
ПРОЕКТ

УКРАЇНА
МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

МАЛОВИСКІВСЬКОГО РАЙОНУ 
КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

________ СЕСІЯ ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

від « ___» грудня 2020 року №

Про бюджет Маловисківської міської 
територіальної громади на 2021 рік

11502000000
(код бюджету)

Керуючись статтями 140,142 Конституції України, статтею 26 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні », статтею 77 Бюджетного кодексу України, 
проекту Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік» №4000 від 
14.09.2020року Маловисківська міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Визначити на 2021 рік:
- доходи бюджету територіальної громади у сумі 121 919 274 гривні, в тому числі 

доходи загального фонду бюджету -  119 972 167 гривень, доходи спеціального фонду 
бюджету -  1 947 107 гривень, згідно з додатком 1 цього рішення;

- видатки бюджету територіальної громади у сумі 121 919 274 гривень, в тому 
числі видатки загального фонду бюджету -  116 221 400 гривень , видатки спеціального 
фонду бюджету -  5 697 874 гривень;

- профіцит за загальним фондом о бюджету у сумі 3 750 767 гривень згідно з 
додатком 2 до цього рішення;

- дефіцит за спеціальним фондом бюджету у сумі 3 750 767 гривень згідно з 
додатком 2 до цього рішення.

- оборотний залишок бюджетних коштів бюджету територіальної громади у розмірі 
116 000 гривень, що становить 0,1 відсотка видатків загального фонду бюджету територіальної 
громади , визначених цим пунктом;

- резервний фонд бюджету територіальної громади у розмірі 200 000 гривень, що становить 
0,17 відсотка видатків загального фонду бюджету територіальної громади, визначених цим 
пунктом.

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів бюджету 
територіальної громади на 2021 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними 
програмами згідно з додатком 3 до цього рішення.
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3. Затвердити на 2021 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 4 до цього рішення.

Умови надання іншої субвенції з бюджету територіальної громади іншим бюджетам 
визначаються договорами сторін.

Додаткову дотацію на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання 
закладів освіти та охорони здоров’я спрямовувати на здійснення видатків, визначених у частині 
першій статті 1036 Бюджетного кодексу України.

4. Затвердити на 2021 рік розподіл видатків бюджету розвитку на здійснення заходів на 
будівництво,реконструкцію і реставрацію об’єктів виробничої, комунікаційної та соціальної 
інфраструктури за об’єктами згідно з додатком 6 до цього рішення.

5.Затвердити розподіл видатків бюджету на реалізацію місцевих галузевих програм у сумі 
18 032 243 гривень згідно з додатком 6 до цього рішення.

5. Установити, що у загальному фонді бюджету територіальної громади на 2021 рік:

1) до доходів належать надходження, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України, 
та трансферти, визначені статтями 97,101 Бюджетного кодексу України (крім субвенцій, 
визначених статтею 69 1 та частиною першою статті 71 Бюджетного кодексу України);

2) джерелами формування у частині фінансування є надходження, визначені частиною 
першою статті 72 Бюджетного кодексу України.

6. Установити, що джерелами формування спеціального фонду бюджету територіальної 
громади на 2021 рік:

1) у частині доходів є надходження, визначені статтями 691 Бюджетного кодексу 
України(крім надходжень,визначених пунктами 10,11 частини першої цієї статті);

2) у частині фінансування є надходження, визначені пунктом 10 частини першої статті 71 
та частиною другою статті 72 Бюджетного кодексу України.

7. Установити, що у 2021 році кошти, отримані до спеціального фонду бюджету 
територіальної громади згідно з відповідними пунктами першої статті 71 Бюджетного кодексу 
України,спрямовуються на реалізацію заходів, визначених статтями 13,71,91 Бюджетного кодексу 
України .

8. Визначити на 2021 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними 
видатками бюджету територіальної громади видатки загального фонду на:

оплату праці працівників бюджетних установ; 
нарахування на заробітну плату;
придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів; 
забезпечення продуктами харчування; 
оплату комунальних послуг та енергоносіїв; 
соціальне забезпечення ; 
поточні трансферти місцевим бюджетам;
забезпечення осіб з інвалідністю технічними та іншими засобами реабілітації, виробами 
медичного призначення для індивідуального користування; 
оплату послуг з охорони комунальних закладів культури;
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оплату енергосервісу.

9. Відповідно до статей 43, 73 Бюджетного кодексу України надати право міській раді 
територіальної громади отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів 
України,отримувати позики на покриття тимчасових касових розривів міського бюджету, 
пов'язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, 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.

11. .Головним розпорядникам коштів бюджету територіальної громади забезпечити 
виконання норм Бюджетного кодексу України стосовно:

1) затвердження паспортів бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності 
цього рішення, відповідно до частини восьмої статті 20 Бюджетного кодексу України ;

2) здійснення управління бюджетними коштами у межах встановлених їм бюджетних 
повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне 
і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників 
бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному 
процесі,відповідно до пункту 7 частини статті 22 Бюджетного кодексу України;

3) забезпечення доступності інформації про бюджет територіальної громади відповідно до 
частини 5 статті 28 Бюджетного кодексу України, саме:

здійснення публічного представлення та публікації інформації про бюджет за бюджетними 
програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням та 
змінами до нього, відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів 
України, до 15 березня 2022 року;

оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня затвердження таких 
документів на офіційному сайті міської ради;

4) взяття бюджетних зобов'язань, довгострокових зобов'язань за енергосервісом та 
здійснення витрат бюджету, відповідно до частини сьомої статті 22 Бюджетного кодексу України;

5) під час складання та затвердження кошторисів,планів використання бюджетних коштів -  
в першочерговому порядку потребу в коштах га 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,послуги зв’язку, які споживаються бюджетними 
установами;

6) забезпечення у повному обсязі проведення розрахунків за електричну та теплову 
енергію,водопостачання, водовідведення, послуги зв’язку, які споживаються бюджетними 
установами, та укладання договорів за кожним видом енергоносіїв, у межах встановлених 
відповідним розпорядником бюджетних коштів обґрунтованих лімітів споживання на енергоносії 
та комунальні послуги.

12. Якщо в процесі виконання бюджету територіальної громади зміна обставин вимагає 
менших бюджетних асигнувань головним розпорядникам бюджетних коштів, фінансове 
управління міської ради готує та подає до міської ради у встановленому порядку пропозиції про
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зменшення відповідних бюджетних призначень..

Якщо після прийняття рішення про бюджет територіальної громади повноваження на 
виконання функцій або надання послуг, на яке надано бюджетне призначення, передається 
відповідно до законодавства від одного головного розпорядника бюджетних коштів до іншого 
головного розпорядника бюджетних коштів , дія бюджетного призначення не припиняється і 
застосовується для виконання тих самих функцій чи послуг іншим головним розпорядником 
бюджетних коштів, якому це доручено. Передача бюджетних призначень здійснюється за 
рішенням сесії міської ради у порядку , встановленому Кабінетом Міністрів України.

У межах загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника бюджетних 
коштів перерозподіл видатків бюджету територіальної громади за бюджетними програмами, 
включаючи резервний фонд бюджету, додаткові дотації та субвенції ( з урахуванням частини 
шостої статті 102 та частини шостої статті 108 Бюджетного кодексу України), а також збільшення 
видатків розвитку за рахунок зменшення інших видатків( окремо за загальним та спеціальним 
фондами бюджету) та визначення нових бюджетних програм здійснюються за рішенням сесії 
міської ради.

Забороняється без внесення змін до рішення про бюджет територіальної громади 
збільшення бюджетних призначень за загальним та спеціальним фондами бюджету на :

оплату праці працівників бюджетних установ за рахунок зменшення інших видатків;

видатки за бюджетними програмами, пов’язаними з функціонуванням органів місцевого 
самоврядування, за рахунок зменшення видатків за іншими бюджетними програмами.

13. Надати право міському голові укладати угоди про міжбюджетні трансферти між 
бюджетом територіальної громади та іншими бюджетами відповідно до положень Бюджетного 
кодексу України та Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

У межах загального фонду бюджетних призначень за бюджетною програмою окремо за 
загальним та спеціальним фондами бюджету фінансове управління міської ради за обґрунтованим 
поданням головного розпорядника бюджетних коштів здійснює перерозподіл бюджетних 
асигнувань, затверджених у розписі бюджету територіальної громади та кошторисі, в розрізі 
економічної класифікації видатків бюджету.

14. Не приймати до розгляду питання, що потребують додаткових асигнувань з бюджету 
територіальної громади, без внесення відповідних пропозицій по збільшенню доходів або 
зменшення видатків.

15. Встановити, що послуги у сфері освіти, культури та спорту надаються закладами 
територіальної громади безкоштовно для громадян, які проживають та/або зареєстровані за 
межами територіальної громади, лише за наявності договору про здійснення таких видатків за 
рахунок міжбюджетних трансфертів між Маловисківською міською територіальною громадою та 
відповідною територіальною громадою чи іншим органом місцевого самоврядування.

Г оловним розпорядникам бюджетних коштів встановити контроль за укладанням договорів 
про міжбюджетні трансферти на надання відповідних послуг..

16. Дане рішення набирає чинності з 01 січня 2021 року.
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17. Встановити, що додатки 1-6 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

18. Секретарю міської ради забезпечити оприлюднення цього рішення в десятиденний 
строк з дня його прийняття відповідно до частини четвертої статті 28 Бюджетного кодексу 
України.

19. Контроль за виконанням даного рішення покласти на секретаря міської ради, 
заступників міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради відповідно до їх 
функціональних обов’язків та постійну комісію міської ради з питань планування, фінансів, 
бюджету та соціально-економічного розвитку.

Міський голова Юрій ГУЛЬДАС



МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ

від №

Про схвалення проекту рішення 
«Про бюджет Маловисківської 
міської територіальної громади 
на 2021 рік»

Відповідно до статей 21,76 Бюджетного Кодексу України, керуючись статтею 28 
закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» виконавчий комітет 
Маловисківської міської

ВИРІШИВ:

1. Схвалити проект рішення «Про бюджет Маловисківської міської територіальної 
громади на 2021 рік» (додається).

2. Сектору фінансів відділу фінансів та бухгалтерського обліку міської ради надати 
даний проект рішення на розгляд до Маловисківської міської ради.

3. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою.

Міський голова Ю. ГУЛЬДАС



ДОХОДИ
бюджету Маловисківської міської ради територіальної громади на 2021 рік

11502000000
(код бюджету) (грн)

Додаток 1
до рішення____________ради

"Про_____________бюджет на 2021 рік"

Спеціальний фонд
Код Найменування згідно 

з Класифікацією доходів бюджету
Усього Загальний

фонд усього у тому числі 
бюджет розвитку

1 2 3 4 5 6
10000000 Податкові надходження 74013682,00 73987387,00 26295,00 0,00
11000000 Податки на доходи, податки на прибуток, 

податки на збільшення ринкової вартості
49620670,00 49620670,00 0,00 0,00

11010000 Податок та збір на доходи фізичних осіб 49620670,00 49620670,00 0,00 0,00
11010100 Податок на доходи фізичних осіб, що 

сплачується податковими агентами, із доходів 
платника податку у вигляді заробітної плати

32181470,00 32181470,00 0,00 0,00

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

1792100,00 1792100,00 0,00 0,00

11010400 Податок на доходи фізичних осіб, що 
сплачується податковими агентами, із доходів 
платника податку інших ніж заробітна плата

14137800,00 14137800,00 0,00 0,00

11010500 Податок на доходи фізичних осіб, що 
сплачується фізичними особами за результатами 
річного декларування

1509300,00 1509300,00 0,00 0,00

13000000 Рентна плата та плата за використання інших 
природних ресурсів

39600,00 39600,00 0,00 0,00

13010000 Рентна плата за спеціальне використання лісових 
ресурсів

31600,00 31600,00 0,00 0,00

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

11300,00 11300,00 0,00 0,00

13010200 Рентна плата за спеціальне використання лісових 
ресурсів (крім рентної плати за спеціальне 
використання лісових ресурсів в частині 
деревини, заготовленої в порядку рубок 
головного користування)

20300,00 20300,00 0,00 0,00

13030000 Рентна плата за користування надрами 8000,00 8000,00 0,00 0,00
13030100 Рентна плата за користування надрами для 

видобування корисних копалин 
загальнодержавного значення

8000,00 8000,00 0,00 0,00

оооооо"■і- Внутрішні податки на товари та послуги 1998300,00 1998300,00 0,00 0,00
14040000 Акцизний податок з реалізації суб' єктами 

господарювання роздрібної торгівлі підакцизних 
товарів

1998300,00 1998300,00 0,00 0,00

оооооо00 Місцеві податки 22328817,00 22328817,00 0,00 0,00

ооооо00 Податок на майно 10821717,00 10821717,00 0,00 0,00



Спеціальний фонд
Код Найменування згідно 

з Класифікацією доходів бюджету
Усього Загальний

фонд усього у тому числі 
бюджет розвитку

1 2 3 4 5 6
18010100 Податок на нерухоме майно, відмінне від 

земельної ділянки, сплачений юридичними 
особами, які є власниками об' єктів житлової 
нерухомості

4500,00 4500,00 0,00 0,00

18010200 Податок на нерухоме майно, відмінне від 
земельної ділянки, сплачений фізичними 
особами, які є власниками об'єктів житлової 
нерухомості

18500,00 18500,00 0,00 0,00

18010300 Податок на нерухоме майно, відмінне від 
земельної ділянки, сплачений фізичними 
особами, які є власниками об'єктів нежитлової 
нерухомості

145000,00 145000,00 0,00 0,00

18010400 Податок на нерухоме майно, відмінне від 
земельної ділянки, сплачений юридичними 
особами, які є власниками об'єктів нежитлової 
нерухомості

416000,00 416000,00 0,00 0,00

18010500 Земельний податок з юридичних осіб 989817,00 989817,00 0,00 0,00

00 о о о о Орендна плата з юридичних осіб 4200000,00 4200000,00 0,00 0,00
18010700 Земельний податок з фізичних осіб 2225100,00 2225100,00 0,00 0,00

оОС*ОО00 Орендна плата з фізичних осіб 3022800,00 3022800,00 0,00 0,00
18050000 Єдиний податок 11507100,00 11507100,00 0,00 0,00
18050300 Єдиний податок з юридичних осіб 227100,00 227100,00 0,00 0,00
18050400 Єдиний податок з фізичних осіб 4584000,00 4584000,00 0,00 0,00
18050500 Єдиний податок з сільськогосподарських 

товаровиробників, у яких частка 
сільськогосподарського товаровиробництва за 
попередній податковий (звітний) рік дорівнює 
або перевищує 75 відсотків'

6696000,00 6696000,00 0,00 0,00

19000000 Інші податки та збори 26295,00 0,00 26295,00 0,00
19010000 Екологічний податок 26295,00 0,00 26295,00 0,00
19010100 Екологічний податок, який справляється за 

викиди в атмосферне повітря забруднюючих 
речовин стаціонарними джерелами забруднення 
(за винятком викидів в атмосферне повітря 
двоокису вуглецю)

9600,00 0,00 9600,00 0,00

19010200 Надходження від скидів забруднюючих речовин 
безпосередньо у водні об'єкти

4920,00 0,00 4920,00 0,00

19010300 Надходження від розміщення відходів у 
спеціально відведених для цього місцях чи на 
об'єктах, крім розміщення окремих видів 
відходів як вторинної сировини

11775,00 0,00 11775,00 0,00

20000000 Неподаткові надходження 3086392,00 1165580,00 1920812,00 0,00

Ю О о о о о о Доходи від власності та підприємницької 
діяльності

4850,00 4850,00 0,00 0,00

21080000 Інші надходження 4850,00 4850,00 0,00 0,00
21081100 Адміністративні штрафи та інші санкції 4850,00 4850,00 0,00 0,00
22000000 Адміністративні збори та платежі, доходи від 

некомерційної господарської діяльності
1138850,00 1138850,00 0,00 0,00

22010000 Плата за надання адміністративних послуг 1120200,00 1120200,00 0,00 0,00



Спеціальний фонд
Код Найменування згідно 

з Класифікацією доходів бюджету
Усього Загальний

фонд усього у тому числі 
бюджет розвитку

1 2 3 4 5 6
22010300 Адміністративний збір за проведення державної 

реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - 
підприємців та громадських формувань

1000,00 1000,00 0,00 0,00

22012500 Плата за надання інших адміністративних послуг 881000,00 881000,00 0,00 0,00
22012600 Адміністративний збір за державну реєстрацію 

речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень
213700,00 213700,00 0,00 0,00

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 посл

24500,00 24500,00 0,00 0,00

22090000 Державне мито 18650,00 18650,00 0,00 0,00
22090100 Державне мито, що сплачується за місцем 

розгляду та оформлення документів, у тому 
числі за оформлення документів на спадщину і 
дарування

16230,00 16230,00 0,00 0,00

22090400 Державне мито, пов'язане з видачею та 
оформленням закордонних паспортів (посвідок) 
та паспортів громадян України

2420,00 2420,00 0,00 0,00

24000000 Інші неподаткові надходження 55585,00 21880,00 33705,00 0,00
24060000 Інші надходження 55585,00 21880,00 33705,00 0,00
24060300 Інші надходження 21100,00 21100,00 0,00 0,00
24062100 Г рошові стягнення за шкоду, заподіяну 

порушенням законодавства про охорону 
навколишнього природного середовища 
внаслідок господарської та іншої діяльності

33705,00 0,00 33705,00 0,00

24062200 Кошти за шкоду, що заподіяна на земельних 
ділянках державної та комунальної власності, 
які не надані у користування та не передані у 
власність, внаслідок їх самовільного зайняття, 
використання не за цільовим призначенням, 
зняття ґрунтового покриву (родючо

780,00 780,00 0,00 0,00

25000000 Власні надходження бюджетних установ 1887107,00 0,00 1887107,00 0,00
25010000 Надходження від плати за послуги, що 

надаються бюджетними установами згідно із 
законодавством

1887107,00 0,00 1887107,00 0,00

25010100 Плата за послуги, що надаються бюджетними 
установами згідно з їх основною діяльністю

1886907,00 0,00 1886907,00 0,00

25010300 Плата за оренду майна бюджетних установ, що 
здійснюється відповідно до Закону України 'Про 
оренду державного та комунального майна'

200,00 0,00 200,00 0,00

Усього доходів (без урахування 
міжбюджетних трансфертів)

77300074,00 75352967,00 1947107,00 0,00

ООооооо"■і- Офіційні трансферти 44619200,00 44619200,00 0,00 0,00
41000000 Від органів державного управління 44619200,00 44619200,00 0,00 0,00
41020000 Дотації з державного бюджету місцевим бюджетам 3501800,00 3501800,00 0,00 0,00

41020100 Базова дотація 3501800,00 3501800,00 0,00 0,00



Спеціальний фонд
Код Найменування згідно 

з Класифікацією доходів бюджету
Усього Загальний

фонд усього у тому числі 
бюджет розвитку

1 2 3 4 5 6
41030000 Субвенції з державного бюджету місцевим 

бюджетам
41117400,00 41117400,00 0,00 0,00

41033900 Освітня субвенція з державного бюджету 41117400,00 41117400,00 0,00 0,00
місцевим бюджетам

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

41051000 Субвенція з місцевого бюджету на здійснення 
переданих видатків у сфері освіти за рахунок 
коштів освітньої субвенції

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

X Разом доходів 121919274,00 119972167,00 1947107,00 0,00

Секретар міської ради Л.Постолюк



Додаток 2
до рішення____________ради

"Про_____________бюджет на 2021
ФІНАНСУВАННЯ

бюджету Маловисківської міської територіальної громади
11502000000

(код бюджету)

Найменування згідно Загальний
Код з Класифікацією фінансування бюджету Усього фонд

на 2021 рік

(грн)
Спеціальний фонд

у тому числі 
усього бюджет

розвитку

1 2 3 4 5 6
Фінансування за типом кредитора

200000 Внутрішнє фінансування 0,00 -3750767,00 3750767,00 3750767,00

208000 Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів 0,00 -3750767,00 3750767,00 3750767,00

208400 Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету 
розвитку (спеціального фонду)

0,00 -3750767,00 3750767,00 3750767,00

X Загальне фінансування 0,00 -3750767,00 3750767,00 3750767,00

Фінансування за типом боргового зобов’язання
600000 Фінансування за активними операціями 0,00 -3750767,00 3750767,00 3750767,00

602000 Зміни обсягів бюджетних коштів 0,00 -3750767,00 3750767,00 3750767,00

602400 Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету 
розвитку (спеціального фонду)

0,00 -3750767,00 3750767,00 3750767,00

X Загальне фінансування 0,00 -3750767,00 3750767,00 3750767,00

Секретар міської ради Л.Постолюк



РОЗПОДІЛ
видатків бюджету Маловисківської територіальної громади на 2021 рік

Додаток 3
до рішення____________ради

"Про_____________бюджет на 2021 рік"

11502000000
(код бюджету)

Код Код Код Найменування головного розпорядника Загальний фонд
Програмно Типової Функціона коштів місцевого бюджету/

ї програмно льної відповідального виконавця, видатки з них
класифіка ї класифіка найменування бюджетної програми споживанн

ції класифіка ції згідно з Типовою програмною усього я оплата комунальні
видатків ції видатків класифікацією видатків та кредитування праці послуги та

та видатків та місцевого бюджету енергоносії
кредитува та кредитува

ння кредитува ння
місцевого ння бюджету
бюджету місцевого

бюджету

1 2 3 4 5 6 7 8

0100000 0 Маловисківська міська рада 31917710,00 31917710 , 00 12223500,00 909000,00
(головний розпорядник/ 
відповідальний виконавець)

0110000 0 Маловисківська міська рада 31917710,00 31917710,00 12223500,00 909000,00

0110150 0150 0111 Організаційне, інформаційно- ОО ю 'Л о о о о 00 ю 'Л о о о о 12223500,00 279000,00
аналітичне та матеріально-технічне 
забезпечення діяльності обласної ради, 
районної ради, районної у місті ради 

(у разі її створення), міської, селищної, 
сільської рад

0110180 0180 0133 Інша діяльність у сфері державного 
управління

300000,00 300000,00 0,00 0,00

0113033 3033 1070 Компенсаційні виплати на пільговий 
проїзд автомобільним транспортом 
окремим категоріям громадян

80000,00 80000,00 0,00 0,00

0113104 3104 1020 Забезпечення соціальними послугами 
за місцем проживання громадян, які не 
здатні до самообслуговування у 
зв'язку з похилим віком, хворобою, 
інвалідністю

5188900,00 5188900,00 0,00 0,00

(грн)
Спеціальний фонд

видатки
розвитку

усього

у тому 
числі 

бюджет 
розвитку

видатки
споживанн

я оплата
праці

з них

комунальні 
послуги та 

енергоносії

видатки
розвитку

Разом

9

0,00
10

1660000,00
11

1600000,00
12

60000,00
13

0,00
14

0,00
15

1600000,00
16

35223810,00

0,00 1660000,00 1600000,00 60000,00 0,00 0,00 1600000,00 35223810,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15812500,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5188900,00



Загальний фондКод
Програмно

ї
класифіка

Код
Т ипової 

програмно 
ї

Код
Функціона

льної
класифіка

Найменування головного розпорядника 
коштів місцевого бюджету/ 
відповідального виконавця, 

найменування бюджетної програми

Загальний фонд

видатки з них 
споживали

ЦІЇ
видатків

та
кредитува

ння
місцевого
бюджету

класифіка
ЦІЇ

видатків
та

кредитува
ння

місцевого
бюджету

ЦІЇ
видатків

та
кредитува

ння
бюджету

згідно з Типовою програмною 
класифікацією видатків та кредитування 

місцевого бюджету

усього я оплата
праці

комунальні 
послуги та 

енергоносії

1 2 3 4 5 6 7 8

0113140 3140 1040 Оздоровлення та відпочинок дітей 300000,00 300000,00 0,00 0,00
(крім заходів з оздоровлення дітей, що 
здійснюються за рахунок коштів на 
оздоровлення громадян, які 
постраждали внаслідок 
Чорнобильської катастрофи)

0113191 3191 1030 Інші видатки на соціальний захист 
ветеранів війни та праці

8000,00 8000,00 0,00 0,00

0113242 3242 1090 Інші заходи у сфері соціального 
захисту і соціального забезпечення

968830,00 968830,00 0,00 0,00

0116013 6013 0620 Забезпечення діяльності водопровідно- 
каналізаційного господарства

200000,00 200000,00 0,00 0,00

0116030 6030 0620 Організація благоустрою населених 
пунктів

9059480,00 9059480,00 0,00 630000,00

0117330 7330 0443 Будівництво 1 інших об'єктів 
комунальної власності

0,00 0,00 0,00 0,00

0117461 7461 0456 Утримання та розвиток автомобільних 
доріг та дорожньої інфраструктури за 
рахунок коштів місцевого бюджету

0,00 0,00 0,00 0,00

0117670 7670 0490 Внески до статутного капіталу 
суб'єктів господарювання

0,00 0,00 0,00 0,00

0118340 8340 0540 Природоохоронні заходи за рахунок 
цільових фондів

0,00 0,00 0,00 0,00

0600000 0 ВІДДІЛ освіти, молоді 
та спорту(головний розпорядник/ 

відповідальний виконавець)

75885500,00 75885500,00 55559497,00 2607900,00

0610000 0 Відділ освіти, молоді 
та спорту

75885500,00 75885500,00 55559497,00 2607900,00

0611010 1010 0910 Надання дошкільної освіти 11102840,00 11102840,00 7172000,00 635000,00
0611020 1020 0921 Надання загальної середньої освіти 59354400,00 59354400,0044252787,00 1860000,00

закладами загальної середньої освіти
(утомучислі освітня субвенція 41117400,00 41117400,00 33702787,00 0,00
з державного бюджету місцевим бюджетам)

0611090 1090 0960 Надання позашкільної освіти 
закладами позашкільної освіти, заходи 
із позашкільної роботи з дітьми

2165000,00 2165000,00 1600000,00 83000,00

0611161 1161 0990 Забезпечення діяльності інших 
закладів у сфері освіти

2918900,00 2918900,00 2267200,00 21900,00

0615041 5041 0810 Утримання та фінансова підтримка 
спортивних споруд

344360,00 344360,00 267510,00 8000,00

0617321 7321 0443 Будівництво освітніх установ та 
закладів

0,00 0,00 0,00 0,00



Спеціальний фонд

видатки
розвитку

усього

утому
числі

бюджет
розвитку

видатки
споживали

я оплата
праці

з них

комунальні 
послуги та 

енергоносії

видатки
розвитку

Разом

9 10 11 12 13 14 15 16

0 ,00 0 ,0 0 0 ,00 0 ,0 0 0 ,00 0 ,0 0 0 ,0 0 300000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 968830,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9059480,00

0,00 100000,00 100000,00 0,00 0,00 0,00 100000,00 100000,00

0,00 1000000,00 1000000,00 0,00 0,00 0,00 1000000,00 1000000,00

0,00 500000,00 500000,00 0,00 0,00 0,00 500000,00 500000,00

0,00 60000,00 0,00 60000,00 0,00 0,00 0,00 60000,00

0,00 3794174,00 2150767,00 1643407,00 0,00 0,00 2150767,00 79679674,00

0,00 3794174,00 2150767,00 1643407,00 0,00 0,00 2150767,00 79679674,00

0,00 959540,00 0,00 959540,00 0,00 0,00 0,00 12062380,00
0,00 683867,00 0,00 683867,00 0,00 0,00 0,00 60038267,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41117400,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2165000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2918900,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 344360,00

0,00 2150767,00 2150767,00 0,00 0,00 0,00 2150767,00 2150767,00



Код Код Код Найменування головного розпорядника Загальний фонд Спеціальний фонд
Програмно Типової Функціона коштів місцевого бюджету/

ї програмно льної відповідального виконавця, видатки з них видатки у тому видатки з них видатки Разом
класифіка ї класифіка найменування бюджетної програми споживанн розвитку числі споживанн розвитку

ції класифіка ції згідно з Типовою програмною усього я оплата комунальні усього бюджет я оплата комунальні
видатків ції видатків класифікацією видатків та кредитування праці послуги та розвитку праці послуги та

та видатків та місцевого бюджету енергоносії енергоносії
кредитува та кредитува

ння кредитува ння
місцевого ння бюджету
бюджету місцевого

бюджету

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1000000 0 Відділ культури та туризму
(головний розпорядник/ 
відповідальний виконавець)

6572090,00 6572090,00 5129170,00 40000,00 0,00 243700,00 0,00 213700,00 0,00 113600,00 30000,00 6815790,00

1010000 0 Відділ культури та туризму 6572090,00 6572090,00 5129170,00 40000,00 0,00 243700,00 0,00 213700,00 0,00 113600,00 30000,00 6815790,00
1011100 1100 0960 Надання спеціальної освіти 3626070,00 3626070,00 2972170,00 0,00 0,00 243700,00 0,00 213700,00 0,00 113600,00 30000,00 3869770,00

мистецькими школами
1014030 4030 0824 Забезпечення діяльності бібліотек 399000,00 399000,00 316000,00 5000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 399000,00
1014060 4060 0828 Забезпечення діяльності палаців і 

будинків культури, клубів, центрів 
дозвілля та інших клубних закладів

1392000,00 1392000,00 1100000,00 35000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1392000,00

1014081 4081 0829 Забезпечення діяльності інших 
закладів в галузі культури і мистецтва

1155020,00 1155020,00 741000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1155020,00

3700000 Фінансове управління
(головний розпорядник/відповідальний 
виконавець)

1846100,00 1646100,00 1305000,00 7000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1846100,00

3710160 0160 0111 Керівництво і управлінняу сфері
фінансів 1646100,00 1646100,00 1305000,00 7000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1646100,00

3718700 8700 0133 Резервний фонд 200000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200000,00

X X X  Усього 116221400,00107626920,00 74037167,00 3563900,00 0,00 5697874,00 3750767,00 1917107,00 0,00 113600,00 3780767,00 121919274,00

Секретар міської ради Л.Постолюк



Додаток 4 до рішення Маловисківської міської ради___грудня
2020 року №____

Міжбюджетні трансферти на 2021 рік
11502000000
(код бюджету)

Код бюджету

Найменування 
бюджету - 

одержувача/надава 
ча міжбюджетного 

трансферту

Трансферти з інших місцевих бюджетів

дотація на:
субвенції

загального фонду на:

найменування трансферту

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

11502000000
Бю дж ет

М ал о ви ск ів ськ о ї 
тер и то р іал ьн о ї гром ади

Секретар міської ради Л. ПОСТОЛЮК



(гривень)
Трансферти іншим бюджетам

усього

дотація на:
субвенції

усього

спеціального фонду 
на: загального фонду на:

13 14 15 16 17 18 19 20 21



Додаток 5

рішення Маловисківської міської 
ради в ід _______ 2020 року № ____

Розподіл витрат бюджету Маловисківської міської територіальної громади на реалізацію місцевих програм у 2021 році

11502000000

(код бюджету)

м Код

,„л_ » „ в°* „ °

Дата та номер 

регіональну У™

і 2 3 4 5 6 7 в 9 10

0100000 М аловисківська м іська рада П р ограм а фінансового забезпечення  
пр едставницьких витрат т а  інш их  
заходів, пов'язаних з діяльністю  
М аловиск івської м іської ради на 2021
2023 роки

22.10.2020 
року №2584

0110000 М аловисківська м іська  рад а
0110180 0180 0133 Ін ш а  діяльність у сфері державного управління 300000,00 300000,00

У СЬО ГО  З А  П Р О ГР А М О Ю 300000,00 300000,00

0100000 М аловисківська міська рада П р ограм а відш кодування ком пенсації за  
перевезення окрем их пільгових категорій  
громад я н  на пр им іських т а  міжміських  
м арш рутах загального користування  
автомобільним транспортом  по теритоії 
М аловисківській  м іській  О Т Г на 2020
2022 роки

28.11.2019 
року №1871

0110000 М аловисківська м іська  рада
0113033 3033 1070 Ком пенсаційні виплати  на  пільговий проїзд 

автомобільним транспортом окремим категоріям 
громадян

80000,00 80000,00

У СЬО ГО  З А  П Р О ГР А М О Ю 80000,00 80000,00

0100000 М аловисківська м іська  рад а П р ограм а розвитку К П  М аловисківський  
центр надання соціальних послуг н а  2021
2023 роки

22.10.2020 
року №2581

0110000 М аловисківська м іська  рад а

0113104 3104 Забезпечення соціальними послугами з а  місцем 
проживання громадян,які не здатн і до 
самообслуговування у звязку з похилим 
в іком,хворобою ,інвалідністю

5188900,00 5188900,00

У СЬО ГО  З А  П Р О ГР А М О Ю 5188900,00 5188900,00

0100000 М аловисківська міська рада П рограма оздоровлення і відпочинку дітей  
М аловиск івської м іської обєднаної 
територіальної громади на  2021-2023 роки

22.10.2020 
року №2580

0110000 М аловисківська м іська  рад а
0113140 3140 1020 О здоровлення та  в ідпочинок д іт е й (^ ім  заходів з 

оздоровлення дітей,щ о здійсню ється з а  рахунок 
коштів н а  оздоровлення громадян,які 
постраждали внаслідок Чорнобильської 
катастрофи)

300000,00 300000,00

У СЬО ГО  З А  П Р О ГР А М О Ю 300000,00 300000,00

0100000 М аловисківська міська рада П рограм а соціального захи ст у  
м алозабезпечен их верст в населенн я  
М алови ск івсько ї О Т Г  н а  2020-2022 рок и

28.11.2019 
року №1866

0110000 М аловисківська м іська  рад а

0113191 3191 1030 Інш і видатки  на  соціальний захист ветеранів 
в ійни т а  праці

8000,00 8000,00

0113242 3242 1090 Інш і заходи у сфері соціального захисту і 
соціального забезпечення

185000,00 185000,00

У СЬО ГО  З А  П Р О ГР А М О Ю 193000,00 193000,00

0100000 М аловисківська міська рада П рограма забезпечення осіб з інвалідністю  
та дітей  з інвалідністю  технічним и  
засобами дл я  використання в  побутових  
умовах на 2020-2022 роки

28.11.2019 
року №1869

0110000 М аловисківська м іська  рад а
0113242 3242 1090 Інш і заходи у сфері соціального захисту і 

соціального забезпечення
70080,00 70080,00

У СЬО ГО  З А  П Р О ГР А М О Ю 70080,00 70080,00



Продовження додатка 8

1 2 3 4 5 6 7 в 9 10
0100000 М аловисківська м іська рада П р ограм а фінансування ком пенсації 

ф ізичним  особам,які надаю ть соціальні 
послуги та  проживаю ть на території 
М аловиск івської м іської ОТ Г на 2020-2022
р ° ки

28.11.2019 
року №1870

0110000 М аловисківська м іська  рад а

0113242 3242 1090 Інші заходи у сфері соціального захисту і 
соціального забезпечення

47300,00 47300,00

У СЬО ГО  З А  П Р О ГР А М О Ю 47300,00 47300,00
0100000 М аловисківська м іська рада П р ограм а соціального захисту  

громадян,як і постраждали внаслідок  
Ч орнобильської катастроф и та  
проживаю ть на території М аловисківської 
обєднаної територіальної громади на 2020- 
2022р оки

0110000 М аловисківська м іська рада

0113242 3242 1090 Інші заходи у сфері соціального захисту і 
соціального забезпечення

30400,00 30400,00

У СЬО ГО  З А  П Р О ГР А М О Ю 30400,00 304<ю,т
0100000 М аловисківська м іська рада П рограм а т а  П олож енн я про  надання  

од н оразової м ат ер іальн о ї допом оги  
гром адян ам  М а л  овисківської м іськ о ї 
обєд н ан о ї т ери т ор іальн о ї гром ади н а  2020
2022 р ок и

28.11.2019 
року №1871

0110000 М аловисківська м іська  рад а

0113242 3242 1090 Інші заходи у сфері соціального захисту і 
соціального забезпечення

636050,00 636050,00

У СЬО ГО  З А  П Р О ГР А М О Ю 636050,00 636050,00



Продовження додатка 8

1 2 3 4 5 6 7 в 9 10
0100000 М аловисківська м іська рада П рограм а р о з в и т к  ком унального  

підп риєм ст ва "М ала В иска М К П "  на  2021
2023 р ок и

22.10.2020 
року №2583

0110000 М аловисківська м іська  рад а
0116030 6030 0620 О рганізац ія благоустрою  населених пунктів 8394480,00 8394480,00

0117670 7670 0490 В нески до статутного капіталу суб'єктів 500000,00 500000,00 500000,00

УСЬО ГО  З А  П Р О ГР А М О Ю 8894480,00 8394480.00 500000.00 5М М 0.00
0100000 М аловисківська м іська рада П р ограм а соціально-економічного  

р озвитку М аловиск івської м іської ради  
О Т Г на 2021 рік

. .2020 року 
№__

0110000 М аловисківська м іська  рад а

0116030 6030 0620 О рганізац ія благоустрою  населених пунктів 665000,00 665000,00

0117330 7330 0443 Будівництво нічного вуличного освітлення 100000,00 100000,00 100000,00

0117461 7461 0456 У трим ання та  розвиток автомобільних доріг та  
дорожньої інфраструктури з а  рахунок коштів 
місцевого бюджету

1000000,00 1000000,00 1000000,00

0118340 8340 0540 Природоохоронні заходи з а  рахунок цільових 
фондів

60000,00 60000,00

УСЬО ГО  З А  П Р О ГР А М О Ю 1825000,00 665000,00 1160000,00 1100000,00

0100000 М аловисківська м іська рада П р ограм а розвитку К П ”М ала Виска  
В одоканал” на 2021-2023 роки

22.10.2020 
року №2582

0110000 М аловисківська м іська  рад а

0116013 6013 Забезпечення діяльності водопровідно- 
каналізаційного господарства

249233,00 249233,00

У СЬО ГО  З А  П Р О ГР А М О Ю 249233,00 249233,00

1000000 В ідд іл  культури та  туризм у П рограма розвитку  
культури,краєзнавствав та  тур изм у у  
М аловисківській  О Т Г на період 2021-2023
р оків

22.10.2020 
року №2575

1010000 В ідд іл  культ ури  т а  т уризм у

1014081 4081 0829 Забезпечення діяльності інш их закладів в  галузі 
культури і мистецтва

217800,00 217800,00

У СЬО ГО  З А  П Р О ГР А М О Ю 217800,00 217800,00

Р А З О М 18032243,00 16372243,00 1660000,00 1600000,00

18032243,00

Секретар міської ради Л. ПОСТОЛЮК



Додаток 6
до рішення Маловисківської міської ради 
від "_" ______ 2020 року № ____

Розподіл коштів бюджету розвитку на здійснення заходів із будівництва,реконструкції і реставрації об’єктів виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури за
об’єктами у 2021 році

......................

Ор")
Код

п рограм н ої 
кл аси ф ікац ії 
в и д а т к ів  т а  

кр ед и ту в ан н я  
м ісцевих 
бю дж етів

К од Т ипової 
п рограм н ої 

к л а си ф ікац ії 
в и д а т к ів  т а  

кр ед и ту -в ан н я  
м ісцевих  
бю дж етів

К од Ф у н кц іо н а  
л ьн о ї

к л аси ф ікац ії 
в и д а т к ів  т а  

кр ед и -ту в ан н я  
бю дж ету

Н айменування головного розпорядника кош тів 
місцевого бюджету, відповідального виконавця, 

найменування бюджетної програми згідно з Типовою 
програмною  класифікацією  видатків та кредитування 

місцевих бюджетів

Найменування об’єкта будівництва/вид будівельних 
робіт, у тому числі проектні роботи

Загальна 
тривалість 

будівництва(рік 
початку і 

завершення)

Загальна
вартість

будівництва,
гривень

Рівень
виконання робіт 

на початок 
бюджетного 
періоду,%

Обсяг видатків 
бюджету розвитку,які 

спрямовуються на 
будівництво об’єкта у 
бюджетному періоді, 

гривень

Рівень готовності 
об’єкта на кінець 

бюджетного періоду,
%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0600000 Відділ освіти,молоді та спорту(головний 
розпорядник/відповідальний виконавець)

0610000 В ідділ  освіт и, м ол од і т а  спорт у

0617321 7321 0443 Будівництво освітніх установ та закладів 2150767,00 2150767,00 100,00%

Капітальний ремонт даху Маловисківської ЗОШ №4 І- 
Ш ступенів вул.Європейська , м.Мала Виска 
Кіровоградської області.

2 021 2150767,00 2150767,00 100,00%

0100000 Маловисківська міська рада(головний 
розпорядник/відповідальний виконавець)

0110000 Маловисківська міська рада

0117330 7330 0443 Будівництво інших об’єктів комунальної 
власності

100000,00 100000,00

0117461

Будівництво нічного вуличного освітлення в с. 
Веселе , вул.Шевченко від КТП-48

2 021 100000,00 100000,00 1

7461 0456 Капітальний ремонт доріг 5449236,00 1000000,00
Капітальний ремонт дорожнього покриття по 
вул.Київській м.Мала Виска Кіровоградської області

2 021 1490305,00 95% 74462,00 100%

Капітальний ремонт дорожнього покриття по провулку 
Професійному м.мала Виска Кіровоградської області

7 021 2559020 ,00 44% 462769,00 62%

Капітальний ремонт дорожнього покриття 
вул.Центральна с.Краснопілка Кіровоградської області

2 021 1399911,00 40% 462769,00 73%

Х Х Х Усього Х Х Х 3250767,00 Х

Секретар міської ради Л. ПОСТОЛЮК


