МАЛОВИСКІВСЬКА РАЙОННА РАДА
ТРЕТЯ СЕСІЯ
СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
від 23 грудня 2015 року

№ 20
м. Мала Виска

Про внесення змін до рішення
районної ради від 6 лютого 2015 року
№390 «Про районний бюджет на 2015 рік»
На підставі пункту 17 частини 1 статті 43 Закону України „Про місцеве
самоврядування в Україні”, статті 78 Бюджетного кодексу України , пункту 14 рішення
районної ради від 6 лютого 2015 року «Про районний бюджет на 2015 рік»,
районна рада
ВИРІШИЛА:
1. Внести зміни до рішення районної ради від 6 лютого 2015 року №390 «Про
районний бюджет на 2015 рік», а саме:
1) збільшити
а) доходи районного бюджету на 3 246 163 грн. 74 коп., в тому числі загальний
фонд - на 3 246 163 грн. 74 коп.;
б) видатки районного бюджету - на 3 246 163 грн. 74 коп., в тому числі:
- загальний фонд районного бюджету – на 2 941 430 грн. 74 коп.;
- спеціальний фонд районного бюджету – на 3304 733 грн.00 коп.;
2) передбачити субвенцію обласному бюджету на погашення кредиторської
заборгованості за медичне обладнання, отримане у 2012 році за рахунок субвенцій з
державного бюджету у сумі 399 720 грн. 00 коп.;
3) внести зміни до додатків 1, 3, 4, згідно додатків 1, 3, 4;

4) викласти в новій редакції додатки 2, 5, 6, 7, згідно додатків 2, 5, 6 та 7.
2. Затвердити розпорядження голови районної державної адміністрації від :
- 19 листопада 2015 року №340-р «Про перерозподіл субвенції з районного бюджету»;
- 30 листопада 2015 року №356-р «Про внесення змін до помісячного плану
асигнувань та річного кошторису видатків загального фонду по кодам функціональної та
економічної класифікації, які проводяться за рахунок субвенції з державного бюджету»;

- 3 грудня 2015 року №366-р «Про внесення змін до помісячного плану асигнувань та
річного кошторису видатків,які проводяться за рахунок субвенції з державного бюджету»;
- 8 грудня 2015 року №367-р «Про внесення змін до помісячного плану асигнувань та
річного кошторису видатків загального фонду по кодам функціональної та економічної
класифікації, які проводяться за рахунок субвенції з державного бюджету»;
- 8 грудня 2015 року №368-р «Про внесення змін до помісячного плану асигнувань та
річного кошторису видатків загального фонду по кодам функціональної та економічної
класифікації, які проводяться за рахунок субвенції з державного бюджету»;
- 9 грудня 2015 року №372-р «Про внесення змін до розпорядження голови районної
державної адміністрації від 10 листопада 2015 року №327-р»;
- 9 грудня 2015 року №373-р «Про внесення змін до помісячного плану асигнувань та
річного кошторису видатків загального фонду по кодам функціональної та економічної
класифікації, які проводяться за рахунок субвенції з державного бюджету».
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 грудня 2015 № 20
Зміни
до доходів районного бюджету на 2015 рік, визначених у додатку 1 рішення
Маловисківської районної ради від 6 лютого 2015 року № 390
Код бюджетної
класифікації

Спеціальний фонд
Найменування доходів

Загальний фонд
Разом

11010100
11010200

11010400
11010500
11010900

21081100
22080400

Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується
податковими агентами, із доходів платника податку у
вигляді заробітної плати
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
Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується
податковими агентами, із доходів платника податку
інших ніж заробітної плати
Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується
фізичними особами за результатами річного
декларування
Податок на доходи фізичних осіб із суми пенсійних
виплат або щомісячного довічного грошового
утримання, що оподатковуються відповідно до пункту
164.2.19 пункту 164.2 статті 164 Податкового кодексу
Адміністративні штрафи та інші санкції
Надходження від орендної плати за користування
цілісним майновим комплексом та іншим майном, що
перебуває в комунальній власності

(грн.)
Разом

в т.ч. бюджет
розвитку

1 821 094,40

1 821 094,40

-71 456,00

-71 456,00

-529 354,00

-529 354,00

10 280,00

10 280,00

4 580,00

4 580,00

250,00

250,00

8 500,00

8 500,00
1

41030900

41031000

41036600

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на
надання пільг з послуг зв'язку, інших передбачених
законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків,
зубопротезування, оплату електроенергії, природного і
скрапленого газу на побутові потреби, твердого та
рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-,
водопостачання і водовідведення, квартирної плати
(утримання будинків і споруд та прибудинкових
територій), вивезення побутового сміття та рідких
нечистот), на компенсацію втрати частини доходів у
зв»язку з відміною податку з власників транспортних
засобів та інших самохідних машин і механізмів та
відповідним збільшенням ставок акцизного податку з
пального і на компенсацію за пільговий проїзд окремих
категорій громадян
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на
надання пільг та житлових субсидій населенню на
придбання твердого та рідкого пічного побутового
палива і скрапленого газу
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на
погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову
енергію,послуги з централізованого водопостачання та
водовідведення ,що вироблялися,транспортувалися та
постачалися населенню, яка виникла у зв’язку з
невідповідністю фактичної вартості теплової енергії та
послуг з централізованого водопостачання та
водовідведення тарифам, що затверджувалися та/або
погоджувалися органами державної влади чи місцевого
самоврядування
Разом:

Керуючий справами виконавчого апарату районної ради

135 700,00

135 700,00

1 522 100,00

1 522 100,0

344 469,34

344 469,34

3 246 163,74

3 246 163,74

В.Крило

2

Додаток 2
до рішення Маловисківської районної ради
23 грудня 2015 №20

ФІНАНСУВАННЯ РАЙОННОГО БЮДЖЕТУ НА 2015 РІК
(тис. грн.)
Спеціальний фонд
Код

Найменування згідно з класифікацією фінансування бюджету

1

2

ВСЬОГО
3

Загальний фонд
4

Разом

у тому числі бюджет
розвитку

5

6

200000 Внутрішнє фінансування

2 941,068

-3465,85

6 406,9

6 057,5

208000 Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів

2 941,068

-3465,85

6 406,9

6 057,5

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

3 346,454
405,386

2770,79
279,11
-5957,53

575,663
126,276
5 957,5

176,711
76,711
5 957,5

Усього за типом кредитора

2 941,068

-3465,85

6 406,9

6 057,5

600000 Фінансування за активними операціями
602000 Зміни обсягів бюджетних коштів

2 941,067
2 941,067
3 346,454
405,387

-3465,85
-3465,85
2770,79
279,11
-5957,53

6 406,9
6 406,9
575,663
126,276
5 957,5

6 057,5
6 057,5
176,711
76,711
5 957,5

2 941,067

-3465,85

6 406,9

6 057,5

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 4
до рішення Маловисківської районної ради
23 грудня 2015 № 20

ВИДАТКИ
районного бюджету на 2015 рік
за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів
(тис.грн.)
Код
програмно
ї
класифіка
ції
видатків
та
кредитува
ння
місцевих
бюджетів

1

Код
тимчасової
класифікаці
ї видатків
та
кредитуван
ня місцевих
бюджетів

2
010000
010116
070000

070201

Код
функціонал
ьної
класифікаці
ї видатків
та
кредитуван
ня
місцевих
бюджетів

Загальний фонд

Спеціальний фонд

з них:
Найменування згідно з тимчасовою класифікацією
видатків та кредитування місцевих бюджетів

3

4
Державне управління
0111 Органи місцевого самоврядування
Освіта
у тому числі за рахунок субвенцій з
державного бюджету
0921 Загальноосвітні школи(в т.ч.школа-дитячий
садок,інтернат
при
школі),спеціалізовані
школи,ліцеї,гімназії,колегіуми.

УСЬОГО

видатки
споживання

оплата праці
(код 2110)

5

6

7

8

3 414,00
3 414,00
108 998,00

3 414,00
3 414,00
108 998,00

134 998,00

134 998,00

26 445,00

із

17

15 313,00

150 311,00

600,00

600,00

600,00

600,00

600,00

-5 400,00

-5 400,00

-11 540,00

070805

0990

Групи
централізованого
обслуговування

-2 790,00

-2 790,00

-2 450,00

550,00

080000
080101

0731

478 300,00
468 000,00

478 300,00
468 000,00

483 689,00
483 689,00

-43 689,00
-43 689,00

080800

0726

10 300,00

10 300,00

1 588 920,00

1 588 920,00

2 368,51

2 368,51

1030

16

15 313,00

Централізовані
бухгалтерії
обласних,міських.районних відділів освіти

090202

15

15 313,00

0990

Соціальний захист та соціальне
забезпечення

14

15 313,00

070804

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

13

26 000,00

Методична робота,інші заходи у сфері народної
освіти

090000

12

15 313,00
600,00

0990

Охорона здоров’я
Лікарні
у тому числі кошти районного бюджету
Центри первинної медико-санітарної допомоги

11

РАЗОМ

15 313,00
600,00

070802

господарського

10

бюджет розвитку

з них капітальні
видатки за рахунок
коштів, що
передаються із
загального фонду до
бюджету розвитку
(спеціального фонду)

15 313,00
600,00

Позашкільні заклади освіти,
позашкільної роботи з дітьми

41 000,00

оплата праці
(код 2110)

видатки
розвитку

15 313,00
600,00

0960

-17 810,00

9

УСЬОГО

видатки
споживання

-8 980,00

070401

-17 810,00

видатки
розвитку

оплата
комунальни
х послуг та
енергоносіїв
(код 2270)

3 414,00
3 414,00
124 311,00
600,00

кошти районного бюджету
заходи

з них

з них:

оплата
комунальних
послуг та
енергоносіїв
(код 2270)

-35 530,00

-17 810,00

-565,00

51 357,00

-5 400,00
-2 790,00
-110 300,00
-100 000,00
-100 000,00
-10 300,00

-110 300,00
-100 000,00
-100 000,00
-10 300,00

-110 300,00
-100 000,00
-100 000,00
-10 300,00

-110 300,00
-100 000,00
-100 000,00
-10 300,00

368 000,00
368 000,00
-100 000,00

1 588 920,00
2 368,51

2

1

2
090205

3
1030

4
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 кримінально-виконавчої служби, ветеранів служби
цивільного захисту та ветеранів Державної служби
спеціального зв'язку та

7

8

Продовження додатка 4

5

6

9

10

11

12

13

14

15

-9 586,16

-9 586,16

16

17

-9 586,16

захисту інформації України, звільненим зі служби за віком,
хворобою або вислугою років працівникам міліції, особам
начальницького складу податкової міліції, рядового і
начальницького складу кримінально-виконавчої системи,
державної пожежної охорони, дітям (до досягнення
повноліття) працівників міліції, осіб начальницького складу
податкової міліції, рядового і начальницького складу
кримінально-виконавчої системи, державної пожежної
охорони, загиблих або померлих у зв'язку з виконанням
службових обов'язків, непрацездатним членам сімей, які
перебували на їх утриманні, на придбання твердого палива

090208

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 придбання
твердого палива

-24 897,97

-24 897,97

-24 897,97

090209

1070

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

-500,00

-500,00

-500,00

090211

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
придбання твердого та рідкого пічного побутового палива

-27 419,29

-27 419,29

-27 419,29

090214

1070

090216

1070

090304
090305

1040
1040

Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг
зв'язку
Надання пільг багатодітним сім'ям на придбання твердого
палива та скрапленого газу
Надання допомоги при народженні дитини

090307
090308
090401

1040
1040
1040

090406

1060

090413

1010

090416
091108

1030
1040

091204

1020

Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи
піклування
Надання тимчасової державної допомоги дітям
Надання допомоги при усиновленні дитини
Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим
сім'ям
Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на
придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і
скрапленого газу
Надання допомоги на догляд за інвалідом I чи II групи
внаслідок психічного розладу
Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці
Заходи з оздоровлення та відпочинку дітей, крім заходів з
оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на
оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи

Територіальні
центри
соціального
обслуговування (надання соціальних послуг)

-2 680,00

-2 680,00

-2 680,00

29 539,42

29 539,42

29 539,42

-907 478,00
-286 640,00

-907 478,00
-286 640,00

-907 478,00
-286 640,00

6 572,00
320,00
1 134 759,00

6 572,00
320,00
1 134 759,00

6 572,00
320,00
1 134 759,00

1 552 095,49

1 552 095,49

1 552 095,49

6 520,00

6 520,00

6 520,00

-3 000,00
-450,00

-3 000,00
-450,00

-3 000,00
-450,00

70 000,00

70 000,00

51 357,00

70 000,00

3

1

2
091205

3
1010

4
Виплати грошової компенсації фізичним
особам,які надають соціальні послуги
громадянам похилого віку,Жінвалідам,дітямінвалідам,хворим,які не здатні до
самообслуговування і потребують сторонньої
допомоги

091300

1010

Надання державної соціальної
дитинства та дітям-інвалідам

6

3 450,00

3 450,00

3 450,00

з

45 947,00

45 947,00

45 947,00

110000
110201
110202
110204

0824
0824
0828

Культура і мистецтво
Бібліотеки
Музеї і виставки
Палаци і будинки культури,клуби та інші
заклади клубного типу

116 100,00
38 443,00
-1 010,00
26 253,00

116 100,00
38 443,00
-1 010,00
26 253,00

74 233,00
28 492,00
-1 010,00
25 917,00

-10 637,00

19 332,00
1 502,00

27 575,00
-100,00

допомоги

інвалідам

7

8

Продовження додатка 4

5

9

10

11

12

13

14

15

16

16 446,00
-392,00

17

116 100,00
38 443,00
-1 010,00
26 253,00

110205
110502
170000

0960
0829

Школи естетичного виховання дітей
Інші культурно-освітні заклади та заходи
Транспорт, дорожнє господарство, зв’язок,
телекомунікації та інформатика

50 482,00
1 932,00
138 880,00

50 482,00
1 932,00
138 880,00

170102

1070

Компенсаційні виплати на пільговий проїзд
автомобільним
транспортом
окремим
категоріям громадян

104 200,00

104 200,00

104 200,00

170302

1070

Компенсаційні виплати за пільговий проїзд
окремих категорій громадян на залізничному
транспорті

34 680,00

34 680,00

34 680,00

250000
250102

0133

2 434 612,00
590 827,34
278 358,00

250380

0180

Видатки, не віднесені до основних груп
Резервний фонд
РАЗОМ видатків
Міжбюджетні трансферти
Інші субвенції ( місцевим бюджетам)

-84 008,60
-84 008,60
2 350 603,40
590 827,34
278 358,00

635 724,00

-36 223,00

в
т.ч.на
погашення
кредиторської
заборгованості
за
медичне
обладнання,придбане у 2012 році для медичних
закладів за рахунок субвенцій з державного
бюджету місцевим бюджетам

250383

1080

250404

0133

в т.ч. Плетеноташлицька с/р
Кіровська с/р
Мануйлівська с/р
Новогригорівська с/р
Субвенція з державного бюджету місцевим
бюджетам на погашення заборгованості з
різниці в тарифах на теплову енергію,послуги з
централізованого
водопостачання
та
водовідведення,що
вироблялися,транспортувалися та постачалися
населенню,яка
виникла
у
зв'язку
з
невідповідністю фактичної вартості теплової
енергії
та
послуг
з
централізованого
водопостачання та водовідведення тарифам,що
затверджувалися
та/або
погоджувалися
органами державної влади чи місцевого
самоврядування
Інші видатки
в т.ч. програма"Призовна дільниця"
Усього видатків

-94 987,00
399 720,00
399 720,00

-94 987,00
399 720,00
399 720,00

-94 987,00
399 720,00
399 720,00

-94 987,00
399 720,00
399 720,00

-84 008,60
-84 008,60
2 255 616,40
990 547,34
678 078,00

399 720,00

399 720,00

399 720,00

399 720,00

399 720,00

223 572,00
33 096,00
10 550,00
11 140,00
344 469,34

223 572,00
33 096,00
10 550,00
11 140,00

344 469,34

223 572,00
33 096,00
10 550,00
11 140,00
344 469,34

-32 000,00

-32 000,00

-32 000,00

-32 000,00

-32 000,00

2 941 430,74

3 025 439,34

Керуючий справами виконавчого апарату районної ради

50 482,00
1 932,00
138 880,00

635 724,00

-36 223,00

304 733,00
В. Крило

304 733,00

304 733,00

304 733,00

-32 000,00
3 246 163,74

Додаток 5
до рішення Маловисківської районної ради
23 грудня 2015 № 20

Показники міжбюджетних трансфертів між Маловисківським районним бюджетом та іншими бюджетами на 2015
рік
№
з/п

Адміністративнотериторіальні одиниці

субвенції загального фонду на:
надання пільг та
виплату допомоги сім'ям з надання пільг та житлових субсидій
надання пільг з послуг зв'язку, інших передбачених законодавством пільг (крім
дітьми, малозабезпеченим населенню на оплату електроенергії, пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і житлових субсидій
населенню на
сім'ям, інвалідам з дитинства,
природного газу, послуг тепло-,
скрапленого газу на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового
придбання твердого
дітям-інвалідам, тимчасової
водопостачання і водовідведення,
палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати
державної допомоги дітям та
квартирної плати (утримання
(утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового та рідкого пічного
побутового палива і
допомоги по догляду за
будинків і споруд та прибудинкових
сміття та рідких нечистот), на компенсацію втрати частини доходів у зв'язку з
скрапленого газу
інвалідами І чи ІІ групи
територій), вивезення побутового
відміною податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і
внаслідок психічного розладу
сміття та рідких нечистот
механізмів та відповідним збільшенням ставок акцизного податку з пального і на
компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян

Базова дотація

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Субвенції з державного бюджету

Дотації з державнорго
бюджету

Мала Виска
Березівка
Велика Виска
Злинка
Кіровка
Ленінська
Лозуватка
Мануйлівка
Мар’янівка
Нововознесенка
Новогригорівка
Олександрівка
Оникієво
Паліївка
Первомайське
Плетений Ташлик
Розсохуватка
Смоліне
Хмельове
Якимівка
Новоукраїнського району
Усього

Районний бюджет
Усього по району

575,5

575,5

60 668,7

7 167,5

826,7

7 360,6

60 668,7

7 167,5

826,7

7 360,6

№
з/п

Адміністративнотериторіальні одиниці

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"

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення
заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, опалення та
постачання гарячої води, послуг з централізованого водопостачання,
та водовідведення , що вироблялося, транспортувалося та
постачалося населенню, яка виникла у звязку з невідповідністю
фактичної вартості теплової енергії та послуг з централізованого
водопостачання, водовідведення, опалення та постачання гарячої
води тарифам, що затверджувалися та/або погоджувалися органами
державної влади або місцевого самоврядування

освітня
субвенція

медична
Субвенція з
субвенція(забезпечен
державного бюджету
Субвенція з
ня централізованих державного бюджету місцевим бюджетам
заходів з лікування місцевим бюджетам на здійснення заходів
хворих на цукровий
щодо соціальнона проведення
та нецукровий
економічного
виборів місцевих рад
діабет)
розвитку окремих
та сільських,
територій
селищних,міських
голів

Мала Виска
Березівка
Велика Виска
Злинка
Кіровка
Ленінська
Лозуватка
Мануйлівка
Мар’янівка
Нововознесенка
Новогригорівка
Олександрівка
Оникієво
Паліївка
Первомайське
Плетений Ташлик
Розсохуватка
Смоліне
Хмельове
Якимівка
Новоукраїнського району

200,0

244,9
98,4

294,5

196,7
147,3

1 181,8

Усього

Районний бюджет
Усього по району

медична
субвенція

739,5

675,00000

44 152,1

643,1

1 664,33

3 818,15

35 251,0

739,5

675,00000

44 152,1

643,1

1 664,33

5 000,0

35 251,0

№
з/п

Адміністративнотериторіальні одиниці

Субвенції з державного бюджету (спеціальний фонд)
Субвенції з районного бюджету

Субв

загальний фонд
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення заборгованості
з різниці в тарифах на теплову енергію, опалення та постачання гарячої води,
утримання
послуг з централізованого водопостачання, та водовідведення , що вироблялося,
транспортувалося та постачалося населенню, яка виникла у звязку з невідповідністю дошкільних закладів
освіти
фактичної вартості теплової енергії та послуг з централізованого водопостачання,
водовідведення, опалення та постачання гарячої води тарифам, що затверджувалися
та/або погоджувалися органами державної влади або місцевого самоврядування

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Мала Виска
Березівка
Велика Виска
Злинка
Кіровка
Ленінська
Лозуватка
Мануйлівка
Мар’янівка
Нововознесенка
Новогригорівка
Олександрівка
Оникієво
Паліївка
Первомайське
Плетений Ташлик
Розсохуватка
Смоліне
Хмельове
Якимівка
Новоукраїнського району

3324,8

288,933
361,739

276,3
490,2
427,7
555,1
4191,2
735,3

12 342,9

Усього по району

до обласного
бюджету для
Кіровоградської
ОКДЮСШ"Ніка"

51,000
0,500
540,770
61,000
87,800
85,000
11,400
1613,912

1 808,2
20,00

12 342,9

до обласного бюджету на
проект"Капітальний ремонт будівлі
Маловисківської ЗОШ №3 1-3
ст.(утеплення фасадів,покрівлі,заміна
вікон та дверей)по вул.20 років
Жовтня,3 м.Мала
Виска,Кіровоградської області.

181,360
15,000
234,000
24,500
69,000
26,500
78,500
5,395
53,500
24,000
64,687

1 179,7
1 179,7

до обласного
бюджету на
погашення
кредиторської
заборгованості за
медичне обладнання

загальний фонд

58,8
39,16
140,5
291,8
50
53,3
63,1
63,3
123,5
25,91
66,8
48,3
117,3
72,8
27,5
115,6
28,6
203,8
184
34,16

877
617,6
197

Усього

Районний бюджет

утримання закладів
культури

спеціальний фонд

1 808,2

20,0

399,72
399,72

755,10
755,1

1 613,912

№
з/п

Адміністративнотериторіальні одиниці

венції з місцевих бюджетів

Інші додаткові дотації з обласного бюджету

спеціальний фонд

загальний фонд

на проект"Капітальний
ремонт будівлі
Маловисківської ЗОШ
№3 1-3 ст.(утеплення
фасадів,покрівлі,заміна
вікон та дверей)по вул.20
років Жовтня,3 м.Мала
Виска,Кіровоградської
області.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Мала Виска
Березівка
Велика Виска
Злинка
Кіровка
Ленінська
Лозуватка
Мануйлівка
Мар’янівка
Нововознесенка
Новогригорівка
Олександрівка
Оникієво
Паліївка
Первомайське
Плетений Ташлик
Розсохуватка
Смоліне
Хмельове
Якимівка
Новоукраїнського району
Усього

на виплату заробітної
плати працівникам
спеціалізованих
медико-санітарних
частин

Стабілізаційна
дотація

66,40
33,00

175,000

66,00

10,00

175,000

175,400
600,00

Районний бюджет
Усього по району

спеціальний фонд

175,000

175,4

600,0

Керуючий справами виконавчого апарату районної ради

1390,9
1390,9
В. Крило

Додаток 6
до рішення Маловисківської районної ради
23 грудня 2015 № 20

Перелік місцевих (регіональних ) програм, які фінансуватимуться за рахунок коштів
Маловисківського районного бюджету у 2015 році
(грн.)

КВК
КТКВ

Назва головного розпорядника коштів,
найменування КТКВ

01

Загальний фонд
Найменування програми

100302

120201

Періодичні видання (газети,журнали) Газета
„Маловисківські вісті”

180410

Інші заходи, пов’язані з економічною
діяльністю (КУ „Трудовий архів”)

Програма заходів на 2015-2019
роки, спрямованих на
розширення надання
комунальних послуг, розвитку
матеріальної основи спільної
власності територіальних громад
району
Програма розвитку
інформаційного простору
Маловисківського району на
2009-2015 роки
Районна програма розвитку
архівної справи на 2011-2015
роки

Всього

080101

Найменування
програми

Сума

Сума

682 500,00

682 500,00

275 000,00

275 000,00

95 000,00

95 000,00

1 052 500,00

1 052 500,00

2 000,00

2 000,00

2 000,00

2 000,00

3 000,00

3 000,00

3 000,00

3 000,00

Районна державна адміністрація
Лікарні
Лікарні

080101
Лікарні
080101

080101

Сума

Разом

Районна рада
Комбінати комунальних підприємств,
районні виробничі об’єднання та інші
підприємства, установи та організації
житлово-комунального господарства ( КП
„Маловисківський комунальник”)

03

Спеціальний фонд

Лікарні

Цукровий діабет на 2015-2018
роки
Боротьба з онкологічними
захворюваннями на 2010-2016
роки
Забезпечення профілактики Вілінфекції,лікування, догляду та
підтримки Віл-інфікованих і
хворих на СНІД на 2015-2018
роки
Протидія захворювання на
туберкульоз на 2012-2015 роки

130102

Проведення навчально-тренувальних зборів і
змагань

130204

Утримання апарату управління громадських
фізкультурно-спортивних організацій (ФСТ
”Колос”)

180404

Підтримка малого і середнього
підприємництва
Запобігання та ліквідація надзвичайних
ситуацій та наслідків стихійного лиха

210105

250404

Інші видатки

250404

Інші видатки

090802

Інші програми соціального захисту дітей

091103

Соціальні програми і заходи державних
органів у справах молоді

091209

Фінансова підтримка громадських
організацій

250344

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

250344

Субвенція з місцевого бюджету державному

Районна цільова соціальна
програма розвитку фізичної
культури і спорту в
Маловисківському районі на
2012 – 2016 роки
Районна цільова соціальна
програма розвитку фізичної
культури і спорту в
Маловисківському районі на
2012 – 2016 роки
Районна програма розвитку
малого підприємництва у
Маловисківському районі на
2013-2015 роки
Районна програма запобігання та
реагування на надзвичайні
ситуації техногенного та
природного характеру на 20062010 роки і на період до 2015
року
Програма розвитку
інформаційного простору
Маловисківського району на
2009-2015 роки
Районна програма «Призовна
дільниця 2012-2016»
Районна цільова програма по
реалізації в районі
Національного плану дій щодо
реалізації Конвенції ООН про
права дитини на період до 2016
року
Районна соціальна
програма»Молодь
Маловисківщини» на 2009-2015
роки
Районна програма фінансова
підтримка громадських
організацій інвалідів,ветеранів,
учасників війни та інших на
2012-2015 роки (Рада ветеранів)
Програма запобігання та
реагування на надзвичайні
ситуації техногенного характеру
у Маловисківському районі на
2006-2010 роки і на період до
2015 року
Програма забезпечення реалізації

64 000,00

64 000,00

20 000,00

20 000,00

50 000,00

50 000,00

50 000,00

50 000,00

5000

5000

148 000,00

148 000,00

26 500,00

26 500,00

13 000,00

13 000,00

98 900,00

98 900,00

28 000,00

28 000,00

68 000,00

68 000,00

бюджету на виконання програм соціальноекономічного та культурного розвитку
регіонів

профілактики злочинності на
2011-2015 роки

Всього
10

Районний відділ освіти

070201

Загальноосвітні школи

070201

Загальноосвітні школи

070201

070201
15

090412

091205

090412

090412

Загальноосвітні школи
Загальноосвітні школи
Всього

Програма „Шкільний автобус”
(2011-2015роки - підвіз)
Програма «Шкільна парта»
Програма оздоровлення і
відпочинку дітей, молоді та
сімей з дітьми Маловисківського
району на 2014-2017 роки»
Програма «Вчитель»

581 400,00

581 400,00

385 600,00

385 600,00

15 000,00

15 000,00

100 000,00

100 000,00

50 000,00
550 600,00

0

0

50 000,00
550 600,00

Управління
соціального захисту населення
Інші видатки на соціальний захист
населення
Виплати грошової компенсації фізичним
особам, які надають соціальні послуги
громадянам похилого віку, інвалідам, дітямінвалідам, хворим, які не здатні до
самообслуговування і потребують
сторонньої допомоги
Інші видатки на соціальний захист
населення

Інші видатки на соціальний захист
населення

090416

Інші видатки на соціальний захист ветеранів
війни та праці

090412

Інші видатки на соціальний захист
населення

091108

Заходи з оздоровлення та відпочинку дітей,
крім заходів з оздоровлення дітей, що

Районна програма соціального
захисту громадян, які
постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи на
2015 рік

81 500,00

81 500,00

Програма по призначенню та
виплаті компенсацій фізичним
особам, які надають соціальні
послуги

80 950,00

80 950,00

252 468,00

252468,00

695 000,00

695
000,00

41 900,00

41 900,00

40 000,00

40 000,00

198 450,00

198 450,00

Програма соціального захисту
малозабезпечених громадян
Програма соціальної підтримки
сімей загиблих учасників
антитерористичної операції,
військовослужбовців і
поранених учасників АТО та
вшанування пам’яті загиблих на
2014-2015 роки
Інші видатки на соціальний
захист ветеранів війни і праці
(стипендії ветеранам)
Районна програма зайнятості
населення Маловисківського
району на період до 2017 року
Районна комплексна програма
оздоровлення і відпочинку дітей

250404

250344

здійснюються за рахунок коштів на
оздоровлення громадян, які постраждали
внаслідок Чорнобильської катастрофи
Фінансова підтримка районної організації
Товариство Червоного Хреста
Субвенція з місцевого бюджету державному
бюджету на виконання програм соціальноекономічного та культурного розвитку
регіонів

,молоді та сімей з дітьми
Маловисківського району на
2014-2017 роки
Районна програма «Червоний
хрест 2012-2015»
Програма
підвищення
ефективності
управління
реформою системи соціального
захисту в Маловисківському
районі на 2015 рік

Всього
24

20 000,00

20 000,00

34 000,00

34 000,00

1 444 268,00

0

1 444 268,00

300,00

4 700,00

Культура і мистецтво

110201

Бібліотеки

Районна програма розвитку
галузі „Культура” на 2014-2015
роки

110202

Музеї і виставки

Районна програма розвитку
галузі „Культура” на 2014-2015
роки

110204

Палаци і будинки культури, клуби та інші
заклади клубного типу

Районна програма розвитку
галузі „Культура” на 2014-2015
роки

70 500,00

110205

Школи естетичного виховання дітей

Районна програма розвитку
галузі „Культура” на 2014-2015
роки

8 100,00

4 400,00

2 800,00

Районна програма
розвитку галузі
„Культура” на 20142015 роки

2 800,00
Районна програма
розвитку галузі
„Культура” на 20142015 роки
Районна програма
розвитку галузі
„Культура” на 20142015 роки

8 000,00

78 500,00

19 000,00

27 100,00

Всього

85 800,00

27 300,00

113 100,00

Разом

3 714 568,00

27 300,00

3 741 868,00

Керуючий справами виконавчого
апарату районної ради

В.Крило

Додаток 7
до рішення Маловисківської районної ради
23 грудня 2015 № 20

ПЕРЕЛІК
об'єктів, видатки на які у 2015 році будуть проводитися за рахунок бюджету розвитку
тис.грн.
Код
Код
Код тимчасової функціонал
програмної
класифікації
класифікації
ьної
видатків та
видатків та
класифікаці
кредитування
кредитування
ї видатків
місцевого бюджету
місцевого
та
бюджету
кредитуван
1

2

Найменування згідно з типовою відомчою / тимчасовою
класифікацією видатків та кредитування місцевого
бюджету

3

4

Усього видатків
Відсоток
Загальний обсяг завершена завершення
Назва об'єктів відповідно до проектно-кошторисної
фінансування ності об'єкта
будівництва
документації
будівництва
об'єктів на
на початок
майбутні роки
2015 року
5

6

7

8

Разом
видатків на
2015 рік

9

Капітальні видатки бюджетних установ
01

010116 Державне управління

10

0 70000 Освіта

14,3
Капітальні видатки бюджетних установ в
тому числі:
Капітальні ремонти будівлі шкіл:
Злинської ЗОШ № 1 та № 2 I-III ст.;
Марянівської школи I-III ст.(заміна
покриття даху), (заміна вікон та дверей
на металопластикові);
Плетеноташлицька ЗОШ I-III ст.;
Великовисківська ЗОШ I-III ст.;
Якимівська ЗОШ I-III ст. Оснащення
навчальних закладів засобами навчання.

4 055,4
3 031,0

03

080000 Охорона здоров'я

Капітальні видатки бюджетних установ

149,4

24

110 000 Культура і мистецтво

Капітальні видатки бюджетних установ в
тому числі:
Капітальний ремонт малого актового
залу районного будинку культури
вул.жовтнева 82, м.Мала Виска.
Капітальний ремонт приміщень музею
історії Маловисківського району.

979,0

3

130 000 Фізична культура і спорт

Капітальні видатки бюджетних установ

76

250324 Субвенції іншим бюджетам на виконання
інвестиційних проектів

Співфінансування інвестиційного проекту
"Капітальний ремонт Маловисківської
ЗОШ І-ІІІст.№3"

787,2

5,0
755,1

2
1

2

3

4

Продовження додатку 7
5

6

На погашення кредиторської
заборгованості за медичне обладнання
,придбане у 2012 році для медичних
закладів за рахунок субвенцій з
державного бюджету місцевим бюджетам

250380 Інші субвенції

8

9

399,7

10 176,1

Усього видатків

Керуючий справами виконавчого апарату районної ради

7

В. Крило

