МАЛОВИСКІВСЬКА РАЙОННА РАДА
ДВАДЦЯТЬ ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ
СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
від 13 грудня 2019 року

м. Мала Виска

№ 379

Про внесення змін до рішення районної ради
від 18 грудня 2018 року №319 «Про районний
бюджет на 2019 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 18 грудня 2018 року № 319 »Про
районний бюджет на 2019 рік», а саме:
а) Збільшити доходи районного бюджету на 1 925 644 грн. в тому числі :
– збільшити загальний фонд районного бюджету на 2 473 726 грн., з них за рахунок :
стабілізаційної дотації з державного бюджету в сумі 600 000 грн.;
субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам в сумі 4 373 726 грн.;

зменшити загальний фонд районного бюджету за рахунок освітньої субвенції з державного
бюджету місцевим бюджетам в сумі 2 500 000 грн.

- зменшити спеціальний фонд районного бюджету за рахунок субвенції з місцевих
бюджетів іншим місцевим бюджетам на суму 548 082 грн.
б) Збільшити видатки районного бюджету на 2 026 602,03 грн., в тому числі :
- збільшити загальний фонд районного бюджету – 2 964 603,03 грн.;
- зменшити спеціальний фонд районного бюджету – 938 001 грн.;
2. Залучити залишки коштів медичної субвенції, що склалися ствном на 01.01.2019
року, в сумі 100 958,03 грн..
3. Внести зміни відповідно до додатків 1,3 згідно додатків 1 і 3 та викласти додатки
2,5,6,7 в новій редакції (додаються).

4. Затвердити розпорядження голови районної державної адміністрації від 07.10.2019р.
№239-р, від 25.10.2019 р. №259-р, від 15.10.2019 р. №246-р, від 22.10.2019 р. №252-р, від
25.10.2019 р. №255-р, від 14.11.2019 р. №275-р, від 18.11.2019 р. №276-р.
5. 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
13 грудня 2019 року № 379

Зміни

до доходів районного бюджету на 2019 рік,

визначених у додатку 1 до рішення

Маловисківської районної ради від 18 грудня 2018 року № 319
( грн.)

Спеціальний фонд
Всього

Загальний
фонд

10000000 Податкові надходження

-65300,00

-65300,00

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

-65300,00

-65300,00

11010000 Податок та збір на доходи фізичних осіб

-90700,00

-90700,00

-145500,00

-145500,00

54800,00

54800,00

Рентна плата та плата за використання
13000000 інших природних ресурсів

25400,00

25400,00

Рентна плата за спеціальне використання
13010000 лісових ресурсів
Рентна плата за спеціальне
використання лісових ресурсів в частині
деревини, заготовленої в порядку рубок
13010100 головного користування

25400,00

25400,00

25400,00

25400,00

20000000

65300,00

65300,00

-3000,00

-3000,00

-3000,00

-3000,00

-3000,00

-3000,00

Код

11010400

11010500

22000000

22010000

22010300

Найменування згідно
з класифікацією доходів бюджету

Податок на доходи фізичних осіб, що
сплачується податковими агентами, із
доходів платника податку інших ніж
заробітна плата
Податок на доходи фізичних осіб, що
сплачується фізичними особами за
результатами річного декларування

Неподаткові надходження
Адміністративні збори та платежі,
доходи від некомерційної господарської
діяльності
Плата за надання адміністративних
послуг
Адміністративний збір за проведення
державної реєстрації юридичних осіб,
фізичних осіб-підприємців та
громадських формувань

Всього

в т.ч. бюджет
розвитку

1

Спеціальний фонд
Н й

і

З

й

24000000

Інші неподаткові надходження

68300,00

68300,00

24060000

Інші надходження

68300,00

68300,00

68300,00

68300,00

-

-

24060300 Інші надходження
Разом
40000000 Офіційні трансферти

1 925 644,00

2 473 726,00

-548 082,00

-548 082,00

41000000 Від органів державного управління

1 925 644,00

2 473 726,00

-548 082,00

-548 082,00

-2 500 000,00

-2 500 000,00

-2 500 000,00

-2 500 000,00

600 000,00

600 000,00

600 000,00

600 000,00

3 825 644,00

4 373 726,00

-548 082,00

-548 082,00

-90 000,00

-90 000,00

41030000

Субвенції з державного бюджету
місцевим бюджетам
у тому числі :

41033900 освітня
41040000

Дотації з місцевих бюдетів іншим
місцевим бюджетам
у тому числі :

за рахунок стабілізаційної дотації з
державного бюджету
Субвенції з місцевих бюджетів іншим
41050000 місцевим бюджетам:

41040100

у тому числі :
на надання пільг та житлових субсидій
населенню на оплату електроенергії,
природного
газу,
послуг
тепло-,
водопостачання
і
водовідведення,
квартирної плати (утримання будинків і
споруд та прибудинкових територій),
управління багатоквартирним будинком,
поводження з побутовими відходами (
вивезення
побутових
відходів)
та
вивезення рідких нечистот, внесків за
41050100 встановлення, обслуговування та заміну
вузлів комерційного обліку води та
теплової
енергії,
абонентського
обслуговування
для
споживачів
комунальних послуг, що надаються у
багатокрартирних
будинках
за
індивідуальними договорами за рахунок
відповідної субвенції з державного
бюджету

2

Спеціальний фонд
Н й
виплату

державної і соціальної

на
допомоги на дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування,
грошового
забезпечення
батькамвихователям і прийомним батькам за
надання соціальних послуг у дитячих
будинках сімейного типу та прийомних
сім'ях за принципом "гроші ходять за
41050700 дитиною", оплату послуг із здійснення
патронату над дитиною та виплату
соціальної допомоги на утримання
дитини в сім"ї патронатного вихователя,
підтримку малих групових будинків за
рахунок
відповідної
субвенції
з
державного 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, дітей,
41050900
позбавлених батьківського піклування,
осіб з їх числа за рахунок відповідної
субвенції з державного бюджету
на здійснення переданих видатків у сфері
41051000 освіти за рахунок коштів освітньої
субвенції
на надання державної підтримки особам з
особливими освітніми потребами за
41051200
рахунок
відповідної
субвенції
з
державного бюджету
на забезпечення якісної, сучасної та
доступної загальної середньої освіти
41051400 "Нова українська школа" за рахунок
відповідної субвенції з державного
бюджету
на здійснення переданих видатків у сфері
41051500 охорони здоров"я за рахунок коштів
медичної субвенції
на проведення виборів депутатів місцевих
рад та сільських, селищних, міських
41053000
голів, за рахунок відповідної субвенції з
державного бюджету
Інші субвенції з місцевого бюджету
41053900

Всього доходів

Керуючий справами виконавчого апарату районної ради

З

й

488 000,00

488 000,00

366 081,00

366 081,00

-5 300,00

-5 300,00

118 763,00

118 763,00

-26 000,00

-26 000,00

3 016 100,00

3 016 100,00

215 800,00

215 800,00

-257 800,00

290 282,00

-548 082,0

-548 082,0

1 925 644,00

2 473 726,00

-548 082,0

-548 082,0

В.Крило

3

Додаток 2
до рішення Маловисківської районної ради
13 грудня 2019 року № 379

ФІНАНСУВАННЯ РАЙОННОГО БЮДЖЕТУ НА 2019 РІК

грн.
Спеціальний фонд

Код

Найменування згідно з класифікацією фінансування бюджету

1

2

ВСЬОГО
3

Загальний фонд
4

Разом
5

у тому числі бюджет
розвитку
6

200000 Внутрішнє фінансування

11 351 072,08

-613 273,0

11 964 345,1

11 964 345,1

208000 Фінансування за рахунок зміни залишків кошт ів бюдж ет ів

11 351 072,08

-613 273,0

11 964 345,1

11 964 345,1

11841535,47
490463,39

11543121,59
302049,51
-11 854 345,05

298413,88
188413,88
11 854 345,05

110734,03
734,03
11 854 345,05

11 351 072,08

-613 272,97

600000 Фінансування за активними операціями

11 351 072,08

-613 273,0

11 964 345,1

11 964 345,1

602000 Зміни обсягів бюдж ет них кошт ів

11 351 072,08

-613 273,0

11 964 345,1

11 964 345,1

602100 На початок періоду

11 841 535,47
490 463,39

11 543 121,59
302 049,51
-11 854 345,05

298 413,88
188 413,88
11 854 345,05

110 734,03
734,03
11 854 345,05

11 351 072,08

-613 272,97

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

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

11 964 345,05 11 964 345,05

11 964 345,05 11 964 345,05

Додаток 3
до рішення Маловисківської районної ради
13 грудня 2019 року № 379

ЗМІНИ ДО РОЗПОДІЛ ВИДАТКІВ
районного бюджету на 2019 рік
за головними розпорядниками коштів
(грн.)

Загальний фонд

Спеціальний фонд

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

1
0100000

2

Код
ФКВКБ

3

Найменування головного розпорядника коштів
місцевого бюджету/ відповідального виконавця,
найменування бюджетної програми згідно з
Типовою класифікацією видатків та
кредитування місцевого бюджету

0110150

0150

0111

0110180

0180

0133

0116020

6020

0620

0110191

0191

0160

5

6

50000
50000

41802,7

41802,7

-11802,7

-11802,7

-30000

-30000

Проведення місцевих виборів

50000

50000

в т ому числі субвенція Злинська с/рада

50000

50000

Організаційне, інформаційно-аналітичне та
матеріально-технічне забезпечення
діяльності обласної ради, районної ради,
районної у місті ради (у разі її створення),
міської, селищної, сільської рад
Інша діяльність у сфері державного
управління
Забезпечення функціонування підприємств,
установ та організацій, що виробляють,
виконують та/або надають житловокомунальні послуги

0200000

Районна державна адміністрація

0210000

Районна державна адміністрація

0212010

0212111

2010

2111

0731

0726

видатки
споживання

50000
50000

4
Маловисківська районна рада
Маловисківська районна рада

0110000

УСЬОГО

3636558,03
3636558,03
3202258,03

3636558,03
3636558,03
3202258,03

у т ому числі за рахунок кошт ів районного
бюдж ет у
в т ому числі дот ація з обласного бюдж ет у
на здійснення переданих з держ авного
бюдж ет у видат ків з ут римання закладів
освіт и т а охорони здоров"я за рахунок
відповідної дот ації з держ авного бюдж ет у

-198700,00

-198700,00

-300000,00

-300000,00

у т ому числі за рахунок ст абілізаційної
дот ації
у т ому числі за рахунок медичної субвенції з
держ авного бюдж ет у
у т ому числі за рахунок медичної субвенції з
держ авного бюдж ет у(лікування хворих на
хронічну ниркову недост ат ніст ь мет одом
гемодіалізу)

600000,00

600000,00

2800000,00

2800000,00

200000,00

200000,00

у т ому числі за рахунок залишку кошт ів
медичної субвенції ст аном на 01.01.2019
року

100958,03

100958,03

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

398200,00

398200,00

у т ому числі субвенція с/рад:Мар"янівська
ОТГ-100000,
Ввисківська-12200,
Маловисківська-90000

202200,00

202200,00

Багатопрофільна стаціонарна медична
допомога населенню

з них:

оплата праці
(код 2110)

оплата
комунальних послуг
та енергоносіїв
(код 2270)

7

8

видатки
розвитку

УСЬОГО

в тому числі
бюджет розвитку

видатки
споживання

9

10

11

12

оплата праці
(код 2110)

оплата
комунальних послуг
та енергоносіїв
(код 2270)

13

14

видатки
розвитку

15

РАЗОМ

16

50000,00
50000,00

-30000,00
-30000,00

-682000,00
-682000,00
344000,00

-682000,00
-682000,00
344000,00

-682000,00
-682000,00
344000,00

50000,00
50000,00
2954558,03
2954558,03
3546258,03

344000,00

344000,00

344000,00

145300,00
-300000,00

100958,03
-870000,00

-870000,00

-870000,00

-471800,00
202200,00

2

1

2

3

5

4

в т ому числі кошт и районного бюдж ет у
0212144

2144

0763

6

196000,00

196000,00

Централізовані заходи з лікування хворих на
цукровий та нецукровий діабет

66100,00

66100,00

у т ому числі за рахунок медичної субвенції з
держ авного бюдж ет у
в т ому числі субвенція Маловисківська
міська рада

16100,00

16100,00

50000,00

50000,00

-30000,00

-30000,00

7

8

Продовження додатка 3

9

10

-870000,00

11

-870000,00

12

13

14

15

-870000,00

16

-674000,00
66100,00

50000,00

0213104

3104

1020

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

0217367

7367

0490

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

-156000,00

-156000,00

-156000,00

-156000,00

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

-156000,00

-156000,00

-156000,00

-156000,00

-622082,00
-622082,00
-52082,00

-622082,00
-622082,00
-52082,00

-622082,00
-622082,00
-52082,00

-1844437,00
-1844437,00
-1020097,00

0610000

Освіта

0611000

Відділ освіти, молоді та спорту

0611020

1020

0921

-30000,00

-1222355,00
-1222355,00
-968015,00

-1222355,00
-1222355,00
-968015,00

-2313448,00
-2313448,00
-2143660,00

у т ому числі за рахунок кошт ів осівт ньої
субвенції
у т ому числі за рахунок субвенції з місцевого
бюдж ет у на забезпечення якісної, сучасної
т а дост упної загальної середньої освіт и
"Нова українська школа" за рахунок
відповідної
субвенції
з
держ авного
бюдж ет у

-2500000,00

-2500000,00

-2050000,00

-26000,00

-26000,00

в т ому числі дот ація з обласного бюдж ет у
на здійснення переданих з держ авного
бюдж ет у видат ків з ут римання закладів
освіт и т а охорони здоров"я за рахунок
відповідної дот ації з держ авного бюдж ет у

300000,00

300000,00

у т ому числі за рахунок кошт ів районного
бюдж ет у
в т ому числі субвенція с/рад: Мар"янівська
ОТГ-0, Копанська-10000
у т ому числі за рахунок субвенції з місцевого
бюдж ет у іншим місцевим бюдж ет ам на
надання держ авної підт римки особам з
особливими освіт німи пот ребами

1077140,00

1077140,00

-11918,00

-11918,00

-87000,00

118763,00

118763,00

97340,00

у т ому числі за рахунок залишків освіт ньої
субвенції ст аном на 01.01.2019 року

74000,00

74000,00

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

-104000,00

1202000,00
1202000,00
1197000,00

-30000,00

300000,00

300000,00

897000,00

1077140,00

21918,00

21918,00

21918,00

10000,00
118763,00

-74000,00

-74000,00

-74000,00

0611090

1090

0960

Надання позашкільної освіи позашкільними
закладами освіти, заходи із позашкільної
роботи з дітьми

-320000,00

-320000,00

-263000,00

-320000,00

0611161

1161

0990

Забезпечення діяльності інших закладів у
сфері освіти

47000,00

47000,00

96000,00

47000,00

0611162

1162

0990

Інші програми та заходи у сфері освіти

10860,00

10860,00

у т ому числі субвенція Мар"янівська с/р 570000
0611170

1170

0990

Забезпечення
діяльності
ресурсних центрів

-

інклюзивно-

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

9700,00

9700,00

15000,00

15000,00

-4345,00

-570000,00

-570000,00

-570000,00

-559140,00

-570000,00

-570000,00

-570000,00

-570000,00
9700,00

15000,00

3

1

0615031

2

5031

3

0810

0810000

-1900,00

1557,00

захисту

284600,00

284600,00

366081,00

366081,00

366081,00

650681,00

захисту

284600,00

284600,00

366081,00

366081,00

366081,00

650681,00

39938,00

39938,00

39938,00

-129938,00

-129938,00

-129938,00

-115300,00

-115300,00

-77900,00

-77900,00

-77900,00

-37400,00

-37400,00

-37400,00

488000,00

488000,00

488000,00

1900,00

1900,00

1900,00

Компенсаційні виплати на пільговий проїзд
автомобільним транспортом окремим категоріям
громадян

1040
Виплата державної соціальної допомоги на дітейсиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування, у дитячих будинках сімейного типу
та прийомних сім'ях, 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" та оплату
послуг із здійснення патронату над дитиною та
виплата соціальної допомоги на утримання
дитини в сім’ї патронатного вихователя

0816083

6083

16

-1900,00

Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих
категорій громадян на залізничному транспорті

1010

15

-

Комплексна
цільова
програма
для
пільгових кат егорій населення району

0813160

14

у т ому числі субвенція Смолінської с/р 1900

Надання субсидій населенню для відшкодування
витрат на оплату житлово-комунальних послуг

3230

13

1557,00

1060

0813230

12

-1900,00

3012

1070

11

-1900,00

0813012

3035

10

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

Надання пільг на оплату житлово-комунальних
послуг окремим категоріям громадян відповідно до
законодавства

0813035

9

-4345,00

1030

1070

8

-5300,00

3011

3033

7

-5300,00

0813011

0813033

6

у т ому числі за рахунок субвенції з місцевого
бюдж ет у на здійснення переданих видат ків
у сфері освіт и за рахунок освіт ньої
субвенції

Управління
соціального
населення райдержадміністрації
Управління
соціального
населення райдержадміністрації

0800000

5

4

Продовження додатка 3

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

0610

-5300,00

5000,00

-1900,00

366081,00

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

366081,00

366081,00

366081,00

1010000

Культура і мистецтво

30000,00

30000,00

37150,00

30000,00

1014000

Відділ культури і туризму

30000,00

30000,00

37150,00

30000,00

30000,00

30000,00

24590,00

30000,00

1011100

1100

0960

Надання спеціальної освіти школами
естетичного виховання (музичними,
художніми, хореографічними, театральними,
хоровими, мистецькими)

1014030

4030

0824

1014060

4060

0828

Забезпечення діяльності бібліотек
Забезпечення діяльності палаців і будинків
культури,клубів, центрів дозвілля та інших
клубних закладів

3700000

Фінансове управління

3710000

Фінансове управління

3718700

8700

0133

3719620

9620

0180

Резервний фонд
Субвенція з місцевого бюджету на
проведення виборів депутатів місцевих рад
та сільських, селищних, міських голів за
рахунок відповідної субвенції з державного
бюджету
в тому числі Злинська с/р

9860,00
2700,00
185800,00
185800,00
-30000,00

215800,00
215800,00

185800,00
185800,00
-30000,00

215800,00

215800,00

215800,00

215800,00

215800,00

215800,00

4

1

2

3

4
Усього видатків

5

2964603,03
2964603,03

6

2994603,03
2994603,03

Керуючий справами виконавчого апарату районної ради

7

-2276298,00
-2276298,00

8

Продовження додатка 3

9

1172000,00
1172000,00

10

-938001,00
-938001,00

В.Крило

11

-938001,00
-938001,00

12

13

14

15

-938001,00
-938001,00

16

2026602,03
2026602,03

Додаток 4
до рішення Маловисківської районної ради
13 грудня 2019 року № 379

Кредитування Маловисківського районного бюджету в 2019 році
(тис. грн.)/грн.

Надання кредитів
Код програмної
класифікації
видатків та
Код ТПКВКМБ
кредитування
місцевих
бюджетів1

…
…
…
…

…
…
…
…

Код ФКВКБ

Найменування головного розпорядника коштів
місцевого бюджету/ відповідального
виконавця, найменування бюджетної програми
згідно з типовою відомчою класифікацією
видатків та кредитування місцевих бюджетів

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
13 грудня 2019 року № 379
Міжбюджетні трансферти на 2019 рік

Субвенції з державного бюджету

базова дотація

Код
бюджету

Назва місцевого бюджету
адміністративно-територіальної
одиниці

…

Маловисківська

…

Великовисківська

…

Злинська

…

Миролюбівська

…

Копанська

…

Лозуватська

на здійснення
заходів щодо
соціальноекономічного
розвитку
окремих
територій

Су

Дотації

освітня
субвенція

медична
субвенція

42 127 000

11 570 100 2 612 300

за рахунок
стабілізаційної
дотації з державного
бюджету

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

на проведення виборів
депутатів місцевих рад та
сільських, селищних,
міських голів за рахунок
відповідної субвенції з
державного бюджету

на здійснення переданих
видатків у сфері охорони
здоров"я за рахунок
коштів медичної
субвенції (на оплату
праці з нарахуваннями)

24 047 100

215 800

2 800 000

на проектні,
будівельно-ремонтні
роботи, придбання
житла та приміщень
для розвитку
сімейних та інших
форм виховання,
наближених до
субвенція з
сімейних, та
державного бюджету
забезпечення
на відшкодування
житлом дітей-сиріт,
на лікування хворих вартості лікарських
дітей, позбавлених
на хронічну ниркову засобів для лікування на лікування хворих батьківського
окремих
недостатність
на цукровий та
піклування, осіб з їх
методом гемодіалізу захворювань
нецукровий діабет
числа

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

Районний бюджет

2 173 300

800 000

3 607 100

274 100

562 100

2 286 117

Всього по району

1

Субвенція з обласного бюджету за рахунок залишку коштів
освітньої субвенції з державного бюджету, що утворилась на
початок бюджетного періоду

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

86 646 200,0

8 118 237,0

18 910 400,0

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

забезпечення
україномовними
дидактичними
матеріалами для
закладів загальної
середньої освіти з
навчанням мовами
національних
меншин (видатки
споживання)

1 543 000,0

15 685,0

Субвенція з обласного бюджету за рахунок в
загальни

забезпечення закладів
загальної середньої
забезпечення
освіти засобами
належними санітарнозабезпечення якісної,
навчання та
гігієнічними умовами у
сучасної та доступної закупівля дидакьичних
приміщеннях закладів
обладнанням для
мат еріалів (видат ки
загальної середньої
загальної середньої
кабінетів природноосвіти "Нова українська
спож ивання)
освіти на умовах
математичних
школа", в т.ч.
співфінансування
предметів на умовах
(видатки споживання)
співфінансування
(видатки розвитку)

44 510,0

123 214,0

581 069,0

125 069,0

закупівля сучасних
меблів (видат ки
спож ивання)

172 176,0

2

Субвенція з обласного бюджету за рахунок відповідної субвенції з
державного бюджету

відповідної субвенції з державного бюджету
ий фонд

загальний фонд

надання державної
підтримки особам з
особливими освітніми
потребами, в т.ч.

оплат а послуг з
підвищення
закупівля
відрядж ення для
кваліфікації вчит еля,
комп"ют ерного
підвищення
які забезпечуют ь
обладнання,
кваліфікації
здобут ки учнями 5мульт имедійного
педагогічних
комплект у, музичних працівників почат кової 11(12) класів загальної
середньої
інст румент ів (видат ки
школи(видаки
освіт и(видат ки
розвит ку)
спож ивання)
спож ивання)

236 618,0

12 509,0

34 697,0

на реалізацію заходів,
спрямованих на
підвищення якості
освіти, в т.ч.

на придбання
персональних
комп"ют ерів (видат ки
розаит ку)

на послуги з дост упу до
інт ернет у закладів
загальної середньої
освіт и (видат ки
спож ивання)

588 575,0

14 330,0

574 245,0

Субвенція з обласного бюджету за рахунок
залишку відповідної субвенції з державного
Субвенція з обла
бюджету, що утворилась на початок звітного
періоду
загальний фонд
спеціальний фонд
спеціальн
придбання психологопридбання психологона реалізацію заходів, на забезпечення
на здійснення
педагогічних і
педагогічних і
спрямованих на
телемедичним
природоохоронних
корекційнокорекційнорозвиток системи
обладнанням
заходів
розвиткових занять та розвиткових занять та охорони здоров"я у
комунальних закладів
придбання спеціальних придбання спеціальних сільській місцевості, в охорони здоров"я у
засобів корекції для
засобів корекції для
т.ч.
сільській місцевості
учнів інклюзивних
учнів інклюзивних
класів (видатки
класів (видатки
розвитку)
споживання)

Субвенція з обласного бюджету за рахунок відповідної субвенції з
державного бюджету

538 548,0

364 362,0

174 186,0

1 094 000,0

1 094 000,0

100 000,0

3

асного бюджету
ний фонд
в тому числі на
озеленення прилеглих
тероторій
амбулаторій загальної
практики сімейної
медицини по пров.
Шкільний, 9а, с. Велика
Виска
Маловисківського
району

Субвенція з обласного бюджету за рахунок відповідної
субвенції з державного бюджету
загальний фонд
здійснення переданих
у тому числі видатки на
видатків у сфері освіти за
оплату праці з
рахунок коштів освітньої
нарахуваннями педагогічних
субвенції
працівників інклюзивноресурсних центрів

Субвенції до районного бюджету
Субвенції з районного бюджету

утримання
дошкільних
закладів освіти

утримання
закладів
культури

інші субвенції

на заклади
лсвіти

освітня субвенція медична субвенція

на заклади
охорони
здоров"я

436000

соціальний
захист

інша
економічна
діяльність

225085

74915

816 000

185 000

64 945

12 200

766 000

334 000

786 650

230 000

146 000

94 000

334 240

10 780

101 000

40 000

15 940

118 000

63 208

89 000

220 000

20 000

3918900

350000

340 000

58 000

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

9 056 100

11 055
134 000

101 149

8 792
14 300
223000

5000

97 959

4 976 400

1 300 700

4 976 400

10 356 800

5 000

126 000

79 500

410 000

154 000

357 072

7 455

431 000

152 000

132 327

8 000

65 000

10 000

826 000

на здійснення
переданих
видатків у сфері
освіти за рахунок
коштів освітньої
субвенції
(Мар"янівська
ОТГ)

35 000

11 130

2 790

235500

100000

243 000

146 805

40 000

78 000

352 368

85000

48000
26 689
4 000

162681

100 000,0

712 500,0

712 500,0

3 735 000

1 797 000

7 002 155

1 223 200

667 085

354 995

3735000

1797000

7 002 155

1 223 200

667 085

354 995

Керуючий справами виконавчого апарату районної ради
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Додаток 6
до рішення Маловисківської районної ради
13 грудня 2019 року № 379

Розподіл коштів бюджету розвитку за об"єктами у 2019 році
(грн.)

Код Типової
Код програмної
Код
Найменування головного розпорядника коштів
програмної
класифікації
Функціональної
місцевого бюджету/ відповідального
класифікації
видатків та
класифікації
видатків та
виконавця, найменування бюджетної програми
кредитування
видатків та
кредитування
згідно з Типовою програмною класифікацією
місцевих
кредитування
місцевих
видатків та кредитування місцевих бюджетів
бюджетів
бюджету
бюджетів

Найменування об"єкта відповідно до
проектно-кошторисної документації

Строк реалізації
об"єкта (рік
початку і
завершення)

Загальна вартість
об"єкта, гривень

Рівень будівельної
Обсяг видатків
готовності об"єктка
бюджету розвитку,
на кінець
гривень
бюджетного
періоду, %

0200000

Районна державна адміністрація

3 735 924,09

0210000

Районна державна адміністрація

3 735 924,09

Багатопрофільна стаціонарна медична допомога Придбання обладнання
населенню
Первинна медична допомога населенню, що Капітальний ремонт Злинської амбулаторії
надається центрами первинної медичної (медикосанітарної) допомоги
Виконання інвестиційних проектів в рамках
здійснення заходів щодо соціально-економічного
розвитку окремих територій

2 159 518,65

0212010

2010

0731

0212111

2111

0726

0217363

7363

0490

0217367

7367

0490

0600000
0610000

0611020

1020

0921

0611162

1162

0990

0617363

7363

0490

286 405,44

130 000,00

в тому числі придбання медичного обладнання для
комунального некомерційного підприємства
"Маловисківська центральна районна лікарня", вул
Шеченка, будинок 64, м. Мала Виска,
Кіровоградська область

100 000,00

в тому числі придбання медичного обладнання для
Злинської амбулаторії

30 000,00

Виконання інвестиційних проектів в рамках придбання телемедичного обладнання, придбання
реалізації заходів, спрямованих на розвиток автомобіля
системи охорони здоров"я у сільській місцевості
Освіта
Відділ освіти, молоді та спорту

1 160 000,00

Придбання автобусів, придбання обладнання
Інші програми та заходи у сфері освіти
Виконання інвестиційних проектів в рамках
здійснення заходів щодо соціально-економічного
розвитку окремих територій

3 653 510,00
1 659 911,00

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

Будівництво спортивного майданчику
багатопрофільного зі штучним покриттям у
Оникіївській ЗШ I-III ступенів, вул. Центральна,20,
с. Оникієве, Маловисківського району
Кіровоградської області, придбання дитячих
майданчиків

8 534 920,96
8 534 920,96
3 221 499,96

1 619 911,00

1

в тому числі придбання обладнання для хімічного
кабінету Злинської НВК та Злинської ЗОШ

3700000
3710000
3719770

9770

0180

40 000,00

Фінансове управління
Фінансове управління
Інші субвенції з місцевого бюджету

155 000,00
155 000,00
155 000,00
12 425 845,05

Всього

Керуючий справами виконавчого апарату районної ради
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Додаток 7
до рішення Маловискіської районної ради
13 грудня 2019 року № 379

Розподіл витрат місцевого бюджету на реалізацію місцевих/регіональних програм у 2019 році
( грн.)

спеціальний фонд
Код Програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів

Код Типової
програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів

Код
Функціональної
класифікації
видатків та
кредитування
бюджету

Найменування головного розпорядника коштів місцевого
бюджету/ відповідального виконавця, найменування
бюджетної програми
згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та
кредитування місцевих бюджетів

Найменування місцевої (регіональної)
програми

Дата та номер
документа, яким
затверджено місцеву
регіональну програму

Усього

Загальний фонд

усього
в тому числі
бюджет розвитку

Маловисківська районна рада

1 125 192,3

1 125 192,3

0,0

0110000

Маловисківська районна рада

1 125 192,3

1 125 192,3

0,0

04.12.2014 р. №377

772 000,0

772 000,0

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
житлово-комунальні послуги

0117693

0411

Інша економічна діяльнясть

23.12.2015 р. №29

291 192,3

291 192,3

0110180

0133

Інша діяльність у сфері державного управління

09.10.2015 р. №438

62 000,0

62 000,0

811 500,0
811 500,0
60 000,0

811 500,0
811 500,0
60 000,0

60 000,0

60 000,0

109 000,0
6 000,0

109 000,0
6 000,0

0100000

0200000
0210000

власності територіальних громад району

Районна державна адміністрація
Районна державна адміністрація
Заходи запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій
та наслідків стихійного лиха
Сприяння
розвитку
малого
та
середнього
підприємництва

Районна програма розвитку архівної справи на
2016-2020 роки
Програма загальнорайонних заходів на 2016-2020
роки

Програма
цивільного
захисту
населення 23.12.2015 р. №22
Маловисківського району на 2016-2020 роки

0218110

0320

0217610

0411

0210180

0133

0210180

0133

Програма розвитку малого
і середнього 23.12.2015 р. №23
підприємництва у Маловисківському районі на
2016-2020 роки
Районна програма"Захисник 2017-2021 "
20.12.2016 р. №137
Програма розвитку інформаційного простору
23.12.2015 р. №24
Маловимсківського району на 2016-2020 роки

0213112

1040

Заходи державної політики з питань дітей та їх Програма по реалізації в районі Національного 18.12.2018 р. №323
плану дій щодо реалізації Конвенції ООН про
соціального захисту

0213121

1040

0219800

0180

Інша діяльність у сфері державного управління
Інша діяльність у сфері державного управління

26 500,0

26 500,0

права дитини
Районна соціальна програма підтримки сімї по 22.12.2017р. №225
Маловисківському району на 2018-2022 роки

24 000,0

24 000,0

Субвенції з місцевого бюджету державному бюджету на Районна програма підтримки органів виконавчої 18.12.2018 р. №320
виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів влади

400 000,0

400 000,0

10 754,0

10 754,0

Субвенції з місцевого бюджету державному бюджету на Районна цільова програма територіальної оборони 30.03.2018 р. №251
виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів Маловисківського району на 2018-2019 роки

14 246,0

14 246,0

Субвенції з місцевого бюджету державному бюджету на Районна цільова програма протидії поширенню 22.12.2017 р. №226
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

25 000,0

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

Інша діяльність у сфері державного управління
0210180

0133

0219800

0180

Районна програма проведення заходів направлених 23.12.2015 р. №30
на запобігання та ліквідацію африканської чуми
свиней в Маловисківському районі на 2015-2019
роки

0219800

0180

50 000,0

0180

Субвенції з місцевого бюджету державному бюджету на Районна
програма
цивільного
захисту 23.12.2015 р. №22
виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів Маловисківського району на 2016-2020 роки

50 000,0

0219800

50 000,0

0180

Субвенції з місцевого бюджету державному бюджету на Районна програма профілактики злочинності і 20.07.2016 р. №83
виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів правопорушень на 2016-2020 роки

50 000,0

0219800

0,0
0,0

1

0600000

Освіта

3 921 800,0

321 800,0

3 600 000,0

3 600 000,0

0610000

Відділ освіти, молоді та спорту

3 921 800,0

321 800,0

3 600 000,0

3 600 000,0

250 000,0

250 000,0

5 000,0

5 000,0

3 600 000,0

3 600 000

3 600 000,0

3 600 000,0

0611020

0921

0613131

1040

0611162

0990

0615053

0810

0810000
1090

0813242

1090

0813242

1090

0813242

1090

0813191

1030

0813210

1050

0813160

1010

0813140

1040

0813031

1030

0813032

1070

0813033

1070

0813035

1070

0813192

Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Програма "Молодь Маловисківщини" на 2016- 23.12.2015 р. №27
2020 роки
Державної цільової соціальної програми "Молодь України"

Інші програми та заходи у сфері освіти

22.12.2017 р. №227

3 600 000,0

Фінансова підтримка на утримання місцевих осередкі(рад) Прграма розвитку фізичної культури та спорту на 28.10.2016 р. №113
всеукраїнських
організацій
фізкультурно-спортивної 2017-2021 роки
спрямованості

66 800,0

66 800,0

Управління
соціального
радержадміністрації
Управління
соціального
радержадміністрації

0800000

0813242

Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми Районна програма оздоровлення і відпочинку дітей 20.10.2017 р. №196
навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, Маловисківського району на 2018-2022 роки
інтернатом при школі), спеціалізованими школами,
ліцеями, гімназіями, колегіумами

1030

Програма "Шкільний автобус"

захисту

населення

1 474 395,0

1 474 395,0

захисту

населення

1 474 395,0

1 474 395,0

198 310,0

198 310,0

60 000,0

60 000,0

166 600,0

166 600,0

30 500,0

30 500,0

18 300,0

18 300,0

40 000,0

40 000,0

88 085,0

88 085,0

195 000,0

195 000,0

6 000,0

6 000,0

пільгових

131 700,0

131 700,0

пільгових

300 100,0

300 100,0

149 100,0

149 100,0

90 700,0

90 700,0

7 332 887,3

3 732 887,3

Інші заклади у сфері соціального захисту і соціального Програма соціального захисту громадян,які
забезпечення
постраждали
внаслідок
Чорнобильської
катастрофи на 2019 рік
Інші заклади у сфері соціального захисту і соціального Районна
комплексна
програма
соціальної 22.12.2017 р. №234
підтримки учасників АТО, Операції Обєднаних
забезпечення
Сил, членів їх сімей, сімей загиблих учасників
АТО, Операції Обєднаних Сил, постраждалих
учасників
Революції
Гідності,
учасниківдобровольців,які брали участь у захисті території
цілесності та державного суверинітету на сході
України та вшанування памяті загиблих на 20182019 роки
Інші заклади у сфері соціального захисту і соціального Програма соціального захисту малозабезпечених
забезпечення
верств населення на 2019 рік
Інші заклади у сфері соціального захисту і соціального Районна програма «Червоний хрест 2016-2019»
23.12.2015 р. №32
забезпечення
Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці
Програма соціального захисту малозабезпечених
верств населення на 2019 рік
Організація та проведення громадських робіт

Програма зайнятості населення Маловисківського 22.12.2017 р. №229
району на 2018-2020 роки
Районна програма призначення і виплати 22.12.2017 р. №233
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 відпочинку дітей ( крім заходів з Районна програма оздоровлення і відпочинку дітей 20.10.2017 р. №196
оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на Маловисківського району
оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи)
Надання інших пільг окремим категоріям громадян Комплексна цільова програма для пільгових
відповідно до законодавства
категорій населення району на 2019 рік
Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг
зв'язку
Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним
транспортом окремим категоріям громадян

Комплексна цільова програма для
категорій населення району на 2019 рік
Комплексна цільова програма для
категорій населення району на 2019 рік

Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих
категорій громадян на залізничному транспорті
Надання фінансової підтримки громадським організаціям
інвалідів і ветеранів, діяльність яких має соціальну
спрямованість

Комплексна цільова програма для пільгових
категорій населення району на 2019 рік
Програма фінансової підтримки громадських 23.12.2015 р. №31
організацій інвалідів,ветеранів,учасників війни та
інших на 2016-2019 роки

Всього

Керуючий справами виконавчого комітету районної ради

В.Крило
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Додаток 8
до рішення Маловисківської
районної ради
13 грудня 2019 року № 379
Перелік кредитів (позик), що залучаються місцевою радою до
спеціального фонду місцевого бюджету у 2019 році від міжнародних
фінансових організацій для реалізації інвестиційних проектів
Код
Програ
мної
класифі
кації
видаткі
в та
кредиту
вання
місцеви
х
бюджет
ів

Код
Типової
програм
ної
класифі
кації
видаткі
в та
кредиту
вання
місцеви
х
бюджет
ів

Код
Функціон
альної
класифік
ації
видатків
та
кредитув
ання
бюджету

Наймену Наймену Наймену Номе Термін
Загальний обсяг
вання
вання
вання
р та кредиту
кредиту (позики)
головног кредито інвестиц дата вання
назва загал загал
о
ра
ійного дого
валют ьний ьний
проекту, вору
розпоряд
обсяг обсяг
и, в
що
ника
якій креди залуч
реалізуєт
коштів
ту
ення
залуча
місцевого
ься за
ється (пози креди
бюджету
рахунок
кредит ки),
ту
/
кредиту
(позик тис. (пози
відповіда
(позики)
а)
один ки),
льного
иць
тис.
виконавц
гриве
я,
нь
найменув
ання
бюджетн
ої
програми
згідно з
Типовою
програмн
ою
класифік
ацією
видатків
та
кредитув
ання
місцевих
бюджетів
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Обсяг
залуче
ння
креди
ту
(позик
и) у
плано
вому
році,
тис.
гриве
нь
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