МАЛОВИСКІВСЬКА РАЙОННА РАДА
ДЕВ'ЯТНАДЦЯТА СЕСІЯ
СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
від 23 жовтня 2018 року

РІШЕННЯ

№ 293

м. Мала Виска
Про внесення змін до рішення районної ради
від 22 грудня 2017 року №220»Про районний
бюджет на 2018 рік»
На підставі пункту 17 частини 1 статті 43
Закону України “Про місцеве
самоврядування в Україні ” , статті 78 Бюджетного кодексу України,
районна рада
В И Р І Ш И ЛА:
1.Внести зміни до рішення районної ради від 22 грудня 2017 року №220 »Про районний
бюджет на 2018 рік», а саме:
а) зменшити доходи районного бюджету на 674 487 грн. в тому числі:
– збільшити загальний фонд районного бюджету на 1 715 513 грн.
за рахунок :
інших субвенцій з місцевого бюджету – 469 613 грн.;
субвенції з місцевого бюджету на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання
житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до
сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, осіб з їх числа за рахунок відповідної
субвенції – 1 658 000 грн.;
субвенції з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими
освітніми потребами за рахунок субвенції з державного бюджету – 180 400 грн;
дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету
видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров"я за рахунок відповідної додаткової
дотації з державного бюджету – 2 088 000 грн.;
на реалізацію заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров'я у сільській
місцевості, за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 500 000 грн.;
зменшити :
за рахунок субвенції на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям,
особам, які не мають права на пенсію, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю,
тимчасової державної допомоги дітям, тимчасової державної соціальної допомоги
непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну
виплату, допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного
розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з
інвалідністю І групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку за рахунок відповідної
субвенції з державного бюджету на 3 500 500 грн.;

за рахунок субвенції на реалізацію заходів спрямованих на розвиток системи охорони здоров'я
у сільській місцевості, за рахунок залишку коштів відповідної субвенції з державного бюджету, що
утворився на кінець 2017 року – 2 600 000 грн.

- зменшити спеціальний фонд районного бюджету на 2 390 000 грн.
в тому числі:
збільшити за рахунок інших субвенцій з місцевих бюджетів на 210 000 грн.;
зменшити за рахунок субвенції з місцевого бюджету на реалізацію заходів,
спрямованих на розвиток системи охорони здоров"я у сільській місцевості, за рахунок
залишку коштів відповідної субвенції з державного бюджету, що утворився на кінець 2017
року на 2 600 000 грн.
б) зменшити видатки районного бюджету на 674 487 грн., в тому числі :
- зменшити загальний фонд районного бюджету на 2 510 487 грн.;
- збільшити спеціальний фонд районного бюджету на 1 836 000 грн.
в) внести зміни відповідно до додатків 1,3 (додаються).
г) викласти додатки 2,5,6,7 в новій редакції (додаються).
2. Затвердити розпорядження голови районної державної адміністрації від 28.08.2018 р.
№ 250-р, від 17.08.2018 р. № 246-р., від 23.07.2018 р. №226-р, від 07.08.2018 р. № 239-р, від
10.10.2018 р. № 303-р, від 14.09.2018 р. №261-р, від 22.10.2018р. № 326-р.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної
ради з питань бюджету, власності та інвестиційної діяльності.
Голова районної ради

С.Сосновська

Додаток 1
до рішення Маловисківської районної ради
23 жовтня 2018 № 293
Зміни

до доходів районного бюджету на 2018 рік,

визначених у додатку 1 до рішення

Маловисківської районної ради від 22 грудня 2017 року № 220
( грн.)

Спеціальний фонд
Код

Найменування згідно
з класифікацією доходів бюджету

Всього

Загальний
фонд

10000000 Податкові надходження

320 000,00

320 000,00

Податки на доходи, податки на
11000000 прибуток, податки на збільшення
ринкової вартості

320 000,00

320 000,00

11010000 Податок та збір на доходи фізичних осіб

320 000,00

320 000,00

Всього

в т.ч. бюджет
розвитку

Податок на доходи фізичних осіб, що
сплачується податковими агентами із
11010100
доходів платника податку у вигляді
заробітної плати
Разом
40000000 Офіційні трансферти

320 000,00

320 000,00

320 000,00
-994 487,00

320 000,00
1 395 513,00

-2 390 000,0

-2 390 000,0

41000000 Від органів державного управління

-994 487,00

1 395 513,00

-2 390 000,0

-2 390 000,0

2 088 000,00

2 088 000,00

41040000

Дотації з місцевих бюдетів іншим
місцевим бюджетам
у тому числі :

1

Спеціальний фонд
Н й

і

З

й

дотація з місцевого бюджету на
здійснення переданих з державного
бюджету видатків з утримання закладів
41040200
освіти та охорони здоров"я за рахунок
відповідної додаткової дотації з
державного бюджету

2 088 000,00

2 088 000,00

Субвенції з місцевих бюджетів іншим
41050000 місцевим бюджетам:

-3 082 487,00

-692 487,00

-3 500 500,00

-3 500 500,00

-2 390 000,00

-2 390 000,00

у тому числі :

на виплату допомоги сім'ям з дітьми,
малозабезпеченим сім'ям, особам, які не
мають права на пенсію, особам з
інвалідністю, дітям з інвалідністю,
тимчасової державної допомоги дітям,
тимчасової державної соціальної
допомоги непрацюючій особі, яка досягла
загального пенсійного віку, але не набула
41050300 права на пенсійну виплату, допомоги по
догляду за особами з інвалідністю I чи II
групи внаслідок психічного розладу,
компенсаційної виплати непрацюючій
працездатній особі, яка доглядає за
особою з інвалідністю І групи, а також
за особою, яка досягла 80-річного віку за
рахунок відповідної субвенції з
державного бюджету

2

Спеціальний фонд
Н й
проектні,

і
будівельно-ремонтні

на
роботи, придбання житла та приміщень
для розвитку сімейних та інших форм
виховання, наближених до сімейних, та
41050900 забезпечення житлом дітей-сиріт, осіб з
їх числа за рахунок відповідної субвенції

З

й

1 658 000,00

1 658 000,00

на надання державної підтримки
особам
з
особливими
освітніми
41051200 потребами за рахунок субвенції з
державного бюджету

180 400,00

180 400,00

на реалізацію заходів, спрямованих на
розвиток системи охорони здоров"я у
сільській
місцевості,
за
рахунок
41052200
відповідної субвенції з державного
бюджету

500 000,00

500 000,00

на реалізацію заходів, спрямованих на
розвиток системи охорони здоров"я у
сільській місцевості, за рахунок залишку
коштів
відповідної
субвенції
з
41054000
державного бюджету, що утворився на
кінець 2017 року

41053900

Інші субвенції з місцевого бюджету

Всього доходів

-2 600 000,00

-2 600 000,0

-2 600 000,0

679 613,00

469 613,00

210 000,0

210 000,0

-674 487,00

1 715 513,00

-2 390 000,0

-2 390 000,0

Керуючий справами виконавчого апарату районної ради

В. Крило

3

Додаток 2
до рішення Маловисківської районної ради
23 жовтня 2018 року №293

ФІНАНСУВАННЯ РАЙОННОГО БЮДЖЕТУ НА 2018 РІК

грн.
Спеціальний фонд

Код

Найменування згідно з класифікацією фінансування бюджету

1

2

ВСЬОГО
3

Загальний фонд
4

у тому числі бюджет
розвитку

Разом
5

6

200000 Внутрішнє фінансування

1 453 116,890

-4 685 208,9

6 138 325,8

6 138 325,8

208000 Фінансування за рахунок зміни залишків кошт ів бюдж ет ів

1 453 116,890

-4 685 208,9

6 138 325,8

6 138 325,8

1607038,37
153921,48

1363811,54
110694,65
-5 938 325,8

243226,83
43226,83
5 938 325,8

213234,03
13234,03
5 938 325,8

1 453 116,890

-4 685 208,9

6 138 325,8

6 138 325,8

600000 Фінансування за активними операціями

1 453 116,890

-4 685 208,9

6 138 325,8

6 138 325,8

602000 Зміни обсягів бюдж ет них кошт ів

1 453 116,890

-4 685 208,9

6 138 325,8

6 138 325,8

1 607 038,37
153 921,48

1 363 811,54
110 694,65
-5 938 325,8

243 226,83
43 226,83
5 938 325,8

213 234,03
13 234,03
5 938 325,8

1 453 116,890

-4 685 208,9

6 138 325,8

6 138 325,8

208100 На початок періоду
208200 На кінець періоду
208400 Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету
розвитку (спеціального фонду)

Усього за типом кредитора

602100 На початок періоду
602200 На кінець періоду
602400 Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету
розвитку (спеціального фонду)

Усього за типом боргового зобов’язання
Керуючий справами виконавчого апарату районної ради

В.Крило

Додаток 3
до рішення Маловисківської районної ради
23 жовтня 2018 року №293
ЗМІНИ ДО РОЗПОДІЛУ ВИДАТКІВ
районного бюджету на 2018 рік
за головними розпорядниками коштів

(грн.)

Загальний фонд

Спеціальний фонд

з них:
Код
програмної
Код
класифікації
видатків та ТПКВКМБ/
кредитування ТКВКБМС
місцевих
бюджетів

Найменування згідно з тимчасовою
класифікацією видатків та кредитування
місцевих бюджетів

УСЬОГО

видатки
споживання

4
Маловисківська районна рада

5
153000

6
153000

0110000

Маловисківська районна рада

153000

153000

0116020

Забезпечення функціонування підприємств,
установ та організацій, що виробляють,
виконують та/або надають житловокомунальні послуги

130000

130000

1
0100000

2

6 020

0117690

7 690

0117693

7 693

Код
ФКВКБ

3

620

490

Інша економічна діяльність
Інші заходи, пов"язані з економічною
діяльністю

в т ому числі субвенція с/рад: Смолінська 18000. Мар"янівська - 5000

0200000

Районна державна адміністрація

0210000

Районна державна адміністрація

0212010

2010

0731

2110
2111

7360

0217367

7367

0490

видатки
споживання

9

10

11

оплата праці
(код 2110)

оплата
комунальних послуг
та енергоносіїв
(код 2270)

12

13

РАЗОМ

видатки
розвитку

бюджет розвитку

14

15

17

153000,00
153000,00
130000,00

23000,00
23000,00
23000,00

-405000,00

50000,00

50000,00

50000,00

453000,00
453000,00

453000,00
453000,00

2413000,00
2413000,00

2413000,00
2413000,00

2413000,00
2413000,00

2866000,00
2866000,00

100000,00

100000,00

210000,00

210000,00

210000,00

310000,00

353000,00

353000,00

2203000,00

2203000,00

2203000,00

2556000,00

Виконання інвестиційних проектів

-2215000,00

-2215000,00

-2215000,00

-2215000,00

Виконання інвест иційних проект ів в рамках
реалізації заходів, спрямованих на розвит ок
сист еми охорони здоров"я у сільській
місцевост і

-2215000,00

-2215000,00

-2215000,00

-2215000,00

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

у т ому числі субвенція с/рад: Злинська 210000, Смолінська - 100000
у т ому числі за рахунок кошт ів районного
бюдж ет у (в т ому числі капіт альний
ремонт будівлі Злинської амбулат орії
загальної практ ики-сімейної медицини по
вул.Велігіна,27в, с.Злинка Маловисківського
району Кіровоградської област і - 2 088 000)
0217360

23000

8

УСЬОГО

-405000,00

Первинна медична допомога населенню
0726

23000

7

видатки
розвитку

-405000,00

Багатопрофільна стаціонарна медична
допомога населенню

у т ому числі субвенція с/рад: Смолінська 50000

0212111

23000

оплата
комунальних послуг
та енергоносіїв
(код 2270)

796400,00
796400,00
98000,00
-355000,00

у т ому числі за рахунок кошт ів районного
бюдж ет у

0212110

23000

23000

оплата праці
(код 2110)

з них

796400,00
796400,00
98000,00
-355000,00

Охорона здоров" я

0212000

23000

з них:

729800,00
729800,00

10000,00
10000,00

1956000,00
1956000,00
198000,00

1956000,00
1956000,00
198000,00

1956000,00
1956000,00
198000,00

2752400,00
2752400,00
296000,00
-355000,00

2

1

2

3

5

4

6

7

8

Продовження додатка 3

9

10

11

12

13

14

15

17

у т ому числі субвенція з місцевого бюдж ет у
на реалізацію заходів, спрямованих на
розвит ок сист еми охорони здоров"я у
сільській місцевост і, за рахунок залишку
кошт ів відповідної субвенції з держ авного
бюдж ет у, що ут ворилась на кінець 2017
року

-2600000,00

-2600000,00

-2600000,00

-2600000,00

у т ому числі субвенція з місцевого бюдж ет у
на реалізацію заходів, спрямованих на
розвит ок сист еми охорони здоров"я у
сільській місцевост і (придбання служ бового
авт омобіля для медичних працівників
сільської
лікарської
амбулат орії
за
адресою: пров. Шкільний, 9а, с. Велика
Виска,
Маловисківського
району
Кіровоградської област і)

500000,00

500000,00

500000,00

500000,00

у т ому числі за рахунок кошт ів районного
бюдж ет у

-115000,00

-115000,00

-115000,00

-115000,00

Надання соціальних та реабілітаційних
послуг громадянам похилого віку, особам з
інвалідністю в установах соціального
обслуговування

860000,00

860000,00

729800,00

860000,00

Забезпечення соціальними послугами за
місцем прож ивання громадян, які не здат ні
до самообслуговування у зв"язку з похилим
віком, хворобою, інвалідніст ю

860000,00

860000,00

729800,00

860000,00

Здійснення соціальної роботи з вразливими
категоріями населення

10000,00

10000,00

10000,00

10000,00

Ут римання т а забезпечення діяльност і
цент рів соціальних служ б для сім'ї, діт ей
т а молоді

10000,00

10000,00

10000,00

10000,00

0213100

3100

0213104

3104

0213120

3120

0213121

3121

0216080

6080

0216083

6083

0610

Проект ні, будівельно-ремонт ні робот и,
придбання ж ит ла т а приміщень для
розвит ку сімейних т а інших форм
виховання, наближ ених до сімейних, т а
забезпечення ж ит лом діт ей-сиріт , осіб з їх
числа

0217610

7610

0411

Сприяння розвитку малого та середнього
підприємництва

-5000,00

-5000,00

-5000,00

в т .ч. програма
розвит ку малого
підприємницт ва у Маловисківському районі

-5000,00

-5000,00

-5000,00

ліквідації
наслідків

-52000,00

-52000,00

-52000,00

в т .ч. програма цивільного захист у
населення Маловисківського району на 20162020 роки

-52000,00

-52000,00

-52000,00

Субвенції з місцевого бюджету державному
бюджету на виконання програм соціальноекономічного розвитку регіонів

-100000,00

-100000,00

100000,00

100000,00

100000,00

в т ому числі прогама цивільного захист у
Маловисківського району на 2016-2020 роки

-100000,00

-100000,00

100000,00

100000,00

100000,00

державного

-14600,00

-14600,00

-14600,00

в т .ч. програма розвит ку інформаційного
прост ору Маловимсківського району на
2016-2020 роки

-14600,00

-14600,00

-14600,00

0610000

Освіта

0611000

Відділ освіти, молоді та спорту

115613,00
115613,00

115613,00
115613,00

0218110

0219800

0210180

8110

9800

0180

1020

1040

Реалізація державних та місцевих житлових
програм

0320

0180

0133

Заходи із запобігання
надзвичайних
ситуацій
стихійного лиха

Інша діяльність
управління

у

та
та

сфері

-215000,00
-215000,00

-224164,00
-224164,00

1658000,00

1658000,00

1658000,00

1658000,00

1658000,00

1658000,00

1658000,00

1658000,00

-178000,00
-178000,00

-178000,00
-178000,00

-178000,00
-178000,00

-62387,00
-62387,00

3

1
0611020

2
1020

3
0921

0611090

1090

0960

0611160

1160

0990

0611161

1161

0990

0615000

5000

0615031

5031

0810

0810000
0813040

0813043

1040

0813046

1040

0813047

1040

0813080

6

7

10

-178000,00

11

12

13

14

15

17

2088000,00

2088000,00

у т ому числі за рахунок кошт ів районного
бюдж ет у

-2668000,00

-2668000,00

в т ому числі субвенція с/рад: Копанська 20000,
Нововознесенська-48208,
Плет енот ашлицька-143405

296613,00

296613,00

у т ому числі субвенціяз місцевого бюдж ет у
на надання держ авної підт римки особам з
особливими освіт німи пот ребами за
рахунок відповідної субвенції з держ авного
бюдж ет у

180400,00

180400,00

200000,00

200000,00

80000,00

200000,00

80000,00

200000,00

Забезпечення діяльност і інших закладів у
сфері освіт и

-319164,00

9

в т ому числі дот ація з держ авного бюдж у

Надання позашкільної освіи позашкільними
закладами освіти, заходи із позашкільної
Інші програми, заклади та заходи у сфері
освіти

-200000,00

8

-102987,00

-178000,00

-178000,00

1561800,00
-200000,00

-1941800,00
60836,00

-280987,00

2088000,00

-178000,00

-178000,00

-178000,00

-2846000,00
296613,00
180400,00

-15000,00

15000,00

200000,00

200000,00

Фізична культура і спорт

18600,00

18600,00

18600,00

Ут римання т а навчально-т ренувальна
комунальних дит ячо-юнацьких
робот а
спорт ивних шкіл

18600,00

18600,00

18600,00

захисту

-3500500,00

-3500500,00

-2510487,00

захисту

-3500500,00

-3500500,00

-3500500,00

Надання допомоги сім'ям з дітьми,
малозабезпеченим сім’ям, тимчасової
допомоги дітям

-3600961,86

-3600961,86

-3600961,86

Надання допомоги при народженні дитини

-2128133,00
-100461,86

-2128133,00
-100461,86

-2128133,00
-100461,86

-1372367,00

-1372367,00

-1372367,00

100461,86

100461,86

100461,86

100461,86

100461,86

100461,86

110391,71

110391,71

110391,71

-110391,71

-110391,71

-110391,71

Надання тимчасової державної допомоги дітям
Надання державної соціальної допомоги
малозабезпеченим сім'ям

Надання допомоги особам з інвалідністю,
дітям з інвалідністю, особам, які не мають
права на пенсію, непрацюючій особі, яка
досягла загального пенсійного віку, але не
набула права на пенсійну виплату, допомоги
по догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ
групи внаслідок психічного розладу,
компенсаційної виплати непрацюючій
працездатній особі, яка доглядає за особою з
інвалідністю І групи, а також за особою, яка
досягла 80-річного віку

1040

5

-102987,00

Управління
соціального
населення райдержадміністрації
Управління
соціального
населення райдержадміністрації

0800000

0813084

4
Надання
загальної
середньої
освіти
загальноосвітніми навчальними закладами (в
т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при
школі), спеціалізованими школами, ліцеями,
гімназіями, колегіумами

Продовження додатка 3

непрацюючій особі, яка досягла загального
пенсійного віку, але не набула права на пенсійну
виплату

Надання пільг та субсидій населенню на
придбання твердого та рідкого пічного
побутового палива і скрапленого газу

0813020

0813021

1030

0813022

1060

0813240
0813242

1090

Надання пільг на придбання твердого та рідкого
пічного побутового палива і скрапленого газу
окремим категоріям громадян відповідно до
законодавства
Надання субсидій населенню для відшкодування
витрат на придбання твердого та рідкого пічного
побутового палива і скрапленого газу

Інші заклади та заходи
Інші заходи у сфері соціального
соціального забезпечення

у т ому числі на:

захисту

і

4

1

2

5

6

Прог рама соціальног о захист у г ромадян,які
пост раждали внаслідок Чорнобильської
кат аст рофи

3320,00

3320,00

3320,00

Прог рама соціальног о захист у
малозабезпечених г ромадян

-3320,00

-3320,00

-3320,00

3

4

1010000

Культура і мистецтво

1014000
1014030
1014060

Відділ культури і туризму

4030
4060

0824
0828

1011100

1100

0960

1014080

4080

1014081

4081

Забезпечення діяльності бібліотек
Забезпечення діяльності палаців і будинків
культури,клубів, центрів дозвілля та інших
клубних закладів
Надання спеціальної освіти школами
естетичного виховання (музичними, художніми,
хореографічними, театральними, хоровими,
мистецькими)

Фінансове управління

3710000

Фінансове управління

8

9

10

11

12

13

14

15

17

13000,00
13000,00
13000,00

62000,00
-30000,00

Забезпечення діяльност і інших закладів в
г алузі культ ури і мист ецт ва

3700000

7

28000,00
28000,00
-30000,00
26000,00

Інші заклади та заходи в галузі культури і
мистецтва

0829

Продовження додатка 3

-30000,00

3718700

8700

0133

Резервний фонд

3719770

9770

0180

Інші субвенції з місцевого бюджету

58000,00

58000,00

58000,00

в т .ч. субвенція Хмелівській с/раді - 58000

58000,00

58000,00

58000,00

-17000,00
-17000,00
-75000,00
58000,00
58000,00

1836000,00
1836000,00

1836000,00
1836000,00

1836000,00
1836000,00

-674487,00
-674487,00

Усього видатків

-75000,00
-75000,00
-75000,00

-2510487,00
-2510487,00

Керуючий справами виконавчого апарату районної ради

58000,00
58000,00

-2435487,00
-2435487,00

542800,00
542800,00

-201164,00
-201164,00

58000,00
58000,00

В.Крило

58000,00
58000,00

Додаток 4
до рішення Маловисківської районної ради
23 жовтня 2018 року №293

Повернення кредитів до Маловисківського районного бюджету та розподіл надання кредитів
з Маловисківського районного бюджету в 2018 році
(тис. грн.)/грн.

Надання кредитів
Код програмної
класифікації
Код ТПКВКМБ
видатків та
/
кредитування
ТКВКБМС2
місцевих

Найменування головного розпорядника,
відповідального виконавця, бюджетної
програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /
ТКВКБМС

Код ФКВКБ3

бюджетів1

…
…
…
…

…
…
…
…

Повернення кредитів

з них
Загальний
фонд

Спеціальний
фонд

бюдж ет
розвит ку

Кредитування-всього

з них
Разом

Загальний
фонд

Спеціальний
фонд

бюдж ет
розвит ку

з них
Разом

Загальний
фонд

Спеціальний
фонд

бюдж ет
розвит ку

Разом

…
…
…
…
Всього

Керуючий справами виконавчого апарату районної ради

В.Крило

1

Додаток 5
до рішення Маловисківської районної ради 23 жовтня 2018 року №293

Міжбюджетні трансферти з та до Маловисківського районного бюджету місцевим/державному бюджетам на 2018 рік

Субвенції з державного бюджету

Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам

Дотації
дотація з місцевого
бюджету на здійснення
переаданих з державного
бюджету видатків з
утримання закладів
освіти та охорони
здоров"я за рахунок
відповідної додаткової
дотації з державного
бюджету

Код
бюджету

Назва місцевого бюджету
адміністративно-територіальної
одиниці

освітня
субвенція

медична
субвенція

на здійснення
заходів, щодо
соціальноекономічного
розвитку
окремих
територій

…

Маловисківська

…

Великовисківська

…

Злинська

…

Миролюбівська

…

Копанська

…

Лозуватська

субвенція з місцевого
бюджету на
забезпечення якісної,
сучасної та доступної
субвенція з
загальної середньої
державного бюджету
освіти "Нова
на відшкодування
українська школа" за
на лікування хворих вартості лікарських
на хронічну ниркову засобів для лікування на лікування хворих рахунок відповідної
субвенції з
на цукровий та
недостатність
окремих
державного бюджету
нецукровий діабет
методом гемодіалізу захворювань

Грошова
компенсація за
належні для
отримання жилі
приміщення для
сімей загиблих 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, яка настала
внаслідок поранення,
контузії, каліцтва або
захворювання,
одержаних під час
безпосередньої участі
в антитерористичній
операції,
забезпеченні її
проведення,
визначених пунктами
11-14 частини другої

загальний фонд

виплату допомоги сім`ям з дітьми,
малозабезпеченим сім`ям, особам, які
надання пільг та житлових
не мають права на пенсію, особам з
субсидій населенню на оплату
інвалідністю, дітям з інвалідністю,
електроенергії, природного
тимчасової державної допомоги дітям,
газу, послуг тепло-,
тимчасової державної соціальної
надання пільг та житлових
водопостачання і
допомоги непрацюючій особі, яка
субсидій населенню на
досягла загального пенсійного віку, але водовідведення, квартирної
придбання твердого та
плати (утримання будинків і
не набула права на пенсійну виплату,
рідкого пічного побутового
споруд та прибудинкових
допомоги по догляду за особами з
палива і скрапленого газу
територій), управління
інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок
багатоквартирним будинком,
психічного розладу, компенсаційної
виплати непрацюючій працездатній вивезення побутового сміття та
рідких нечистот
особі, яка доглядає за особою з
інвалідністю I групи, а також за особою,
яка досягла 80-річного віку

Мануйлівська
Мар"янівська
Нововознесенська
Новогригорівська
Оникіївська
Плетеноташлицька
Розсохуватська
Смолінська
Хмелівська
Якимівська
Іванівська
Всього
…

Районний бюджет
Всього по району

4 391 800

15 694 600

Керуючий справами виконавчого апарату районної ради

100 000 22 504 000

2 274 800

1 116 700

755 900

534 600

545 295,74

87 297 100,0

31 544 900,0

16 415 200,0

В.Крило
1

Субвенція з обласного бюджету за рахунок відповідної субвенції з
державного бюджету
надання державної
підтримки особам з
особливими освітніми
потребами, в т.ч.

загальний фонд
підтримка осіб з
особливими освітніми
потребами (видатки
споживання)

онащення кабінетів
інклюзивно-ресурсних
центрів (видатки
розвитку)

Субвенція з обласного бюджету за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

за рахунок залишку коштів
освітньої субвенції, що
утворився на початок
бюджетного періоду, в т.ч.

придбання персонального
комп'ютера/ ноутбука та
техніки для друкування,
копіювання, сканування та
ламінування з витратними
матеріалами для
початкової школи

виплату державної соціальної допомоги на
дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування, грошового
забезпечення батькам-вихователям і
прийомним батькам за надання соціальних
послуг у дитячих будинках сімейного типу
та прийомних сім'ях за принципом "гроші
ходять за дитиною", оплату послуг із
здійснення патронату над дитиною та
виплату соціальної допомоги на утримання
дитини в сім'ї патронатного вихователя

1 342 700,0

спеціальний фонд
оснащення закладаів
загальної середньої освіти з
поглибленим/профільним
вивченням природничих та
математичних предметів
та опорних шкіл засобами
навчання, у тому числі
кабінетами фізики, хімії,
придбання обладнання для
біології, географії,
кабінет ів української мови
математики,
в закладах загальної
мультимедійними засобами
середньої освіт и з
навчання

навчанням мовами
національних меншин (у
т ому числі придбання
елект ронних фліпчарт ів т а
мобільних ст ендів до них
для шкіл з навчанням
румунською т а угорською
мовами)

403 100,0

469 500,0

114 000,0

236 300,0

86 800,0

129 500,0

20 000,0

субвенція до
обласного бюджету
загальний фонд

на реалізацію заходів, спрямованих на
розвиток системи охорони здоров"я у
сільській місцевості, за рахунок залишку
коштів відповідної субвенції з державного
бюджету, що утворилась на кінець 2017
року

спеціальний фолнд

на співфінансування
об"єкта "Спортивний
майданчик для мініфутболу зі штучним
покриттям у
на фінансування ТМО
Великовисківській ЗШ"Центр екстеної медичної
I-III ст, за адресоюна
допомоги та медицини
фінансування ТМО
катастроф у
"Центр екстеної
Кіровоградській області"
медичної допомоги та
медицини катастроф у
Кіровоградській
області"

10 000,0

25 500,0

2

субвенції до районного бюджету
Субвенції з районного бюджету

на співфінансування
об"єкта "Будівництво
сільської лікарської
амбулаторії за
адресою: пров.
Шкільний,9а,
с.Велика Виска,
Маловисківського
району,
Кіровоградської
області"

утримання
дошкільних
закладів освіти

утримання
закладів
культури

на здійснення
переданих видатків у
сфері охорони
здоров"я за рахунок
коштів медичної
субвенції (ОТГ)

інші субвенції

254400
1395000

163200

841800

1117000

339100

708000

240000

59000

286258

62100

282020

540000
960000

73000

69541

75500

189500

143400

325000

36400

101808

77600

84091

780000

136200

184617

735000

134000

450355

40000

110000
438000

1058000

214000

681722

47700

336538
147552

610 000,0

6825000

1601200

6825000

1601200

13302800
5491202

11669200

3

Додаток 6
до рішення Маловисківської районної ради
23 жовтня 2018 року №293

Перелік об’єктів, видатки на які у 2018 році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку1
(грн.)

Код програмної
класифікації
Код
видатків та
ТПКВКМБ /
кредитування
ТКВКБМС3
місцевих
2
бюджетів

Код ФКВКБ

4

Найменування головного розпорядника,
відповідального виконавця, бюджетної
програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /
ТКВКБМС

Назва об’єктів відповідно до проектнокошторисної документації тощо

Загальний обсяг
фінансування
будівництва

Відсоток
завершеності
будівництва
об'єктів на
майбутні роки

Всього видатків на
завершення
будівництва
об’єктів на
майбутні роки

Разом видатків на
поточний рік

0200000

Районна державна адміністрація

5 122 000,00

0210000

Районна державна адміністрація

5 122 000,00

0212010

2010

0212110

2110

0212111

2111

0731

0725

Багатопрофільна стаціонарна медична допомога
населенню
Первинна медична допомога населенню
Первинна медична допомога населенню, що
надається центрами первинної медичної
допомоги

250 000,00
2 614 000,00
2 614 000,00

Капітальний ремонт будівлі Злинської амбулаторії
загальної практики - сімейної медицини по вул
Велигина,27 в с.Злинка Маловисківського району
Кіровоградської області

Виконання інвестиційних проектів

0217360

7360

0217367

7367

0216080

6080

Реалізація державних програм та місцевих
житлових програм

0216083

6083

0610

Проектні, будівельно-ремонтні роботи,
придбання житла та приміщень для розвитку
сімейних та інших форм виховання, наближених
до сімейних, та забезпечення житлом дітейсиріт, осіб з їх числа

0219800

9800

0180

Субвенції з місцевого бюджету державному
бюджету на виконання програм соціальноекономічного розвитку регіонів

0490

Виконання інвестиційних проектів в рамках
реалізації заходів, спрямованих на розвиток
системи охорони здоров"я у сільській місцевості

0600000
0610000

Освіта
Відділ освіти, молоді та спорту

0611020

Надання загальної середньої освіти
загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч.
школою-дитячим садком, інтернатом при школі),
спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями,
колегіумами

1020

0921

2 413 000,00

500 000,00
500 000,00

1 658 000,00
1 658 000,00

100 000,00

1 782 946,96
1 782 946,96
1 113 146,96

1

в тому числі:

0922

Капітальний ремонт покрівлі спортивного залу
Великовисківської ЗОШ I-III ступенів

105 000,00

Надання загальної середньої освіти
загальноосвітніми школами-інтернатами,
загальноосвітніми санаторними школамиінтернатами

114 500,00

Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти

350 300,00
114 000,00

0611040

1040

0611160

1160

0611161

1161

0990

0611162

1162

0990

0617320

7320

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері
освіти
Інші програми та заходи у сфері освіти
Будівництво об"єктів соціально-культурного
призначення

0617321

7321

0443

Будівництво освітніх установ та закладів

102 000,00

0617360

7360

Виконання інвестиційних проектів

103 000,00
103 000,00

0617363

7363

0490

Управління соціального захисту населення
райдержадміністрації
Управління соціального захисту населення
райдержадміністрації

0800000
0810000

0813220

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

Грошова компенсація за належні для
отриманняжилі приміщення для окремих
категорій населення відповідно до законодавства

3220

236 300,00
102 000,00

Придбання сучасних меблів для початкових класів
Злинської ЗОШ №1 I-III ступенів Маловисківської
РДА Кіровоградської області за
адресою:Кіровоградська область, Маловисківський
район, с. Злинка, вул. Шкільна,1
545 295,74
545 295,74
545 295,74

545 295,74

0813221

3221

1060

3700000
3710000
3719770

9770

0180

3719750

9750

0180

Грошовакомпенсація за належні для отримання
жилі приміщення для сімей загиблих 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, яка настала внаслідок
поранення, контузії, каліцтва або захворювання,
одержаних під час безпосередньої участі в
антитерористичній операції, забезпеченні її
проведення, визначених пунктами 11-14 частини
другої статті 7 Закону України "Про статус
ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту",
та які потребують поліпшення житлових умов

Фінансове управління
Фінансове управління
Інші субвенції з місцевого бюджету
Субвенція з місцевого бюджету на
співфінансування інвестиційних проектів
в тому числі:

893 500,00
893 500,00
258 000,00
635 500,00

2

в тому числі співфінансування об"єкта
"Спортивний майданчик для міні-футболу зі
штучним покриттям у Великовисківській ЗШ IIII ст.. за адресою: пр.. Шкільний,1,
Маловисківський район, с. Велика Вискареконструкція"

25 500,00

610 000,00

в тому числі субвенція обласному бюджету на
співфінансування об"єкту "Будівництво сільської
лікарської амбулаторії за адресою: пров.
Шкільний,9а, с. Велика Виска, Маловисківського
району, Кіровоградської області"
8 343 742,70

Всього

Керуючий справами виконавчого апарату районної ради

В.Крило

3

Додаток 7
до рішення Маловискіської районної ради
23 жовтня 2018 року №293

Перелік місцевих (регіональних) програм, які фінансуватимуться за рахунок коштів
Маловисківського районного бюджету у 2018 році
( грн.)

Код програмної
класифікації
Код ТПКВКМБ
видатків та
/
кредитування
ТКВКБМС3
місцевих
бюджетів2

Код ФКВКБ4

Найменування головного розпорядника, відповідального
виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /
ТКВКБМС

Найменування місцевої (регіональної)
програми

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом загальний та
спеціальний фонди

Маловисківська районна рада

1 029 600,0

0,0

1 029 600,0

0110000

Маловисківська районна рада

1 029 600,0

0,0

1 029 600,0

630 000,0

630 000,0

0116020

0620

Забезпечення функціонування підприємств, установ та Програма заходів на 2015-2019 роки, спрямована
організацій, що виробляють, виконують та/або надають на розширення сфери надання комунальних послуг,
розвитку матеріальної основи спільної власності
житлово-комунальні послуги
Фінансова підтримка засобів масової інформації

110 000,0

0830

Програма розвитку інформаційного простору
Маловисківського району на 2016-2020 роки

110 000,0

0118410
0117693

0411

Інша економічна діяльнясть

231 600,0

231 600,0

0110180
0200000
0210000

0133

Районна програма розвитку архівної справи на
2016-2020 роки
Заходи районної ради

0212111

0726

0212146

0763

0217367

0490

0217610

0411

0210180
0210180

0133
0133

0210180

0133

0213112

1040

0100000

територіальних громад району

Інша діяльність у сфері державного управління
Районна державна адміністрація
Районна державна адміністрація
Первинна медична допомога населенню, що надається
центрами первинної медичної(медико-санітарної)
допомоги
Відшкодування вартості лікарських засобів для
лікування окремих захворювань
Виконання інвестиційних проектів в рамках реалізації
заходів, спрямованих на розвиток охорони здоров"я у
сільській місцевості
Сприяння
розвитку
малого
та
середнього
підприємництва
Інша діяльність у сфері державного управління
Інша діяльність у сфері державного управління
Інша діяльність у сфері державного управління

Програма економічного і соціального розвитку
Маловисківського району на 2018 рік
Програма економічного і соціального розвитку
Маловисківського району на 2018 рік

58 000,0
4 968 061,3
4 968 061,3
3 778 655,5

564 705,7

Програма економічного і соціального розвитку
Маловисківського району на 2018 рік
Програма розвитку малого підприємництва у
Маловисківському районі
Районна програма"Захисник "
Програма енергозбереження
Програма розвитку інформаційного простору
Маловимсківського району на 2016-2020 роки

Заходи державної політики з питань дітей та їх Програма по реалізації в районі Національного
плану дій щодо реалізації Конвенції ООН про
соціального захисту

58 000,0
3 114 000,0
3 114 000,0
2 614 000,0

8 182 061,2
8 182 061,2
6 392 655,5

564 705,7

500 000,0

500 000,0

55 400,0

55 400,0

115 000,0
10 000,0
15 400,0

115 000,0
10 000,0
15 400,0

26 500,0

26 500,0

права дитини

1

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

центрів районна програма "Соціальна підтримка сім"ї по

10 000,0

10 000,0

79 700,0

79 700,0

200 000,0

200 000,0

25 000,0

25 000,0

Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на Прогама мобілізації зусиль управління Державної
виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів казначейської
служби
по
покращенню
обслуговування розпорядників і одержувачів
бюджетних коштів

5 000,0

5 000,0

Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на Районна прогама розвитку та функціонування
виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів Центру обслуговування поатників податків у
Маловисківському відділенні Новоукраїнської
ОДПІГУ ДФС у Кіровоградській області на 2017
і
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на Програма
цивільного
захисту
населення

57 700,0

57 700,0

Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на Районна цільова програма протидії поширенню
виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів наркоманії і злочинності, пов’язаної з незаконним
обігом наркотичних засобів, психотропних
речовин і прекурсорів по Маловисківському
району

25 000,0

Маловисківському району на 2018-2020 роки"

0213121

1040

0213192

1030

0219800

0180

Надання фінансової підтримки громадським організаціям
інвалідів і ветеранів, діяльність яких має соціальну
спрямованість
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на
виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів

0219800

0180

Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на Районна програма "Захисник"
виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів

0219800

0180

0180

0219800

0219800

0219800

0180

0180

програма фінансової підтримки громадських
організацій інвалідів,ветеранів,учасників війни та
інших на 2016-2019 роки
Районна програма підтримки органів виконавчої
влади

100 000,0

виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів Маловисківського району на 2016-2020 роки

25 000,0

0600000

Освіта

559 000,0

0,0

0610000

Відділ освіти, молоді та спорту

559 000,0

0,0

455 000,0

455 000,0

0611020

0921

Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми Районна комплексна програма оздоровлення і
навчальними закладами )в т. ч. школою-дитячим садком, відпочинку дітей, молоді та сімей з дітьми
інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, Маловисківського району на 2014-2017 роки
гімназіями, колегіумами

0611020

0921

Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми Районна програма "Патріотичне виховання"
навчальними закладами )в т. ч. школою-дитячим садком,
інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями,
гімназіями, колегіумами
40 000,0

40 000,0

0611020

0921

64 000,0

64 000,0

0615011

0810

Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми Районна програма "Обдарована учнівська молодь"
навчальними закладами )в т. ч. школою-дитячим садком,
інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями,
гімназіями, колегіумами
Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з Районна цільова соціальна програма розвитку
фізичної культури і спорту в Маловисківському
олімпійських видів спорту
районі

Будівництво
призначення

0617320

об"єктів

соціально-культурного

Будівництво освітніх установ та закладів
0617321
0800000
0810000

0443
Управління
соціального
радержадміністрації
Управління
соціального
радержадміністрації

захисту

населення

захисту

населення

599 000,0
599 000,0

40 000,0

40 000,0

40 000,0

40 000,0

1 387 000,0

0,0

1 387 000,0

1 387 000,0

0,0

1 387 000,0

Районна цільова програма "Спортивний
майданчик" на 2015-2019 роки та забезпечення
матеріально-технічної бази спортивних об"єктів"

2

0813242

1090

0813242

1090

0813242

1090

0813242

1090

0813191

1030

0813210

1050

0813160

1010

0813140

1040

0813031

1030

0813032

1070

0813033

1070

0813035

1070

Інші заклади у сфері соціального захисту і соціального Програма соціального захисту громадян,які
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи
забезпечення
на 2017 рік
Інші заклади у сфері соціального захисту і соціального Програма соціальної підтримки сімей загиблих
учасників
антитерористичної
забезпечення
операції,військовослужбовців
і
поранених
учасників АТО та вшанування пам'яті загиблих .

150 000,0

150 000,0

106 900,0

106 900,0

Інші заклади у сфері соціального захисту і соціального
забезпечення
Інші заклади у сфері соціального захисту і соціального
забезпечення
Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці

Програма соціального захисту малозабезпечених
верств населення на 2018 рік
Районна програма «Червоний хрест 2016-2019»

135 100,0

135 100,0

25 400,0

25 400,0

Програма соціального захисту малозабезпечених
верств населення на 2018 рік

20 700,0

20 700,0

Програма зайнятості населення Маловисківського
району
Районна програма призначення і виплати
Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають компенсації фізичним особам, які надають
соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з соціальні послуги, на 2016-2020 роки
інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до
самообслуговування і потребують сторонньої допомоги
Оздоровлення та відпочинок дітей ( крім заходів з Районна комплексна програма оздоровлення і
оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на відпочинку дітей, молоді та сімей з дітьми
оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Маловисківського району
Чорнобильської катастрофи)
Надання інших пільг окремим категоріям громадян Комплексна цільова програма для пільгових
відповідно до законодавства
категорій населення району

80 000,0

80 000,0

93 900,0

93 900,0

290 000,0

290 000,0

3 000,0

3 000,0

Організація та проведення громадських робіт

Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг
зв'язку
Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним
транспортом окремим категоріям громадян
Компенсаційні виплати за пільговий проїзд
категорій громадян на залізничному транспорті

Комплексна цільова програма
категорій населення району
Комплексна цільова програма
категорій населення району

для

пільгових

119 000,0

119 000,0

для

пільгових

247 000,0

247 000,0

окремих Комплексна цільова програма
категорій населення району

для

пільгових

116 000,0

116 000,0
0,0

7 943 661,3

Всього

Керуючий справами виконавчого апарату районної ради

3 114 000,0

11 197 661,2

В.Крило

3

