МАЛОВИСКІВСЬКА РАЙОННА РАДА
ДЕВ’ЯТА СЕСІЯ
СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
від 20 грудня 2016 року

РІШЕННЯ
м. Мала Виска

№ 127

Про районний бюджет на 2017 рік
На підставі пункту 17 частини 1 статті 43 Закону України “Про місцеве
самоврядування в Україні ”, статей 55, 64, 73, 76, 77, 93, 101, 1032, 1034 Бюджетного
кодексу України (зі змінами та доповненнями), керуючись Законом України «Про Державний
бюджет України на 2017 рік»,
районна рада
ВИРІШИЛА:
1. Визначити на 2017 рік:
1) доходи районного бюджету у сумі 256 497 424 грн., в тому числі :
- загального фонду - у сумі 254 331 824 грн.;
- спеціального фонду - у сумі 2 165 600 грн.
згідно з додатком 1;
2) видатки районного бюджету у сумі 256 497 424 грн., в тому числі:
- загального фонду – у сумі 253 981 824 грн.;
- спеціального фонду - у сумі 2 515 600 грн.
2. Учасникам бюджетного процесу застосувати у 2017 році програмно-цільовий
метод бюджетування на рівні обласного бюджету Кіровоградської області.
3. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів районного
бюджету на 2017 рік та у розрізі кодів тимчасової класифікації видатків та кредитування
місцевих бюджетів, згідно з додатком 3.
4.
Визначити оборотний
районного бюджету у сумі 100 000 грн.

касовий

залишок бюджетних

коштів

5. Затвердити на 2017 рік міжбюджетні трансферти, згідно з додатком 5.
6. Затвердити на 2017 рік перелік об’єктів, фінансування яких буде здійснюватися
за рахунок коштів бюджету розвитку, згідно з додатком 6.
7. Затвердити на 2017 рік резервний фонд районного бюджету у сумі 300 000 гри.

8. Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду районного
бюджету на 2017 рік за їх економічною структурою:
- оплата праці працівників бюджетних установ (код 2110);
- нарахування на заробітну плату (код 2120);
- придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів (код 2220);
- забезпечення продуктами харчування (код 2230);
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв ( код 2270);
- поточні трансферти населенню (код 2700);
- поточні трансферти місцевим бюджетам (код 2620).
9. Затвердити в складі видатків районного бюджету кошти на реалізацію місцевих
(регіональних) програм, згідно з додатком 7.
10. Надати Маловисківській районній державній адміністрації право :
- отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, позики на
покриття тимчасових касових розривів районного бюджету, пов’язаних із забезпеченням
захищених видатків загального фонду районного бюджету, в межах поточного бюджетного
періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без
нарахування відсотків за користування цими коштами, з обов'язковим їх поверненням до
кінця поточного бюджетного періоду;
- на укладання угод про отримання позичок.
11. Розпорядникам коштів районного бюджету під час складання та затвердження
кошторисів підпорядкованих бюджетних установ забезпечити передбачення у повному обсязі
потреби в асигнуваннях на :
- оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених
законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати;
- проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання,
водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними
установами.
Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної
бюджетної установи, виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.
12. Установити, що в загальному фонді районного бюджету на 2017 рік:
1) до доходів належать надходження, визначені статтею 64, 97 Бюджетного кодексу
України, в сумі 254 331 824 грн.;
2) джерелами формування у частині :
- фінансування є надходження, визначені статтею 72 Бюджетного кодексу України;
- кредитування є надходження, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України;
3) такі надходження:
- додаткова дотація з Державного бюджету України місцевим бюджетам в сумі
23 043 300 грн.;
- субвенції з Державного бюджету України на виконання державних програм
соціального захисту населення у сумі 112 285 000 грн.;
- освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам в сумі 37 489 800
грн.;
- медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам в сумі 27 467 000
грн.
13. Дозволити фінансовому управлінню Маловисківської районної державної
адміністрації в процесі виконання районного бюджету у виняткових випадках за

обґрунтованим поданням головного розпорядника коштів районного бюджету здійснювати
перерозподіл видатків за економічною класифікацією у межах загального обсягу його
бюджетних призначень по загальному та спеціальному (крім власних надходжень бюджетних
установ) фондах районного бюджету та перерозподіл, що призводить до зміни затверджених
бюджетних призначень головному розпоряднику коштів районного бюджету по загальному та
спеціальному (крім власних надходжень бюджетних установ) фондах за функціональною
класифікацією у межах їх загального обсягу, здійснюється за розпорядженнями районної
державної адміністрації з наступним затвердженням цих розпоряджень рішенням районної
ради, за попереднім погодженням з постійною комісією районної ради з питань бюджету,
власності та інвестиційної діяльності.
Установити, що збільшення бюджетних призначень (крім міжбюджетних
трансфертів) по загальному фонду на оплату праці працівників бюджетних установ та видатки
розвитку по головних розпорядниках коштів районного бюджету проводиться виключно за
рішенням районної ради.
14. Надати Маловисківській районній державній адміністрації право:
1) затверджувати протягом 2017 року перерозподіл обсягів та розподіл додаткових
обсягів субвенцій з державного бюджету на виконання програм соціального захисту
населення і на 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”, виходячи з фактично нарахованих обсягів пільг
субсидій та допомог населенню, з наступним затвердженням зазначених розподілів рішенням
районної ради;
2) здійснювати розподіл та перерозподіл медичної субвенції з державного бюджету
місцевим бюджетам та залишку коштів медичної субвенції з державного бюджету місцевим
бюджетам, що утворився на початок бюджетного періоду, з наступним внесенням змін до
рішення районної ради про районний бюджет;
3) здійснювати розподіл нерозподілених сум дотацій та субвенцій між сільськими
бюджетами з наступним затвердженням їх рішенням районної ради;
4) вносити зміни до затверджених переліків об’єктів (по бюджету розвитку – в
частині видатків на будівництво (реконструкцію) об’єктів) обсягів їх фінансування та
співфінансування з подальшим затвердженням їх рішенням районної ради;
5) за погодженням з постійною комісією районної ради з питань бюджету, власності
та інвестиційної діяльності:
- після прийняття нормативно-правових актів Кабінетом Міністрів України на
виконання Закону України „ Про Державний бюджет України на 2017 рік ” та інших
законодавчо-регуляторних актів затверджувати розподіл дотацій та субвенцій з державного та
обласного бюджетів у розрізі головних розпорядників коштів районного бюджету з
наступним затвердженням цих розпоряджень рішенням районної ради та здійснювати їх
перерахування;
- затверджувати напрями використання у 2017 році субвенції з районного бюджету
державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку
регіонів (виконання заходів з мобілізаційної підготовки та мобілізації в Маловисківському
районі Кіровоградській області), розподіл та перерозподіл цієї субвенції між розпорядниками
коштів державного бюджету.
15. Делегувати районній державній адміністрації право укладати угоди щодо
передачі та отримання субвенцій відповідно до положень Бюджетного кодексу України та
Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні ”.

16. Призупинити дію окремих пунктів прийнятих районних програм та рішень у
частині проведення заходів, що потребують додаткових бюджетних асигнувань, не
передбачених у кошторисах доходів і видатків розпорядників коштів районного бюджету.
Не приймати до розгляду питання, що потребують додаткових асигнувань з
районного бюджету, без внесення відповідних пропозицій по збільшенню доходів або
зменшенню видатків.
17. Установити на 2017 рік наступний порядок розподілу субвенції на дошкільну
освіту та в частині утримання сільських будинків культури, клубів та бібліотек:
1) Розрахунковий показник обсягу субвенції на дошкільну освіту:
а) селища визначається за формулою: Vdnz =Hr X (Kod1 X Dі + Dg);
б) бюджетам сіл визначається за формулою : Vdnz =Hr X (Kod X Dі + Dg), де:
- Dі - кількість прикріплених дітей від 0 до 6 років відповідної адміністративнотериторіальної одиниці;
- Dg - кількість прикріплених дітей від 0 до 6 років відповідної адміністративнотериторіальної одиниці, які відвідують дитячий дошкільний заклад;
- Kod – коефіцієнт застосування впливу фактору кількості дітей у віці від 0 до 6
років сільської місцевості (Kod=0,6);
- Kod1 – коефіцієнт застосування впливу фактору кількості дітей у віці від 0 до 6
років міської місцевості (Kod=0,65);
- Hr – фінансовий норматив бюджетної забезпеченості на 1 дитину дошкільного
віку;
2) Розрахунковий показник обсягу субвенції на утримання сільських будинків
культури та бібліотек:
а)
бюджетам
сіл
визначається
за
формулою:
Vk = K x Kkk x Nіs + K x Kkb x Nіs
K = Vkzv / Nі, де:
- Vkzv – плановий показник загальної суми видатків по галузі „Культура” у 2017
році;
- Nі - чисельність наявного населення району, станом на 1 січня, що передує
планованому;
- Nіs - чисельність наявного населення відповідної адміністративно-територіальної
одиниці, станом на 1 січня, що передує планованому;
- Kkk - коефіцієнт частки видатків бюджетів місцевого самоврядування на
культурно-освітні послуги, що надаються клубними закладами, які фінансуються з бюджетів
місцевого самоврядування;
- Kkb – коефіцієнт частки видатків бюджетів місцевого самоврядування на
культурно-освітні послуги, що надаються бібліотеками, які фінансуються з бюджетів
місцевого самоврядування;
б)
бюджету
селища
визначається
за
формулою:
Vk = K x Kkk x Nіs/Ks + K x Kkb x Nіs/Ks
K = Vkzv / Nі, де :
- Vkzv – плановий показник загальної суми видатків по галузі „Культура” у 2017
році;
- Nі - чисельність наявного населення району, станом на 1 січня, що передує
планованому;
- Nіs - чисельність наявного населення відповідної адміністративно-територіальної
одиниці, станом на 1 січня, що передує планованому;
- Kkk - коефіцієнт частки видатків бюджетів місцевого самоврядування на
культурно-освітні послуги, що надаються клубними закладами, які фінансуються з бюджетів
місцевого самоврядування;

- Kkb – коефіцієнт частки видатків бюджетів місцевого самоврядування на
культурно-освітні послуги, що надаються бібліотеками, які фінансуються з бюджетів
місцевого самоврядування. Ks – коефіцієнт впливу (Ks -0,3).
Здійснювати такі видатки за рахунок міжбюджетних трансфертів з районного
бюджету бюджетам місцевого самоврядування, згідно з додатком 5.
18. Районній державній адміністрації, виконкомам місцевих рад, Маловисківському
відділенню Новоукраїнського ОДПІ Міндоходів України у Кіровоградській області
забезпечити у 2017 році виконання затверджених місцевими радами показників податкових і
неподаткових надходжень загального і спеціального фондів місцевих бюджетів району.
19. Додатки 1- 7 до цього рішення є його невід’ємною частиною і публікуються
разом з даним рішенням районної ради.
20. 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
20 грудня 2016 № 127

Доходи районного бюджету на 2017рік
грн.

Спеціальний фонд
Код

10000000
11000000
11010000
11010100

11010200

11010400

11010500
20000000

Найменування згідно
з класифікацією доходів бюджету
Податкові надходження
Податки на доходи, податки на прибуток, податки
на збільшення ринкової вартості
Податок та збір на доходи фізичних осіб
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 заробітна плата
Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується
фізичними особами за результатами річного
декларування
Неподаткові надходження

Всього

Загальний
фонд

54 046 724,00

54 046 724,0

53 889 724,00

53 889 724,0

53 889 724,00

53 889 724,00

41 872 524,00

41 872 524,0

148 800,00

148 800,0

11 032 100,00

11 032 100,0

836 300,00

836 300,0

2 322 600,00

157 000,0

22000000

Адміністративні збори та платежі, доходи від
некомерційної господарської діяльності

157 000,00

157 000,0

22010000

Адміністративні збори та платежі, доходи від
некомерційної господарської діяльності

80 000,00

80 000,0

22010300

Адміністративний збір за проведення державної
реєстрації юридичних осіб та фізичних осібпідприємців

5 000,00

5 000,0

22012600

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

75 000,00

75 000,0

77 000,00

77 000,0

77 000,00

77 000,0

22080000

22080400

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

Всього

2 165 600,0

25000000

Власні надходження бюджетних установ

2 165 600,00

2 165 600,0

25010000

Надходження від плати за послуги, що надаються
бюджетними установами згідно із законодавством

2 165 600,00

2 165 600,0

25010100

Плата за послуги, що надаються бюджетними
установами згідно з їх основною діяльністю
Плата за оренду майна бюджетних установ

2 130 600,00

2 130 600,0

28 000,00

28 000,0

7 000,00

7 000,0

25010300
25010400

Надходження бюджетних установ від реалізації в
установленому порядку майна(крім нерухомого
майна)

в т.ч. бюджет
розвитку

1

Спеціальний фонд
40000000
41020000
41020600
41030000

41030600

41030800

41031000
41033900
41034200

41035800

Н й
і
Разом
Офіційні трансферти
Дотації
додаткова дотація
Субвенції
у тому числі :
Субвенції з державного бюджету місцевим
бюджетам
на
виплату
допомоги
сім'ям
з
дітьми,
малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітямінвалідам, тимчасової державної допомоги дітям та
допомоги по догляду за інвалідами I чи II групи
внаслідок психічного розладу

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), вивезення побутового сміття та рідких
нечистот
на надання пільг та житлових субсидій населенню на
придбання твердого та рідкого пічного побутового
палива і скрапленого газу
Освітня
Медична
на виплату державної соціальної допомоги на дітейсиріт 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"

Всього доходів
Керуючий справами виконавчого апарату районної ради

56 212 324,00
200 285 100,00
23 043 300,00
23 043 300,00
177 241 800,0

З 54 046 724,00
й

2 165 600,0

200 285 100,0
23 043 300,0
23 043 300,0
177 241 800,0

81 020 700,00

81 020 700,0

15 575 100,00

15 575 100,0

14 821 700,00

14 821 700,0

37 489 800,00
27 467 000,00

37 489 800,0
27 467 000,0

867 500,00

867 500,0

256 497 424,00

254 331 824,00

2 165 600,00

В.Крило

2

Додаток 2
до рішення Маловисківської районної ради
20 грудня 2016 № 127

Фінансування Маловисківського районного бюджету на 2017 рік
(грн.)

Найменування
згідно з класифікацією фінансування
бюджету

Код

Всього

Загальний
фонд

Спеціальний фонд
Всього

в т.ч. бюджет
розвитку

Загальне фінансування
400000

Фінансування за борговими операціями

401000

Запозичення

401100

Внутрішні запозичення

401200

Зовнішні запозичення

402000

Погашення

402100

Внутрішні зобов'язання

402200

Зовнішні зобов'язання

…

…

600000

Фінансування за активними операціями

601000

Зміни обсягів депозитів і цінних паперів, що
використовуються для управління ліквідністю

601200
601220

Розміщення бюджетних коштів на депозитах або
б
і
і
Придбання
цінних
паперів

602000

Зміни обсягів бюджетних коштів

602100

На початок періоду

…

…
Керуючий справами виконавчого апарату районної ради

В.Крило
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Додаток 3
до рішення Маловисківської районної ради
20 грудня 2016 № 127

РОЗПОДІЛ 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

Код
ФКВКБ

3

Найменування згідно з тимчасовою
класифікацією видатків та кредитування
місцевих бюджетів

5

1
0100000
0110000

2

0110170

0170

0111

Організаційне, інформаційно-аналітичне та
матеріально-технічне
забезпечення
діяльності обласної ради, районної ради,
районної у місті ради (у разі її створення),
міської, селищної, сільської рад та їх
виконавчих комітетів

0116130

6130

0620

0117212

7212

0830

0117500

7500

0118600

4
Маловисківська районна рада

8600

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

Підт римка періодичних видань(газет т а
ж урналів)
0411 Інші заходи,пов'язані з економічною
діяльніст ю

150000,00

150000,00

150000,00

50000,00

50000,00

50000,00

50000,00
46548100,00
46548100,00
45786600,00
29619900,00

50000,00
46548100,00
46548100,00
45786600,00
29619900,00

30352000,00
30352000,00
30094100,00
18429900,00

2060500,00
2060500,00
2043000,00
1143000,00

2390000,00
2390000,00
2390000,00
410000,00

2040000,00
2040000,00
2040000,00
60000,00

7637600,00

7637600,00

2946130,00

1043000,00

60000,00

60000,00

18390000,00

18390000,00

15073770,00

3592300,00

3592300,00

410000,00

100000,00

350000,00

медична

8319000,00

8319000,00

6368000,00

500000,00

1980000,00

1980000,00

у т ому числі за рахунок кошт ів районного
бюдж ет у
у т ому числі за рахунок медичної субвенції
з держ авного бюдж ет у

1800000,00

1800000,00

1024600,00

500000,00

1980000,00

1980000,00

6519000,00

6519000,00

5343400,00

Первинна медична допомога населенню

7211400,00
1232000,00

7211400,00
1232000,00

5296200,00
395100,00

5979400,00

5979400,00

4901100,00

0133

Інші видатки

Охорона здоров" я
0731

Багатопрофільна
стаціонарна
допомога населенню

медична

у т ому числі за рахунок кошт ів районного
бюдж ет у
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)
0732

0726

Спеціалізована
стаціонарна
допомога населенню

у т ому числі за рахунок кошт ів районного
бюдж ет у
у т ому числі за рахунок медичної субвенції
з держ авного бюдж ет у

127500,00
127500,00
127500,00

17

700000,00

Районна державна адміністрація

2180

УСЬОГО

700000,00

0312000

0312180

8

видатки
розвитку

700000,00

0310000

2030

7

1136600,00
1136600,00
1136600,00

оплата
комунальних послуг
та енергоносіїв
(код 2270)

Забезпечення функціонування комбінат ів
комунальних
підприємст в,
районних
інших
виробничих
об"єднань
та
підприємст в, уст анов т а організацій
ж ит лово-комунального господарст ва

Районна державна адміністрація

0312030

6

оплата праці
(код 2110)

2703000,00
2703000,00
1753000,00

Маловисківська районна рада

2010

видатки
споживання

з них

2703000,00
2703000,00
1753000,00

0300000

0312010

УСЬОГО

з них:

400000,00
400000,00

2703000,00
2703000,00
1753000,00

350000,00
350000,00
350000,00
350000,00

350000,00
350000,00
350000,00
350000,00

50000,00
48938100,00
48938100,00
48176600,00
30029900,00
7697600,00

350000,00

350000,00

3942300,00

10299000,00

7211400,00
1232000,00
5979400,00

2

1

2

3

0312214

2214

0763

0313131

3131

1040

0313112

3112

1040

0313220

0317450

3202

7450

1030

0411

4
Забезпечення централізованих заходів з
лікування хворих на цукровий та
нецукровий діабет
Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та
молоді
Заходи державної політики з питань дітей
та їх соціального захисту

0318600

7810

8600

0320

0133

1011040

1040

0922

1011090

1090

0960

1011170

1170

0990

10

11

17500,00

12

13

14

15

17

400000,00

26500,00

Надання
фінансової
підт римки
громадським організаціям інвалідів і
вет еранів, діяльніст ь яких має соціальну
спрямованіст ь
в т .ч. програма фінансової підт римки
громадських
організацій
інвалідів,вет еранів,учасників війни т а
інших на 2016-2019 роки

75000,00

75000,00

75000,00

75000,00

75000,00

75000,00

Сприяння розвитку малого та середнього
підприємства

80000,00

80000,00

80000,00

80000,00

80000,00

80000,00

та ліквідацію
наслідків
та

50000,00

50000,00

50000,00

в т .ч. програма цивільного захист у
населення Маловисківського району на
2016-2020 роки

50000,00

50000,00

50000,00

130000,00
80000,00

130000,00
80000,00

130000,00
80000,00
10000,00
40000,00

розвит ку малого
Маловисківському

Видатки на запобігання
надзвичайних
ситуацій
стихійного лиха

Інші видатки

10000,00

10000,00

40000,00

40000,00

69765424,00

69765424,00

45768594,00

7947952,00

10000,00

10000,00

69775424,00

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

52554600,00

52554600,00

36594428,00

5543858,00

10000,00

10000,00

52564600,00

у т ому числі за рахунок освіт ньої субвенції
з держ авного бюдж ет у
кошт и
районного
бюдж ет у(Мануйлівський НВК)
в т ому числі дот ація з держ авного бюдж у

33822700,00

33822700,00

27723500,00

8397100,00

8397100,00

6882900,00

кошт и районного бюдж ет у

10334800,00

10334800,00

1988028,00

5543858,00

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

10313300,00

10313300,00

4722200,00

1536500,00

у т ому числі за рахунок освіт ньої субвенції
з держ авного бюдж ет у
в т ому числі дот ація з держ авного бюдж у

3667100,00

3667100,00

3005800,00

6646200,00

6646200,00

1716400,00

1536500,00

Надання позашкільної освіи позашкільними
закладами освіти, заходи із позашкільної
роботи з дітьми
Методичне
забезпечення
діяльності
навчальних закладів та інші заходи в галузі
освіти

3018182,00

3018182,00

1873719,00

653935,00

1069756,00

1069756,00

787316,00

у т ому числі за рахунок субвенцій з
держ авного бюдж ет у

0921

257900,00

9

26500,00

Освіта

1020

400000,00

8

26500,00

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

1011020

400000,00

7

26500,00

в т .ч. програма"Призовна дільниця 20122016 рр"
в т .ч. програма енергозбереж ення

1011000

6

636300,00

в т .ч. програма по реалізації в районі
Національного плану дій щодо реалізації
Конвенції ООН про права дит ини

в т .ч. програма
підприємницт ва
у
районі

0317810

5

636300,00

Продовження додатка 3

33822700,00

3018182,00
1069756,00

3

1
1011190

2
1190

3
0990

1011200

1200

0990

1011230

1230

0990

1013140

3140

1040

4
Централізоване ведення бухгалтерського
обліку
Здійснення
централізованого
господарського обслуговування
Надання допомоги дітям-сиротам та дітям,
позбавленим батьківського піклування
,яким виповнюється 18 років

5

6

8

9

10

11

12

13

14

15

17

1069263,00

1069263,00

817125,00

958173,00

958173,00

496806,00

27150,00

27150,00

27150,00

Заходи державної політики з питань молоді

5000,00

5000,00

5000,00

в т.ч. програма "Молодь Маловисківщини"

5000,00

5000,00

1015011

5011

0810

Проведення навчально-тренувальних зборів
і змагань з олімпійських видів спорту

64000,00

64000,00

1015022

5022

0810

650000,00

650000,00

1015033

5033

0810

Утримання
та
навчально-тренувальна
робота комунальних дитячо-юнацьких
спортивних шкіл
Фінансова
підтримка
на
утримання
регіональних
рад
фізкультурноспортивного товариства "Колос"
Управління
соціального
захисту
населення райдержадміністрації

36000,00

36000,00

117192000,00

117192000,00

15575100,00

15575100,00

1280500,00

1280500,00

67300,00

67300,00

1500000

7

Продовження додатка 3

1069263,00
196659,00

958173,00

64000,00
477000,00

17000,00

650000,00
36000,00

2710000,00

153400,00

50000,00

50000,00

17227000,00

надання мат еріальної допомоги окремим
кат егоріям громадян на лікування,
вирішення соціально-побут ових проблем
090413

1010

1510000

Допомога на догляд за інвалідом І чи ІІ
групи внаслідок психічного розладу
Управління
соціального
захисту
населення райдержадміністрації

1513010
Надання пільг та житлових субсидій
населенню на оплату електроенергії,
природного газу, послуг тепло-,
водопостачання і водовідведення,
квартирної плати вивезення побутового
сміття та рідких нечистот
1513011

1030

1513012

1030

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
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

15575100,00

4

1

2

3

4

, працівникам міліції, особам начальницького
складу податкової міліції, рядового і
начальницького складу кримінально-виконавчої
системи, державної пожежної охорони, пенсіонерам
з числа слідчих прокуратури, 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, звільненим з
військової служби особам, які стали інвалідами під
час проходження військової служби, батькам та
членам сімей військовослужбовців, які загинули
(померли) або пропали безвісти під час
проходження військової служби, батькам та членам
сімей осіб рядового і начальницького складу
органів і підрозділів цивільного захисту, Державної
служби спеціального зв'язку та захисту інформації
України, які загинули (померли), пропали безвісті
або стали інвалідами при проходженні служби, на
житлово-комунальні послуги
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 житловокомунальні послуги
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

1513013

1070

1513014

1070

1513015

1070

Надання пільг багатодітним сім'ям на житловокомунальні послуги

1060

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

1513016
1511060

090405

0910

Забезпечення належних умов для виховання та
розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених
батьківського піклування, в дитячих будинках (у
т. ч. сімейного типу, прийомних сім'ях)

1513020
Надання пільг та субсидій населенню на
придбання твердого та рідкого пічного
побутового палива і скрапленого газу
1513021

1030
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

5

6

258700,00

258700,00

398400,00

398400,00

162000,00

162000,00

13408200,00

13408200,00

867500,00

867500,00

14821700,00

14821700,00

1033300,00

1033300,00

7

8

Продовження додатка 3

9

10

11

12

13

14

15

17

867500,00

1033300,00

5

1
1513022

2

3
1030

4

5

6

7

8

Продовження додатка 3

9

10

11

12

13

14

15

17

18800,00

18800,00

18800,00

154500,00

154500,00

154500,00

540200,00

540200,00

540200,00

245900,00

245900,00

245900,00

12829000,00

12829000,00

79202700,00

79202700,00

540000,00

540000,00

540000,00

150000,00

150000,00

150000,00

25455000,00
4267500,00

25455000,00
4267500,00

25455000,00
4267500,00

14228900,00

14228900,00

14228900,00

1320000,00

1320000,00

1320000,00

30400,00

30400,00

30400,00

26957300,00

26957300,00

26957300,00

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
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

1513023

1070

1513024

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

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

1513025

1070
Надання пільг багатодітним сім'ям на придбання
твердого палива та скрапленого газу

1513026

1060

Надання субсидій населенню для відшкодування
витрат на придбання твердого та рідкого пічного
побутового палива і скрапленого газу

Надання допомоги сім'ям з дітьми,
малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з
дитинства,
дітям-інвалідам,
тимчасової допомоги дітям

1513040

1513041

1040

1513042

1040

Надання допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами
Допомога на догляд за дитиною віком до 3 років

1513043

1040

1513044

1040

1513045

1040

1513046

1040

1513047

1040

1513048

1040

1513049

1010

1513080

1010

Надання допомоги при народженні дитини
Надання допомоги на дітей, над якими встановлено
опіку чи піклування
Надання допомоги на дітей одиноким матерям
Надання тимчасової державної допомоги дітям
Надання допомоги при усиновленні дитини
Надання державної соціальної допомоги
малозабезпеченим сім'ям
Надання державної соціальної допомоги інвалідам
з дитинства та дітям-інвалідам
Надання допомоги на догляд за інвалідом I чи II
групи внаслідок психічного розладу

6253600,00

6253600,00

1818000,00

1818000,00

6

1

1513400

2

3

4

1090

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

1513201

1030

1513240

1050

1513180

1513181

1030

1070

13

14

15

17

Прог рама соціальної підт римки сімей
заг иблих учасників ант ит ерорист ичної
операції,військовослужбовців і поранених
учасників АТО т а вшанування пам'ят і
заг иблих на 2016-2017рр.
Прог рама соціальног о захист у
малозабезпечених г ромадян

217400,00

217400,00

217400,00

218100,00

218100,00

218100,00

21900,00

21900,00

21900,00

21900,00

21900,00

21900,00

80000,00

80000,00

58400,00

58400,00

58400,00

58400,00

58400,00

200000,00

200000,00

200000,00

454200,00

454200,00

454200,00

454200,00

40000,00

40000,00

4200,00

4200,00

60000,00

60000,00

Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни
та праці

Організація та проведення громадських
робіт

Оздоровлення т а відпочинку діт ей ( крім
заходів з оздоровлення діт ей, що
здійснюют ься за рахунок кошт ів на
оздоровлення громадян, які пост раж дали
внаслідок Чорнобильської кат аст рофи)

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

1513034

12

100000,00

1030

1070

11

100000,00

Комплексна цільова програма для пільгових
категорій населення району

1513033

10

100000,00

Надання пільг з оплати послуг зв’язку та інших
передбачених законодавством пільг (крім пільг
на одержання ліків, зубопротезування,
забезпечення продуктами харчування, 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) та
компенсації за пільговий проїзд окремих
категорій громадян в т.ч.

1513031

9

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

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

1513030

8

535500,00

1010

1040

7

535500,00

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

1513160

6

535500,00

Соціальний захист ветеранів війни та
праці в.ч.:

1513200

5

Продовження додатка 3

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
Надання пільг окремим категоріям громадян з
оплати послуг зв'язку

7

1
1513035

2
170102

3
1070

1513037

170302

1070

1518600

250404

0133

4
Компенсаційні виплати на пільговий проїзд
автомобільним транспортом окремим категоріям
громадян
Компенсаційні виплати за пільговий проїзд
окремих категорій громадян на залізничному
транспорті

8

9

10

11

12

13

14

15

17

150000,00

200000,00

200000,00

200000,00

27000,00

27000,00

27000,00

27000,00

27000,00
27000,00

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

3530000,00

3530000,00

2710000,00

153400,00

50000,00

50000,00

3580000,00

Культура і мистецтво

6000000,00
887500,00
229500,00
1765500,00

6000000,00
887500,00
229500,00
1765500,00

4218300,00
655400,00
150000,00
967000,00

587840,00
87900,00

65600,00
600,00

65600,00
600,00

404000,00

25000,00

25000,00

6065600,00
888100,00
229500,00
1790500,00

2587100,00
530400,00

2587100,00
530400,00

2043600,00
402300,00

82600,00
13340,00

40000,00

40000,00

11773300,00

11773300,00

11773300,00

300000,00
11473300,00
9937000,00

300000,00
11473300,00
9937000,00

300000,00
11473300,00
9937000,00

1536300,00

1536300,00

1536300,00

253981824,00
253981824,00

253981824,00
253981824,00

Інші видат ки

1020

2414060

4060

0824

Бібліотеки

2414070

4070

0824

Музеї і виставки

2414090

4090

0828

2414100

4100

0960

Палаци і будинки культури,клуби та інші
заклади клубного типу
Школи естетичного виховання дітей

2414200

4200

0829

Інші культурно-освітні заклади та заходи
Фінансовий орган (в част ині

7600000

7

150000,00

3104

2414000

6

150000,00

в т .ч. Районна програма «Червоний хрест
2016-2019»
1513104

5

Продовження додатка 3

між бюдж ет них т рансферт ів,
резервного фонду)

7618010

8010

0133

Резервний фонд

7618800

8800

0180

Інші субвенції

в т .ч. субвенції на ут римання дошкільних
закладів освіт и
в т .ч. на ут римання закладів культ ури і
мист ецт ва

Усього видатків

Керуючий справами виконавчого апарату районної ради

84185494,00
84185494,00

10877192,00
10877192,00

2515600,00
2515600,00

2165600,00
2165600,00

2627100,00
530400,00

350000,00
350000,00
В.Крило

350000,00
350000,00

256497424,00
256497424,00

Додаток 4
до рішення Маловисківської районної ради
20 грудня 2016 № 127

Повернення кредитів до Маловисківського районного бюджету та розподіл надання кредитів
з Маловисківського районного бюджету в 2017 році
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

0100000

Обласна рада (головний розпорядник)

0110000

Обласна рада (відповідальний виконавець)

0118100

0118101

8100

Надання та повернення пільгового
довгострокового кредиту на будівництво
(реконструкцію) та придбання житла

8101

1060

Часткова компенсація відсоткової
ставки кредитів комерційних банків
молодим сім'ям та одиноким молодим
громадянам на будівництво
(реконструкцію) та придбання житла

1060

Погашення відсотків за користування
довгостроковими пільговими кредитами
на будівництво (реконструкцію) та
придбання житла для молодих сімей та
інших соціально незахищених категорій
громадян

0118102

8102

…
…
…
…

…
…
…
…

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

1

Заповнюється у разі прийняття відповідною місцевою радою рішення про застосування програмно-цільового методу у бюджетному процесі.

Структура коду програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів зтверджена наказом Міністерства фінансів України від 02.12.2014 № 1195 (зі змінами).
Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу, затвердженої наказом Міністерства
фінансів України від 02.12.2014 № 1195 (зі змінами).

2

3

Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 14.01.2011 № 11 (зі змінами).

Керуючий справами виконавчого апарату районної ради

В.Крило
1

Додаток 5
до рішення Маловисківської районної ради
20 грудня 2016 № 127

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

Субвенції з державного бюджету

Дотації з
державного
бюджету бюджету

Код
бюджету

Назва місцевого бюджету
адміністративнотериторіальної одиниці

Субвенції з районного 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

освітня субвенція

…

Маловисківська

…

Березівська

…

Великовисківська

…
…
…

Ленінська

…

Лозуватська

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

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

медична субвенція

утримання
дошкільних
закладів освіти

утримання
закладів
культури
44100

1182000

131500

Злинська

925000

273300

Любомирівська

197000

46800
50000

450000

59100

799000

115700

Мануйлівська

59300

Мар"янівська
Нововознесенська

29100

Новогригорівська

62700

Оникіївська

649000

109800

Плетеноташлицька

615000

108200

Смолінська

4282000

203800

Хмелівська

838000

172400

Розсохуватська

32100

Якимівська

38400

Всього
…

Районний бюджет

23043300

37489800

27467000

81 020 700,0

15 575 100,0

14 821 700,0

867 500,0

9937000

1536300

Всього по району

Керуючий справами виконавчого апарату районної ради

В.Крило

1

Додаток 6
до рішення Маловисківської районної ради
20 грудня 2016 № 127

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

0100000

Обласна рада (головний розпорядник)

0110000

Обласна рада (відповідальний виконавець)

0116310

6310

…

…

1000000
1010000

0490

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

Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку
території
…
Орган з питань освіти і науки, молоді та
спорту (головний розпорядник)
Орган з питань освіти і науки, молоді та
спорту (відповідальний виконавець)

101ххх0

Назва бюджетної програми/напряму видатків

101ххх1
101ххх2
…

Назва підпрограми 1/напряму видатків
Назва підпрограми 2/напряму видатків
…

…

Назва об’єктів відповідно до проектнокошторисної документації тощо

Всього

Керуючий справами виконавчого апарату районної ради

В.Крило

1

Додаток 7
до рішення Маловискіської районної ради
20 грудня 2016 № 127

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

0100000
0110000

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

Маловисківська районна рада
Маловисківська районна рада
Забезпечення
функціонування
комбінатів
комунальних
підприємств, районних виробничих об"єднань та інших
підприємств, установ та організацій житлово-комунального
господарства

0116130

0620

0117212

0830

Підтримка періодичних видань(газет та журналів)

0117500

0411

Інші заходи,пов'язані з економічною діяльністю

0118600
0300000
0310000

0133

0315011

0810

0317450

0411

0317810

0320

0318600
0318600

0133
0133

0318600

Інші видатки
Районна державна адміністрація
Районна державна адміністрація
Проведення навчально-тренувальних
олімпійських видів спорту

зборів

Найменування місцевої (регіональної)
програми

Програма заходів на 2015-2019 роки, спрямована на
розширення сфери надання комунальних послуг,
розвитку матеріальної основи спільної власності
територіальних громад району
Програма розвитку інформаційного простору
Маловисківського району на 2016-2020 роки
Районна програма розвитку архівної справи на 20162020 роки
Заходи районної ради

і

змагань

з Районна цільова соціальна програма розвитку фізичної

Сприяння розвитку малого та середнього підприємства

Загальний фонд

950 000,0
950 000,0
700 000,0

Спеціальний фонд

0,0
0,0

Разом загальний та
спеціальний фонди

950 000,0
950 000,0
700 000,0

150 000,0

150 000,0

50 000,0

50 000,0

50 000,0
425 500,0
425 500,0
64 000,0

50 000,0
0,0
0,0

425 500,0
425 500,0
64 000,0

культури і спорту в Маловисківському районі

Районна програма розвитку малого підприємництва у
Маловисківському районі на2016-2020 роки

80 000,0

80 000,0

50 000,0

50 000,0

0133

цивільного
захисту
населення
Видатки на запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій та Програма
Маловисківського району на 2016-2020 роки
наслідків стихійного лиха
Районна програма"Захисник "
Інші видатки
Програма енергозбереження
Інші видатки
Програма розвитку інформаційного простору
Інші видатки

80 000,0
10 000,0
40 000,0

80 000,0
10 000,0
40 000,0

26 500,0

26 500,0

0313112

1040

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

75 000,0

1030

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

75 000,0

0313202
1500000
1510000

Маловимсківського району на 2016-2020 роки

Управління
соціального
радержадміністрації
Управління
соціального
радержадміністрації

захисту

населення

1 159 600,0

0,0

979 600,0

захисту

населення

1 159 600,0

0,0

979 600,0

1

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

Інші видатки на соціальний захист населення

1513400

1513400

1090

1513201

1030

1513240

1050

1513181

1010

1513160

1040

1513031

1030

1513033

1070

1513034

1070

1513035

1070

1513037

1070

1518600

0133

Спеціальний фонд

Разом загальний та
спеціальний фонди

100 000,0

100 000,0

217 400,0

217 400,0

Програма соціального захисту малозабезпечених верств
населення на 2017 рік
Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці
Програма соціального захисту малозабезпечених верств
населення на 2017 рік
Організація та проведення громадських робіт
Програма зайнятості населення Маловисківського
району
Забезпечення соціальними послугами громадян похилого віку, інвалідів, Районна програма призначення і виплати компенсації
дітей-інвалідів, хворих, які не здатні до самообслуговування і потребують фізичним особам, які надають соціальні послуги, на
2016-2020 роки
сторонньої допомоги, фізичними особами

218 100,0

218 100,0

21 900,0

21 900,0

80 000,0

80 000,0

58 400,0

58 400,0

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

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

200 000,0

20 000,0

40 000,0

40 000,0

Надання інших пільг громадянам, які постраждали внаслідок Комплексна цільова програма для пільгових категорій
Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час населення району
опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов'язана з
Чорнобильською катастрофою
Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку
Комплексна цільова програма для пільгових категорій
населення району
Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом Комплексна цільова програма для пільгових категорій
окремим категоріям громадян
населення району
Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на Комплексна цільова програма для пільгових категорій
залізничному транспорті
населення району
Інші видатки
Районна програма «Червоний хрест 2016-2019»

4 200,0

4 200,0

60 000,0

60 000,0

150 000,0

150 000,0

200 000,0

200 000,0

Інші видатки на соціальний захист населення

1090

Загальний фонд

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.

1090

1513400

Найменування місцевої (регіональної)
програми

Інші видатки на соціальний захист населення

Всього
Керуючий справами виконавчого апарату районної ради

27 000,0

27 000,0

2 535 100,0

0,0

2 355 100,0

В.Крило

2

