


Затверджено   Зміни  Затверджено   
(із змінами) 

Загальний обсяг 
В т. ч.: 

80 855,4 +947,8 81 803,2 

Міжбюджетні 
трансферти 

36 021,8 
 

-90,0 35 931,8 

Надходження до 
місцевого 
бюджету в т.ч.: 

44 833,6 +1 037,8 45 871,4 

Податкові 
надходження  

43 416,1 +936,6 44 352,7 

Неподаткові 
надходження 

1 417,5 +101,2 1 518,7 

Зміни до дохідної частини загального фонду міського бюджету ОТГ 



Зміни до дохідної частини спеціального фонду міського бюджету ОТГ 

Затверджено   Зміни  Затверджено   
(із змінами) 

Загальний обсяг 
В т. ч.: 

1 769,6 +30,5 1 800,1 

Міжбюджетні 
трансферти 

271,1 0 271,1 

Надходження до 
місцевого 
бюджету в т.ч.: 

1 498,5 +30,5 1 529,0 

Податкові 
надходження  

16,8 0 16,8 

Неподаткові 
надходження 

1 481,7 +30,5 1 512,2 



Розрахункві матеріали на сесію   29 листопада  2018 року  № 

Загальний фонд 

Видатки 

ККД Напрямок 

Сума 
доходів Перекидка Зміни разом 

  ОСВІТА 345310 0 345310 

1010 Надання дошкільної освіти 199050 30500 229550 

2210 

Предмети, матеріали, обладнання ( камери відеоспостереження д/с 
Ромашка - 17820 грн; та д/с Чебурашка - 20930 грн) 38750   38750 

2275 Оплата інших енергоносіїв (вугілля, дрова) 84000   84000 

2240 Д/с Ромашка встановлення камер відеоспостереження   3500 3500 

2240 Д/с Чебурашка встановлення камер відеоспостереження   3500 3500 

2240 

Оплата послуг (крім комунальних) -техобслуговування пожежної 
сигналізації д/с Чебурашка   3500 3500 

2273 Оплата електроенергії   20000 20000 

3110 

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування ( 
котел для ДНЗ Ромашка) за рахунок коштів від продажу земельної 
ділянки - 30493,80 та за рахунок коштів переданих у фонд розвитку - 
45806,20 76300   76300 

          
1161 Забезпечення діяльності інших закладів   5000 5000 

2240 Оплата послуг (крім комунальних)   5000 5000 

1020 

Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними 
закладами 110260 -95477 14783 

2210 

Предмети, матеріали, обладнання (борг по матеріалам ремонту ЗОШ 
№ 3) 48960 21040 70000 

2275 Оплата інших енергоносіїв (вугілля, дрова) 75000   75000 

2240 Оплата послуг (крім комунальних)   -145515 -145515 

2250 Видатки на відрядження   5000 5000 

2272 Водопостачання та водовідведення   25000 25000 

2111 

Заробітна плата (за рахунок субвенції на надання держпідтримки 
особам з особливими  потребами) -56359   -56359 

2120 

Нарахування на зарплату (за рахунок субвенції на надання 
держпідтримки особам з особливими  потребами) -12401   -12401 

2210 

Предмети, матеріали, обладнання (за рахунок субвенції на надання 
держпідтримки особам з особливими  потребами) -21240   -21240 

3110 

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 
(придбання котла для  ЗОШ № 3) 76300   76300 

3110 

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 
(залишок освітьої субвенції)   -1002 -1002 



1090 

Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із 
позашкільної роботи з дітьми 36000 62475 98475 

2275 Оплата інших енергоносіїв (вугілля, дрова) 36000   36000 

2210 матеріали для ремонту ДЮЦ   98000 98000 

2210 

придбання кубків на проведення відкритого чемпіонату ДЮЦ з дзюдо серед 
юнаків та дівчат    24360 24360 

2210 придбання цінних подарунків переможцям змагань   11600 11600 

2210 придбання матеріалів та обладнання для кабінету психолога   23000 23000 

2240 Оплата послуг (крім комунальних)   -10000 -10000 

2273 Оплата електроенергії   -10000 -10000 

2111 Заробітна плата   -61053 -61053 

2120 Нарахування на зарплату    -13432 -13432 

5041 Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд   -3500 -3500 

2240 Оплата послуг (крім комунальних)   -3500 -3500 

1162 Інші освітні програми   1002 1002 

3110 

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування (залишок 
освітьої субвенції)   1002 1002 

7321 Будівництво освітніх установ та закладів 0 0 0 

3122 Капітальне будівництво (придбання) інших об"єктів (електроопалення)   -375000 -375000 

3142 Реконструкція та реставрація інших об"єктів (електроопалення)   375000 375000 

  ВІДДІЛ КУЛЬТУРИ ТА ТУРИЗМУ   0 0 

1100 

Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання ( музичними, 
художніми, хореографічними, театральними)   0 0 

2120 Нарахування на зарплату    -10000 -10000 

2275 Оплата інших енергоносіїв (вугілля, дрова)   10000 10000 

2240 Оплата послуг (крім комунальних)    -2706 -2706 

2210 Предмети, матеріали, обладнання   2000 2000 

2272 Оплата водопостачання та водовідведення   706 706 



  ВІДДІЛ  НАДАННЯ СОЦПОСЛУГ НА ДОМУ 77300   77300 

3104 

Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, 
які не здатні до самообслуговування у зв`язку з похилим віком, 
хворобою, інвалідністю 77300   77300 

2610 

Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 
зарплата з нарахуванням 77300   77300 

  МІСЬКА РАДА 178000 0 178000 

О150 

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне 
забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті 
ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад 37500 0 37500 

2282 

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних)  програм, не 
віднесені до заходів розвитку ( згідно програми) 20000   20000 

2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар    25000 25000 

2240 Оплата послуг (крім комунальних)   -25000 -25000 

3142 

Реконструкція та реставрація інших об"єктів ( коригування проекту 
об"єкту "Реконструкція будівлі Первомайської ЗОШ під Центр Активності 
в с. Первомайське, Маловисківського району, Кіровоградської області по 
вул. Центральна" -13000 грн; та проведення технічної інвентаризації 
об"єкта - 4500 грн) 17500   17500 

9800 

Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання 
програм соціально-економічного розвитку регіонів 20000 0 20000 

2620 

Капітальні трансферти оргнам державного управління(Програма 
цивільного захисту населення на 2016-2020роки) 20000 -50000 -30000 

3220 

Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів 
(Програма цивільного захисту населення на 2016-2020 роки)   50000 50000 



7461 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури   0 0 

2282 

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних)  програм, не віднесені до заходів 
розвитку ( поточний ремонт дорожнього покриття по вул. Промислова +140000 та 
провулку Авіаційний +133447,50)   273447,50 273447,5 

3132 

Капітальний ремонт інших об"єктів ( капремонт дорожнього покриття по провулку 
Професійний)   -273447,50 -273447,5 

6030 

Організація благоустрою населених пунктів (співфінансування проекту "Інформаційний 
екран Маловисківської громади") 120500   120500 

2210 Предмети, матеріали, обладнання  26500   26500 

2240 Оплата послуг (крім комунальних) 39000   39000 

3110 Предмети, матеріали, обладнання ( конструкція під ЛЕД екран) 55000   55000,00 

  КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "МКП" 377639 0 377639 

6030 Організація благоустрою населених пунктів 377639 71940 449579 

2610 

Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) співфінансівання 
для облаштування спортивних майданчиків на території міського парку Мала Виска та с. 
Паліївка 68439   68439 

2610 

Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) згідно 
клопотання МКП (послуги з перевезення бетону, оплата договорів ЦПХ, запчастини до 
високорізу, запчастини до спецтехніки, відсів 120т. 309200   309200 

2610 

Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) згідно 
клопотання МКП на виплату зарплати по договорам ЦПХ по укладанню  тротуарної плитки 
по вул. Спортивній   25970 25970 

2610 

Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) згідно 
клопотання МКП на закупівлю новорічних прикрас +9004,40 грн; для оплати послуг з 
перевезенню бетону +45970   54970,40 54970,4 

3210 

Капітальні трансферти установам (організаціям), підприємствам КП МКП на придбання 
сонячних батарей   -9000,40 -9000,40 

7670 Внески до статутного капіталу суб"єктів господарювання   -71940 -71940 

3210 Капітальні трансферти установам (організаціям), підприємствам КП МКП на спецтехніку   -71940 -71940 

          

  РАЗОМ 978249 0 978249 

Видатки всього: 978249,00 

загальний фонд: 1057536,90 

спеціальний фонд:-79287,90 



Дякуємо за увагу 


