
УКРАЇНА
МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

МАЛОВИСКІВСЬКОГО РАЙОНУ 
КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

__________ СЕСІЯ ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я
від « 29 » грудня 2020 року № 55

Про внесення змін до рішення 
від 12 грудня 2019 року № 1929 
«Про бюджет Маловисківської 
міської об’єднаної територіальної 
громади на 2020 рік»

На підставі пункту 23 статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в 
Україні", статті 78 Бюджетного кодексу України, , Маловисківська міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Внести зміни до рішення міської ради від 12 грудня 2019 року №1929 » Про 
бюджет Маловисківської міської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік», 
а саме:

1)зменшити доходи загального фонду міської територіальної громади на 
341 434 грн. 00 коп., в тому числі за рахунок:

- субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на проектні,будівельно- 
ремонтні роботи,придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та 
інших форм виховання,наближених до сімейних та забезпечення житлом 
дітей-сиріт, дітей,позбавлених батьківського спілкування,осіб з їх числа -  на 
341 434 грн. 00 коп.

2) зменшити видатки спеціального фонду бюджету міської територіальної 
громади на 341 434 грн. 00 коп.

2. Внести відповідні зміни до додатку 1,3 згідно додатків 1,3 (додаються).
3. Викласти додатки 2,4 до даного рішення у новій редакції (додаються).
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з питань фінансів, бюджету, планування соціально -  економічного 
розвитку,інвестицій та міжнародного співробітництва ( Бровченко О.Д.).

Міський голова Ю. ГУЛЬДАС



Додаток 1
до рішення Маловисківської міської ради

від "12"фудня 2020 року №1929

11502000000

ЗМІНИ ДО ДОХОДІВ
бюджету міської територіальної громади на 2020 рік

(код бюджету) (грн)
Спеціальний фонд

Код Найменування згідно Усього Загальний
^ І і ^ ц и и  Ю П 1 1 1 1  і р и п д

з Класифікацією доходів бюджету фонд усього у тому числі 
бюджет розвитку

1 2 3 4 5 6
40000000 Офіційні трансферти -341434,00 -341434,00 0,00 0,00

41000000 Від органів державного управління -341434,00 -341434,00 0,00 0,00

41050000 Субвенції з місцевих бю джетів інш им місцевим 
бюджетам

-341434,00 -341434,00 0,00 0,00

41050900 Субвенція з місцевого бюджету на проектні, 
будівельно-ремонтні роботи, придбання ж итла та 
приміщень для розвитку сімейних та інш их 

форм виховання, наближених до сімейних, та 
забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, 
позбавлених батьківського піклування, осі

-341434,00 -341434,00 0,00 0,00

X Разом доходів -341434,00 -341434,00 0,00 0,00

Секретар міської ради Л.Постолюк



ФІНАНСУВАННЯ 
місцевого бюджету на 2020 рік

11502000000
(код бюджету) (грн)

Спеціальний фонд

Додаток 2
до рішення Маловисківської міської ради

від"12»фудня 2019 року №1929

Код
Найменування згідно 

з Класифікацією фінансування бюджету Усього
Загальний

фонд
усього

у тому числі 
бюджет

розвитку

1 2 3 4 5 6
Фінансування за типом кредитора

200000 Внутрішнє фінансування 8072811,88 1472200,61 6600611,27 6559512,30

205000 Фінансування за рахунок залишків коштів на рахунках 
бюджетних установ

15580,97 0,00 15580,97 0,00

205100 На початок періоду 341856,24 0,00 341856,24 0,00

205200 На кінець періоду 326275,27 0,00 326275,27 0,00

208000 Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів 8057230,91 1472200,61 6585030,30 6559512,30

208100 На початок періоду 8184663,46 8138206,54 46456,92 20938,30

208200 На кінець періоду 127432,55 127431,93 0,62 0,00

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

0,00 -6538574,00 6538574,00 6538574,00

X Загальне фінансування 8072811,88 1472200,61 6600611,27 6559512,30

Фінансування за типом боргового зобов’язання
600000 Фінансування за активними операціями 8072811,88 1472200,61 6600611,27 6559512,30

602000 Зміни обсягів бюджетних коштів 8072811,88 1472200,61 6600611,27 6559512,30

602100 На початок періоду 8526519,70 8138206,54 388313,16 20938,30

602200 На кінець періоду 453707,82 127431,93 326275,89 0,00

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

0,00 -6538574,00 6538574,00 6538574,00

X Загальне фінансування 8072811,88 1472200,61 6600611,27 6559512,30

Секретар міської ради Л.Постолюк



ЗМІНИ ДО РОЗПОДІЛУ
видатків бюджету міської територіальної громади на 2020 рік

35 23110100 (код бюджету)

(грн)

Додаток 3
до рішення Маловисківської міської ради

від "12" грудня 2019 року №1929

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

X X X Міська рада 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -341434,00 -341434,00 0,00 0,00 0,00 -341434,00 -341434,00

X X X Міська рада 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -341434,00 -341434,00 0,00 0,00 0,00 -341434,00 -341434,00

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

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -341434,00 -341434,00 0,00 0,00 0,00 -341434,00 -341434,00

X X X Усього 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -341434,00 -341434,00 0,00 0,00 0,00 -341434,00 -341434,00

Секретар міської ради Л.Постолюк



Міжбюджетні трансферти між бюджетом Маловисківської міської об'єднаної територіальної громади та іншими бюдж
11502000000
(код бюджету)

Код бюджету

Найменування 
бюджету - 

одержувача/надава 
ча міжбюджетного 

трансферту

Т ран сф ерти  з інш их м ісцевих бю дж етів

дотація на:
субвенції

загального фонду на:

найменування трансферту

здійснення 
переданих з 
державного 

бюджету видатків 
з утримання 

закладів освіти та 
охорони здоров’я 

за рахунок 
відповідної 

додаткової дотації 
з державного 

бюджету

надання 
державної 
підтримки 

особам з 
особливими 

освітніми 
потребами за 

рахунок 
відповідної 
субвенції з 
державного 

бюджету

у  т ому числі 
(  видатки  

спож ивання  
)(оплат а  

праці)

у  т ому числі 
(видатки  

розвит ку)(ком пле  
кт мякш , ігрових  
фігур,мат и для  

гри,скеледром ,ба  
кт ерицидна  

лам па,бізіборд,с  
т іл-парт а для  

візочників,світ ло  
ва колона)

забезпечення 
якісної,сучасн 
ої та доступної 

загальної 
середньої 

освіти "Нова 
українська 

школа"

у  т ом у числі 
(  видатки  

спож ивання) 
(придбання  

засобів  
навчання та 
обладнання, 

меблів)

на  закупівлю  
засобів

захист уучасників  
освіт нього  
процесу в 

закладах загальної 
середньої освіт и  

під час карант ину

у  т ом у числі 
(видатки  

розвит ку)(  
придбання  

кам п'ю т ерног  
о обладнання)

на проектні,будівельно- 
ремонтні роботи,придбання 
житла та приміщень для 
розвитку сімейних та інших 
формвиховання,наближених 
до сімейних та забезпечення 
житлом дітей- 
сиріт,дітей,позбавлених 
батьківського
піклування,осіб з їх числа за 
рахунок відповідної 
субвенції з державного 
бюджету

на
проведення 
депутатів 
місцевих 
рад та 
сільських, 
селищних.м 
іських голів 
за рахунок 
відповідної 
субвенції з 
державного 
бюджету

за рахунок 
залишку коштів 
освітньої 
субвенції,що 
утворився на 
початок 
бюджетного 
періоду(обладнанн  
я  для
їдальні (харчоблок)
М аловисківської
ЗШ № 3)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ї ї 12 13

41040200 41051200 41051400 41050900 41053000 41051100

11100000000
Обласний бюджет
Кіровоградської
області

2230400 200571 119971 80600 502550 232963 182070 87517 978600 172550

11310200000
Районний бюджет 
Маловисківського 
району

28000000000
Державний бюджет 
України
Усього 2 230 400 200571 119971 80600 502550 232963 182070 87517 0 978600 172 550

С екретар  м іськ ої ради Л . П О С Т О Л Ю К



Додаток 4 до рішення Маловисківської міської ради 12 грудня 2019 року №1929( в редакції рішення Маловисківської 
міської ради 29 грудня 2020 року №55)

:етами на 2020 рік

(гривень)
ТнансФ енти ін ш и м  бю дж етам

субвенції
спеціального фонду 

на:
дотація на:

загального фонду на:

усього

здійснення 
переданих з 
державного 
бюджету видатків з 
утримання 
закладів освіти та 
охорони здоров ’я за 
рахунок відповідної 
додаткової дотації з 
державного 
бюджету
(КНП"Маловисків 
ський ЦПМСД")

з місцевого бюджету 
державному бюджету 
на виконання програм 
соціально-економічного 
розвитку регіонів 
(Маловисківський 
відділ поліції ГУНП в 
Кіровоградській 
області-50000,00грн. ;23 
ДПРЧ УДСНС України 
в Кіровоградській 
області-100000,00грн.)

з місцевого
бюджету на
здійснення
переданих
видатків у
сфері
охорони
здоров'я за
рахунок
коштів
медичної
субвенції
КНП
"Маловисків 
ська ЦРЛ)"

Інші субвенції з місцевого 
бюджету
(КНП"Маловисківський 
ЦПМСД на придбання 
респіраторів з захистом FFP3 
та захисних комбінезонів для 
мобільної
бригади,одноразових 
медичних масок,халатів 
медичних
одноразових,дезинфікуючих 
засобів для особистої 
гігієни,дезинфекції поверхонь 
та інструментів)

Інші субвенції з місцевого бюджету 
(КНП"Маловисківський ЦПМСД- 
711 520,00грн.;КНП"Маловисківська ЦРЛ"
-644 300,00грн.;КУ"Маловисківський районний 
Трудовий архів"-123 636,00грн. ;придбання 
санаторно-курортних путівок громадянам,які 
постраждали внаслідок Чорнобильської 
катастрофи-89 600,00грн. ;виплата грошової 
компенсації ососбам,які надають соціальні послуги- 
47 300,00грн. ; відшкодування вартості 
встановлення телефону та знижки на абонплату за 
користування окремим пільговим категоріям 
населення - 60 000,00грн.)

капітальні
тран с фе рти органам
де ржавного
управління інших
рівнів на придбання
спеціалізованого
медичного
обладнання для КНП 
"Маловисківська 
станція переливання 
крові Кіровоградської 
обласної ради"

усього

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

КТПКВ 9130 КТПКВ 9800 КТПКВ 9410 КТПКВ 9770 КТПКВ 9770 КТПКВ 9770

4084671 70 000 70 000

375 480 2 424 600 94 150 1 676 356 4 570 586

150000 150 000

4084671 375 480 150000 2 424 600 94150 1676356 70 000 4790586


