
   
 

Р І Ш Е Н Н Я 
ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ 

КРОПИВНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

 

від 13 жовтня 2022 року                     №  677 

 
 

Про внесення змін до рішення  

Кропивницької міської ради  

від 16 грудня 2021 року № 1059 

«Про бюджет Кропивницької міської 

територіальної громади на 2022 рік» 
 

 

(11528000000) 
(код бюджету) 

 

 

На підставі статей 14, 78, 85, 101,  пунктів 22, 221 розділу VI «Прикінцеві 

та перехідні положення» Бюджетного кодексу України, підпункту 1 пункту «а» 

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

України «Про правовий режим воєнного стану», «Про затвердження Указу 

Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні», 

постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2022 року № 252 «Деякі 

питання формування та виконання місцевих бюджетів у період воєнного 

стану», на виконання розпоряджень начальника Кіровоградської обласної 

військової адміністрації від 22 вересня 2022 року № 676-р «Про затвердження 

обласної цільової програми територіальної оборони Кіровоградської області на 

період дії воєнного стану», від 27 вересня 2022 року № 681-р «Про внесення 

змін до рішення обласної ради від 23 грудня 2021 року № 220 «Про обласний 

бюджет Кіровоградської області на 2022 рік», враховуючи лист Начальника 

Кіровоградської обласної військової адміністрації від 28 вересня 2022 року                

№ 01-18/869/0.1 «Про фінансування заходів територіальної оборони» та 

подання фінансового управління Кропивницької міської ради, Виконавчий 

комітет Кропивницької міської ради 
 

В И Р І Ш И В: 
 

 Внести зміни до рішення Кропивницької міської ради від 16 грудня              

2021 року № 1059 «Про бюджет Кропивницької міської територіальної громади 

на 2022 рік» (у редакції рішення Кропивницької міської ради від 04 лютого 

2022 року № 1093, зі змінами, внесеними рішеннями Кропивницької міської 

ради від 18 лютого 2022 року № 1223, від 24 лютого 2022 року № 1226 та 

рішеннями Виконавчого комітету Кропивницької міської ради від 15 березня 

2022 року № 138, від 12 квітня 2022 року № 161, від 10 травня 2022 року                   

№ 234, від 14 червня 2022 року № 309, від 28 червня 2022 року № 371, від                 

12 липня 2022 року № 405, від 26 липня 2022 року № 441, від 09 серпня                 

2022 року № 493 та від 13 вересня 2022 року № 645), а саме: 
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1) збільшити доходи загального фонду бюджету територіальної громади: 

на 79 500 гривень в частині субвенції з обласного бюджету за рахунок залишку 

коштів субвенції на надання державної підтримки особам з особливими 

освітніми потребами, що утворився на початок бюджетного періоду; 

на 271 045 гривень в частині іншої дотації з обласного бюджету (за рахунок 

додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам для надання 

компенсації закладам комунальної форми власності); 

2) збільшити видатки загального фонду бюджету територіальної громади 

на 4 300 545 гривень, у тому числі: 

по головному розпоряднику коштів – виконавчому комітету за                   

КПКВК 0219800 «Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на 

виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів» для військової 

частини А7049 на придбання комплектів зимової форми одягу для 

військовослужбовців військових частин Сил територіальної оборони Збройних 

сил України за рахунок розподілу вільного залишку бюджетних коштів, що 

утворився станом на 01 січня 2022 року, у сумі 3 950 000 гривень; 

по головному розпоряднику – управлінню освіти за КПКВК 0611010 

«Надання дошкільної освіти» у сумі 228 894 гривень, за КПКВК 0611091 

«Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та 

іншими закладами освіти за рахунок коштів місцевого бюджету» у сумі               

13 334 гривень, за КПКВК 0611210 «Надання освіти за рахунок залишку коштів 

за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної 

підтримки особам з особливими освітніми потребами» у сумі 79 500 гривень; 

по головному розпоряднику – департаменту соціальної політики за 

КПКВК 0813105 «Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та 

дітям з інвалідністю» у сумі 21 682 гривень, за КПКВК 0813111 «Утримання 

закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились у складних 

життєвих обставинах, підтримка функціонування дитячих будинків сімейного 

типу та прийомних сімей» у сумі 7 135 гривень;  

3) внести відповідні зміни до додатків 1, 3, 6 рішення згідно з                         

додатками  1, 3, 5 до цього рішення; 

4) викласти додатки 2 та 4 у новій редакції (згідно з додатками 2, 4). 

5) пункт 1 викласти в новій редакції: 

 «1. Визначити на 2022 рік: 

доходи бюджету територіальної громади у сумі 2 761 093 309 гривень,             

у тому числі доходи загального фонду бюджету територіальної громади – 

2 629 258 637 гривень та доходи спеціального фонду бюджету територіальної 

громади – 131 834 672 гривень, згідно з додатком 1 до цього рішення; 

видатки бюджету територіальної громади у сумі                                

2 787 662 441,50 гривень, у тому числі видатки загального фонду бюджету 

територіальної громади – 2 369 881 906,50 гривень та видатки спеціального 

фонду бюджету територіальної громади – 417 780 535,00 гривень; 
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профіцит за загальним фондом бюджету територіальної громади у сумі 

259 376 730,50 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення; 

дефіцит за спеціальним фондом бюджету територіальної громади у сумі 

285 945 863,00 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення; 

оборотний залишок бюджетних коштів бюджету територіальної громади 

у розмірі 2 000 000 гривень, що становить 0,08 відсотків видатків загального 

фонду бюджету територіальної громади, визначених цим пунктом; 

резервний фонд бюджету територіальної громади у розмірі                           

64 762 920 гривень, що становить 2,73 відсотків видатків загального фонду 

бюджету територіальної громади, визначених цим пунктом.»; 

абзац другий пункту 3 викласти в такій редакції: 

«Інша субвенція бюджетам районних у місті рад визначена в сумі                    

13 904 300  гривень, у тому числі Фортечного району – 7 865 800 гривень, з них 

на утримання виконавчих органів – 6 221 800 гривень (у тому числі на 

поточний ремонт приміщень – 27 560 гривень) та на виконання повноважень у 

сфері житлово-комунального господарства – 1 644 000 гривень, Подільського 

району – 6 038 500 гривень, з них на утримання виконавчих органів –              

4 343 700 гривень та на виконання повноважень у сфері житлово-комунального 

господарства – 1 694 800 гривень.»; 

абзац третій пункту 3 доповнити словами: 

«Встановити, що у період дії воєнного стану в Україні умови надання 

субвенції з бюджету територіальної громади районним у місті бюджетам 

визначаються договорами сторін між Виконавчим комітетом Кропивницької 

міської ради та виконавчими комітетами районних у місті Кропивницькому 

рад.»; 

у пункті 5 цифри «2 139 626 887,50» замінити цифрами 

«2 145 209 080,50». 

 

 

 

 

Секретар міської ради       Олег КОЛЮКА 
 

 

 

 

 

 

Любов Бочкова 35 83 20 

 

 



11528000000

(код бюджету)

(грн)

усього

у тому числі 

бюджет 

розвитку

1 2 3 4 5 6

40000000 Офіційні трансферти +350 545 +350 545

41000000 Від органів державного управління +350 545 +350 545

41040000 Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам +271 045 +271 045

41040400

Інші дотації з місцевого бюджету  (за рахунок додаткової 

дотації з державного бюджету місцевим бюджетам для надання 

компенсації закладам комунальної форми власності) 

+271 045 +271 045

41050000 Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам +79 500 +79 500

41051700

Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів

субвенції на надання державної підтримки особам з

особливими освітніми потребами, що утворився на початок

бюджетного періоду 

+79 500 +79 500

Разом доходів +350 545 +350 545

Додаток 1

13 жовтня  2022 року № 677

до рішення Виконавчого комітету 

Код

Зміни до  доходів бюджету Кропивницької міської територіальної громади на 2022 рік,                                                           

визначених у додатку 1 до рішення Кропивницької міської ради від 16 грудня 2021 року № 1059 "Про бюджет Кропивницької 

міської територіальної громади на 2022 рік" (зі змінами, внесеними рішенням Кропивницької міської ради від 24 лютого 2022 

року № 1226 та рішеннями Виконавчого комітету Кропивницької міської ради від 12 квітня 2022 року № 161, від 10 травня 

2022 року № 234, від 14 червня 2022 року № 309, від 28 червня 2022 року № 371, від 09 серпня 2022 року № 493) 

+ збільшено

- зменшено

 Найменування згідно                                                                                                 

з Класифікацією доходів бюджету

Загальний 

фонд

Кропивницької міської ради 

Спеціальний фонд

Усього



11528000000

усього

у тому числі 

бюджет 

розвитку

1 2 3 4 5 6

200000 Внутрішнє фінансування 33 179 089,50 -259 376 730,50 292 555 820,00 292 555 820,00

202000 Фінансування за рахунок позик банківських установ -40 000 000 -40 000 000 -40 000 000

202200 Фінансування за рахунок інших банків -40 000 000 -40 000 000 -40 000 000

202220 Погашено позик -40 000 000 -40 000 000 -40 000 000

208000 
Фінансування за рахунок зміни залишків коштів 

бюджетів 
73 179 089,50 -259 376 730,50 332 555 820,00 332 555 820,00

у т.ч. за рахунок зміни залишку коштів 73 179 089,50 60 967 489,50 12 211 600,00 12 211 600,00

208100  На початок періоду  92 785 019,41 78 737 950,91 14 047 068,50 12 946 249,38

208200  На кінець періоду  19 605 929,91 17 770 461,41 1 835 468,50 734 649,38

208400 
Кошти, що передаються із загального фонду бюджету 

до бюджету розвитку (спеціального фонду) 
-320 344 220,00 320 344 220,00 320 344 220,00

300000 Зовнішнє фінансування -6 609 957 -6 609 957 -6 609 957

301000 
Позики, надані міжнародними фінансовими 

організаціями
-6 609 957 -6 609 957 -6 609 957

301200 Погашено позик -6 609 957 -6 609 957 -6 609 957

Х Загальне фінансування 26 569 132,50 -259 376 730,50 285 945 863,00 285 945 863,00

400000 Фінансування за борговими операціями -46 609 957 -46 609 957 -46 609 957

402000 Погашення -46 609 957 -46 609 957 -46 609 957

402100 Внутрішні зобов'язання -40 000 000 -40 000 000 -40 000 000

402102 Середньострокові зобов'язання -40 000 000 -40 000 000 -40 000 000

402200 Зовнішні зобов'язання -6 609 957 -6 609 957 -6 609 957

402201 Довгострокові зобов'язання -6 609 957 -6 609 957 -6 609 957

600 000 Фінансування за активними операціями 73 179 089,50 -259 376 730,50 332 555 820,00 332 555 820,00

602000 Зміни обсягів бюджетних коштів 73 179 089,50 -259 376 730,50 332 555 820,00 332 555 820,00

у т.ч. за рахунок зміни залишку коштів 73 179 089,50 60 967 489,50 12 211 600,00 12 211 600,00

602100  На початок періоду  92 785 019,41 78 737 950,91 14 047 068,50 12 946 249,38

602200  На кінець періоду  19 605 929,91 17 770 461,41 1 835 468,50 734 649,38

602400 
Кошти, що передаються із загального фонду бюджету 

до бюджету розвитку (спеціального фонду) 
-320 344 220,00 320 344 220,00 320 344 220,00

Х Загальне фінансування 26 569 132,50 -259 376 730,50 285 945 863,00 285 945 863,00

Додаток 2

до рішення Виконавчого комітету 

Фінансування за типом кредитора

Фінансування за типом боргового зобов'язання

Фінансування бюджету Кропивницької міської територіальної громади на 2022 рік, визначене у додатку 2 до 

рішення Кропивницької міської ради від 16 грудня 2021 року № 1059 "Про бюджет Кропивницької міської 

територіальної громади на 2022 рік" (нова редакція)

(код бюджету)

(грн)

Код
Найменування згідно з Класифікацією фінансування 

бюджету
Усього Загальний фонд

Спеціальний фонд

Кропивницької міської ради 
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- зменшено

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

0200000 Виконавчий комітет міської ради +5 150 000 +5 150 000 -1 200 000 -1 200 000 -1 200 000 + 3 950 000

0219000 9000 Міжбюджетні трансферти +5 150 000 +5 150 000 -1 200 000 -1 200 000 -1 200 000 +3 950 000

0219800 9800 0180

Субвенція з місцевого бюджету державному

бюджету на виконання програм соціально-

економічного розвитку регіонів                                  

+5 150 000 +5 150 000 -1 200 000 -1 200 000 -1 200 000 +3 950 000

0600000 Управління освіти +321 728 +321 728 +66 592 +242 228 +321 728

0611000 1000 Освіта +321 728 +321 728 +66 592 +242 228 +321 728

0611010 1010 0910 Надання дошкільної освіти +228 894 +228 894 +228 894 +228 894

0611090 1090

Підготовка кадрів закладами професійної 

(професійно-технічної) освіти та іншими 

закладами освіти

+13 334 +13 334 +13 334 +13 334

0611091 1091 0930

Підготовка кадрів закладами професійної 

(професійно-технічної) освіти та іншими 

закладами освіти за рахунок коштів місцевого 

бюджету

+13 334 +13 334 +13 334 +13 334

0611210 1210 0990

Надання освіти за рахунок залишку коштів за 

субвенцією з державного бюджету місцевим 

бюджетам на надання державної підтримки 

особам з особливими освітніми потребами

+79 500 +79 500 +66 592 +79 500

0800000 Департамент соціальної політики +28 817 +28 817 +28 817 +28 817

0813000 3000 Соціальний захист та соціальне забезпечення +28 817 +28 817 +28 817 +28 817

0813100 3100
Надання соціальних та реабілітаційних 

послуг громадянам похилого віку, особам з 
+21 682 +21 682 +21 682 +21 682

0813105 3105 1010
Надання реабілітаційних послуг особам з 

інвалідністю та дітям з інвалідністю
+21 682 +21 682 +28 682 +21 682

0813110 3110
Заклади і заходи з питань дітей та їх 

соціального захисту
+7 135 +7 135 +7 135 +7 135

0813111 3111 1040

Утримання закладів, що надають соціальні 

послуги дітям, які опинились у складних 

життєвих обставинах, підтримка 

функціонування дитячих будинків сімейного 

типу та прийомних сімей

+7 135 +7 135 +7 135 +7 135

Всього видатків +5 500 545 +5 500 545 +66 592 +271 045 -1 200 000 -1 200 000 -1 200 000 +4 300 545

оплата праці

видатки розвитку

(грн)

Код 

Функціональ

ної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

комунальні 

послуги та 

енергоносії

видатки 

споживання

Найменування головного розпорядника 

коштів/відповідального виконавця, найменування бюджетної 

програми згідно з Типовою програмною класифікацією 

видатків та кредитування місцевого бюджету

з них
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видатків бюджету Кропивницької міської територіальної громади на 2022 рік, визначених у додатку 3 до рішення Кропивницької міської ради від 16 грудня 2021 року № 1059 "Про бюджет Кропивницької міської 

територіальної громади на 2022 рік"  (у редакції рішення Кропивницької міської ради від 04 лютого 2022 року  № 1093, зі змінами, внесеними рішеннями Кропивницької міської ради від 18 лютого 2022 року № 1223,  від 24 

лютого 2022 року № 1226 та рішеннями Виконавчого комітету Кропивницької міської ради від 15 березня 2022 року № 138, від 12 квітня 2022 року № 161, від 10 травня 2022 року № 234,  від 14 червня 2022 року № 309, від 28 

червня 2022 року № 371, від 12 липня 2022 року № 405, від 26 липня 2022 року № 441, від 09 серпня 2022 року № 493, від 13 вересня 2022 року № 645)

Додаток  3

до рішення Виконавчого комітету

Кропивницької міської ради

Разом
комунальні 

послуги та 

енергоносії

видатки 

розвитку
оплата праці

усього

Зміни до РОЗПОДІЛУ

усього

(код бюджету)

Спеціальний фонд

з них

видатки 

споживання

у тому числі 

бюджет розвитку

Загальний фондКод 

Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевого 

бюджету

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевого 

бюджету



(грн)

Код Класифікації 

доходу бюджету/ 

Код бюджету

Усього

41033900 / 

99000000000
451 409 300

41040400 / 

11100000000
9 056 837

41051000 / 

11100000000
6 911 800

41051200 / 

11100000000
1 802 400

41051700 / 

11100000000
79 500

41053900/         

11100000000
2 000 000

Х 471 259 837

гривень

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
Усього

1219770 9770

Інші субвенції з місцевого бюджету  (на 

проведення ОКВП "Дніпро-Кіровоград" заходів з 

водопониження грунтових вод)

1 141 866

11100000000 Обласний бюджет Кіровоградської області 1 141 866

3719770 9770 Інші субвенції з місцевого бюджету, з них: 13 904 300

11528602000 9770
Бюджет Подільського району у місті 

Кропивницький
6 038 500

виконавчий комітет 3 804 800

фінвідділ 538 900

житлово-комунальне господарство 1 694 800

УСЬОГО

11528000000

6.Інші субвенції з місцевого бюджету/Обласний бюджет Кіровоградської 

області

Найменування трансферту/ Найменування бюджету - надавача 

міжбюджетного трансферту

1. Освітня субвенція / Державний бюджет України

2. Інші дотації з місцевого бюджету / Обласний бюджет Кіровоградської 

області

3. Субвенція на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок 

коштів освітньої субвенції / Обласний бюджет Кіровоградської області

І. Трансферти до загального фонду бюджету

І. Трансферти із загального фонду бюджету Кропивницької міської територіальної громади

                                          Додаток 4

                                          до рішення Виконавчого комітету

                                          Кропивницької міської ради

1. Показники міжбюджетних трансфертів з інших бюджетів

МІЖБЮДЖЕТНІ ТРАНСФЕРТИ

на 2022 рік, визначені в додатку 4 до рішення Кропивницької міської ради від 16 грудня 2021 року             

№ 1059 "Про бюджет Кропивницької міської територіальної громади на 2022 рік"  (нова редакція)

 (код бюджету)

2. Показники міжбюджетних трансфертів іншим бюджетам

4. Субвенція на надання державної підтримки особам з особливими 

освітніми потребами / Обласний бюджет Кіровоградської області

                                          13 жовтня 2022 року № 677

5. Надання освіти за рахунок залишку коштів за субвенцією з 

державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної 

підтримки особам з особливими освітніми потребами / Обласний 



2 Продовження додатка 4

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
Усього

І. Трансферти із загального фонду бюджету Кропивницької міської територіальної громади
11528601000 9770

 Бюджет Фортечного району у місті 

Кропивницький
7 865 800

виконавчий комітет 5 666 200

фінвідділ 555 600

житлово-комунальне господарство 1 644 000

3719110 9110 Реверсна дотація 97 644 400

99000000000 9110 Державний бюджет України 97 644 400

0219800 9800

Субвенція з місцевого бюджету державному 

бюджету на виконання програм соціально-

економічного розвитку регіонів

6 833 622

99000000000 9800 Державний бюджет України 6 833 622

1 Державний пожежно-рятувальний загін ГУ 

ДСНС України в Кіровоградській області 

(придбання спецодягу, створення належних умов 

несення служби особовим складом)

1 100 000

Департамент патрульної поліції управління 

патрульної поліції в Кіровоградській області (на 

виконання поставлених завдань у період воєнного 

стану)

199 000

Кіровоградський обласний центр комплектування 

та соціальної підтримки
184 622

Кропивницьке районне управління поліції 

Головного управління Національної поліції в 

кіровоградській області (на закупівлю пального 

для забезпечення роботи службових автомобілів 

поліцейських офіцерів громади)

60 000

Військова частина А7049 (на заходи з 

територіальної оборони)
140 000

Головне управління Національної поліції в 

Кіровоградсьькій області (на проведення 

невідкладних заходів із заміни системи опалення 

(теплопостачання) на автономну з переведенням 

на альтернативну енергію (електрична) в 

адміністративному приміщенні за адресою:             

вул. Велика Перспективна, 30)

1 200 000

Військова частина А7049 (на придбання 

комплектів зимової форми одягу для 

військовослужбовців військових частин Сил 

територіальної оборони Збройних сил України)

3 950 000

Х 119 524 188УСЬОГО



3 Продовження додатка 4

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
Усього

І. Трансферти із загального фонду бюджету Кропивницької міської територіальної громади

0219800 9800

Субвенція з місцевого бюджету державному 

бюджету на виконання програм соціально-

економічного розвитку регіонів

4 300 000

99000000000 Державний бюджет України 4 300 000

Управління Служби безпеки України в 

Кіровоградській області (на придбання 

спеціалізованого автотранспорту, комп'ютерної 

техніки та комплектуючих до неї, оргтехніки, 

засобів отримання даних, засобів технічного 

захисту інформації, відео обладнання, засобів 

зв'язку та спеціальних технічних засобів)

4 300 000

Х Х УСЬОГО 4 300 000

Х Х УСЬОГО за розділом І, ІІ, у тому числі: 595 084 025

Х Х загальний фонд 590 784 025

Х Х спеціальний фонд 4 300 000

ІІ. Трансферти із спеціального фонду бюджету Кропивницької міської територіальної громади



Додаток 5

до рішення Виконавчого комітету 

Кропивницької міської ради 

13 жовтня 2022 року № 677

(грн)

усього 
у тому числі 

бюджет розвитку

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0200000 Виконавчий комітет міської ради +3 950 000 +5 150 000 -1 200 000 -1 200 000

0219000 9000 Міжбюджетні трансферти +3 950 000 +5 150 000 -1 200 000 -1 200 000

0219800 9800 0180

Субвенція з місцевого бюджету державному

бюджету на виконання програм соціально-

економічного розвитку регіонів                                  

Програма територіальної оборони та підтримання 

постійної мобілізаційної готовності міста 

Кропивницького на 2022-2024 роки (зі змінами)

25.11.2021          

№ 944
+3 950 000 +3 950 000

0219800 9800 0180

Субвенція з місцевого бюджету державному

бюджету на виконання програм соціально-

економічного розвитку регіонів                                  

Програма профілактики та протидії злочинності 

"Безпечне місто" на 2021-2023 роки

02.02.2021          

№ 93
+1 200 000 -1 200 000 -1 200 000

0600000 Управління освіти +321 728 +321 728

0611000 1000 Освіта +321 728 +321 728

0611010 1010 0910 Надання дошкільної освіти +228 894 +228 894

0611090 1090

Підготовка кадрів закладами професійної 

(професійно-технічної) освіти та іншими 

закладами освіти

+13 334 +13 334

0611091 1091 0930

Підготовка кадрів закладами професійної 

(професійно-технічної) освіти та іншими 

закладами освіти за рахунок коштів місцевого 

бюджету

+13 334 +13 334

Програма розвитку освіти міста Кропивницького 

на 2021-2025 роки

02.02.2021           

№ 95

Код Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевого 

бюджету

Найменування місцевої програми 

Найменування головного розпорядника коштів/ відповідального 

виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою 

програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого 

бюджету

Зміни до розподілу

Усього

Спеціальний фонд

+ збільшено11528000000

 витрат бюджету Кропивницької міської територіальної громади на реалізацію місцевих програм у 2022 році, визначених у додатку 6 до рішення Кропивницької міської ради від 

16 грудня 2021 року  № 1059 "Про бюджет Кропивницької міської територіальної громади на 2022 рік" (у редакції рішення Кропивницької міської ради  від 04 лютого 2022 року 

№ 1093, зі змінами, внесеними рішеннями Кропивницької міської ради  від 18 лютого 2022 року № 1223, від 24 лютого 2022 року № 1226 та рішеннями Виконавчого комітету 

Кропивницької міської ради від 15 березня 2022 року № 138, від 12 квітня 2022 року № 161, від 10 травня 2022 року № 234, від 14 червня 2022 року № 309, від 28 червня 2022 року 

№ 371, від 12 липня 2022 року № 405, від 26 липня 2022 року № 441, від 09 серпня 2022 року № 493, від 13 вересня 2022 року № 645)

Код 

Функціональ- 

ної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевого 

бюджету

(код бюджету)

Дата і номер 

документа, 

яким 

затверджено 

місцеву 

програму

Загальний                    

фонд

- зменшено



2 Продовження додатка 5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0611210 1210 0990

Надання освіти за рахунок залишку коштів за 

субвенцією з державного бюджету місцевим 

бюджетам на надання державної підтримки 

особам з особливими освітніми потребами

+79 500 +79 500

0800000 Департамент соціальної політики +28 817 +28 817

0813000 3000 Соціальний захист та соціальне забезпечення +28 817 +28 817

0813100 3100

Надання соціальних та реабілітаційних послуг 

громадянам похилого віку, особам з 

інвалідністю, дітям з інвалідністю в установах 

соціального обслуговування

+21 682 +21 682

0813105 3105 1010
Надання реабілітаційних послуг особам з 

інвалідністю та дітям з інвалідністю
+21 682 +21 682

0813110 3110
Заклади і заходи з питань дітей та їх 

соціального захисту
+7 135 +7 135

0813111 3111 1040

Утримання закладів, що надають соціальні 

послуги дітям, які опинились у складних життєвих 

обставинах, підтримка функціонування дитячих 

будинків сімейного типу та прийомних сімей

+7 135 +7 135

УСЬОГО +4 300 545 +5 500 545 -1 200 000 -1 200 000

Програма соціального захисту та соціальної 

підтримки окремих категорій населення міста на 

2017-2022 роки

17.01.2017    

№ 760


