МАЛОВИСКІВСЬКА РАЙОННА РАДА
П'ЯТНАДЦЯТА СЕСІЯ
СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
від 22 грудня 2017 року

№ 219

м. Мала Виска

Про внесення змін до рішення районної ради
від 20 грудня 2016 року №127 «Про районний
бюджет на 2017 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 20 грудня 2016 року №127 «Про
районний бюджет на 2017 рік», а саме:
а) зменшити доходи районного бюджету на 2 037 709 грн., в тому числі :
- загального фонду - на 2 032 709 грн.;
- спеціального фонду - на 5 000 грн. ;
б) зменшити видатки районного бюджету на 2 037 709 грн., в тому числі :
- зменшити видатки загального фонду – на 2 145 909 грн.;
- збільшити видатки спеціального фонду – на 108 200 грн.;
в) внести зміни до додатків 1 і 3, згідно додатків 1 і 3;
г) викласти додатки 2, 5, 6 і 7, згідно додатків 2, 5, 6 і 7.
2. Затвердити розпорядження голови районної державної адміністрації від:
- 29 листопада 2017 року № 447-р;
- 05 грудня 2017 року № 464-р;
- 15 грудня 2017 року № 482-р.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної
ради з питань бюджету, власності та інвестиційної діяльності.

Заступник голови районної ради

В.Палій

Додаток 1
до рішення Маловисківської районної ради
22 грудня 2017 № 219

Зміни
до доходів районного бюджету на 2017 рік, визначених у додатку 1 рішення
Маловисківської районної ради від 20 грудня 2016 року № 127, грн.

Спеціальний фонд
Код

1
10000000
11000000
11010000

Найменування згідно
з класифікацією доходів бюджету
2

Податкові надходження
Податки на доходи, податки на прибуток, податки
на збільшення ринкової вартості
Податок та збір на доходи фізичних осіб

11010100

Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується
податковими агентами із доходів платника податку
у вигляді заробітної плати

11010200

Податок на доходи фізичних осіб з грошового
забезпечення, грошових винагород та інших виплат,
одержаних військовослужбовцями та особами
рядового і начальницького складу, що сплачується
податковими агентами

11010400

11010500
20000000
22000000
22010000

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

УСЬОГО

3

Загальний фонд

4

-7 202 887,00

-6 959 687,00

-7 202 887,00

-6 959 687,00

-7 202 887,00

-6 959 687,00

-6 995 587,00

-6 995 587,00

8 000,00

8 000,00

243 200,00

243 200,00

-215 300,00

-215 300,00

1 800 755,00

1 800 755,00

1 765 625,00

1 765 625,00

865 625,00

865 625,00

1 600,00

1 600,00

22010300

Адміністративний збір за проведення державної
реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців
та громадських формувань

22012600

Адміністративний збір за державну реєстрацію
речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень

173 000,00

173 000,00

22012900

Плата за скорочення термінів надання послуг у сфері
державної реєстрації речових прав на нерухоме
майно та їх обтяжень і державної реєстрації
юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та
громадських формувань, а також плата за надання
інших платних послуг

691 025,00

691 025,00

900 000,00

900 000,00

900 000,00

900 000,00

35 130,00
35 130,00
35 130,00
-5 158 932,00
3 126 223,00
2 700 000,00
2 700 000,00
421 223,00

35 130,00
35 130,00
35 130,00
-5 158 932,00
3 126 223,00
2 700 000,00
2 700 000,00
426 223,00

215 153,00

215 153,00

22080000

22080400

24000000
24060000
24060300
40000000
41020000
41020600
41030000

Надходження від орендної плати за користування
цілісним майновим комплексом та іншим
державним майном
Надходження від орендної плати за користування
цілісним майновим комплексом та іншим майном, що
перебуває в комунальній власності
Інші неподаткові надходження
Інші надходження
Інші надходження
Разом
Офіційні трансферти
Дотації
Стабілізаційна дотація
Субвенції
у тому числі :
Субвенції з державного бюджету
бюджетам :

місцевим

Всього

в т.ч. бюджет
розвитку

5

6

-5 000,00

-5 000,0

1

Спеціальний фонд
41030600

41030800

41031000

41034200
41035000

виплату Н й
допомоги

і
сім'ям

на
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

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,
вивезення побутового сміття та рідких нечистот

на надання пільг та житлових субсидій населенню на
придбання твердого та рідкого пічного побутового
палива і скрапленого газу
медична
Інші субвенції

Всього доходів

Керуючий справами виконавчого апарату районної ради

-6 525 700,00

-6 525 700,00

4 295 453,00

4 295 453,00

945 400,00

945 400,00

1 800 000,00
-93 930,00

1 800 000,00
-88 930,00

-5 000,00

-5 000,0

-2 037 709,00

-2 032 709,00

-5 000,00

-5 000,00

В.Крило

2

Додаток 2
до рішення Маловисківської районної ради
22 грудня 2017 № 219

ФІНАНСУВАННЯ РАЙОННОГО БЮДЖЕТУ НА 2017 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

2 545 092,930

-3 612 907,1

6 158 000,0

6 158 000,0

208000 Фінансування за рахунок зміни залишків кошт ів бюдж ет ів

2 545 092,930

-3 612 907,1

6 158 000,0

6 158 000,0

2931406,39
386313,46

2673535,83
128442,90
-6 158 000,0

257870,56
257870,56
6 158 000,0

227127,53
227127,53
6 158 000,0

-7 225 814,140

-3 612 907,1

-3 612 907,1

6 158 000,0

600000 Фінансування за активними операціями

2 572 320,610

-3 612 907,1

6 185 227,7

6 158 000,0

602000 Зміни обсягів бюдж ет них кошт ів

2 572 320,610

-3 612 907,1

6 185 227,7

6 158 000,0

3 319 365,90
747 045,29

2 673 535,83
128 442,90
-6 158 000,0

645 830,07
618 602,39
6 158 000,0

227 127,53
227 127,53
6 158 000,0

2 572 320,610

-3 612 907,1

6 185 227,7

6 158 000,0

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
22 грудня 2017 № 219

ЗМІНИ ДО РОЗПОДІЛУ ВИДАТКІВ
районного бюджету на 2017 рік
за головними розпорядниками коштів

(грн.)

Загальний фонд

Спеціальний фонд

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

1
0100000

2

Код
ФКВКБ

Найменування згідно з тимчасовою класифікацією
видатків та кредитування місцевих бюджетів

УСЬ ОГО

видатки
споживання

3

4
Маловисківська районна рада

5
30000

6
30000

30000

30000

0300000

Маловисківська районна рада
Підтримка періодичних видань(газет та
журналів)
Районна державна адміністрація

0310000

Районна державна адміністрація

0110000
0117212

7 212

830

0312010

2010

0731

0312180

2030

2180

0732

0726

оплата
комунальних послуг
та енергоносіїв
(код 2270)

7

8

видатки
розвитку

УСЬ ОГО

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

30000,00
30000,00
30000,00

30000

-582032,00
-582032,00
-63032,00
-433062,00

935812,00

935812,00

у т ому числі за рахунок кошт ів районного
бюдж ет у
у т ому числі медична субвенція з держ авного
бюдж ет у

-2968874,00

-2968874,00

1600000,00

1600000,00

100030,00

100030,00

100030,00

у т ому числі за рахунок кошт ів районного
бюдж ет у
у т ому числі за рахунок кошт ів ст абілізаційної
дот ації з держ авного бюдж ет у

-535570,00

-535570,00

-535570,00

635600,00

635600,00

635600,00

Багатопрофільна стаціонарна медична допомога
населенню

у т ому числі за рахунок кошт ів ст абілізаційної
дот ації з держ авного бюдж ет у

0312030

оплата праці
(код 2110)

з них

-582032,00
-582032,00
-63032,00
-433062,00

Охорона здоров" я

0312000

30000

з них:

Спеціалізована стаціонарна медична допомога
населенню

Первинна медична допомога населенню

у т ому числі за рахунок кошт ів ст абілізаційної
дот ації з держ авного бюдж ет у

70000,00

70000,00

70000,00

70000,00

503200,00
503200,00
503200,00
1000700,00

2214

0763

Забезпечення централізованих заходів з
лікування хворих на цукровий та нецукровий
діабет

0313202

3202

1030

Надання фінансової підтримки громадським
організаціям інвалідів і ветеранів, діяльність яких
має соціальну спрямованість

0313104

3104

1020

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

503200,00
503200,00
503200,00
1000700,00

-78832,00
-78832,00
440168,00
567638,00
935812,00

1000700,00

1000700,00

1000700,00

-1968174,00
1600000,00

у т ому числі за рахунок кошт ів районного
бюдж ет у
0312214

503200,00
503200,00
503200,00
1000700,00

-497500,00

-497500,00

-497500,00

-427500,00
70000,00

-497500,00

-497500,00

-497500,00

-497500,00

200000,00

200000,00

200000,00

6000,00

6000,00

6000,00

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

-183000,00

-183000,00

-150000,00

-183000,00

у т ому числі за рахунок кошт ів ст абілізаційної
дот ації з держ авного бюдж ет у

183000,00

183000,00

150000,00

183000,00

0316650

6650

0456

Утримання та розвиток інфраструктури доріг

0317450

7450

0411

Сприяння розвитку
підприємства

-500000,00

-500000,00

-500000,00

середнього

-5000,00

-5000,00

-5000,00

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

-5000,00

-5000,00

-5000,00

малого

та

2

1

2

0318370

8370

3
0180

4
Субвенція з місцевого бюджету державному
бюджету на виконання програм соціальноекономічного та культурного розвитку регіонів

-20000,00

-319230,00
-319230,00
-149870,00

-319230,00
-319230,00
-149870,00

90200,00

90200,00

у т ому числі за рахунок кошт ів ст абілізаційної
дот ації з держ авного бюдж ет у

516700,00

516700,00

426100,00

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

-667840,00

-667840,00

-287300,00

Відділ освіти, молоді та спорту

1011000

Відділ освіти, молоді та спорту
0921

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

у т ому числі субвенція з держ авного бюдж ет у
на здійснення заходів щодо соціальноекономічного розвит ку окремих т ерит орій

в т ому числі субвенція з держ авного бюдж ет у
на надання держ авної підт римки особам з
особливими освіт німи пот ребами
у т ому числі субвенція сільськуих рад:
Великовисківська - -45010 , Лозуват ська - -49620
Нововознесенська
26800 ,
Миролюбівська - 27500

1011040

1011090

1040

1090

0922

0960

-88930,00

-282360,00
-282360,00
-137300,00

10

11

12

13

14

15

17

-352000,00
-352000,00
-341000,00

-352000,00
-352000,00
-341000,00

-352000,00
-352000,00
-341000,00

-90200,00

-90200,00

-90200,00

-671230,00
-671230,00
-490870,00

516700,00

-137300,00

25060,00

-25060,00

у т ому числі додат кова дот ація з держ авного
бюдж ет у

25060,00

-25060,00

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

-93300,00

-93300,00

у т ому числі за рахунок кошт ів ст абілізаційної
дот ації з держ авного бюдж ет у

309200,00

309200,00

265500,00

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

-402500,00

-402500,00

-265500,00

0990

Методичне забезпечення діяльності навчальних
закладів та інші заходи в галузі освіти

-10000,00

-10000,00

1011190

1190

0990

Централізоване ведення бухгалтерського обліку

-12950,00

-12950,00

1011200

1200

0990

Здійснення централізованого
обслуговування

господарського

-25450,00

-25450,00

1011230

1230

0990

7240,00

7240,00

1016310

6310

0490

Надання допомоги дітям-сиротам та дітям,
позбавленим батьківського піклування ,яким
виповнюється 18 років
Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку
території

1015000

5000

1015011

5011

1510000

130025,00
130025,00
104965,00

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

-245800,00

-245800,00

-245800,00

-913640,00

-5000,00

-5000,00

-5000,00

-93930,00

-100000,00

-93300,00

309200,00

-100000,00

-402500,00

-20000,00

7240,00

-11000,00

Фізична культура і спорт

-34900,00

-34900,00

Проведення навчально-тренувальних зборів і
змагань з олімпійських видів спорту

-34900,00

-34900,00

Управління соціального захисту населення
райдержадміністрації
Управління соціального захисту населення
райдержадміністрації

9

-20000,00

-88930,00

1170

1500000

8

-33835,00

1011170

0810

7

-20000,00

в т ому числі районна прграма "Захисник"

1020

6

-20000,00

1000000

1011020

5

-20000,00

Продовження додатка 3

-11000,00

-11000,00

-1409647,00

-1409647,00

-1409647,00

-1409647,00

-1409647,00

-1409647,00

3

1
1513010

1513011

2

3

4
Надання пільг та житлових субсидій
населенню на оплату електроенергії,
природного газу, послуг тепло-,
водопостачання і водовідведення, квартирної
плати вивезення побутового сміття та
рідких нечистот

1030

5

6

7

8

Продовження додатка 3

9

10

11

12

13

14

15

17

4295453,00

4295453,00

4295453,00

427812,15

427812,15

427812,15

10594,28

10594,28

10594,28

Надання пільг ветеранам війни, особам, на яких
поширюється чинність Закону України "Про статус
ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", особам,
які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам
(вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які
мають особливі заслуги перед Батьківщиною, дітям
війни, особам, які мають особливі трудові заслуги перед
Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих
(загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед
Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань та
реабілітованим громадянам, які стали інвалідами
внаслідок репресій або є пенсіонерами, на житловокомунальні послуги

1513012

1030

Пільги ветеранам військової служби, ветеранам органів
внутрішніх справ, ветеранам податкової міліції,
ветеранам державної пожежної охорони, ветеранам
Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранам
служби цивільного захисту, ветеранам Державної служби
спеціального зв'язку та захисту інформації України,
вдовам (вдівцям) померлих (загиблих) ветеранів
військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ,
ветеранів податкової міліції, ветеранів державної
пожежної охорони, ветеранів Державної кримінальновиконавчої служби, ветеранів служби цивільного захисту
та ветеранів Державної служби спеціального зв'язку та
захисту інформації України, звільненим зі служби за
віком, хворобою або вислугою років
військовослужбовцям Служби безпеки України
працівникам міліції, особам начальницького складу
податкової міліції, рядового і начальницького складу
кримінально-виконавчої системи; особам, звільненим із
служби цивільного захисту за віком, через хворобу або за
вислугою років, та які стали інвалідами під час
виконання службових обов'язків; пенсіонерам з числа
слідчих прокуратури; дітям (до досягнення повноліття)
працівників міліції, осіб начальницького складу
податкової міліції, рядового і начальницького складу
кримінально-виконавчої системи, загиблих або померлих
у зв'язку з виконанням службових обов'язків,
непрацездатним членам сімей, які перебували на їх
утриманні; звільненим з військової служби особам, які
стали інвалідами під час проходження військової
служби; батькам та членам сімей військовослужбовців,

1513013

1070

Надання пільг громадянам, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та
опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян,
смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою,
на житлово-комунальні послуги

74092,85

74092,85

74092,85

1513014

1070

Надання пільг пенсіонерам з числа спеціалістів із захисту
рослин, передбаченим частиною четвертою статті 20
Закону України "Про захист рослин", громадянам,
передбаченим пунктом "ї" частини першої статті 77
Основ законодавства про охорону здоров'я, частиною
п’ятою статті 29 Закону України „Про культуру”,
частиною другою статті 30 Закону України "Про
бібліотеки та бібліотечну справу", абзацом першим
частини четвертої статті 57 Закону України "Про освіту",
на безоплатне користування житлом, опаленням та
освітленням

80837,75

80837,75

80837,75

1513015

1070

1513016

1060

Надання пільг багатодітним сім'ям на житловокомунальні послуги
Надання субсидій населенню для відшкодування витрат
на оплату житлово-комунальних послуг

1513020

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

28079,39

28079,39

28079,39

3674036,58

3674036,58

3674036,58

945400,00

945400,00

945400,00

4

1
1513021

2

3
1030

4
Надання пільг ветеранам війни, особам, на яких
поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів
війни, гарантії їх соціального захисту", особам, які мають
особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям)
та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі
заслуги перед Батьківщиною, особам, які мають особливі
трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям)
та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі
трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам
нацистських переслідувань на придбання твердого
палива та скрапленого газу

1513022

1030

5

6

7

8

Продовження додатка 3

9

10

11

12

13

14

15

17

-81034,48

-81034,48

-144,00

-144,00

-144,00

-13679,41

-13679,41

-13679,41

-89867,72

-89867,72

-89867,72

19024,72

19024,72

19024,72

1111100,89

1111100,89

1111100,89

Пільги ветеранам військової служби, ветеранам органів
внутрішніх справ, ветеранам податкової міліції,
ветеранам державної пожежної охорони, ветеранам
Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранам
служби цивільного захисту, ветеранам Державної служби
спеціального зв'язку та захисту інформації України,
вдовам (вдівцям) померлих (загиблих) ветеранів
військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ,
ветеранів податкової міліції, ветеранів державної
пожежної охорони, ветеранів Державної кримінальновиконавчої служби, ветеранів служби цивільного захисту
та ветеранів Державної служби спеціального зв'язку та
захисту інформації України; звільненим зі служби за
віком, у зв'язку з хворобою або вислугою років
працівникам міліції, особам начальницького складу
податкової міліції, рядового і начальницького складу
кримінально-виконавчої системи; особам, звільненим із
служби цивільного захисту за віком, через хворобу або за
вислугою років, та які стали інвалідами під час
виконання службових обов'язків; дітям (до досягнення
повноліття) працівників міліції, осіб начальницького
складу податкової міліції, рядового і начальницького
складу кримінально-виконавчої системи, загиблих або
померлих у зв'язку з виконанням службових обов'язків,
непрацездатним членам сімей, які перебували на їх
утриманні, батькам та членам сімей осіб рядового і
начальницького складу служби цивільного захисту, які
загинули (померли) або зникли безвісти під час
виконання службових обов'язків, на придбання твердого
палива

1513023

1070

1513024

1070

1513025

1070

1513026

1060

Надання пільг громадянам, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та
опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян,
смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою,
на придбання твердого рпалива
у
рослин, передбаченим частиною четвертою статті 20
Закону України "Про захист рослин", громадянам,
передбаченим пунктом "ї" частини першої статті 77
Основ законодавства про охорону здоров'я, частиною
п’ятою статті 29 Закону України „Про культуру”,
частиною другою статті 30 Закону України "Про
бібліотеки та бібліотечну справу", абзацом першим
частини четвертої статті 57 Закону України "Про освіту",
Надання пільг багатодітним сім'ям на придбання
твердого
палива
д
у д та скрапленого
д газуд
ду

р
на придбання твердого та рідкого пічного побутового
палива і скрапленого газу

5

1
1513040

2

3

1513043

1040

1513044

1040

1513045

1040

1513048

1040

1513400

1090

4
Надання
допомоги
сім'ям
з
дітьми,
малозабезпеченим
сім'ям,
інвалідам
з
дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової
допомоги дітям
Надання допомоги при народженні дитини
Надання допомоги на дітей, над якими
встановлено опіку чи піклування

5

6

7

8

Продовження додатка 3

9

10

11

12

13

14

15

17

-6525700,00

-6525700,00

-6525700,00

-3500000,00

-3500000,00

-3500000,00

-112700,00

-112700,00

-112700,00

-2000000,00
-913000,00

-2000000,00
-913000,00

-2000000,00
-913000,00

-11740,00

-11740,00

-11740,00

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

-2940,00

-2940,00

-2940,00

Прог рама соціальног о захист у малозабезпечених
г ромадян

-8800,00

-8800,00

-8800,00

-3360,00

-3360,00

-3360,00

Забезпечення соціальними послугами громадян похилого
віку, інвалідів, дітей-інвалідів, хворих, які не здатні до
самообслуговування і потребують сторонньої допомоги,
фізичними особами

-3360,00

-3360,00

-3360,00

Соціальний захист ветеранів війни та праці
в.ч.:

-6000,00

-6000,00

-6000,00

-6000,00

-6000,00

-6000,00

-27160,00

-27160,00

-27160,00

-76540,00

-76540,00

-76540,00

-1800,00

-1800,00

-1800,00

-74740,00

-74740,00

Надання допомоги на дітей одиноким матерям
Надання державної соціальної допомоги
малозабезпеченим сім'ям

Інші видат ки на соціальний захист населення
у т ому числі на:

1513180
Надання соціальних гарантій інвалідам, фізичним
особам, які надають соціальні послуги громадянам
похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим,
які не здатні до самообслуговування і потребують
сторонньої допомоги

1513181

1010

1513200
1513201

1030

1513240

1050

1513033

1070

1513037

1070

Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та
праці

Організація та проведення громадських робіт
Комплексна цільова програма для пільгових
категорій населення району
Надання інших пільг громадянам, які постраждали
внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам
(чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей
померлих громадян, смерть яких пов'язана з
Чорнобильською катастрофою
Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих
категорій громадян на залізничному транспорті

2400000

Культура і мистецтво

-43000,00

-43000,00

2414000
2414060

Відділ культури і мистецтва

-43000,00

4060

0824

Бібліотеки

2414090

4090

0828

Палаци і будинки культури, клуби та інші
заклади клубного типу

-43000,00

-43000,00
1905,00
-46425,00

-43000,00

-96113,00

1905,00
-3425,00

1905,00
-3425,00

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

-53113,00

-53113,00

-40728,00

у т ому числі за рахунок кошт ів ст абілізаційної
дот ації з держ авного бюдж ет у

49688,00

49688,00

40728,00

1300,00
220,00
135000,00
135000,00
-155000,00
290000,00
290000,00

1300,00
220,00

1300,00

290000,00
290000,00

135000,00
135000,00
-155000,00
290000,00
290000,00

2414100

4100

0960

Школи естетичного виховання дітей

2414200

4200

0829

Інші культурно-осітні заклади та заходи

7600000

Фінансове управління

7610000

Фінансове управління

7618010

8010

0133

Резервний фонд

7618800

8800

0180

Інші субвенції
в тому числі субвенція Смолінській селищній раді

Усього видатків

-2145909,00
-2145909,00

Керуючий справами виконавчого апарату районної ради

49688,00

290000,00
290000,00
-1990909,00
-1990909,00

130025,00
130025,00

-282360,00
-282360,00

108200,00
108200,00

151200,00
151200,00
В.Крило

151200,00
151200,00

-2037709,00
-2037709,00

Додаток 4
до рішення Маловисківської районної ради
" " лютого 2017 №

Повернення кредитів до Маловисківського районного бюджету та розподіл надання кредитів
з Маловисківського районного бюджету в 2017 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
22 грудня 2017 № 219

Міжбюджетні трансферти з Маловисківського районного бюджету місцевим/державному бюджетам на 2017 рік, грн.

Субвенції з державного бюджету

Дотації з державного бюджету бюджету

Субвенція загального фонду на:
виплату допомоги сім'ям з дітьми,
малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з
дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової
державної допомоги дітям та допомоги по
догляду за інвалідами І чи ІІ групи
внаслідок психічного розладу

на фінансування
переданих з державного
бюджету видатків з
утримання закладів
освіти та охорони
здоров"я

Код
бюджету

Назва місцевого бюджету
адміністративно-територіальної
одиниці

стабілізаційна
дотація
…

Маловисківська

…

Березівська

…

Великовисківська

…

Злинська

…

Миролюбівська

…

Ленінська

…

Лозуватська

освітня субвенція

субвенція з державного
бюджету на надання
державної підтримки
особам з особливими
освітніми потребами

субвенція з державного
бюджету на
відшкодування вартості
лікарських засобів для
лікування окремих
захворювань

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),
вивезення побутового сміття та
рідких нечистот

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

31 208 547,0

17 837 900,0

проведення виборів
депутатів місцевих рад та
сільських, селищних,
міських голів
медична субвенція

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

Районний бюджет

23043300

2700000

38324800

200800

782500

200900

29933400

74 495 000,0

Всього по району

1

субвенція до обласного бюджету
Субвенції з районного бюджету
Субвенція спеціального фонду на:
виплату державної соціальної допомоги на дітейсиріт 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 дитиною", оплату
послуг із здійснення патронату над дитиною та
виплату соціальної допомоги на утримання
дитини в сім'ї патронатного вихователя

загальний фонд

субвенції до районного бюджету

спец. фонд

на будівництво
спортивного
майданчика для
міні-футболу зі
на реалізацію
штучним
заходів програми
покриттям у
на фінансування Великовисківські
розвитку
ТМО "Центр
земельних
й ЗШ I-III ст.. за
відносин в області екстеної медичної адресою: пр..
на здійснення
для фінансування допомоги та
заходів щодо
Шкільний,1,
робіт з
медицини
соціальноМаловисківський
виготовлення
катастроф у
економічного
район, с. Велика для
Кіровоградській Вискарозвитку окремих технічної
Кіровоградської
документації
області"
територій
реконструкція
ОКДЮСШ "Ніка"

утримання
дошкільних
закладів освіти

утримання
закладів
культури

медична субвенція з
державного бюджету
місцевим бюджетам
(передача з бюджету
ОТГ)

інші субвенції

246700
44100

40850

1182000

131500

333490

925000

273300

401298

197000

46800

182160

50000

105850

59100

165378

450000
799000

59300

57850

115700

219400

29100

57358

62700

220680

649000

109800

406935

615000

108200

697148

32100

160308

4282000

203800

30000

838000

172400

441663

38400

218079
62705

756 400,0

1237600 151210

Керуючий справами виконавчого апарату районної ради

40000

749500

16000

9937000

1536300

4047852

В.Крило

10596700
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Додаток 6
до рішення Маловисківської районної ради
22 грудня 2017 № 219

Перелік об’єктів, видатки на які у 2017 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

0300000

Районна державна адміністрація

3 441 800,0

0310000

Районна державна адміністрація

3 441 800,0

Багатопрофільна стаціонарна медична допомога
населенню
Спеціалізована стаціонарна медична допомога
населенню
Первинна медична допомога населенню

1 750 700,0

0312010

2010

0731

0312030

2030

0732

0312180

2180

0726

0316324

6324

1060

0318370

8370

0180

0318600
1000000
1010000

8600

0133

1011020

1020

0921

60 000,0

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

Будівництво та придбання житла для окремих
категорій населення
Субвенція з місцевого бюджету державному
бюджету на виконання програм соціальноекономічного та культурного розвитку регіонів

1 231 100,0
1 231 100,0

350 000,0
30 000,0

Інші видатки
Освіта
Освіта

20 000,0
2 825 880,0
2 825 880,0
2 659 480,0

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

140 000,0

Придбання комп′ютерної техніки та
мультимедійного обладнання для
Злинської загальноосвітньої школи № 1 IIII ступенів Маловисківської РДА
Кіровоградської області, за адресою:
Кіровоградська область, Маловисківський
район, с. Злинка, вул. Шкільна,1

1

1011040

1040

0922

1016310

6310

0490

2400000
2410000
2414060
2414070

4060
4070

0824
0824

2414090

4090

0828

7600000
7610000

7618800

8800

0180

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

105 400,0

Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку
території
Культура і мистецтво
Відділ культури
Бібліотеки
Музеї і виставки
Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади
клубного типу
Фінансове управління
Фінансове управління

61 000,0

Інші субвенції

274 900,0
274 900,0
10 000,0
264 000,0
900,0
749 500,0
749 500,0
749 500,0

Будівництво спортивного майданчика для мініфутболу зі штучним покриттям у
Великовисківській ЗШ I-III ст.. за адресою: пр..
Шкільний,1, Маловисківський район, с. Велика
Виска- реконструкція

7 292 080,0

Всього

Керуючий справами виконавчого апарату районної ради

В.Крило
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Додаток 7
до рішення Маловискіської районної ради
22 грудня 2017 № 219

Перелік місцевих (регіональних) програм, які фінансуватимуться за рахунок коштів
Маловисківського районного бюджету у 2017 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

1 702 100,0

0,0

1 702 100,0

0110000

Маловисківська районна рада

1 702 100,0

0,0

1 702 100,0
980 000,0

0620

Програма заходів на 2015-2019 роки, спрямована
на розширення сфери надання комунальних послуг,
розвитку матеріальної основи спільної власності
територіальних громад району

980 000,0

0116130

Забезпечення функціонування комбінатів комунальних
підприємств, районних виробничих об"єднань та інших
підприємств, установ та організацій житловокомунального господарства
Підтримка періодичних видань(газет та журналів)

240 000,0

0830

Програма розвитку інформаційного простору
Маловисківського району на 2016-2020 роки

240 000,0

0117212
0117500

0411

Інші заходи,пов'язані з економічною діяльністю

280 100,0

280 100,0

0118600
0300000
0310000

0133

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

0315011

0810

0100000

Інші видатки
Районна державна адміністрація
Районна державна адміністрація
Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з Районна цільова соціальна програма розвитку
фізичної культури і спорту в Маловисківському
олімпійських видів спорту

202 000,0
1 214 300,0
1 214 300,0
29 100,0

202 000,0
350 000,0
350 000,0

1 564 300,0
1 564 300,0
29 100,0

районі

Сприяння розвитку малого та середнього підприємства Районна програма розвитку малого

75 000,0

75 000,0

50 000,0

50 000,0

52 000,0

52 000,0

Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету Районна програма по боротьбі з злочинністю
на виконання програм соціально-економічного та
культурного розвитку регіонів

25 000,0

25 000,0

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

30 000,0

30 000,0

підприємництва у Маловисківському районі
на2016-2020 роки
цивільного
захисту
населення
Видатки на запобігання та ліквідацію надзвичайних Програма
Маловисківського району на 2016-2020 роки
ситуацій та наслідків стихійного лиха

0317450

0411

0317810

0320

0318370

0180

Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету Програма запобігання
на виконання програм соціально-економічного та надзвичайні ситуації
культурного розвитку регіонів

0318370

0180

0318370

0180

та

реагування

на

1

0318370

0318370

25 000,0

25 000,0

0180

Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету
на виконання програм соціально-економічного та Районна цільова програма протидії поширенню
наркоманії і злочинності, пов’язаної з незаконним
культурного розвитку регіонів

23 700,0

23 700,0

0180

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

7 000,0

7 000,0

440 000,0

440 000,0

205 000,0
10 000,0
40 000,0

205 000,0
10 000,0
40 000,0

0318370

0180

0318370

0180

0318600
0318600

0133
0133

0318600

0133

0312010

0731

0313112

1040

0313202

1030

1011020

0921

1011220

0990

1011020

0921

1011020

0921

Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету
на виконання програм соціально-економічного та
культурного розвитку регіонів
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету
на виконання програм соціально-економічного та
культурного розвитку регіонів
Інші видатки
Інші видатки
Інші видатки

1510000

Районна програма"Захисник "
Програма енергозбереження
Програма розвитку інформаційного простору
Маловимсківського району на 2016-2020 роки

Багатопрофільна стаціонарна медична допомога Районна програма "Лікар"
населенню
Заходи державної політики з питань дітей та їх Програма по реалізації в районі Національного
плану дій щодо реалізації Конвенції ООН про
соціального захисту

права дитини
Надання фінансової підтримки громадським організаціям програма фінансової підтримки громадських
інвалідів і ветеранів, діяльність яких має соціальну організацій інвалідів,ветеранів,учасників війни та
спрямованість
інших на 2016-2019 роки

26 500,0

176 000,0

176 000,0

Освіта

539 000,0

0,0

Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми Районна комплексна програма оздоровлення і
навчальними закладами, спеціалізованими школами, ліцеями, відпочинку дітей, молоді та сімей з дітьми
гімназіями, колегіумами
Маловисківського району на 2014-2017 роки
Інші освітні програми
Програма "Шкільний автобус"

400 000,0

Надання загальної середньої освіти
навчальними закладами, спеціалізованими
гімназіями, колегіумами
Надання загальної середньої освіти
навчальними закладами, спеціалізованими
гімназіями, колегіумами

загальноосвітніми Районна програма "Патріотичне виховання"
школами, ліцеями,

47 000,0

47 000,0

загальноосвітніми Районна програма "Обдарована учнівська молодь"
школами, ліцеями,

92 000,0

92 000,0

539 000,0
539 000,0
400 000,0

0,0

0,0

захисту

населення

1 901 588,0

0,0

1 901 588,0

захисту

населення

1 901 588,0

0,0

1 901 588,0

1090

1090

26 500,0

0,0

Інші видатки на соціальний захист населення

1513400

350 000,0

539 000,0

Інші видатки на соціальний захист населення

1513400

350 000,0

Освіта

Управління
соціального
радержадміністрації
Управління
соціального
радержадміністрації

1500000

обігом наркотичних засобів, психотропних
речовин і прекурсорів по Маловисківському
району на 2015-2017 роки
Районна прогама розвитку та функціонування
Центру обслуговування поатників податків у
Маловисківському відділенні Новоукраїнської
ОДПІГУ ДФС у Кіровоградській області на 2017
рік
Прогама мобілізації зусиль управління Державної
казначейської служби по покращенню
обслуговування розпорядників і одержувачів
бюджетних коштів
Районна програма підтримки органів виконавчої
влади

Програма соціального захисту громадян,які
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи
на 2017 рік
Програма соціальної підтримки сімей загиблих
учасників
антитерористичної
операції,військовослужбовців
і
поранених
учасників АТО та вшанування пам'яті загиблих на
2016-2017рр.

181 060,0

181 060,0

57 400,0

57 400,0

2

1513400

1090

1513201

1030

1513240

1050

1513181

1010

1513160

1040

1513031

1030

1513033

1070

1513034

1070

1513035

1070

1513037

1070

1518600

0133

Інші видатки на соціальний захист населення

Програма соціального захисту малозабезпечених
верств населення на 2017 рік
Програма соціального захисту малозабезпечених
верств населення на 2017 рік

180 018,0

180 018,0

15 900,0

15 900,0

Програма зайнятості населення Маловисківського
району
Забезпечення соціальними послугами громадян похилого Районна програма призначення і виплати
віку, інвалідів, дітей-інвалідів, хворих, які не здатні до компенсації фізичним особам, які надають
самообслуговування і потребують сторонньої допомоги, соціальні послуги, на 2016-2020 роки
фізичними особами

102 840,0

102 840,0

95 040,0

95 040,0

Оздоровлення та відпочинку дітей ( крім заходів з
оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на
оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок
Чорнобильської
Надання інших пільг ветеранам війни, особам, на яких
поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів війни,
гарантії їх соціального захисту", особам, які мають особливі
заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам
померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед
Батьківщиною, ветеранам праці, особам, які мають особливі
трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та
батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові
заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських
переслідувань та реабілітованим громадянам, які стали
інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами

388 950,0

388 950,0

Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці
Організація та проведення громадських робіт

Районна комплексна програма оздоровлення і
відпочинку дітей, молоді та сімей з дітьми
Маловисківського району на 2014-2017 роки
Комплексна цільова програма
категорій населення району

для

пільгових

0,0

0,0

Надання інших пільг громадянам, які постраждали внаслідок Комплексна цільова програма
Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та категорій населення району
опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян,
смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою

для

пільгових

2 400,0

2 400,0

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

для

пільгових

244 000,0

244 000,0

для

пільгових

441 000,0

441 000,0

окремих Комплексна цільова програма для пільгових
категорій населення району
Районна програма «Червоний хрест 2016-2019»

223 380,0

223 380,0

27 000,0

27 000,0

Компенсаційні виплати за пільговий проїзд
категорій громадян на залізничному транспорті
Інші видатки

Всього

Керуючий справами виконавчого апарату районної ради

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

5 356 988,0

350 000,0

5 706 988,0

В.Крило
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