету Кропивницької міської територіальної 

громади склали 2 817 326,6 тис. грн, у тому числі загального фонду – 

2 394 310,5 тис. грн, спеціального фонду – 423 016,0 тис. грн. 

До загального фонду бюджету надійшло податкових та неподаткових 

надходжень 1 863 638,2 тис. грн, або 101,2 % до запланованого обсягу та 

116,2 % до фактичних надходжень за 2020 рік. Основні податкові надходження 

до бюджету громади забезпечили: 

- відрахування 60% податку на доходи фізичних осіб – 

1 257 266,9 тис. грн, порівняно з 2020 роком надходження зросли на 18 %; 

- місцевих податків і зборів залучено 417 319,2 тис. грн, з них: 

плата за землю – 158 924,1 тис. грн (на 5,7 % більше 2020 року), у тому 

числі земельний податок з юридичних і фізичних осіб – 44 955,8 тис. грн, 

орендна плата за землю – 113 968,3 тис. грн; 

єдиний податок – 231 146,2 тис. грн, зростання до минулого року на 

17,2 %; 

- акцизний податок надійшов у сумі 163 329,8 тис. грн (113,1 % до факту 

2020 року), у тому числі від роздрібної реалізації підакцизних товарів –                  

89 606,1 тис. грн, відрахування від виробленого в Україні та ввезеного на митну 

територію України пального – 73 723,7 тис. грн. 

До спеціального фонду бюджету територіальної громади надійшло 

74 303,8 тис. грн, у тому числі до бюджету розвитку від продажу земельних 

ділянок – 2 430,7 тис. грн, від відчуження майна, що перебуває у комунальній 

власності, – 800,0 тис. грн, до фонду охорони навколишнього природного 

середовища екологічного податку та інших надходжень – 1 000,1 тис. грн, до 

цільового фонду – 615,8 тис. грн, власних надходжень бюджетних установ – 

69 725,7 тис. грн. 

Офіційних трансфертів з державного та обласного бюджетів залучено 

879 384,5 тис. грн, у тому числі освітньої субвенції – 447 602,2 тис. грн, дотації 

на здійснення переданих з державного бюджету видатків у сфері освіти та 

охорони здоров’я – 24 768,2 тис. грн; цільових субвенцій на освіту 

18 260,2 тис. грн (оплата праці педпрацівників ІРЦ, інклюзивна освіта, 

забезпечення сучасної загальної середньої освіти «Нова українська школа», 

реалізація програми «Спроможна школа для кращих результатів»), субвенції   

на здійснення підтримки окремих заходів у системі охорони здоров’я 

(лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет) – 11 740,5 тис. грн, 

субвенції з державного бюджету на здійснення заходів щодо соціально-

економічного розвитку – 9 108,2 тис. грн, на підтримку осіб, які постраждали 

від домашнього насильства – 4 430,0 тис. грн, на грошові компенсації за 

належні для отримання жилі приміщення окремим пільговим категоріям 

громадян – 14 763,2 тис. грн, на погашення заборгованості з різниці в тарифах – 

276 821,2 тис. грн, на ремонт доріг – 60 000,0 тис. грн, субвенції з обласного 

бюджету на виконання інвестиційних проєктів – 11 890,0 тис. грн. 
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Видатки бюджету територіальної громади проведені у сумі 

2 783 754,5 тис. грн, що складає 96,2 % затверджених річних бюджетних 

призначень, з них видатки загального фонду – 2 096 709,3 тис. грн, 

спеціального фонду – 687 045,2 тис. грн. 

В обсязі видатків загального фонду бюджету фінансування захищених 

(першочергових) статей порівняно з минулим роком зросло на 17,1 % і 

становить 1 628 791,0 тис. грн, у тому числі на оплату праці з нарахуваннями 

направлено 1 378 796,9 тис. грн (на 15,6 % більше 2020 року), оплату 

енергоносіїв – 159 496,5 тис. грн (зростання в 1,5 раза), придбання продуктів 

харчування та медикаментів – 33 378,4 тис. грн, соціальне забезпечення 

(стипендії, допомоги тощо) – 45 290,9 тис. грн (зростання на 6,8%).  

Заборгованість із заробітної плати з нарахуваннями працівникам 

бюджетної сфери міста та за іншими захищеними статтями видатків бюджету 

відсутня. 

Із обсягу видатків бюджету територіальної громади найбільшу питому 

вагу займає фінансування бюджетних програм: 

на надання освітніх послуг навчальними закладами міста та забезпечення 

належного освітнього процесу – 1  247 255,3 тис. грн, з них за рахунок освітньої 

субвенції з державного бюджету на заробітну плату педагогічним працівникам 

закладів загальної середньої освіти та цільових освітніх субвенцій – 

454 793,2 тис. грн, з бюджету територіальної громади – 792 462,1 тис. грн на 

оплату праці працівників дошкільних, позашкільних, професійно-технічних, 

загальноосвітніх і інших закладів, їх утримання, капітальні ремонти та 

придбання обладнання; 

на забезпечення надання медичної допомоги населенню закладами 

охорони здоров'я – 103 024,0 тис. грн, в тому числі на лікарні направлено 

64 145,8 тис. грн, на поліклініки – 10 114,5 тис. грн, на лікування хворих на 

цукровий та нецукровий діабет – 10 975,2 тис. грн, на пологовий будинок та 

центри первинної медичної допомоги по 5,7 млн грн; 

на забезпечення діяльності закладів культури – 32 724,5 тис. грн (зростання на 

27,1 %), з них на утримання бібліотечної мережі – 14 236,9 тис грн, дозвіллєвий 

центр та на проведення культурно- масових заходів – 11 786,9 тис. грн, музеї – 

3 412,4 тис. грн, на інші заклади у сфері культури (централізована бухгалтерія) – 

1 883,4 тис. грн та на розвиток туристичного потенціалу міста – 1 404,9 тис. грн. 

на розвиток фізичної культури і спорту – 34 781,2 тис. грн (зростання на         

33,6 %), з них на утримання дитячо-юнацьких спортивних шкіл – 30 783,0 тис грн, на 

проведення спортивних заходів та на заохочення (винагороди) спортсменам –    

3 998,2 тис. грн. 

Видатки бюджету територіальної громади на програми соціального захисту 

населення та утримання соціальних закладів становлять 190 922,8 тис. грн та зросли 

порівняно з 2020 роком у 1,8 рази, на компенсаційні виплати за пільговий проїзд 

витрачено 119 869,0 тис. грн, на реалізацію міських програм соціального захисту та 

соціальної підтримки окремих категорій населення міста – 14 019,5 тис. грн, 

утримання установ і закладів соціальної сфери – 48 923,7 тис. грн, проведення 

програм і заходів соціального спрямування – 2 501,7 тис. грн,  



 3 

Видатки на житлово-комунальне господарство склали 575 419,7 тис. грн 

(по загальному фонду бюджету – 259 183,7 тис. грн, спеціальному фонду – 

316 236,0 тис. грн), а саме:  

по Головному управлінню житлово-комунального господарства – 

564 416,6 тис. грн, з них на забезпечення діяльності з виробництва, 

транспортування, постачання теплової енергії – 138 633,2 тис. грн (більше в 

1,5 раза), на організацію благоустрою міста – 110 618,3 тис. грн, експлуатацію 

та технічне обслуговування житлового фонду – 17 008,3 тис. грн, фінансову 

підтримку підприємств житлово-комунального господарства – 

12 964,9 тис. грн, забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів – 

8 294,3 млн грн (більше в 2,8 раза), на погашення заборгованості з різниці в 

тарифах по КП «Теплоенергетик» за рахунок коштів цільової субвенції з 

державного бюджету залучено 276 821,2 тис. грн;  

по управлінню з питань захисту прав дітей – 10 053,1 тис. грн на 

забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, 

з них за рахунок субвенції з державного бюджету – 9 154,3 тис. грн;  

по управлінню молоді та спорту – 950,0 тис. грн на придбання квартири 

для сім’ї, в якої одночасно народилося четверо дітей.   

На утримання та розвиток доріг та дорожньої інфраструктури 

спрямовано 91 170,0 тис. грн, проти 2020 року більше в 3,2 раза, з них за 

рахунок цільової субвенції – 60 000,0 тис. грн.  

Видатки на забезпечення послуг із перевезення пасажирів комунальним 

транспортом (крім пільгових перевезень) становлять 68 821,6 тис. грн, у тому 

числі по загальному фонду бюджету – 34 023,0 тис. грн, по спеціальному фонду 

бюджету (придбання автобусів та тролейбусів у лізинг) – 34 798,6 тис. грн.  

Надані субвенції обласному та державному бюджетам у сумі 

15 971,7 тис. грн, у тому числі обласному бюджету на реконструкцію 

приймального відділення лікарні швидкої медичної допомоги – 2 300,0 тис. грн, 

на співфінансування придбання ноутбуків для педагогічних працівників – 

2 205,0 тис. грн, для КНП «Центр екстреної медичної допомоги та медичних 

катастроф у Кіровоградській області» – 1 583,8 тис. грн, на ремонт доріг 

комунальної власності міста – 1 279,7 тис. грн, для ОКВП «Дніпро-Кіровоград» 

– 6 972,0 тис. грн та державному бюджету для 1-го Державного пожежно-

рятувального загону ГУ ДСНС України в Кіровоградській області – 

1 000,0 тис. грн, для Головного управління Національної поліції в 

Кіровоградській області – 631,2 тис. грн. 

Видатки бюджету розвитку виконані у сумі 280 366,4 тис. грн, з них за 

рахунок коштів територіальної громади (передача із загального фонду) – 

180 032,3 тис. грн, кредитних коштів – 53 202,0 тис. грн, субвенцій з 

державного та обласного бюджетів – 47 132,1 тис. грн. 

На початку 2021 року відповідно до укладених кредитних договорів на 

реалізацію інвестиційних проєктів до бюджету розвитку залучено 

53 202,0 тис. грн кредитних коштів, з них від міжнародної фінансової 

організації НЕФКО – 1 500,0 тис. грн, АТ «Укрексімбанк» – 51 702,0 тис. грн. З 

бюджету громади повернуто позик у 2021 році у сумі 26 803,0 тис. грн, в тому 

числі по зовнішніх зобов’язаннях – 5 101,0  тис. грн, по внутрішніх 
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зобов’язаннях – 21 702,0 тис. грн. Станом на 31 грудня 2021 року обсяг 

місцевого боргу становив 46 610,0 тис. грн, з них перед НЕФКО – 

6 610,0 тис. грн, АТ «Укрексімбанк» – 40 000,0 тис. грн. Протягом 2021 року 

місцеві гарантії не надавалися.  

Заборгованість за середньостроковими казначейськими позиками, 

отриманими у минулі роки, обліковується у сумі 22 890,0 тис. грн по бюджету 

територіальної громади.  

Відповідно до горизонтального вирівнювання місцевих бюджетів з 

бюджету територіальної громади до державного бюджету вилучено реверсну 

дотацію в сумі 89 165,9 тис. грн. 

Бюджет територіальної громади за 2021 рік виконано із профіцитом у сумі 

33 481,3 тис. грн, із них профіцит за загальним фондом бюджету –

 297 605,1 тис. грн,  дефіцит за спеціальним фондом бюджету – -264 123,8 тис. грн. 

 

Додатки: 1. Виконання бюджету Кропивницької міської територіальної 

громади за 2021 рік на 3 арк. 

2. Виконання бюджету розвитку головними розпорядниками 

коштів в розрізі видатків та об’єктів за 2021 рік на 4 арк. 

 

 

 

 

Начальник фінансового управління        Любов БОЧКОВА  

 

 



План на рік Факт

Податок на доходи фізичних осіб 1 245 403,8 1 257 266,9 101,0 118,0
Податок на прибуток підприємств  комунальної власності 2 000,0 1 536,2 76,8 51,0
Рентна плата за користування надрами 48,4 95,3 2,0 рази 30,0 разів
Акцизний податок,  у т.ч. 157 600,0 163 329,8 103,6 113,1
- акцизний податок з роздрібної торгівлі підакцизних товарів 87 600,0 89 606,1 102,3 110,9

- акцизний податок на пальне 70 000,0 73 723,7 105,3 115,9

Місцеві податки і збори, у т. ч.: 409 708,4 417 319,2 101,9 113,0
Податок на нерухоме майно 25 005,3 25 629,6 102,5 129,6
- житлова нерухомість 3 533,9 3 642,2 103,1 121,2
-  комерційна нерухомість 21 471,4 21 987,4 102,4 131,1
Плата за землю 164 797,0 158 924,1 96,4 105,7
- земельний податок 49 500,0 44 955,8 90,8 100,5
- орендна плата 115 297,0 113 968,3 98,8 107,9
Транспортний податок 1 392,2 1 013,8 72,8 68,6
Туристичний збір 526,0 605,5 115,1 114,6
Єдиний податок 217 987,9 231 146,2 106,0 117,2
Адміністративні штрафи та інші санкції 950,8 1 015,1 106,8 156,3
Адміністративні штрафи за порушення законодавства у сфері виробництва та 

обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів
400,0 287,5 71,9 38,7

Плата за сертифікати, що видаються ДАБК 323,1 451,6 139,8 163,8
Адміністративний збір за державну реєстрацію юридичних осіб,  фізичних осіб-

підприємців
1 200,0 890,7 74,2 92,1

Плата за надання інших адмін. послуг 16 400,0 13 247,2 80,8 133,4
Адміністративний збір за держреєстрацію прав на майно 651,1 782,5 120,2 99,8
Плата за скорочення термінів надання послуг у сфері держреєстрації 80,0 61,5 76,9 83,2
Надходження від орендної плати за користування МК та іншим майном, що 

перебуває в комун. власності
2 970,1 3 080,0 103,7 80,6

Державне мито 900,0 1 069,6 118,8 372,6
Інші надходження 2 905,0 3 205,1 110,3 73,2

Разом податкових та неподаткових доходів 1 841 540,7 1 863 638,2 101,2 116,2

Трансферти з державного та обласного бюджетів, у т.ч.: 532 815,8 530 672,3 99,6 113,9
Освітня субвенція з державного бюджету 447 602,2 447 602,2 100,0 126,3

Інші цільові трансферти, у т.ч.: 85 213,6 83 070,1 97,5 168,9
Дотація  на здійснення переданих видатків по освіті та охороні здоров'я 24 768,2 24 768,2 100,0 2,5 рази

Субвенції на освіту, у т.ч.: 20 251,2 18 260,2 90,2 113,3
- на здійснення переданих видатків освіти (ІРЦ) 5 925,8 5 341,1 90,1 118,0
- на інклюзивну освіту 1 873,0 1 869,9 99,8 99,0
- на реалізацію програми "Спроможна школа для кращих результатів" 7 751,7 6 351,0 81,9 -
- на забезпечення  "Нова українська школа" 4 700,7 4 698,2 99,9 59,6
Цільові видатки, підтримка закладів охорони здоров'я (інсуліни) 11 740,5 11 740,5 100,0 83,8

Субвенції на придбання житла учасникам АТО, внутрішньопереміщеним 

особам та дітям-сиротам
14 915,7 14 763,2 99,0 164,8

Субвенція на соціально-економічний розвиток міста 9 108,0 9 108,0 100,0 -
Субенція на підтримку осіб, які постраждали від домашнього насильства 4 430,0 4 430,0 100,0 -
Всього доходи загального фонду з трансфертами 2 374 356,5 2 394 310,5 100,8 115,7

Фонди охорони навколишнього середовища, у т. ч.: 906,6 1 000,1 110,3 52,2
-екологічний податок 892,6 946,7 106,1 100,7
-грошові стягнення до фонду за порушення законодавства 16,4 - 52,3
- інші надходження до фонду охорони навколишнього середовища 14,0 36,9 263,9 3,9
Бюджет розвитку 3 750,0 2 962,2 79,0 21,1
- кошти від відчуження майна 2 200,0 800,0 36,4 11,8
- кошти від продажу земельних ділянок 1 550,0 2 430,7 156,8 86,5
- кошти від пайової участі замовників -268,5 - -
Цільові фонди, утворені органами місцевого самоврядування 420,0 615,8 146,6 2,3 рази
Власні надходження бюджетних установ 81 518,7 69 725,7 85,5 127,1

Разом доходи спеціального фонду 86 595,3 74 303,8 85,8 104,5

Субвенція на утримання доріг 60 000,0 60 000,0 100,0 -
Субвенція на погашення різниці в тарифах 309 057,8 276 821,2 89,6 -
Субв на виконанняня інвестиційних проєктів 12 300,0 11 891,0 96,7 -
Інші субвенції з обласного бюджету (на інвентаризацію земель) 1 200,0 - - -
Всього доходи спеціального фонду з трансфертами 469 153,1 423 016,0 90,2 5,9 рази

ВСЬОГО доходи бюджету громади, з них: 2 843 509,6 2 817 326,6 99,1 131,5

- податкові та неподаткові доходи 1 928 136,0 1 937 942,0 100,5 115,7
- трансферти з держ. та обласного бюджетів 915 373,6 879 384,5 96,1 188,6
Довідково: доходи бюджетів районних у місті рад, з них: 29 146,7 29 181,9 100,1 36,7
- податкові та неподаткові доходи (адмінштрафи) 37,0 81,3 2,2 рази 3,1 рази

- трансферти (інша субвенція з бюджету громади) 29 109,7 29 100,7 100,0 36,6

Доходи бюджету по звіту (з урахуванням бюджетів районних у місті рад) 2 872 656,2 2 846 508,5 99,1 128,2

Загальний фонд

Спеціальний фонд

% виконання 

плану 2021 

року 

% росту до 

факту 2020 

року

Виконання бюджету Кропивницької міської територіальної громади
за 2021 рік
  ДОХОДИ

Найменування показників

2021 рік



План на рік Факт за рік План на рік Факт за рік План на рік Факт за рік

Органи місцевого самоврядування 169 266,2 168 635,4 3 027,8 4 363,0 172 293,9 172 998,4 100,4 111,5

Освіта, в т.ч.: 1 184 789,0 1 165 578,0 100 491,6 81 677,3 1 285 280,6 1 247 255,3 97,0 128,8

заклади загальної середньої освіти, з них 631 318,9 616 275,9 35 254,0 28 155,8 666 572,9 644 431,7 96,7 127,1

      освітня субвенція 433 910,7 422 918,2 433 910,7 422 918,2 97,5 126,3

      кошти тергромади 197 408,2 193 357,7 35 254,0 28 155,8 232 662,2 221 513,5 95,2 128,5

дошкільні заклади 339 001,2 336 640,7 30 716,2 23 922,7 369 717,4 360 563,4 97,5 133,1

позашкільні заклади 44 566,8 43 858,4 28,0 199,6 44 594,8 44 058,0 98,8 132,3

спеціалізовані мистецькі школи 50 888,6 50 760,1 2 139,5 1 830,1 53 028,1 52 590,2 99,2 124,1

інші заклади та заходи 28 413,1 27 540,5 21 662,3 18 563,8 50 075,4 46 104,3 92,1 148,6

професійно-технічні заклади, з них 90 600,4 90 502,4 10 691,6 9 005,3 101 292,0 99 507,7 98,2 118,5

      освітня субвенція 13 691,5 13 614,7 13 691,5 13 614,7 99,4 122,0

      кошти тергромади 76 908,9 76 887,7 10 691,6 9 005,3 87 600,5 85 893,0 98,1 118,0

Охорона здоров'я (співставні умови), в т.ч.: 74 435,4 74 259,7 29 597,6 28 764,3 104 033,0 103 024,0 99,0 116,7

лікарні 35 805,6 35 720,7 29 257,6 28 425,1 65 063,2 64 145,8 98,6 123,5

пологовий будинок 5 323,3 5 323,3 340,0 339,2 5 663,3 5 662,5 100,0 103,7

поліклініки та амбулаторії 10 114,9 10 114,5 10 114,9 10 114,5 100,0 94,2

стомат.об'єднання 5 182,0 5 182,0 5 182,0 5 182,0 100,0 99,0

центри первинної мед.-санітарної допомоги 5 194,4 5 193,7 5 194,4 5 193,7 100,0 234,5

цукровий та нецукровий діабет 10 975,2 10 975,2 10 975,2 10 975,2 100,0 95,5

інші заклади 1 840,0 1 750,3 1 840,0 1 750,3 95,1 148,3

Соцзахист та забезпечення, з них 180 534,7 180 214,3 10 555,8 10 708,5 191 090,5 190 922,8 99,9 182,1

   компенсаційні виплати за пільговий проїзд 119 869,0 119 869,0 119 869,0 119 869,0 100,0 273,1

     допомоги, пільги та компенсаціі окремим 

категоріям населення міста
14 179,1 14 019,5 14 179,1 14 019,5 98,9 87,7

     утримання соціальних установ: 44 051,1 43 919,7 4 698,8 5 004,0 48 749,9 48 923,7 100,4 118,7
         терцентр 20 493,3 20 480,4 915,7 20 493,3 21 396,1 104,4 103,6
        центр реабілітації дітей інвалідів 4 385,8 4 385,4 17,8 4 385,8 4 403,2 100,4 117,0
        соцгуртожиток 1 862,8 1 857,8 1 862,8 1 857,8 99,7 126,5
        центр соцслужб для сім"ї, дітей та молоді 8 697,8 8 689,7 8 697,8 8 689,7 99,9 101,2
        клуби підлітків 6 374,4 6 283,8 268,8 241,7 6 643,2 6 525,6 98,2 129,8
        центр обліку бездомних 2 237,0 2 222,5 2 237,0 2 222,5 99,4 130,0
      створення служб підтримки осіб, які по-

стражд.від домашн.насильства (за рах.субв.)
4 430,0 3 828,8 4 430,0 3 828,8 86,4

     грошова компенс.за належні для отрим.жилі 

приміщення (за рах.субвенцій)
5 761,4 5 608,9 5 761,4 5 608,9 97,4 250,2

    програми та заходи соціального спрямування 2 435,6 2 406,1 95,6 95,6 2 531,2 2 501,7 98,8 167,6

Культура і мистецтво 30 920,2 30 610,5 333,9 709,1 31 254,1 31 319,6 100,2 127,1

 бібліотеки 13 630,9 13 612,7 304,2 624,2 13 935,1 14 236,9 102,2 121,6

 музеї 3 539,4 3 392,5 24,7 19,9 3 564,1 3 412,4 95,7 121,4

 дозвіллєвий центр 9 786,1 9 694,1 5,0 65,0 9 791,1 9 759,1 99,7 140,5

 інші заклади в галузі культури 2 058,9 2 027,8 2 058,9 2 027,8 98,5 120,1

 культурно-масові заходи 1 904,9 1 883,4 1 904,9 1 883,4 98,9 125,7

Фізкультура і спорт 33 046,2 32 997,2 1 725,8 1 784,0 34 772,1 34 781,2 100,0 133,6

 заходи з олімп та неолімп видів спорту 2 157,7 2 156,3 2 157,7 2 156,3 99,9 124,5

утримання ДЮСШ 30 160,3 30 119,8 600,0 663,2 30 760,3 30 783,0 100,1 128,8

заохочення спортсменів, підтримка спорту 728,3 721,1 1 125,8 1 120,8 1 854,1 1 841,9 99,3 в 4,5 р.

Засоби масової інформації 2 460,0 2 460,0 2 460,0 2 460,0 100,0 102,9

Житлово-комунальне господарство, з них: 260 258,9 259 183,7 354 510,8 316 236,0 614 769,7 575 419,7 93,6 242,7

   Експлуатація та техобслуг.житлового фонду 1 605,8 1 061,4 20 235,0 15 946,9 21 840,8 17 008,3 77,9 51,3

   Забезпечення безпереб.експлуатації ліфтів 8 895,0 8 294,3 8 895,0 8 294,3 93,2 277,0

   Благоустрій міста 106 921,1 106 447,8 4 470,0 4 170,5 111 391,1 110 618,3 99,3 119,6

  Фінансова допомога комун.підприємствам 13 003,5 12 964,9 350,0 13 353,5 12 964,9 97,1 116,8

   Забезпечення діяльності з виробництва, 

транспортування, постачання теплової енергії
138 633,4 138 633,2 500,0 139 133,4 138 633,2 99,6 153,9

   Погашення заборг.з різниці в тарифах (субв.) 309 057,8 276 821,2 309 057,8 276 821,2 89,6

   Реалізація держ.та місцевих житлових програм 11 003,1 11 003,1 11 003,1 11 003,1 100,0 152,5

  з них за рах.субв.на придб.жит діт.сиротам 9 154,3 9 154,3 9 154,3 9 154,3 100,0 136,3

Будівництво та регіональний розвиток, з них 529,0 529,0 107 714,9 99 691,9 108 243,9 100 220,9 92,6 62,3

  Будівництво об"єктів ЖКГ 11 955,8 11 330,5 11 955,8 11 330,5 94,8 28,2

  Будівництво освітніх установ та закладів 36 671,2 32 256,5 36 671,2 32 256,5 88,0 244,1

  Будівництво медичних установ та закладів 23 534,1 21 309,1 23 534,1 21 309,1 90,5 219,7

  Будівництво об'єктів соціального захисту 100,0 56,7 100,0 56,7 56,7 6,3

  Будівництво установ та закладів культури 1 138,3 939,1 1 138,3 939,1 82,5 87,7

  Будівництво установ та закладів фізкультури 1 785,2 1 745,6 1 785,2 1 745,6 97,8 58,5

  Будівництво інших об`єктів комун.власності 1 383,6 1 181,2 1 383,6 1 181,2 85,4 15,1

  Реставрація та охорона пам"яток архітектури 529,0 529,0 19 464,8 19 360,6 19 993,8 19 889,6 99,5 96,7

  Розроблення містобудівної документації 1 020,5 970,5 1 020,5 970,5 95,1 71,7

  Виконання інвестиційних проектів 9 246,6 9 246,6

з них за рах.субв.на соц.-економ розвиток 9 108,0 9 010,0 9 108,0 9 010,0 98,9 31,8

  Реалізація інших заходів соц-екон.розвитку (ЦНАП) 1 414,8 1 393,5 1 414,8 1 393,5 98,5 5,2

Ремонт автомобільних доріг 14 309,0 11 689,7 85 222,3 79 480,3 99 531,3 91 170,0 91,6 323,2

з них за рахунок субвенції з державного бюджету 60 000,0 60 000,0 60 000,0 60 000,0 100,0

Транспорт, у т.ч.: 34 023,0 34 023,0 34 798,6 34 798,6 68 821,6 68 821,6 100,0 47,8

 Забезпечення надання послуг з перевезення 

пасажирів автомобільним транспортом
16 842,6 16 842,6 10 318,6 10 318,6 27 161,2 27 161,2 100,0 43,7

Забезпечення надання послуг з перевезення 

пасажирів електротранспортом
17 180,4 17 180,4 24 480,0 24 480,0 41 660,4 41 660,4 100,0 50,9

ВИДАТКИ
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Спеціальний фонд РАЗОМ 
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Спеціальний фонд РАЗОМ 

Землеустрій 420,0 259,1 1 200,0 1 620,0 259,1 16,0 446,0

з них за рахунок субвенції з обл.бюджету 1 200,0 1 200,0

Інші заходи у сфері інформатизації 2 444,3 2 396,0 234,7 233,1 2 679,0 2 629,1 98,1 214,0

Сприяння розвит.серед.та малого підприєм. 222,0 135,5 222,0 135,5 61,0 125,5

Реалізація програм і заходів у сфері туризму 99,8 99,5 1 350,0 1 305,4 1 449,8 1 404,9 96,9 518,6

Заходи з енергозбереження 210,0 24,0 6 069,0 6 054,2 6 279,0 6 078,2 96,8 26,6

з них за рах.запозичення коштів НЕФКО 1 500,0 1 500,0 1 500,0 1 500,0 100,0 15,0

Внески до статутного капіталу ("Універсал 2005") 5 349,0 4 700,5 5 349,0 4 700,5 87,9 1 932,8

Виконання заходів за рахунок цільових фондів 2 160,5 1 349,1 2 160,5 1 349,1 62,4 88,5

Внески до асоціації міст України 377,5 377,5 377,5 377,5 132,1

Інші заходи з економічної діяльності 1 781,1 1 692,7 333,2 350,3 2 114,3 2 043,0 96,6 в 3,7 р.

Муніципальні формування 1 948,0 1 946,8 1 948,0 1 946,8 99,9 111,8

Заходи та роботи з мобілізац.підготовки 292,3 292,2 60,0 60,0 352,3 352,2 100,0 51,3

Інші заходи громад.порядку та безпеки 815,0 622,1 2 692,4 2 692,4 3 507,4 3 314,5 60,9

Обслуговування місцевого боргу 6 718,4 6 532,4 6 718,4 6 532,4 97,2 в 7,6 р.

Резервний фонд 7 934,4 7 934,4

Трансферти іншим бюджетам, з них 122 185,1 122 150,9 17 425,6 12 087,4 139 610,7 134 238,3 96,2 112,0

Інші субвенції з місцевого бюджету 33 019,2 13 370,7 16 807,4 11 477,0 30 207,6 24 847,8 82,3 247,4

Районним у місті радам 29 109,7 29 100,6 29 109,7 29 100,6 100,0 127,5

Обласному бюджету 2 884,0 2 863,6 16 807,4 11 477,0 19 691,4 14 340,6 72,8 в 20 р.

Державному бюджету 1 025,5 1 020,8 618,2 610,4 1 643,7 1 631,2 99,2 54,7

Реверсна дотація 89 165,9 89 165,9 89 165,9 89 165,9 100,0 98,9

РАЗОМ ВИДАТКИ 2 130 019,5 2 096 709,3 764 853,5 687 045,2 2 894 872,9 2 783 754,5 96,2 129,2

ДОВІДКОВО: видатки по звіту ДКСУ  (з 

районами)
2 159 220,4 2 125 887,3 764 853,5 687 139,8 2 924 073,8 2 813 027,1 96,2 130,6

у т.ч. районні у місті ради 29 201,0 29 178,0 29 201,0 29 178,0 99,9



Назва видатків
Уточнений план 

на 2021 рік

Виконання за  2021 

рік

Темп росту до 

факту 2020 

року (%)

15 Управління капітального будівництва 101 309,6 92 913,0 74,3

у тому числі: кошти бюджету розвитку громади 69 226,5 61 238,9 53,2
кредитні кошти АТ "УКРЕКСІМБАНК" та НЕФКО 18 614,1 18 614,1 186,6

субвенції з державного та обласного бюджетів 13 469,0 13 060,0

1000 Освіта 2 870,0 2 260,4

1171

Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету на 

реалізацію програми `Спроможна школа для кращих результатів` (Капітальний ремонт 

харчоблоку КЗ "Гірнича гімназія")

1 701,0 1 091,4

1172
Виконання заходів в рамках реалізації програми `Спроможна школа для кращих результатів` за 

рахунок субвенції з державного бюджету (Капітальний ремонт КЗ "Гірнича гімназія")
1 169,0 1 169,0

7300 Будівництво та регіональний розвиток 88 720,6 80 993,1 79,5

7310 Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства 11 694,0 11 068,7 27,6

Будівництво багатоквартирного житлового будинку по вул. Генерала Жадова, 102 мкр,  позиція 

16 (проєктні роботи)
880,0 792,9

Будівництво госппобутової каналізації по вулицях Лесі Українки, Дарвіна, Степняка-

Кравчинського
142,2 142,1

Будівництво вулиці Дона Амінадо (проєктні роботи) 1 500,0 1 500,0

Будівництво газорегуляторного пункту, 102 мкр., позиція, 36 (проєктні роботи) 30,0 29,3

Будівництво об’єкту благоустрою (сквер "Жадівський") по вул. Героїв України  140,0

Реконструкція набережної р. Інгул від вул. Михайлівської до вул. Вокзальної (І черга об'єкту 

будівництва) (виготовлення ПКД)
1 400,0 1 389,3

Реконструкція набережної р. Інгул від вул. Михайлівської до вул. Вокзальної (ІІІ черга об'єкту 

будівництва) (виготовлення ПКД)
385,9 380,0

Реконструкція площі Героїв Майдану (виготовленням ПКД) 700,0 692,6

Реконструкція проспекту Інженерів (із виготовленням ПКД) 350,0 322,2

Реконструкція вулиці Полтавської від провулка Об"їзного до вулиці Васнецова 2 100,0 1 963,6

Реконструкція скверу "Фонтанний" по вул. Архітектора Паученка 100,0 100,0

Капітальний ремонт пам'ятника Воїнам-інтернаціоналістам всіх поколінь (парк Молодіжний) 2 753,7 2 703,3

Капітальний ремонт вулиці Ковпака 868,2 838,4

Капітальний ремонт внутрішньоквартального проїзду від вул. Пашутінської до  буд. 38                     

по вул. Архітектора Паученка 
119,0 118,2

Капітальний ремонт вулиці Ручайної 10,0 7,5

Капітальний ремонт вул. Сенчева від вул. Дарвіна до вул. Ломоносова 65,0 65,0

Капітальний ремонт вулиці Інженерної 50,0

Капітальний ремонт вулиці Мечникова 50,0

Капітальний ремонт оглядового колодязя дренажного колектору р. Інгул,  вул. Каховська                50,0 24,1

7321 Будівництво освітніх установ та закладів 36 671,2 32 256,5 812,0

Капітальний ремонт дошкільних закладів освіти 12 676,2 11 378,0 1 462,3

Будівництво та капітальний ремонт загальноосвітніх закладів 23 995,0 20 878,5 653,6

7322 Будівництво медичних установ та закладів 16 533,8 14 392,5 512,2

Реконструкція операційного блоку КНП "Міська лікарня швидкої медичної допомоги",                       

вул. Короленка, 56
14 307,5 12 203,1

кошти бюджету розвитку громади 2 007,5 312,1

кошти субвенції з обласного бюджету 12 300,0 11 891,0

Капітальний ремонт приміщень травматологічного пункту КНП  "Міська лікарня швидкої 

медичної допомоги", вул. Короленка, 56 (з виготовленням ПКД)
100,0 98,4

Реконструкція будівлі КНП "Клінічна дитяча міська поліклініка",  вул. Шевченка, 36                    

(з виготовленням ПКД)
800,0 800,0

Реконструкція будівель інфекційного відділення №1, терапевтичного відділення №2 для 

розміщення відділення гострої судинної патології  гострого мозкового інсульту з ліжками 

реабілітації стаціонару №1 КНП "Центральна міська лікарня", вул. Ушакова, 3-а (виготовлення 

ПКД)

615,0 615,0

Реставрація терапевтичного відділення № 2 стаціонару №1 КНП "Центральна міська лікарня"  

вул. Ушакова, 3-а (з виготовленням ПКД)
80,0 80,0

Капітальний ремонт приміщення КНП "Територіальне стоматологічне об'єднання",                            

вул. Шевченка, 36 (виготовленням ПКД)
231,3 231,3

Капітальний ремонт будівлі амбулаторії сімейної медицини № 5 та № 6 КНП "Центр ПМСД № 

2", вул. Р.Слободянюка, 136 (виготовлення ПКД)
200,0 164,7

Капітальний ремонт приміщень КНП "ЦМЛ",  вул. Салганні піски, 14 (виготовлення ПКД) 200,0 200,0

7323

Будівництво установ та закладів соціального захисту (Капітальний ремонт харчоблоку КЗ 

"Центр комплексної  реабілітації для дітей з інвалідністю Фортечної районної у місті ради", 

вул. Бєляєва, 72)

50,0 6,8 6,8

тис. грн

                          Виконання бюджету розвитку головними розпорядниками коштів бюджету                                                                      

в розрізі видатків та об`єктів за 2021 рік   
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7324 Будівництво установ та закладів культури 1 138,3 939,1

Капітальний ремонт входу бібліотеки-філії № 8 міської централізованої бібліотечної системи, 

вул. Куроп'ятникова, 25
691,1 557,1

Капітальний ремонт входу бібліотеки-філії № 17 міської централізованої бібліотечної системи, 

смт Нове, вул. Металургів, 25
447,2 382,0

7325

Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту (Будівництво 

універсального спортивного майданчика із штучним покриттям при центрі ДЮТ "Центр-

Юність" по вул. Металургів біля ж/б № 36, смт Нове)

1 193,7 1 158,5

7330 Будівництво інших об'єктів комунальної власності 560,0 416,9 5,3

Реконструкція нежитлової будівлі з надбудовою мансардного поверху по вул.Євгена Чикаленка

(Медведєва), 11 
360,0 336,9

Капітальний ремонт актової зали будівлі за адресою: вул. Архітектора Паученка, 41/26

(виготовлення ПКД)
200,0 80,0

7340 Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури 19 464,8 19 360,6 95,8

Реставрація терапевтичного відділення № 1 стаціонару № 1 КНП "Центральна міська лікарня",

Фортеця, 21
15 727,7 15 720,0

Реставрація будівлі І корпусу музичної школи № 1 ім. Г.Г.Нейгауза,  вул. Виктора Чміленка, 65 1 000,0 990,9

Реставрація фасаду будівлі за адресою: вул. Дворцова, 9 (літера А7) 2 737,1 2 649,7

7370

Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій (Реконструкція 

будівлі по вул. Архітектора Паученка, 41/26 для створення і функціонування ЦНАПу у

форматі "Прозорий офіс")

1 414,8 1 393,5 5,2

7622
Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів   (Капітальний ремонт 

внутрішніх приміщень Туристично-інформаційного центру, вул. Гоголя, 91/46)
1 350,0 1 305,4

7640
Заходи з енергозбереження (Капремонт КЗ "НВО № 31, центр ДЮТ "Сузір'я", вул.

Космонавта Попова, 11-а (термомодернізація)
6 069,0 6 054,2 26,9

з них кредитні кошти НЕФКО 1 500,0 1 500,0 15,0

9720

Субвенція з місцевого бюджету на виконання інвестиційних проектів (обласному бюджету 

на співфінансування об"єкту "Реконструкція приймального відділення КНП "Міська лікарня 

швидкої медичної допомоги", вул. Короленка, 56)

2 300,0 2 300,0 460,0

12 Головне управління житлово-комунального господарства 75 534,1 57 915,9 72,5

6000 Житлово-комунальне господарство 34 450,0 28 411,7 73,1

6011 Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду 20 235,0 15 946,9 48,3

6012
Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії (схема 

теплопостачання)
500,0

6015 Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів 8 895,0 8 294,3 277,0

6020
Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують

та/або надають житлово-комунальні послуги
350,0

6030
Організація благоустрою населених пунктів (капітальний ремонт мереж зовнішнього

освітлення, влаштування зупинок громадського транспорту)
4 470,0 4 170,5 146,7

7300 Будівництво та регіональний розвиток 261,8 261,8 1,0

7310
Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства (Реконструкція парку-пам"ятки

садово-паркового мистецтва місцевого значення "Перемоги")
261,8 261,8

7461
Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок 

коштів місцевого бюджету
25 222,3 19 480,3 144,9

7670 Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання 3 300,0 2 790,0 1 147,2

КП "УНІВЕРСАЛ 2005" 3 000,0 2 790,0 1 147,2

КП "Теплоенергетик" 300,0

9730

Субвенція з місцевого бюджету на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції,

ремонту і утримання автомобільних доріг (обласному бюджету на співфінансування об'єкту

"Капітальний ремонт автодорожнього мосту  по вул. Кропивницького")

2 300,0

9770 Інші субвенції з місцевого бюджету (обласному бюджету для ОКВП "Дніпро-Кіровоград") 10 000,0 6 972,1

02 Виконавчий комітет 2 896,7 2 896,7 40,5

0180 Інша діяльність у сфері державного управління 97,6 97,6 165,4

7530 Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики 46,7 46,7 64,0

8220 Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення 60,0 60,0 59,3

8230
Інші заходи громадського порядку та безпеки (встановлення камер відеоспостереження та

комплексів автоматичної фотовідеофіксації на виконання міської програми "Безпечне місто")
2 692,4 2 692,4 49,7
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06 Управління освіти 23 116,3 20 526,5 94,5

у тому числі: кошти бюджету розвитку громади 13 845,6 12 754,4 104,3

кошти субвенцій з державного бюджету 9 270,7 7 772,1 81,9

1061
Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (за рахунок залишку 

коштів освітньої субвенції)
596,7 596,7 9,4

1142
Інші програми та заходи у сфері освіти (придбання обладнання та проведення капітальних 

ремонтів закладів)
8 666,1 8 191,2 71,8

1171
Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету на 

реалізацію програми `Спроможна школа для кращих результатів`
2 821,2 2 238,2

Капітальний ремонт приміщень майстерні КЗ «НВО «ЗНЗ № 16 – ДЮЦ «Лідер»,

пров. Фортечний, 7 
2 325,1 1 742,2

Капітальний ремонт гуртожитку КЗ НВО ліцей "Сокіл", вул. Короленка, 46 496,0 496,0

1172
Виконання заходів в рамках реалізації програми `Спроможна школа для кращих результатів` за 

рахунок субвенції з державного бюджету 
6 582,7 5 182,0

Капітальний ремонт приміщень майстерні КЗ «НВО «ЗНЗ № 16 – ДЮЦ «Лідер»,

пров. Фортечний, 7 
5 425,4 4 025,4

Капітальний ремонт гуртожитку КЗ НВО ліцей "Сокіл", вул. Короленка, 46 1 157,3 1 156,7

1181
Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету на 

забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти `Нова українська школа` 
30,9

1182

Виконання заходів, спрямованих на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної 

середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок субвенції з державного бюджету 

(придбання обладнання для ЗОШ № 25 (інтерактивні дошки, баготофункціональний пристрій)

103,0 103,0 12,5

1200
Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету на надання державної підтримки 

особам з особливими освітніми потребами (придбання обладнання)
588,3 588,3 91,8

7363

Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного 

розвитку окремих територій (Капітальний ремонт окремих приміщень ЗОШ № 10,                                          

вул. Металургів, 33-а)

1 520,0 1 422,0 85,4

з них за рахунок коштів субвенції на соціально-економічний розвиток 1 400,0 1 302,0

9770
Інші субвенції з місцевого бюджету (обласному бюджету на співфінансування придбання 

ноутбуків для педагогічних працівників)
2 207,4 2 205,0

07 Управління охорони здоров'я 44 370,5 43 452,0 130,5

кошти бюджету розвитку громади 16 873,3 16 720,1 53,4
кредитні кошти АТ "УКРЕКСІМБАНК" 19 023,9 19 023,9

кошти субвенцій з державного бюджету 8 473,3 7 708,0 385,4

2000 Охорона здоров'я 29 597,6 28 764,3 141,5

2010 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню 29 257,6 28 425,1 143,0

Придбання медичного обладнання 24 999,1 24 931,9 125,4

Реконструкція системи киснепостачання стаціонару №1 КНП "Центральна міська лікарня" 3 493,2 3 493,2

Закупівля опорними закладами охорони здоров"я послуг щодо проєктування та встановлення 

кисневих станцій за рахунок субвенції з державного бюджету
765,3

2030 Лікарська-акушерська допомога вагітним (придбання обладнання) 340,0 339,2 178,9

7300 Будівництво та регіональний розвиток 14 726,9 14 643,2 113,0

7322 Будівництво медичних установ та закладів 7 000,3 6 916,6 100,4

Капітальний ремонт частини приміщень третього поверху головного корпусу КНП "Міський 

пологовий будинок з функціями перинатального центру ІІ рівня"  по  вул. Олени Журливої, 1 
2 336,5 2 310,8

Капітальний ремонт системи вентиляції частини приміщень 3-го та 4-го поверхів головного 

корпусу КНП "Міський пологовий будинок з функціями перинатального центру ІІ рівня" 
1 728,8 1 670,7

Капітальний ремонт рентгенкабінету хірургічного відділення КНП "Міська лікарня швидкої 

медичної допомоги",  вул. Короленка, 56
1 900,7 1 900,7

Капітальний ремонт вхідної групи з улаштуванням пандуса для осіб з інвалідністю та 

маломобільних груп населення до будівлі № 3 КНП «Поліклінічне об'єднання»,                                           

вул. Металургів, 25-а 

199,9 199,9

Капремонт покрівлі харчоблоку КНП "Центральна міська лікарня", вул. Салганні піски, 14 292,1 292,1

Капітальний ремонт ренгенкабінету КНП "Центральна міська лікарня", Салганні піски, 14  495,1 495,1

Капітальний ремонт даху та піддашку будівлі поліклінічного відділення № 3 КНП 

"Поліклінічне об"єднання", вул. Металургів, 25-а (виготовлення ПКД)
47,3 47,3

7363
Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного 

розвитку окремих територій
7 726,6 7 726,6 129,5

з них за рахунок коштів субвенції на соціально-економічний розвиток 7 708,0 7 708,0

Придбання кисневого генератора для КНП “Центральна міська лікарня",  вул. Ушакова, 3-а 5 380,0 5 380,0

Придбання імунохемілюмінісцентного аналізатора для КНП “Міський пологовий будинок з 

функціями перинатального центру ІІ рівня”, вул. Олени Журливої, 1
638,6 638,6

Придбання модульних моніторів пацієнта для КНП "Центральна міська лікарня" 1 708,0 1 708,0

7530 Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики 46,0 44,5



Назва видатків
Уточнений план 

на 2021 рік

Виконання за  2021 

рік

Темп росту до 

факту 2020 

року (%)

08 Департамент соціальної політики 10 241,4 9 487,7

3124
Створення та забезпечення діяльності спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали 

від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі (за рахунок субвенції)
4 430,0 3 828,8

3221

Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для сімей осіб, визначених 

абзацами 5 - 8 пункту 1 статті 10 Закону України `Про статус ветеранів війни, гарантії їх 

соціального захисту`, для осіб з інвалідністю I - II групи….. (за рахунок субвенції)

3 490,3 3 337,8

3222
Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для внутрішньо переміщених 

осіб, які захищали територіальну цілісність України  (за рахунок субвенції)
914,3 914,3

3223
Грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей учасників бойових 

дій на території інших держав (за рахунок субвенції)
1 356,8 1 356,8

7323

Будівництво установ та закладів соціальної сфери (Капітальний ремонт КЗ "Кропивницький 

міський притулок для осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства 

за ознакою статі")

50,0 50,0

09 Управління з питань захисту прав дітей 10 095,1 10 095,0 449,1

6083
Проєктні,  будівельно-ремонтні роботи, придбання житла… забезпечення житлом дітей-сиріт, 

дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа
10 053,1 10 053,1 447,2

з них за рахунок субвенції з державного бюджету 9 154,3 9 154,3 524,4

7530 Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики 42,0 41,9

10 Управління культури та туризму 230,0 230,0 19,3

1080 Надання спеціальної освіти мистецькими школами (придбання обладнання) 100,0 100,0

4030 Забезпечення діяльності бібліотек (поповнення бібліотечного фонду) 130,0 130,0 108,3

11 Управління молоді та спорту 3 400,9 3 384,9 61,6

3242 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення 95,6 95,6 133,1

5031
Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл 

(придбання обладнання для ДЮСШ)
600,0 593,4

5041
Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд (встановлення спортивно-ігрових

майданчиків)
1 125,8 1 120,8 448,9

6082
Придбання житла для окремих категорій населення відповідно до законодавства (Придбання 

квартири для сім"ї, в якої одночасно народилося 4 дітей)
950,0 950,0

7325 Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту 591,5 587,1 19,7

Виготовлення ПКД для реконструкції стадіону "Юність" КЗ "Комплексна ДЮСШ № 2",

вул. Курганна, 64 (корегування)
240,0 240,0

Капітальний ремонт адміністративного приміщення КЗ "Комплексна ДЮСШ № 2",

вул. Курганна, 64
221,5 217,1

Капітальний ремонт спортивного майданчика "Живемо активно", вул. Лесі Українки, 62-а 130,0 130,0

7530 Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики 38,0 38,0 100,0

14 Відділ з питань інфраструктури Новенського старостинського округу 1 441,9 1 374,6

7330
Будівництво інших об'єктів комунальної власності (Капітальний ремонт нежитлового

приміщення за адресою: м. Кропивницький, смт Нове,  вул. Металургів, буд 3)
823,6 764,3

9800

Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-

економічного розвитку регіонів (для Головного управління Національної поліції в

Кіровоградській області на виконання програми "Безпечне місто")

618,2 610,4

16 Управління містобудування та архітектури 1 020,5 970,5 59,1

7350
Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)  (Доповнення 

цифрової топографічної зйомки міста Кропивницького М 1:500)
1 020,5 970,5 71,7

19 Управління транспорту та зв'язку 34 821,6 34 821,6 66,4

кошти бюджету розвитку громади 19 257,6 19 257,6

кредитні кошти АТ "УКРЕКСІМБАНК" 15 564,0 15 564,0

7411 Утримання та розвиток автотранспорту (придбання автобусів) 10 318,6 10 318,6 65,5

7421 Утримання та розвиток наземного електротранспорту (придбання тролейбусів) 24 480,0 24 480,0 66,8

7530 Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики 23,0 23,0

31 Управління комунальної власності 2 049,0 1 910,5

7670
Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання (КП "Управління будинками 

міської ради")
2 049,0 1 910,5

34 Департамент надання адміністративних послуг 350,0 348,7

0180   Інша діяльність у сфері державного управління (придбання обладнання для ЦНАПу) 350,0 348,7

Інші головні розпорядники коштів 38,9 38,9 5,3

7530 Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики 38,9 38,9 26,4

Усього видатки бюджету розвитку 310 916,4 280 366,4 84,7

у тому числі за рахунок:

коштів бюджету розвитку громади 207 155,7 180 032,3 66,5

внутрішніх та зовнішних запозичень 53 202,0 53 202,0 266,3

субвенцій з державного бюджету 50 558,7 47 132,1 116,9



ЗАТВЕРДЖЕНО 
 

Рішення Виконавчого комітету 

Кропивницької міської ради 

«___» __________ 2022 року  № ___ 

 

ЗАХОДИ 

щодо забезпечення виконання бюджету Кропивницької міської територіальної громади на 2022 рік  

 

№ 

з/п 
Зміст заходу Виконавці 

Термін 

виконання 

1 2 3 4 

1. Здійснювати аналіз стану надходження у 2022 році до бюджету 

територіальної громади  податків і зборів, справляння яких контролюють 

органи Державної податкової служби, у розрізі видів платежів та 

порівняно з попереднім періодом, причин невиконання затверджених 

міською радою обсягів доходів та зменшення надходжень порівняно з 

відповідним періодом 2021 року, вносити пропозиції щодо вирішення 

проблемних питань та залучення додаткових доходів до бюджету 

Головне управління ДПС           

у Кіровоградській області 

Протягом                

року  

2. Проводити моніторинг стану надходження у 2022 році до бюджету 

територіальної громади податків і зборів, закріплених платежів, їх 

динаміку та аналіз причин зменшення порівняно з відповідним періодом 

2021 року та вживати заходи щодо виправлення ситуації 

Виконавчі органи міської 

ради,  

Фінансове управління  

Протягом                

року  

3. Проводити роботу із роботодавцями стосовно підвищення рівня оплати 

праці найманих працівників, легалізації трудових відносин і детінізації  

виплати заробітної плати та забезпечення збільшення середньомісячної 

заробітної плати найманих працівників порівняно з 2021 роком 

Здійснити заходи з виявлення випадків ухилення платників від сплати 

податку на доходи фізичних осіб (наявність неоформлених трудових 

відносин, виплата заробітної плати у розмірах менше визначеного 

мінімального розміру, виплата заробітної плати працівникам без 

перерахування податку на доходи фізичних осіб) та усунення виявлених 

порушень відповідно до вимог чинного законодавства 

 

Департамент з питань 

економічного розвитку 

Протягом                

року 



Продовження  2 

1 2 3 4 

4. Вжити заходи, спрямовані на створення сприятливих умов для 

інвестиційної діяльності та збільшення обсягів інвестицій в економіку міста,  

створення нових робочих місць  

Департамент з питань 

економічного розвитку 

 

Протягом                

року  

5. Вжити організаційні заходи щодо погашення заборгованості із виплати 

заробітної плати на підприємствах, в організаціях  та установах усіх форм 

власності та перерахування до бюджету податку на доходи фізичних осіб. 

Забезпечити проведення засідань міської робочої групи з питань 

дотримання законодавства про працю  

Департамент з питань 

економічного розвитку  

Протягом                

року 

6. Опрацювати питання щодо збільшення надходжень до бюджету 

територіальної громади місцевих податків і зборів та внести пропозиції щодо 

перегляду рішень міської ради про місцеві податки і збори  в частині 

збільшення ставок цих податків та доцільності надання пільг з їх сплати 

Департамент з питань 

економічного розвитку 

До 01 липня 

2022 року 

7. З метою збільшення надходжень до бюджету територіальної громади 
плати за землю забезпечити вжиття заходів щодо: 

укладання нових договорів оренди земель запасу і резервного фонду; 

припинення права користування земельними ділянками 

землекористувачами у випадку систематичної несплати ними земельного 

податку або орендної плати за землю та надання їх в оренду іншим 

землекористувачам; 

поновлення договорів оренди землі, термін дії яких завершено, у 

порядку, визначеному статтею 33 Закону України “Про оренду землі”; 

надання інформації податковому органу про прийняті міською радою 

рішення щодо виділення земельних ділянок у натурі (на місцевості) та 

внесення змін до них з копіями підтвердних документів протягом               

30 робочих днів з дня їх прийняття відповідно до Податкового кодексу 

України 

Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього природного 

середовища 

Протягом                

року 

8. Для визначення бази даних по нарахуваннях плати за землю провести 

звірку з Головним управлінням Державної податкової служби України в 

Кіровоградській області за поданими податковими деклараціями 

платників на 2022 рік та рішеннями міської ради, прийнятими до 

01.01.2022 року 

Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього природного 

середовища 

До 01 липня 

2022 року 



Продовження  3 

1 2 3 4 

9. Спільно з податковим органом проводити щомісячний аналіз надходжень 

до бюджету громади плати за землю, у тому числі земельного податку та 

орендної плати з юридичних та фізичних осіб, причин зменшення таких 

надходжень порівняно з відповідним періодом 2021 року та вживати заходи по 

збільшенню надходжень 

Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього природного 

середовища 

Протягом                

року 

10 Забезпечити надходження до бюджету у затверджених міською радою 

обсягах: 

від продажу земельних ділянок; 

по екологічному податку та інших надходженнях до фонду охорони 

навколишнього природного середовища спеціального фонду бюджету 

Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього природного 

середовища 

Протягом                

року 

11. Поновити роботу комісії з визначення збитків, що заподіяні при 

використанні земель комунальної власності та недоодержаних доходів до 

бюджету міста, у зв’язку з використанням земельних ділянок не за цільовим 

призначенням, несплатою плати за землю 

 

Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього природного 

середовища 

Юридичне управління 

Протягом                

року 

12. Підвищити ефективність роботи з погашення податкової заборгованості 

із платежів до бюджету громади, зокрема провести співбесіди з керівниками 

підприємств-боржників стосовно її погашення, насамперед з орендної плати 

за землю, та розглядати ці питання на засіданнях комісії з питань 

забезпечення своєчасності і повноти сплати податків не рідше ніж один раз 

на місяць, активізувати претензійно-позовну роботу з ліквідації 

заборгованості зі сплати податків і зборів 

 

Головне управління ДПС           

у Кіровоградській області 

Департамент з питань 

економічного розвитку 

Управління земельних відносин 

та охорони навколишнього 

природного середовища 

Юридичне управління 

Протягом                

року 

13. Забезпечити надходження до бюджету громади у затверджених міською 

радою обсягах: 

орендної плати за користування майновими комплексами та іншим 

майном, що перебуває у комунальній власності міста; 

від відчуження комунального майна; 

від приватизації громадянами квартир (будинків), житлових приміщень 

(кімнат) у гуртожитках 

Здійснити заходи з виявлення випадків ухилення орендарів від сплати 

орендної плати за користування комунальним майном та стягнення 

заборгованості з орендної плати, у тому числі шляхом посилення 

претензійно-позовної роботи та припинення договорів оренди 

Управління комунальної 

власності 

Протягом                

року  

 



Продовження  4 

1 2 3 4 

14. Забезпечити надходження до загального фонду бюджету у 

встановленому порядку: 

плати за тимчасове користування місцем розташування рекламних 

засобів; 

за тимчасове користування місцями, які перебувають у комунальній 

власності, для розташування тимчасових споруд 

 

 

Управління містобудування 

та архітектури 

Департамент з питань 

економічного розвитку 

Протягом                

року  

15. Скоординувати роботу по розширенню видів та кількості 

адміністративних послуг у ЦНАПі, забезпечивши надходження до 

загального фонду бюджету у затверджених міською радою обсягах:  

плати за надання інших адміністративних послуг;  

адміністративного збору за здійснення реєстрації, зняття з реєстрації 

місця проживання фізичних осіб; 

адміністративного збору за проведення державної реєстрації 

юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань 

плати за скорочення термінів надання послуг у сфері державної 

реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень; 

адміністративного збору за державну реєстрацію речових прав на 

нерухоме майно та їх обтяжень; 

плати за скорочення термінів державної реєстрації юридичних осіб, 

фізичних осіб – підприємців та громадських формувань  

Департамент надання 

адміністративних послуг 
 

Протягом                

року відповідно 

до розпису 

бюджету міста 

16. Забезпечити у запланованих обсягах надходження до загального 

фонду бюджету адміністративних штрафів за правопорушення у сфері 

містобудівної діяльності 

Управління Державного 

архітектурно-будівельного 

контролю 

Протягом                

року 

17. Систематично проводити засідання адміністративної комісії. 

Встановити контроль за сплатою до бюджету штрафів, накладених 

адміністративною комісією  

Юридичне управління 

Адміністративна комісія при 

виконавчому комітеті 

Протягом                

року 

18. Забезпечити контроль за сплатою до цільового фонду розвитку та 

благоустрою міста Кропивницького плати за розміщення та перебування 

сезонних об’єктів торгівлі на об’єктах благоустрою та літніх майданчиків 

у встановленому порядку 

 

Департамент з питань 

економічного розвитку 

 

Протягом                

року 
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19. Проаналізувати підсумки роботи комунальних підприємств за 2021 

рік, обсяги сплачених ними податків до бюджету. Вжити заходи щодо 

поліпшення діяльності комунальних підприємств, забезпечення своєчасної 

виплати заробітної плати працівникам та виконання податкових 

зобов’язань перед бюджетом, насамперед по податку на доходи фізичних 

осіб та податку на прибуток  

 

Головне управління житлово-

комунального господарства 

Управління транспорту та 

зв’язку 

Управління охорони здоров’я 

Протягом                

року 

20.

. 

Забезпечити дотримання вимог статті 77 Бюджетного кодексу України 

щодо врахування в першочерговому порядку потреби в коштах на оплату 

праці працівників та проведення розрахунків за енергоносії і комунальні 

послуги, спрямовуючи на зазначену мету кошти від скорочення 

непершочергових (неефективних) видатків 

Головні розпорядники 

коштів  

При 

формуванні та 

внесенні змін 

до кошторисів 

та планів 

використання 

бюджетних 

коштів 

21. Довести ліміти споживання енергоносіїв у натуральних обсягах до 

кожного підвідомчого закладу або комунального підприємства, розробити 

заходи, спрямовані на підвищення енергоефективності та енергозбереження, 

із забезпеченням зменшення споживання енергоресурсів  

Головні розпорядники коштів  Протягом року 

 

 

22. Забезпечити: 

підготовку, затвердження паспортів бюджетних програм та внесення 

відповідно до чинного законодавства змін до них на підставі інформації, 

наведеної у бюджетному запиті, плану діяльності головного розпорядника 

на середньостроковий період, з урахуванням бюджетних призначень, 

установлених рішенням про місцевий бюджет, порядків використання 

бюджетних коштів, керуючись цілями державної політики у відповідній 

сфері діяльності, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної 

програми; 

відповідність визначених результативних показників у бюджетних 

програмах офіційній державній статистичній, фінансовій та іншій 

звітності, даним бухгалтерського, статистичного та 

внутрішньогосподарського (управлінського) обліку 

Головні розпорядники коштів Протягом                

року 
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23. Встановлювати стимулюючі виплати (надбавки, доплати, премії, інші 

заохочувальні виплати) працівникам виконавчих органів міської та районних 

у місті рад виключно в межах фонду оплати праці, затвердженого у 

кошторисах розпорядників коштів  

Керівники виконавчих органів 

міської ради, 

Подільської та Фортечної 

районних у місті 

Кропивницькому рад 

 

Щомісячно 

24. Затвердити у встановленому порядку мережу закладів та контингенту 

соціально-культурної сфери за галузевою ознакою з метою її 

упорядкування за профілем та збереження цілісності. 

Забезпечити утримання штатної чисельності підвідомчих закладів у 

межах кошторисних призначень  

Управління освіти 

Управління культури і 

туризму 

Управління молоді та спорту 

 

 

Протягом І 

півріччя 

 

 

25. Здійснювати постійний аналіз обсягів видатків за напрямами 

використання у розрізі бюджетних програм, підпорядкованих установ та 

заходів та вносити пропозиції щодо перерозподілу видатків між 

бюджетними програмами виходячи з їх доцільності та першочерговості. 

Дотримуватись вимог рішення Кропивницької міської ради від               

16 грудня 2021 року № 1059 «Про бюджет Кропивницької міської 

територіальної громади на 2022 рік» (п. 15) при внесенні пропозицій щодо 

передачі бюджетних призначень або перерозподілу видатків загального та 

спеціального фонду бюджету 

Фінансове управління, 

Головні розпорядники коштів  
Протягом року 

26. Дотримуватись норм законодавства в частині мінімальної заробітної 

плати в бюджетній сфері та вживати заходів, спрямованих на підвищення 

рівня оплати праці, в тому числі диференціації заробітної плати працівників 

залежно від складності, відповідальності та умов роботи, що виконується, 

кваліфікації працівника тощо.  

Забезпечити притягнення до відповідальності керівників, які 

допускатимуть виникнення заборгованості з виплати заробітної плати 

працівникам підвідомчих закладів та комунальних підприємств 

 

Головні розпорядники коштів  Протягом року 

27. 

Забезпечити врахування в бюджетному процесі під час виконання 

бюджетних програм гендерного аспекту та застосування гендерно 

орієнтованого підходу 

Головні розпорядники коштів  Протягом року 
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28. Заборонити збільшення бюджетних призначень за загальним та 

спеціальним фондами бюджету міста за рахунок зменшення інших видатків 

(інших бюджетних програм) без надання обгрунтованих пропозицій щодо 

внесення змін до бюджетних призначень та без наявного фінансового ресурсу 

на:  

оплату праці працівників бюджетних установ; 

збільшення видатків, пов’язаних з функціонуванням органів місцевого 

самоврядування 

 

Фінансове управління 

Головні розпорядники коштів  
Протягом року 

29. 

Забезпечити затвердження кошторисів витрат на проведення кожного 

окремого заходу із визначенням загального обсягу, структури і напрямів 

витрат на підготовку та проведення заходу з урахуванням діючих норм та 

нормативів, умов та специфіки напряму проведення заходу (виду 

мистецтва, спорту, інше), а також регламентних та розпорядчих 

документів щодо його проведення. 

Заходи інститутами громадянського суспільства проводити тільки на 

конкурсних засадах  

 

Виконавчі органи міської та 

районних у місті рад 
Протягом року 

30. Забезпечити доступність інформації про бюджет шляхом розміщення 

на офіційних сайтах: 

 бюджетних запитів; 

 інформації про цілі державної політики, реалізацію якої забезпечує 

головний розпорядник; 

 паспортів бюджетних програм (включаючи зміни до паспортів 

бюджетних програм); 

 звітів про виконання паспортів бюджетних програм; 

 звітів про хід реалізації інвестиційних проєктів; 

 результатів оцінки ефективності бюджетних програм 

 

 

 

Головні розпорядники коштів 

 

У терміни, 

визначені 

Бюджетним 

кодексом 

України 

 

31. Забезпечити контроль за наданням пільг по харчуванню дітей та учнів у 

навчальних закладах міста, які проживають та/або зареєстровані в місті 

Кропивницькому, в межах повноважень, встановлених міською радою  

 

Управління освіти Протягом року 
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32. Надавати послуги комунальними закладами у сфері освіти, охорони 

здоров’я, культури, фізичної культури і спорту для громадян, які 

зареєстровані за межами Кропивницької територіальної громади за наявності 

відповідної угоди про передачу міжбюджетних трансфертів між бюджетом 

Кропивницької міської територіальної громади та іншими місцевими 

бюджетами 

Департамент соціальної 

політики 

Управління освіти 

Управління культури і 

туризму 

Управління молоді та спорту 

Протягом            

року 

33. Розробити Порядок використання фінансової підтримки з бюджету 

міської територіальної громади (некомерційними) підприємствами охорони 

здоров’я відповідно до Програми розвитку галузі охорони здоров’я на 2021-

2025 роки 

Управління охорони здоров’я 

 

Протягом 

першого 

кварталу 

34. Розробити порядки використання коштів бюджету територіальної громади 

за бюджетними програмами, здійснення заходів за якими потребує 

нормативно-правового визначення механізму використання бюджетних 

коштів 

Головні розпорядники коштів 

Протягом 

першого 

кварталу 

35. Забезпечити підвищення результативності використання коштів бюджету 

розвитку за рахунок їх спрямування на завершення розпочатих об’єктів та 

пріоритетні напрями розвитку міста 

Систематично оновлювати на сайті Кропивницької міської ради карту 

ремонтів та інформацію щодо об’єктів, де проводяться будівництво, 

реконструкція, капітальні ремонти та стан проведення робіт 

Головні розпорядники коштів Протягом  року  

36. Забезпечити подання та супровід звернення від Кропивницьької міської 

ради до обласної ради щодо передачі коштів у вигляді міжбюджетного 

трансферту з обласного бюджету на підготовку кваліфікованих працівників 

на умовах регіонального замовлення в професійно-технічних закладах міста з 

числа учнів, мешканців області 

Управління освіти До 01 травня 

2022 року 

37. Забезпечити цільове та ефективне використання субвенцій з державного 

бюджету місцевим бюджетам: 

освітньої субвенції з державного бюджету на оплату праці з 

нарахуваннями педпрацівникам; 

субвенції з державного бюджету на надання державної підтримки особам 

з особливими освітніми потребами; 

субвенції з державного бюджету на здійснення переданих видатків у сфері 

освіти (видатки на оплату праці з нарахуваннями педагогічним працівникам 

інклюзивно-ресурсних центрів) 

 

 

 

 

Управління освіти 

 

 

Щомісячно 
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38. Забезпечити використання залишків коштів субвенцій з державного 

бюджету місцевим бюджетам, що збереглися на кінець 2021 року на 

рахунках бюджету територіальної громади для здійснення відповідних 

витрат у 2022 році з урахуванням їх цільового призначення згідно з 

пунктом 11 «Прикінцевих положень» Закону України «Про Державний 

бюджет України на 2021 рік»: 

залишок субвенції на здійснення заходів щодо соціально-економічного 

розвитку окремих територій; 

залишок субвенції на закупівлю опорними закладами охорони здоров'я 

послуг щодо проєктування та встановлення кисневих станцій; 

залишок субвенції на створення мережі спеціалізованих служб 

підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або 

насильства за ознакою статі 

 

 

 

 

 

 

Управління освіти 

 

Управління охорони здоров’я 

 

Департамент соціальної 

політики 

Протягом року 

39. Провести організаційну роботу із залучення коштів субвенцій з 

державного бюджету: 

на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти 

«Нова українська школа»; 

на реалізацію програми «Спроможна школа для кращих результатів»;  

на забезпечення пожежної безпеки в закладах загальної середньої освіти; 

на придбання обладнання, модернізацію (проведення реконструкції та 

капітального ремонту) їдалень (харчоблоків) закладів загальної середньої 

освіти 

Управління освіти 
Протягом                

І півріччя 

40. Провести організаційну роботу із залучення коштів субвенції з 

державного бюджету, грантових коштів на створення мережі 

спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього 

насильства та/або насильства за ознакою статі  

Департамент соціальної 

політики 

 

Протягом                

І кварталу 

41. Забезпечити залучення субвенції з державного бюджету на проектні, 

будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку 

сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, підтримку 

малих групових будинків та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, 

позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа відповідно до діючого 

Порядку 

 

Управління з питань захисту 

прав дітей 

Протягом                

року 



Продовження  10 

1 2 3 4 

42. Забезпечити подання пропозицій до департаменту соціального захисту 

обласної державної адміністрації щодо кількості сімей загиблих 

військовослужбовців та інвалідів, з числа учасників АТО, учасників 

бойових дій на території інших держав, внутрішньо переміщених осіб, які 

брали безпосередню участь в АТО, та залучення коштів субвенцій з 

державного бюджету у необхідних розмірах на отримання грошової 

компенсації для придбання житла зазначеним категоріям населення 

Департамент соціальної 

політики 

 

Протягом                

року 

43. Підготувати пропозиції щодо об’єктів, які можуть реалізовуватися за 

рахунок субвенції з державного бюджету на здійснення заходів щодо 

соціально-економічного розвитку окремих територій. Забезпечити 

залучення коштів цієї субвенції з дотриманням порядку їх використання  

Департамент з питань 

економічного розвитку 

Головні розпорядники коштів 

Протягом  

року 

44. Забезпечити залучення коштів Державного фонду регіонального 

розвитку на інвестиційний проєкт «Реконструкція операційного блоку                 

КЗ «Кіровоградська міська лікарня швидкої медичної допомоги»,                        

вул. Короленка,56, м. Кропивницький», цільове та ефективне витрачання  

коштів ДФРР та співфінансування з бюджету громади на реалізацію 

зазначеного об’єкту 

  

Управління капітального 

будівництва 

Протягом                

року 

45. Вжити організаційні заходи для забезпечення належної, своєчасної та 

якісної реалізації інвестиційних проєктів в рамках програми «Велике 

будівництво» у 2022 році на території Кропивницької міської 

територіальної громади щодо визначення замовника виконання робіт, 

передачі проєктно-кошторисної документації на ці об’єкти відповідним 

структурним підрозділам облдержадміністрації  

 

Управління молоді та спорту, 

Управління освіти 

Протягом 

першого 

півріччя 

46. Підготувати пропозиції та вжити необхідні заходи щодо включення  

об’єктів реконструкції, капітального та поточного ремонту вулиць і доріг 

комунальної власності відповідно до нагальних потреб територіальної 

громади до фінансування у 2022 році за рахунок коштів субвенції з 

державного бюджету місцевим бюджетам та залишку коштів цієї 

субвенції, який склався на рахунку обласного бюджету станом на 01 січня 

2022 року 

  

Головне управління житлово-

комунального господарства 

Протягом                

року 
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47. Вжити заходів щодо забезпечення підготовки заявок, проєктів, 

проєктно-кошторисної документації на інвестиційні проєкти, інших 

обґрунтовуючих матеріалів, необхідних для залучення у 2022 році коштів 

державних цільових програм та субвенцій з державного бюджету: 

 

 

 

 

 

 

Протягом            

року 

 

 

 

 

 

створення центрів креативної економіки 
Департамент з питань 

економічного розвитку 

стимулювання розвитку індустріальних парків 
Департамент з питань 

економічного розвитку 

розвиток мережі центрів надання адміністративних послуг 
Департамент надання 

адміністративних послуг 

реалізацію інфраструктурних проєктів та розвиток об’єктів соціально-

культурної сфери 

Департамент з питань 

економічного розвитку, 

Управління капітального 

будівництва 

розвиток міської інфраструктури 

Департамент з питань 

економічного розвитку, 

Головне управління житлово 

– комунального господарства 

Загальнодержавна цільова соціальна програма «Питна вода України» на 

2022-2026 роки 

Головне управління житлово 

– комунального господарства 

розвиток спортивної інфраструктури, у тому числі реконструкцію, 

будівельно-ремонтні роботи об`єктів закладів фізичної культури і спорту  
Управління молоді та спорту 

виконання окремих заходів з реалізації соціального проекту «Активні 

парки - локації здорової України» 

Департамент з питань 

економічного розвитку, 

Управління молоді та спорту 

створення центрів культурних послуг  
Управління культури і 

туризму 

розроблення комплексних планів просторового розвитку територій 

територіальних громад 

Управління містобудування 

та архітектури 

реалізацію проектів ремонтно-реставраційних та консерваційних робіт 

пам'яток культурної спадщини, що перебувають у комунальній власності 

 

Управління містобудування 

та архітектури 
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48. Вжити заходи щодо залучення коштів Державного бюджету України,  

міжнародних фінансових організацій, кредитних коштів під місцеві 

гарантії для КП «Теплоенергетик» на реконструкцію системи 

теплопостачання  

Головне управління житлово 

– комунального господарства 

Протягом                

року 

49. Забезпечити залучення та використання коштів субвенції з обласного 

бюджету на проведення заходів з інвентаризації земель міста  

 

Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього природного 

середовища 

Протягом                

року 

50. Підготувати пропозиції та вжити необхідні заходи щодо включення до 

фінансування у 2022 році за рахунок коштів обласного фонду охорони 

навколишнього природного середовища природоохоронного заходу з 

відновлення частини лісопарку Лелеківський (в районі Солдатських 

ставків).  

Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього природного 

середовища 

Протягом                

року 

51. Забезпечити повне та ефективне використання коштів цільових фондів 

бюджету територіальної громади: 

міського фонду охорони навколишнього природного середовища; 

 

 

 

цільового фонду розвитку та благоустрою міста 

  

 

 

Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього природного 

середовища 

Головне управління житлово-

комунального господарства 

Протягом                

року 

52. Забезпечити обмін інформацією (внесення та вивантаження) між 

Міністерством фінансів України та учасниками бюджетного процесу 

бюджету Кропивницької міської територіальної громади в системі 

«LOGICA»  

Фінансове управління 

Головні розпорядники коштів 

Протягом                

року 

 

 

 

 

Начальник фінансового управління             Любов БОЧКОВА 

 

 


