
У К Р А І Н А
М А Л О В И С К І В С Ь К А М І С Ь К А Р А Д А 

В И К О Н А В Ч И Й К О М І Т Е Т

від 27 серпня 2021 року
Р І Ш Е Н Н Я 

м. Мала Виска
№ 300

Про схвалення прогнозу бюджету 
Маловисківської міської територіальної 
громади на 2022-2024 роки

Керуючись статтями 140,142 Конституції України,статтею 75-1 
Бюджетного кодексу України,підпунктом 1 пункту «а» статті 28 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», на виконання Плану 
заходів щодо складання прогнозу бюджету Маловисвської міської 
територіальної громади на 2022-2024 роки,затвердженого розпорядженням 
Маловисківського міського голови від 12 липня 2021 року № 84/б
,виконавчий комітет Маловисківської міської ради,-

ВИРІШИВ:

1. Схвалити прогноз бюджету Маловисківської міської територіальної 
громади на 2022-2024 роки, що додається.

2. Фінансовому управлінню прогноз бюджету Маловисківської міської 
територіальної громади на 2022-2024 роки, схвалений Виконавчим комітетом 
Маловисківської міської ради, разом із фінансово-економічним 
обґрунтуванням подати для розгляду до Маловисківської міської ради.

3. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою.

Міський голова Юрій ГУЛЬДАС



ПРОГНОЗ
бюджету Маловисківської міської територіальної громади 

на 2022-2024 роки
1150200000 
(код бюджету)

І.Загальна частина

Прогноз бюджету Маловисківської міської територіальної громади на 
2022-2024 роки (далі-Прогноз) розроблено відповідно до статті 75-1 
Бюджетного кодексу України, діючого податкового та бюджетного кодексів 
України та інших законодавчих актів,що стосуються місцевих бюджетів та 
міжбюджетних трансфертів.

Показники Прогнозу сформовано на підставі положень Бюджетної 
Декларації на 2022-2024 роки,основних прогнозних макропоказників 
економічного і соціального розвитку України, схваленої постановою 
Кабінету Міністрів України від 31 травня 2021 року №548, а також на 
основі аналізу економічної ситуації,стану фінансового потенціалу,оцінки 
рівня розвитку економіки і соціальної сфери Маловисківської територіальної 
громади. Прогноз враховує положення Програми економічного і соціального 
розвитку Маловисківської міської ради на 2021 рік та місцевих галузевих 
програм на відповідний період, затверджених міською радою.

Прогноз є стратегічним документом планування показників бюджету 
міської територіальної громади на середньостроковий період і основою для 
складання проекту бюджету на 2022 рік.

Мета Прогнозу полягає у формуванні послідовної та передбачуваної 
бюджетної політики на рівні громади шляхом створення дієвого механізму 
управління бюджетним процесом, встановлення зв’язку між стратегічними 
цілями та можливостями бюджету в середньостроковій перспективі.

Для досягнення мети Прогнозу планується забезпечити виконання 
наступних завдань:

підвищення рівня доступності та якості публічних послуг;
забезпечення комфортності проживання мешканців громади;
прогнозування обсягів видатків,пов’язаних із продовженням вже 

існуючих програм та визначення наявності фінансового ресурсу для 
планування нових бюджетних програм;

можливість фінансування інвестиційних проектів,що мають термін 
реалізації більше одного року;

підвищення рівня результативності та ефективності видатків бюджету;
підвищення прозорості бюджетного процесу;
посилення бюджетної дисципліни та контролю за використанням 

бюджетних коштів;
підвищення рівня відповідальності учасників бюджетного процесу.
прогноз містить цілі державної політики у відповідній сфері 

діяльності,формування та/або реалізацію якої забезпечує головний



розпорядник коштів бюджету міської територіальної громади та показники їх 
досягнення на 2022-2024 роки у межах визначених граничних показників 
видатків та надання кредитів.

Виконання прогнозних показників бюджету в середньостроковому 
періоді дозволить:

реалізувати цілі державної політики та місцевого розвитку,включаючи 
покращення якості надання публічних послуг та комфортності проживання 
жителів громади;

забезпечити передбачуваність та послідовність бюджетної політики;
впровадити соціальні стандарти.
Можливими ризиками невиконання прогнозних показників можуть 

бути зростання тарифів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв на 
5відсотків і більше у порівнянні з показниками, що враховані у Прогнозі, 
невиконання прогнозних показників доходів бюджету , підвищення рівня 
інфляції.

ІІ. Основні прогнозні показники економічного та соціального 
розвитку.

Загальна площа міської територіальної громади становить 38 402,89 
га в т. ч. землі сільськогосподарського призначення -  32 626,42 га з них під 
лісами -  2 151,13 га. Основу економіки формують підприємства аграрного 
сектору. На території громади налічується 61 агроформування, з яких 
товариства,агрофірми,кооперативи - 6; фермерських господарств -  55, 
одноосібників -402 особи.

Господарства спеціалізуються на вирощуванні зернових технічних 
культур, протягом останніх років активно розвивається садівництво та 
овочівництво. Промислові підприємства на території ОТГ відсутні.

На території громади функціонує: 147 підприємств роздрібної 
торгівлі, серед яких найбільші -  магазин «Авілона», «Новий світ», «Монарх», 
«Реал» «Комфорт», «Промислові товари» , « Файно маркет», та інші.

На території є 13 аптек та аптечних пунктів, в т.ч. 3 ветеринарні аптеки, 
що забезпечують потреби населення в ліках. Крім цього, в місті 
функціонують 2 АЗС, 235 об’єктів побутового обслуговування, 1 ринок.

Послуги по централізованому водопостачанню та водовідведенню 
стічних вод з наступним їх очищенням надає КІІ «Мала Виска Водоканал» . 
Підприємство також надає послуги із збирання та вивезення твердих 
побутових відходів.

На території громади житлово - комунальні послуги надають: КП
«Мала Виска Водоканал», КП «Мала Виска МКП», КП «Мала Виска 
Житлово - експлуатаційна дільниця».



ІІІ. Загальні показники бюджету

Прогноз бюджету на 2022-2024 роки включає прогнозні показники 
бюджету громади за основними видами доходів,фінансування,видатків і 
кредитування,а також прогнозні показники за бюджетними програмами,які 
забезпечують протягом декількох років .

Зазначені показники є основою для складання головними 
розпорядниками бюджетних коштів планів своєї діяльності місцевих 
програм та формування показників проекту бюджету міської територіальної 
громади на 2022 рік.

Формування проекту бюджету на відповідний рік здійснюватиметься з 
урахуванням змін основних прогнозних показників економічного і 
соціального розвитку міської територіальної громади та змін нормативно- 
правової бази.

Обсяг ресурсу бюджету Маловисківської міської територіальної 
громади обраховано :

• на 2022 рік -  136 873,3 тис. грн.,
• на 2023 рік -145 843,3 тис. грн.
• на 2024 рік -  155 616,7 тис. грн.

Середньорічний темп росту надходжень та витрат складає 6%. 
Показники надходжень до бюджету та граничні показники витрат бюджету 
на 2022-2024 роки викладено у додатку 1 до проекту прогнозу бюджету 
міської територіальної громади.

ІУ. Показники доходів бюджету.

Прогноз дохідної частини бюджету міської територіальної громади 
розроблено відповідно до норм Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», Бюджетного та Податкового кодексів України, 
постано Кабінету міністрів України від 31.05.2021 року №5487»Про 
схвалення Бюджетної декларації на 2022-2024 роки», наказів Міністерства 
фінансів України від 23.06.2021 року №№3652Про затвердження 
методичних рекомендацій щодо здійснення підготовки пропозицій до 
прогнозу місцевого бюджету «, від 02.06.2021 року №314 «Про 
затвердження Типової форми прогнозу місцевого бюджету та Інструкції 
щодо його складання», основних прогнозних макропоказників 
економічного і соціального розвитку України та міської територіальної 
громади,рішень міської ради щодо встановлення місцевих податків і зборів.

З метою розширення податкової бази та залучення надходжень до 
бюджету міської територіальної громади визначено наступні пріоритетні 
завдання:

поліпшення умов для залучення інвестиційних ресурсів та за діяння 
земельного ресурсу громади;



сприяння розвитку підприємницької діяльності, покращення бізнес - 
клімату;

сприяння збільшенню виробництва продукції сільськогосподарськими 
товаровиробниками.

З метою більшого наповнення дохідної частини бюджету міської 
територіальної громади передбачається провести наступні заходи:

закінчити проведення в повному обсязі інвентаризації земельних 
ділянок; перегляд укладених договорів оренди земельних ділянок на 
предмет відповідності розміру орендної плати нормам Податкового кодексу 
України. Як результат, очікується більше за діяння земельного потенціалу 
міської територіальної громади для збільшення надходжень від плати за 
землю;

організувати реєстрацію фізичних осіб*підприємців у доступній 
формі у найкоротші терміни через міський ЦНАП з метою розширення 
сфери діяльності малого бізнесу та збільшення надходжень від сплати 
єдиного податку.

Показники доходів бюджету міської територіальної громади 
обраховані на основі існуючої податкової бази та викладені в додатку 2 до 
прогнозу бюджету.

Дохідна частина бюджету громади на 63 відсотки складається з 
податкових та неподаткових надходжень та на 37 відсотків з міжбюджетних 
трансфертів.

Основним бюджетоутворюючим податком залишається податок з 
доходів фізичних осіб,що сплачується податковими агентами із доходів 
платника податку у вигляді заробітної плати та податок на доходи фізичних 
осіб,що сплачується податковими агентами . із доходів платника податку 
інших,ніж заробітна плата.

Прогноз надходжень з податку на доходи фізичних осіб обраховано 
відповідно до ставки 18 відсотків оподаткування доходів фізичних осіб, 
прогнозованого підвищення розміру мінімальної заробітної плати та 
прожиткового мінімуму,та легалізації виплат заробітної плати. У 2022 році 
темп росту податку на доходи фізичних осіб прогнозується на рівні 9,1%; у
2023 році-4,5% та у 2024 році-6,8%.

Бюджетоутворюючим для громади є єдиний податок. Прогнозний 
обсяг єдиного податку на 2022-2024 роки обраховано з урахуванням 
вимог Податкового кодексу України, кількості платників єдиного податку 
на території міської територіальної громади, фактичних надходжень та з 
урахуванням ставок, що встановлені рішенням сесії Маловисківської 
міської ради від 02.07.2021 року №2321.У 2022 році прогнозується темп 
росту на рівні 9,2% ; у 2023 році - на 7,1 % та у 2024 році-на 6,8%.

Розрахунок прогнозних обсягів надходжень плати за землю на 2022-
2024 роки здійснено за підсумками фактичних надходжень за попередні 
періоди та за ставками, визначеними рішеннями міської ради від 02.07.2020 
року №2322 з урахуванням перегляду договорів оренди земельних ділянок 
в частині збільшення розміру орендної плати, поновлення строку дії



договорів оренди та з урахуванням застосування з 2024 року індексації 
нормативно-грошової оцінки земель населених пунктів та інших земель 
несільськогосподарського призначення відповідно вимог Податкового 
кодексу України. Темп росту з плати за землю прогнозується у 2022 році на 
рівні0,6%; у 2023 році -  4,8% та у 2024 році -  9,1%.

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, на 2022
2024 роки прогнозується з урахуванням ставок, визначених рішенням сесії 
міської ради від 25.06.2019 року №1599 та темпів зростання розміру 
мінімальної заробітної плати.

Прогнозні надходження акцизного податку на 2022-2024 роки 
розраховані на основі фактичних надходжень за ставкою 5 % в частині 
акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної 
торгівлі підакцизних товарів( пива, алкогольних напоїв,тютюнових виробів 
та ін..) та з урахуванням вимог діючого законодавства щодо спрямування 
частини акцизного податку з виробленого в Україні та ввезеного на митну 
територію України пального в розмірі 13,44% до бюджетів територіальних 
громад. Темпи росту акцизного податку прогнозуються у 2022 році на рівні 
0,1%; у 2023 році-3,0% та у 2024 році-0,1%.

V. Показники фінансування бюджету,показники місцевого 
боргу,гарантованого міською територіальною громадою боргу та 
надання місцевих гарантій.

Показники фінансування на 2022-2024 роки наведено у додатку 3 до 
Прогнозу.

Для здійснення капітальних видатків,спрямованих на зміцнення 
матеріально-технічної бази установ та закладів соціально-культурної 
сфери,житлово-комунального господарства та ін.. кошти спрямовуються із 
загального фонду до спеціального фонду бюджету міської територіальної 
громади.

На 2022-2024 роки в прогнозних розрахунках очікується спрямування 
на зазначені напрямки залишку коштів, що складається в бюджеті на 
початок бюджетного року та кошти від перевиконання дохідної частини 
бюджету міської територіальної громади.

В Прогнозі бюджету міської територіальної громади на 2022-2024 
відсутні показники внутрішнього та зовнішнього боргу( додаток 4 до 
Прогнозу).

Показники гарантованого міською територіальною громадою боргу і 
надання місцевих гарантій на 2022-2024 роки відсутні (додаток5).

VI. Показники видатків бюджету та надання кредитів бюджету.

Під час формування Прогнозу видаткової частини Маловисківської 
міської територіальної громади на середньостроковий період основним є



досягнення цілей державної політики в межах ресурсних можливостей 
бюджету територіальної громади,економне використання коштів за 
діючими бюджетними програмами.

Прогнозні показники видатків та кредитування бюджету 
Маловисківської міської територіальної громади на 2022-2024 роки 
відображені на підставі поданих головними розпорядниками коштів 
пропозицій до Прогнозу,а саме:

граничні показники видатків бюджету та надання кредитів з бюджету 
головним розпорядникам коштів(додаток 6);

граничні показники видатків бюджету за Типовою класифікацією 
видатків та кредитування місцевого бюджету (додаток 7).

При формування видаткової частини Прогнозу бюджету 
територіальної громади на 2022-2024 роки враховані прогнозні розміри 
мінімальної заробітної плати та посадового окладу працівника І тарифного 
розряду Єдиної тарифікаційної сітки відповідно до Бюджетної 
декларації,прийнятої ВРУ 15 липня 2021 року:

• мінімальна заробітна плата з 01 січня 2022року-6500грн; з 01 
жовтня 2022 року-6700 грн.;з 01 січня 2023 року -  7176 грн.;з 01 
січня 2024 року -  7665 грн;

• посадовий оклад працівника І тарифного розряду ЄТС з 01 січня 
2022 року -2893 грн.;з 01 жовтня 2022 року -  2982 грн.;з 01 
січня 2023 року -3193 грн.; з 01 січня 2024 року -  3411 грн.

Враховані обсяги видатків, що необхідні для забезпечення стабільної 
роботи установ та закладів соціально-культурної сфери, надання соціальних 
гарантій для мало захищених категорій громадян, підтримки в належному 
стані об’єктів житлово-комунального господарства,інших об’єктів 
інфраструктури міської територіальної громади, виконання в межах 
фінансових можливостей цільових (комплексних) програм.

При формування видаткової частини Прогнозу бюджету міської 
територіальної громади враховано вимоги статті 77 Бюджетного кодексу 
України щодо забезпечення потреби в коштах на оплату праці працівників 
бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України 
умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати, на проведення 
розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, 
водовідведення та послуги зв’язку, що споживаються бюджетними 
установами та некомерційними підприємствами охорони здоров’я.

VII. Бюджет розвитку.
Обсяги капітальних вкладень у розрізі інвестиційних проектів та 

показники бюджету розвитку за основними видами надходжень наведені у 
додатках 9,10.



Основним фінансовим джерелом реалізації видатків розвитку є 
передача коштів загального фонду до бюджету розвитку спеціального 
фонду міської територіальної громади.

Упродовж середньострокового періоду планується спрямування на 
зазначені напрямки залишків коштів, що складаються в бюджеті на 
початок бюджетного року та кошти від перевиконання дохідної частини 
бюджету міської територіальної громади.

УІІ. Взаємовідносини бюджету з іншими бюджетами.

Обсяги міжбюджетних трансфертів з інших бюджетів до бюджету 
міської територіальної громади на 2022-2024 роки (освітня субвенція, 
базова дотація) передбачаються на підставі Бюджетної декларації,прийнятої 
Верховною Радою України 15 липня 2021 року (додаток 11).

Передбачається отримання інших субвенцій від Злинської сільської 
територіальної громади (додаток 11).

УІІІ. Інші положення та показники прогнозу бюджету.

У Прогнозі бюджету Маловисківської міської територіальної громади 
на 2022-2024 роки відсутня інформація для заповнення додатків 
4»Показники місцевого боргу», 5 «Показники гарантованого Автономною 
Республікою Крим, обласною радою чи територіальною громадою міста 
боргу і надання місцевих гарантій» та 8 «Г раничні показники кредитування 
бюджету за Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування 
місцевого боргу».

Конкретні показники обсягів бюджету Маловисківської міської 
територіальної громади на 2022-2024 роки будуть уточнюватися залежно від 
законодавчих змін у податковій політиці, показників соціально -  
економічного розвитку громади та реальних можливостей бюджету на 
наступні роки.

Начальник фінансового управління Л.ПОХИЛА



Додаток 1
до Прогнозу бюджету 
Маловисківської міської 
територіальної громади 
на 2022-2024 роки

Загальні показники бюджету
11502000000
(код бюджету)

(грн)
№
з/п

Найменування показника 2020 рік 
(звіт)

2021 рік 
(затверджен 

о)

2022 рік 
(план)

2023 рік 
(план)

2024 рік 
(план)

1 2 3 4 5 6 7
І. Загальні граничні показники надходжень

1. Доходи (з міжбюджетними трансфертами), у тому числі: 100027446 131321166 136873282 145843282 155616682
Х загальний фонд 96303716 129138789 135257602 144105302 153878302
Х спеціальний фонд 3723730 2182377 1615680 1737980 1738380
2. Фінансування, у тому числі: 0 0 0 0 0
Х загальний фонд 0 0 0 0 0
Х спеціальний фонд 0 0 0 0 0
3. Повернення кредитів, у тому числі: 0 0 0 0 0
Х загальний фонд 0 0 0 0 0
Х спеціальний фонд 0 0 0 0 0
Х УСЬОГО за розділом І, у тому числі: 100027446 1313211166 136873282 145843282 155616682
Х загальний фонд 96303716 129138789 135257602 144105302 153878302
Х спеціальний фонд 3723730 2182377 1615680 1737980 1738380

ІІ. Загальні граничні показники видатків та надання кредитів
1. Видатки (з міжбюджетними трансфертами), у тому числі: 96298488 144728468 137567352 146620788 156399822



П р о д о вж ен н я  д о д атка  1

№
з/п

Найменування показника 2020 рік 
(звіт)

2021 рік 
(затверджен 

о)

2022 рік 
(план)

2023 рік 
(план)

2024 рік 
(план)

Х загальний фонд 26919183 140578131 135257602 144105302 153878302
Х спеціальний фонд 9379305 4150337 2309750 2515486 2521520
2. Надання кредитів у тому числі: 0 0 0 0 0
Х загальний фонд 0 0 0 0 0
Х спеціальний фонд 0 0 0 0 0
Х УСЬОГО за розділом ІІ, у тому числі: 96298488 144728468 137567352 146620788 156399822
Х загальний фонд 26919183 140578131 135257602 144105302 153878302
Х спеціальний фонд 9379305 4150337 2309750 2515486 25521520

2



Додаток 2
до Прогнозу бюджету 
Маловисківської міської 
територіальної громади 
на 2022-2024 роки

Показники доходів бюджету
11502000000
(код бюджету)

(грн)
Код Найменування показника 2020 рік 

(звіт)
2021 рік 

(затверджено)
2022 рік 
(план)

2023 рік 
(план)

2024 рік 
(план)

1 2 3 4 5 6 7
І. Доходи (без урахування міжбюджетних трансфертів)

Х Загальний фонд, у тому числі: 61527839 79782387 85547900 89642300 95493800
10000000 Податкові надходження, у тому числі: 60179398 78616807 84393250 88483100 94328840
11000000 Податки на доходи, податки на прибуток, податки на 

збільшення ринкової вартості 36822902 49442090 53970840 56400900 60231700

11010000 Податок та збір на доходи фізичних осіб 36820597 49442090 53970840 56400900 60231700

11010100
Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується 
податковими агентами, із доходів платника податку у 
вигляді заробітної плати

27872788 32002890 34937800 36016200 38461100

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

2168296 1792100 1955900 2094800 2237200

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

6087019 14137800 15429900 16525500 17649200

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

692494 1509300 1647240 1764400 1884200



Продовження додатка 2

Код Найменування показника 2020 рік 
(звіт)

2021 рік 
(затверджено)

2022 рік 
(план)

2023 рік 
(план)

2024 рік 
(план)

11020000 Податок на прибуток підприємств 2305 0 0 0 0

11020200 Податок на прибуток підприємств та фінансових 
установ комунальної власності 2305 0 0 0 0

13000000 Рентна плата за використання інших природних 
ресурсів 41180 39600 40200 40450 40600

13010000 Рентна плата за спеціальне використання лісових 
ресурсів 33303 31600 32400 32650 32800

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

13257 11300 12000 12200 12300

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)

20046 20300 20400 20450 20500

13030000 Рентна плата за користування надрами 7876 8000 7800 7800 7800

13030100
Рентна плата за користування надрами для 
видобування корисних копалин загальнодержавного 
значення

7876 8000 7800 7800 7800

14000000 Внутрішні податки на товари та послуги 5572927 5411300 5415000 5580000 5580000

14020000 Акцизний податок з вироблених в Україні 
підакцизних товарів (продукції) 791330 754000 755000 800000 800000

14021900 Пальне 791330 754000 755000 800000 800000

14030000 Акцизний податок з ввезених на митну територію 
України підакцизних товарів (продукції) 2763623 2659000 2660000 2780000 2780000

14031900 Пальне 2763623 2659000 2660000 2780000 2780000

14040000
Акцизний податок з реалізації суб”єктами 
господарювання роздрібної торгівлі підакцизних 
товарів

2017973 1998300 2000000 2000000 2000000

18000000 Місцеві податки 17742389 23723817 24967210 26461750 28476540
18010000 Податок на майно 8267625 11021717 11102410 11612550 12617700

18010100 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної 
ділянки, сплачений юридичними особами, які є 3917 4500 4410 4450 4500

2



Продовження додатка 2

Код Найменування показника 2020 рік 
(звіт)

2021 рік 
(затверджено)

2022 рік 
(план)

2023 рік 
(план)

2024 рік 
(план)

власниками об”єктів житлової нерумості

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

18121 18500 18000 18100 18200

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

130518 145000 140000 140000 140000

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

445630 416000 440000 450000 455000

18010500 Земельний податок з юридичних осіб 916000 989817 990000 1000000 1100000
18010600 Орендна плата з юридичних осіб 3221469 4200000 4200000 4300000 4500000
18010700 Земельний податок з фізичних осіб 1609316 2225100 2260000 2500000 2800000
18010900 Орендна плата з фізичних осіб 1816877 3022800 3050000 3200000 3600000
18011100 Транспортний податок з юридичних осіб 105777 0 0 0 0
18050000 Єдиний податок 9474764 12702100 13864800 14849200 15858840
18050300 Єдиний податок з юридичних осіб 217661 227100 247900 265500 283540
18050400 Єдиний податок з фізичних осіб 5135254 5779000 6308000 6755850 7215200

18050500

Єдиний податок з сільськогосподарських 
товаровиробників, у яких частка 
сільськогосподарського товаровиробництва за 
попередній податковий (звітний) рік дорівнює або 
перевищує 75 відсотків

4121849 6696000 7308900 7827850 8360100

20000000 Неподаткові надходження, у тому числі: 1347341 1165580 1154650 1159200 1165000
21000000 Доходи від власності та підприємницької діяльності 51065 4850 4850 5000 5500
21080000 Інші надходження 51065 4850 4850 5000 5500
21081100 Адміністративні штрафи та інші санкції 4461 4850 4850 5000 5500

21081500
Адміністративні штрафи та штрафні санкції за 
порушення законодавства у сфері виробництва та 
обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів

46604 0 0 0 0

22000000 Адміністративні збори та платежі, доходи від 
некомерційної господарської діяльності 1260749 1138850 1127920 1132320 1137620

22010000 Плата за надання адміністративних послуг 1240709 1120200 11110500 1114700 1119700

3



Продовження додатка 2

Код Найменування показника 2020 рік 
(звіт)

2021 рік 
(затверджено)

2022 рік 
(план)

2023 рік 
(план)

2024 рік 
(план)

22010300
Адміністративний збір за проведення державної 
реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб -  
підприємців та громадських формувань

0 1000 1000 1000 1000

22012500 Плата за надання інших адміністративних послуг 954118 881000 881000 885000 890000

22012600 Адміністративний збір за державну реєстрацію 
речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень 246371 213700 214000 214200 214200

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 
послуг

40220 24500 14500 14500 14500

22090000 Державне мито 20040 18650 17420 17620 17920

22090100
Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та 
оформлення документів, у тому числі за оформлення 
документів на спадщину і дарування

18374 16230 15000 15200 15500

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

1666 2420 2420 2420 2420

24000000 Інші неподаткові надходження 35527 21880 21880 21880 21880
24060000 Інші надходження 35527 21880 21880 21880 21880
24060300 Інші надходження 33787 21100 21100 21100 21100

24062200

Кошти за шкоду, що заподіяна на земельних ділянках 
державної та комунальної власності, які не надані у 
користування та не передані у власність. Внаслідок 
їхсамовільного зайняттяя.використання не за 
цільовим призначенням, зняття грунтового покриву 
(родючого)

1740 780 780 780 780

30000000 Доходи від операцій з капіталом, у тому числі: 1100 0 0 0 0
31000000 Доходи від продажу основного капіталу 1100 0 0 0 0
31010200 Кошти від реалізації безхазяйного майна, знахідок, 

спадкового майна, майна, одержаного 
територіальною громадою в порядку спадкування чи 
дарування, а також валбтні цінності і грошові кошти,

1100 0 0 0 0

4



Продовження додатка 2

Код Найменування показника 2020 рік 
(звіт)

2021 рік 
(затверджено)

2022 рік 
(план)

2023 рік 
(план)

2024 рік 
(план)

власники яких невідомі
Х Спеціальний фонд, у тому числі: 3723730 2182377 1615680 1737980 1738380

10000000 Податкові надходження, у тому числі: 21890 26295 24400 24770 24970
19000000 Інші податки та збори 21890 26295 24400 24770 24970
19010000 Екологічний податок 21890 26295 24400 24770 24970

19010100

Екологічний податок, який справляється за викиди в 
атмосферне повітря забрудюючих речовин 
стацірнарними джерелами забруднення ( за винятком 
викидів в атмосферне повітря двоокису вуглецю)

6814 9600 7680 8000 8200

19010200 Надходження від скидів забруднюючих речовин 
безпосередньо у водні об’єкти 4160 4920 4920 4920 4920

19010300

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

10916 11775 11800 11850 11850

20000000 Неподаткові надходження, у тому числі: 3701840 2156082 1591280 1713210 1713410
24000000 Інші неподаткові надходження 113616 33705 33710 33800 34000
24060000 Інші надходження 36986 33705 33710 33800 34000

24062100

Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням 
законодавства про охорону навколишнього 
природного середовища внаслідок господарської та 
іншої діяльності

36986 33705 33710 33800 34000

24170000 Надходження коштів пайової участі у розвитку 
інвраструктури населеного пункту 76629 0 0 0 0

25000000 Власні надходження бюджетних установ 3588224 2122377 1557570 1679410 1679410

25010000 Надходження від плати за послуги, що надаються 
бюджетними установами згідно із законодавством 707978 1897864 1333050 1454890 1454890

25010100 Плата за послуги, що надаються бюджетними 
установами згідно з їх основною діяльністю 645412 1869514 1308660 1430500 1430500

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

22830 3285 4330 4330 4330

25010400 Надходження бюджетних установ від реалізації в 39736 25066 20060 20060 20060
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Продовження додатка 2

Код Найменування показника 2020 рік 
(звіт)

2021 рік 
(затверджено)

2022 рік 
(план)

2023 рік 
(план)

2024 рік 
(план)

установленому порядку майна (крім нерухомого 
майна)

25020000 Інші джерела власних надходжень бюджетних 
установ 2880246 224513 224520 224520 224520

25020100 Благодійні внески, гранти та дарунки 2880246 157313 157320 157320 157320

25020200

Надходження, що отримують бюджетні установи від 
підпри ємств, організацій, фізичних осіб та від інших 
бюджетних установ для виконання цільових заходів, 
у тому числі заходів з відчуження для суспільних 
потреб земельних ділянок та розміщених на них 
інших об’єктів

0 67200 67200 67200 67200

Х УСЬОГО за розділом І, у тому числі: 65251569 81964764 87857650 92157786 98015320
Х загальний фонд 61527839 79782387 85547900 89642300 95493800
Х спеціальний фонд 3723730 2182377 2309750 2515486 2521520

ІІ. Трансферти з державного бюджету
Х Загальний фонд, у тому числі: 30849900 44638600 47537800 52291100 56212600

41020000 Дотації з державного бюджету, у тому числі: 2373400 3521200 2663500 3142800 3710400
41020100 Базова дотація 2373400 3521200 2663500 3142800 3710400
41030000 Субвенції з державного бюджету, у тому числі: 28476500 41117400 44874300 49148300 52502200
41033900 Освітня субвенція з державного бюджету місцевим 

бюджетам 26051900 41117400 44874300 49148300 52502200

41034200 Медична субвенція з державного бюджету місцевим 
бюджетам 2424600 0 0 0 0

Х Спеціальний фонд, у тому числі: 0 0 0 0 0
41020000 Дотації з державного бюджету 0 0 0 0 0
41030000 Субвенції з державного бюджету 0 0 0 0 0

Х УСЬОГО за розділом ІІ, у тому числі: 30849900 44638600 47537800 52291100 56212600
Х загальний фонд 30849900 44638600 47537800 52291100 56212600
Х спеціальний фонд 0 0 0 0 0

ІП. Трансферти з інших місцевих бюджетів
Х Загальний фонд, у тому числі: 3925976 4717802 2171902 2171902 2171902

41040000 Дотації з місцевих бюджетів, у тому числі: 2230400 1185500 0 0 0
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Продовження додатка 2

Код Найменування показника 2020 рік 
(звіт)

2021 рік 
(затверджено)

2022 рік 2023 рік 
(план) (план)

2024 рік 
(план)

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

2230400 1185500 0 0 0

41050000 Субвенції з місцевих бюджетів, у тому числі: 1695576 3532302 2171902 2171902 2171902
41051000 Субвенція з місцевого бюджету на здійснення 

переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів 
освітньої субвенції

0 1528920 1528920 1528920 1528920

41051100
Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку 
коштів освітньої субвеції, що утворився на початок 
бюджетного періоду

172550 0 0 0 0

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

200571 142982 142982 142982 142982

41051400
Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення 
якісної, сучасної та доступної зхагальної середньої 
освіти «нова українська школа» за рахунок 
відповідної субвенції з державного бюджету

502550 542354 0 0 0

41051500 Субвенція з місцевого бюджету на здійснення 
переданих видатків у сфері охорони здоров’я за 
рахунок коштів медичної субвенції

-17901 0 0 0 0

41053000 Субвенція з місцевого бюджету на проведення 
виборів депутатів місцевих рад та сільських, 
селищних, міських голів, зарахунок відповідної 
субвенціїз державного бюджету

872806 0 0 0 0

41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету -35000 1206200 500000 500000 500000
41055000 Субвенція з місцевого бюджету на здійснення 0 654200 0 0 0
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Продовження додатка 2

Код Найменування показника 2020 рік 
(звіт)

2021 рік 
(затверджено)

2022 рік 2023 рік 
(план) (план)

2024 рік 
(план)

підтримки окремих закладів та заходів у системі 
охорони здоров’я за рахунок відповідної субвенції з 
державного бюджету

Х Спеціальний фонд, у тому числі: 0 0 0 0 0
41040000 Дотації з місцевих бюджетів, у тому числі: 0 0 0 0 0
41050000 Субвенції з місцевих бюджетів, у тому числі: 0 0 0 0 0

Х УСЬОГО за розділом ІІІ, у тому числі: 3925976 4717802 2171902 2171902 2171902
Х загальний фонд 3925976 4717802 2171902 2171902 2171902
Х спеціальний фонд 0 0 0 0 0
Х РАЗОМ за розділами І, ІІ та ІІІ, у тому числі: 100027446 131321166 136873282 145843282 155616682
Х загальний фонд 96303716 129138789 135257602 144105302 153878302
Х спеціальний фонд 3723730 2182377 1615680 1737980 1738380
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Додаток 3
до Типової форми прогнозу 
місцевого бюджету 
(абзац третій розділу V)

Показники фінансування бюджету
11502000000
(код бюджету)

(грн)

Код Найменування показника
2020 рік 

(звіт)
2021 рік 

(затверджено)
2022 рік 
(план)

2023 рік 
(план)

2024 рік 
(план)

1 2 3 4 5 6 7
І. Ф ін ансув ан н я  за  ти пом  кред и тора

200000 В нутр іш нє ф інансування , у то м у  числі: 8 072 811,00 13 407 301,00 0,00 0,00 0,00
X загальний фонд 1 472 200,00 11 439 342,00 0,00 0,00 0,00
X спеціальний фонд 6 600 611,00 1 967 959,00 0,00 0,00 0,00
X У С Ь О ГО  за розд іл ом  І, у  то м у  числі: 8 072 811,00 13 407 301,00 0,00 0,00 0,00
X загал ь н и й  ф онд 1 472 200,00 11 439 342,00 0,00 0,00 0,00
X спец іал ь ни й  ф онд 6 600 611,00 1 967 959,00 0,00 0,00 0,00

ІІ. Ф ін ансув ан н я  за  ти пом  б о р го в о го  з о б о в ’язання

600000
Ф ін ансув ан н я  за актив н им и  о п ерац іям и , у том у  
числі:

8 072 811,00 13 407 301,00 0,00 0,00 0,00

X загальний фонд 1 472 200,00 11 439 342,00 0,00 0,00 0,00
X спеціальний фонд 6 600 611,00 1 967 959,00 0,00 0,00 0,00
X У С Ь О ГО  за розд іл ом  ІІ, у то м у  числі: 8 072 811,00 13 407 301,00 0,00 0,00 0,00
X загал ь н и й  ф онд 1 472 200,00 11 439 342,00 0,00 0,00 0,00
X спец іал ь ни й  ф онд 6 600 611,00 1 967 959,00 0,00 0,00 0,00

Начальник фінансового управління
(підпис)

Лариса ПОХИЛА
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ
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Додаток 4
до Типової форми прогнозу 
місцевого бюджету 
(абзац четвертий розділу V)

Показники місцевого боргу
11502000000
(код бюджету)

(грн)

Код Найменування показника
2020 рік 

(звіт)
2021 рік 

(затверджено)
2022 рік 
(план)

2023 рік 
(план)

2024 рік 
(план)

1 2 3 4 5 6 7
200000 В нутр іш ній  борг

X у національній валюті (грн) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
300000 Зов н іш н ій  борг

X в іноземній валюті 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X у національній валюті (грн) за курсом 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X У С Ь О ГО , у н ац іонал ь н ій  валю ті (грн) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Начальник фінансового управління Лариса ПОХИЛА
(підпис) Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ
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Додаток 5
до Типової форми прогнозу 
місцевого бюджету 
(абзац п'ятий розділу V)

Показники гарантованого Автономною Республікою Крим, обласною радою 
чи територіальною громадою міста боргу і надання місцевих гарантій

11502000000
(код бюджету)

№ з/п Найменування показника
2020 рік 

(звіт)
2021 рік 

(затверджено)
2022 рік 
(план)

2023 рік 
(план)

2024 рік 
(план)

1 2 3 4 5 6 7
І. Гарантов аний  б о р г (на кінець  періоду)

1. В нутр іш ній  борг
X у національній валюті (грн) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2. Зов н іш н ій  борг
X в іноземній валюті 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X у національній валюті (грн) за курсом 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X У С Ь О ГО  за розд іл ом  І, у  н ац іонал ь ній  валю ті (грн) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ІІ. Н ад ання м ісцеви х гарантій
1. О б сяг надання внутр іш ніх  гарантій
X у національній валюті (грн) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2. О б сяг надання зов н іш н іх  гарантій
X в іноземній валюті 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X у національній валюті (грн) за курсом 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X

У С Ь О ГО  за розд іл ом  і і , у н ац іонал ь ній  в а л ю їі
! ---- _̂________________________________________ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Начальник фінансового управління
(підпис)

Лариса ПОХИЛА
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ
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Додаток 6
до Типової форми прогнозу 
місцевого бюджету 
(абзац п'ятий розділу VI)

Г раничні показники видатків бюджету та надання кредитів з бюджету головним розпорядникам коштів
11502000000
(код бюджету)

(грн)
Код відомчої 
класифікації

Найменування головного розпорядника коштів 
місцевого бюджету

2020 рік 
(звіт)

2021 рік 
(затверджено)

2022 рік 
(план)

2023 рік 
(план)

2024 рік 
(план)

1 2 3 4 5 6 7
01 М ал о в и сків сь ка  м іська рада, у то м у  числі: 38 726 572 ,00 43 185 590 ,00 36 661 800,00 38 534  800,00 41 165 100,00
X загальний фонд 31 941 390,00 42 498 090,00 36 601 800,00 38 474 800,00 41 105 100,00
X спеціальний фонд 6 785 182,00 687 500,00 60 000,00 60 000,00 60 000,00

06
В ідд іл  осв іти , м олоді та  спорту  в икон ав чого  
ком ітету  М ал о в и ск ів сь ко ї м ісь ко ї ради  
К ір о в о гр ад с ь ко ї обл асті, у то м у  числі:

52 292 485 ,00 89 876 627,00 90 172 152,00 96 808 088,00 103 211 622,00

X загальний фонд 49 983 473,00 87 481 601,00 88 167 402,00 94 597 602,00 100 995 102,00
X спеціальний фонд 2 309 012,00 2 395 026,00 2 004 750,00 2 210 486,00 2 216 520,00

10
В ідд іл  культури  та  тур и зм у  М ал о в и сків сь ко ї 
м ісь ко ї ради К ір о в о гр ад с ь ко ї обл асті, у том у  
числі:

5 279 431 ,00 9 040 223,00 8 800 000,00 9 244 600,00 9 867 600,00

X загальний фонд 4 994 320,00 8 793 990,00 8 555 000,00 8 999 600,00 9 622 600,00
X спеціальний фонд 285 111,00 246 233,00 245 000,00 245 000,00 245 000,00

37
Ф ін ансо в е  упр ав л ін н я  М ал о в и с к ів с ь ко ї м ісь ко ї 
ради, у то м у  числі:

0,00 2 626 028,00 1 933 400 ,00 0,00 2 155 500 ,00

X загальний фонд 0,00 1 804 450,00 1 933 400,00 2 033 300,00 2 155 500,00
X спеціальний фонд 0,00 821 578,00 0,00 0,00 0,00
X У С Ь О ГО , у то м у  числі: 96 298 488 ,00 144 728 468 ,00 137 567 352,00 146 620 788,00 156 399 822,00
X загал ь н и й  ф онд 86 919 183,00 140 578 131,00 135 257 602,00 144 105 302,00 153 878 302,00
X спец іал ь ни й  ф онд 9 379 305,00 4 150 337,00 2 309 750,00 2 515 486 ,00 2 521 520 ,00

Начальник фінансового управління
(підпис)

Лариса ПОХИЛА
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ
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Додаток 7
до Типової форми прогнозу 
місцевого бюджету 
(абзац шостий розділу VI)

11502000000
(код бюджету)

Г раничні показники видатків бюджету
за Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету

(грн)

Код Найменування показника
2020 рік 

(звіт)
2021 рік 

(затверджено)
2022 рік 
(план)

2023 рік 
(план)

2024 рік 
(план)

1 2 3 4 5 6 7
0100 Д ерж ав н е  управл ін н я , у то м у  числі: 13 392 879,00 18 732 276,00 20 048 351,00 21 362 285,00 22 772 181,00

X загальний фонд 13 062 105,00 18 665 076,00 20 048 351,00 21 362 285,00 22 772 181,00
X спеціальний фонд 330 774,00 67 200,00 0,00 0,00 0,00

1000 О світа , у то м у  числі: 53 734 903,00 92 936 142,00 93 249 278,00 99 929 859,00 106 543 136,00
X загальний фонд 52 251 639,00 90 297 416,00 90 999 528,00 97 474 373,00 104 081 616,00
X спеціальний фонд 1 483 264,00 2 638 726,00 2 249 750,00 2 455 486,00 2 461 520,00

2000 О хо ро н а  зд о р о в 'я , у то м у  числі: 0,00 6 899 677,00 2 300 000,00 1 969 787,00 2 100 000,00
X загальний фонд 0,00 6 899 677,00 2 300 000,00 1 969 787,00 2 100 000,00
X спеціальний фонд 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3000
С о ц іал ь н и й  зах и с т та  соц іал ьн е заб езп еченн я , у 
том у  числі:

3 881 074,00 7 359 725,00 7 312 320,00 7 779 229,00 8 372 997,00

X загальний фонд 3 881 074,00 7 359 725,00 7 312 320,00 7 779 229,00 8 372 997,00
X спеціальний фонд 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4000 Кул ьтура і м истецтво , у то м у  числі: 2 316 567 ,00 4 747 113,00 4 316 287,00 4 634 748,00 4 945 297,00
X загальний фонд 2 229 071,00 4 744 580,00 4 316 287,00 4 634 748,00 4 945 297,00
X спеціальний фонд 87 496,00 2 533,00 0,00 0,00 0,00

5000 Ф ізи чн а  кул ьтура і спорт, у то м у  числі: 497 083,00 344 360,00 371 000,00 390 218,00 417 345,00
X загальний фонд 497 083,00 344 360,00 371 000,00 390 218,00 417 345,00
X спеціальний фонд 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6000 Ж и тл о в о -ко м ун ал ь н е  госп од арство , у то м у  числі: 11 495 651,00 11 529 114,00 0,00 10 239 686,00 10 913 836,00
X загальний фонд 9 045 110,00 11 529 114,00 9 674 751,00 10 239 686,00 10 913 836,00
X спеціальний фонд 2 450 541,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7000 Е кон ом ічна  д іял ь н ість , у то м у  числі: 6 328 548 ,00 1 051 800,00 235 365,00 0,00 275 030,00
X загальний фонд 1 423 227,00 424 300,00 235 365,00 254 976,00 275 030,00
X спеціальний фонд 4 905 321,00 627 500,00 0,00 0,00 0,00

8000 Інш а д іял ь н ість , у том у  числі: 51 919,00 260 000,00 60 000,00 60 000,00 60 000,00
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Код Найменування показника
2020 рік 

(звіт)
2021 рік 

(затверджено)
2022 рік 
(план)

2023 рік 
(план)

2024 рік 
(план)

X загальний фонд 0,00 200 000,00 0,00 0,00 0,00
X спеціальний фонд 51 919,00 60 000,00 60 000,00 60 000,00 60 000,00

9000 М іж б ю д ж етн і трансф ерти , у то м у  числі: 4 599 864,00 868 258,00 0,00 0,00 0,00
X загальний фонд, у тому числі: 4 529 874,00 113 880,00 0,00 0,00 0,00
X спеціальний фонд 69 990,00 754 378,00 0,00 0,00 0,00
X У С Ь О ГО , у то м у  числі: 96 298 488 ,00 144 728 465 ,00 137 567 352,00 146 620 788,00 156 399 822,00
X загал ь н и й  ф онд 86 919 183,00 140 578 128,00 135 257 602,00 144 105 302,00 153 878 302,00
X спец іал ь ни й  ф онд 9 379 305,00 4 150 337,00 2 309 750,00 2 515 486 ,00 2 521 520 ,00

Начальник фінансового управління
(підпис)

Лариса ПОХИЛА
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ
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Додаток 8
до Типової форми прогнозу 
місцевого бюджету 
(абзац сьомий розділу VI)

11502000000
(код бюджету)

Г раничні показники кредитування бюджету 
за Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету

(грн)

Код Найменування показника
2020 рік 

(звіт)
2021 рік 

(затверджено)
2022 рік 
(план)

2023 рік 
(план)

2024 рік 
(план)

1 2 3 4 5 6 7
8800 П ов ерн ен н я кред и тів , у то м у  числі: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

X загальний фонд 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X спеціальний фонд 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8800 Н ад ання кредитів , у то м у  числі: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X загальний фонд 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X спеціальний фонд 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8800 К ред и тув ан н я (резул ь тат), у то м у  числі: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X загал ь н и й  ф онд 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X спец іал ь ни й  ф онд 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Начальник фінансового управління
(підпис)

Лариса ПОХИЛА
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ
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Додаток 9
до Типової форми прогнозу 
місцевого бюджету 
(абзац третій розділу VII)

Показники бюджету розвитку
11502000000
(код бюджету)

(грн)

№ з/п Найменування показника
2020 рік 

(звіт)
2021 рік 

(затверджено)
2022 рік 
(план)

2023 рік 
(план)

2024 рік 
(план)

1 2 3 4 5 6 7
І. Н ад ход ж енн я бю д ж ету  розвитку

1. Кошти, що передаються із загального фонду бюджету 5 897 656,00 1 646 786,00 0,00 0,00 0,00
5. Інші надходження бюджету розвитку 76 629,00 0,00 0,00 0,00 0,00

У С Ь О ГО  за розд іл ом  І: 5 974 285,00 1 646 786,00 0,00 0,00 0,00
з них надходження до бюджетну розвитку (без 
урахування обсягів місцевих запозичень та 
капітальних трансфертів (субвенцій))

5 974 285,00 1 646 786,00 0,00 0,00 0,00

ІІ. В итрати  бю д ж ету  розвитку

1.
Кап італ ьні видатки  бю д ж ету  розвитку, у том у  
числі:

69 990,00 754 378,00 0,00 0,00 0,00

1.2. капітальні трансферти (субвенції) іншим бюджетам 69 990,00 754 378,00 0,00 0,00 0,00

2. Внески до статутного капіталу суб'єктів 
господарювання 3 665 382,00 428 000,00 0,00 0,00 0,00

5. Розроблення містобудівної документації 169 727,00 150 000,00 0,00 0,00 0,00
6. Інші видатки бюджету розвитку 1 732 564,00 0,00 0,00 0,00 0,00

У С Ь О ГО  за розд іл ом  М 5 637 663,00 1 332 378,00 0,00 0,00 0,00

Начальник фінансового управління
(підпис)

Лариса ПОХИЛА
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ
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Додаток 10
до Типової форми прогнозу 
місцевого бюджету 
(абзац четвертий розділу VП)

Обсяги капітальних вкладень місцевого бюджету у розрізі інвестиційних проектів
11502000000 
(код бюджету)

(грн)

К о д
П р о г р а м н о ї  

к л а с и ф ік а ц ії  

в и д а т к ів  т а  

к р е д и т у в а н н  

я  м іс ц е в о г о  

б ю д ж е т у

К о д  Т и п о в о ї  

п р о г р а м н о ї  

к л а с и ф ік а ц і ї  

в и д а т к ів  т а  

к р е д и т у в а н н  

я  м іс ц е в о г о  

б ю д ж е т у

Н а й м е н у в а н н я  г о л о в н о г о  р о з п о р я д н и к а  к о ш т ів  

м іс ц е в о г о  б ю д ж е т у  /  в ід п о в ід а л ь н о г о  в и к о н а в ц я ,  
н а й м е н у в а н н я  б ю д ж е т н о ї  п р о г р а м и  з г ід н о  з  Т и п о в о ю  

п р о г р а м н о ю  к л а с и ф ік а ц іє ю  в и д а т к ів  т а  

к р е д и т у в а н н я  м іс ц е в о г о  б ю д ж е т у

Н а й м е н у в а н н я  ін в е с т и ц ій н о г о  п р о е к т у

З а г а л ь н и й  

п е р іо д  р е а л із а ц ії  

п р о е к т у  

(р ік  п о ч а т к у  і 
з а в е р ш е н н я )

З а г а л ь н а
в а р т іс т ь

п р о е к т у

2 0 2 0  р ік  (з в іт )
2 0 2 1  р ік  

( з а т в е р д ж е н о )
2 0 2 2  р ік  (п л а н ) 2 0 2 3  р ік  (п л а н ) 2 0 2 4  р ік  (п л а н )

О ч ік у в а н и й  

р ів е н ь  

г о т о в н о с т і  

п р о е к т у  н а  

к ін е ц ь  2 0 2 4  

р о к у  (п л а н ) ,  %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 11 12

01 М а л о в и с к ів с ь к а  м іс ь к а  р а д а 2  7 0 3  1 6 6 ,0 0 2  7 0 3  1 6 6 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0

0117670 7670 Внески до статутного капіталу суб'єктів 
господарювання

Будівництво водопровідної мережі в м.Мала Виска 
Кіровоградської обл.

2020р. 1 819 166,00 1 819 166,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00

0117670 7670 Внески до статутного капіталу суб'єктів 
господарювання Придбання спецтехніки - дорожнього ремонтера 2020р. 884 000,00 884 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00

X X У С Ь О Г О X X 2  7 0 3  1 6 6 ,0 0 2  7 0 3  1 6 6 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0

Начальник фінансового управління
(підпис)

$pib1$
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ
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Додаток 11 
до Прогнозу бюджету 
Маловисківської міської 
територіальної громади 
на 2022-2024 роки

Показники міжбюджетних трансфертів з інших бюджетів
11502000000
(код бюджету)

(грн)
Код Класифікації доходу 
бюджету / код бюджету

Найменування трансферту /
найменування бюджету -  надавача міжбюджетного трансферту

2020 рік 
(звіт)

2021 рік 
(затверджено)

2022 рік 
(план)

2023 рік 
(план)

2024 рік 
(план)

1 2 3 4 5 6 7
I. Трансферти до загального фонду бюджету

41020100 Базова дотація 2373400 3521200 2663500 3142800 3710400
41033900 Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 26051900 41117400 44874300 49148300 52502200
41034200 Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 2424600 0 0 0 0
41040200 Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з 

державного бюджєету видатків з утримання закладів освіти та 
охорони здоров’я за рахунок відповідної додаткової дотації з 
державного бюджету

2230400 1185500 0 0 0

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

0 1528920 1528920 1528920 1528920

41051100 Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів 
освітньої субвеції, що утворився на початок бюджетного періоду

172550 0 0 0 0

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

200571 142982 142982 142982 142982

41051400 Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної 
та доступної зхагальної середньої освіти «нова українська школа» 
за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

502550 0 0 0 0

41051500 Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у 
сфері охорони здоров’я за рахунок коштів медичної субвенції

-17901 0 0 0 0



п р о до вж ен н я  д о д атк а  9

41053000 Субвенція з місцевого бюджету на проведення виборів депутатів 
місцевих рад та сільських, селищних, міських голів, зарахунок 
відповідної субвенціїз державного бюджету

872806 0 0 0 0

41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету -35000 1206200 500000 500000 500000
41055000 Субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих 

закладів та заходів у системі охорони здоров’я за рахунок 
відповідної субвенції з державного бюджету

0 654200 0 0 0

II. Трансферти до спеціального фонду бюджету
Х Спеціальний фонд, у тому числі: 0 0 0 0 0

41040000 Дотації з місцевих бюджетів 0 0 0 0 0
41050000 Субвенції з місцевих бюджетів 0 0 0 0 0

Х РАЗОМ за розділами I, II, у тому числі: 34775876 49356402 49709702 54463002 58384502
Х загальний фонд 34775876 49356402 49709702 54463002 58384502
Х спеціальний фонд 0 0 0 0 0
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Додаток 12
до Т ипової форми прогнозу
місцевого бюджету
(абзац четвертий розділу УШ)

Показники міжбюджетних трансфертів іншим бюджетам
11502000000 
(код бюджету)

(грн)
Код Програмної 

класифікації видатків 
та кредитування 

місцевого бюджету /

Код Типової 
програмної 

класифікації видатків 
та кредитування

Найменування трансферту /найменування бюджету -  
отримувача міжбюджетного трансферту

2020 рік
(звіт)

2021 рік
(затверджено)

2022 рік  
(план)

2023 рік 
(план)

2024 рік 
(план)

1 2 3 4 5 6 7 8
I. Трансф ерти  із загал ь но го  ф о нд у бю дж ету

0119130 9130

Д отац ія  з  м ісцевого  бю д ж ету на зд ій снення  
передани х з  д ерж ав н ого  бю дж ету вид атків  з  
утрим ання закл ад ів  освіти та  охорони зд о р о в 'я  
за рахунок в ід п ов ід н о ї д о д атко в о ї д о та ц ії з 
держ ав н ого  бю дж ету

375 480,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11314200000 Районний бюджет Новоукраїнського району 375 480,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0119410 9410
Субвенція з  м ісцевого  бю д ж ету на зд ій снення  
передани х вид атків  у  сф ері охорони зд о р о в 'я  за  
рахунок кош тів  м ед и чно ї субв енц ії

2 406 699,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11314200000 Районний бюджет Новоукраїнського району 2 406 699,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0119770 9770 Інші субв ен ц ії з  м ісцевого  бю дж ету 1 597 695,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11314200000 Районний бюджет Новоукраїнського району 1 597 695,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0119800 9800
Субвенція з  м ісцевого  бю д ж ету д ерж ав ном у  
бю д ж ету на виконання  програм  соц іал ьно- 
економ ічного  розвитку регіонів

150 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

99000000000 Державний бюджет 150 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3719770 9770 Інші субв ен ц ії з  м ісцевого  бю дж ету 0,00 13 880,00 0,00 0,00 0,00

11512000000 Бюджеі смолінської селищної іериіоріальної 0,00 13 880,00 0,00 0,00 0,00

3719800 9800
Суобвенція  з  м ісцевого  бю д ж ету д ерж ав ном у  
бю д ж ету на виконання  програм  соц іал ьно- 
економ ічного  розвитку регіонів

0,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00

99000000000 Державний бюджет 0,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00
11. Трансф ерти д о  спец іал ьного  ф о нд у бю дж ету

0119770 9770 Інші субв ен ц ії з  м ісцевого  бю дж ету 69 990,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11100000000 Обласний бюджет Кіровоградської області 69 990,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3719750 9750
Субвенція з  м ісцевого  бю д ж ету на 
сп івф інансування  інвестиційних проектів

0,00 684 378,00 0,00 0,00 0,00

11100000000 Обласний бюджет Кіровоградської області 0,00 684 378,00 0,00 0,00 0,00
3719770 9770 Інші субв ен ц ії з  м ісцевого  бю дж ету 0,00 70 000,00 0,00 0,00 0,00

11100000000 Обласний бюджет Кіровоградської області 0,00 70 000,00 0,00 0,00 0,00
X X РАЗОМ за  розд ілам и I, 11, у  то м у  числі: 4 599 864,00 868 258,00 0,00 0,00 0,00
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Код Програмної 
класифікації видатків 

та кредитування 
місцевого бюджету /

Код Типової 
програмної 

класифікації видатків 
та кредитування

Найменування трансферту /найменування бюджету -  
отримувача міжбюджетного трансферту

2020 рік
(звіт)

2021 рік
(затверджено)

2022 рік  
(план)

2023 рік 
(план)

2024 рік 
(план)

X X загальний  ф онд 4 529 874,00 113 880,00 0,00 0,00 0,00
X X спец іальний  ф онд 69 990,00 754 378,00 0,00 0,00 0,00

Начальник фінансового управління Лариса ПОХИЛА
(підпис) Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ
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У К Р А І Н А
М А Л О В И С К І В С Ь К А М І С Ь К А Р А Д А 

В И К О Н А В Ч И Й К О М І Т Е Т

від 27 серпня 2021 року

Р І Ш Е Н Н Я

м. Мала Виска
№ 301

Про надання повної цивільної 
дієздатності та припинення 
піклування над дитиною

Виходячи з інтересів дитини, розглянувши заяву та подані документи 
неповнолітньої Рибкіної Лілії Василівни, 26.11.2003 року, щодо надання їй 
повної цивільної дієздатності, встановлено, що вона має малолітню дитину, 
Кирдан Максима Романовича, 17.09.2020 року.

Враховуючи вищевикладене, письмову згоду піклувальника гр. 
Рибкіної Світлани Василівни, 01.01.1958 року народження, на надання їй 
повної цивільної дієздатності, рішення Комісії з питань захисту прав дитини 
Маловисківської міської ради (витяг з протоколу № 6 від 19 серпня 2021 
року), керуючись п.п. 4, п. “б”, ч. 1 статті 34, п. 6 статті 59 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», п. 2 статті 35, статтею 56, п.п. 3, п. 
1, статті 77 Цивільного кодексу України, п. 50 Порядку провадження 
органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 866 від 24 вересня 
2008 року «Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із 
захистом прав дитини», враховуючи рішення органу опіки та піклування, 
письмову згоду піклувальника дитини та клопотання служби у справах дітей 
Маловисківської міської ради, з метою захисту прав та інтересів 
неповнолітньої дитини виконавчий комітет Маловисківської міської ради -

ВИРІШИВ:

1. Надати повну цивільну дієздатність Рибкіній Лілії Василівні,
26.11.2003 року народження, у зв’язку з народженням дитини Кирдан 
Максима Романовича, 17.09.2020 року народження (свідоцтво про 
народження дитини серії І-ОЛ № 251045 від 24.09.2021).



2. Припинити піклування над Рибкіною Лілією Василівною, 26.11.2003 
року народження, та звільнити від обов’язків піклувальника Рибкіну 
Світлану Василівну, 01.01.1958 року народження.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 
голови з питань діяльності виконавчих органів ради Жовтило А.В.

Міський голова Юрій ГУЛЬДАС



У К Р А І Н А
М А Л О В И С К І В С Ь К А М І С Ь К А Р А Д А 

В И К О Н А В Ч И Й К О М І Т Е Т

Р І Ш Е Н Н Я

від 27 серпня 2021 року № 302
м. Мала Виска

Про встановлення піклування та 
призначення піклувальника і 
затвердження висновку

Виходячи з інтересів дитини, відповідно до ст.ст. 243, 244, 247, 249 
Сімейного кодексу України, ст.ст. 55, 56, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 67 Цивільного 
кодексу України, п.п. 3, 40, 42, 57 - 60 Порядку провадження органами опіки 
та піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини, затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 № 866
«Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав 
дитини», розглянувши письмове звернення гр. Шемета Віктора 
Миколайовича 02.11.1961 року народження, яке надійшло 06.08.2021, № Ч- 
1549-П, до Маловисківської міської ради, про встановлення піклування над 
пасенком Чабаном Віктором Вікторовичем, 30.12.2003 року народження 
який залишився без батьківського піклування, у зв’язку зі смертю матері 
гр. Чабан Світлани Миколаївни, (свідоцтвом про смерть серії І-ОЛ № 299184, 
видане Маловисківським районним відділом державної реєстрації актів 
цивільного стану Південно-Східного міжрегіонального управління 
Міністерства юстиції (м. Дніпро), про що 12.10.2020 складено відповідний 
актовий запис № 231 та витягом з Державного реєстру актів цивільного стану 
громадян про народження із зазначенням відомостей про батька відповідно 
до частини першої статті 135 Сіцмейного кодексу України, рішення 
виконавчого комітету Маловисківської міської ради від 11.03.2021, № 99 
«Про надання Чабан В.В., 30.12.2003р.н., статусу дитини-сироти», і 
призначення гр. Шемета Віктора Миколайовича, 02.11.1961 року народження 
піклувальником, який проживає та зареєстрований за адресою: вулиця Лесі 
Українки, 88, село Паліївка, Новоукраїнського району, Кіровоградської 
області.

Беручи до уваги витяг з протоколу № 6 засідання Комісії з питань 
захисту прав дитини Маловисківської міської ради від 19 серпня 2021 року та



клопотання служби у справах дітей Маловисківської міської ради 
«Про встановлення піклування і призначення піклувальника» і затвердження 
висновку Комісії з питань захисту прав дитини виконавчого комітету 
Маловисківської міської ради від 19.08.2021, керуючись пп. 4 п. “б” ч. 1 ст. 
34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий 
комітет Маловисківська міської ради ,-

ВИРІШИВ:

4. Встановити піклування над Чабаном Віктором Вікторовичем
30.12.2003 року народження який набув статусу дітини-сироти, у 
відповідності до рішення виконавчого комітету Маловисківської міської 
ради від 11.03.2021, № 99 «Про надання Чабану В.В., 30.12.2003р.н., статусу, 
дитини-сироти».
5. Призначити гр. Шемета Віктора Миколайовича, 02.11.1961 року 
народження, піклувальником над Чабаном Віктором Вікторовичем,
30.12.2003 року народження.
6. Начальнику служби у справах дітей Маловисківської міської ради, 
ознайомити гр. Шемета Віктора Миколайовича, 02.11.1961 року народження, 
з умовами встановлення піклування, правами та обов’язками, що виникають 
при встановленні піклування.
7. За результатами розгляду питання на черговому засіданні Комісії з 
питань захисту прав дитини Маловисківської міської ради на основі витягу з 
протоколу засідання Комісії від 19 серпня 2021 року № 6, затвердити 
висновок Комісії з питань захисту прав дитини «Про доцільність 
встановлення піклування та призначення піклувальника» (згідно додатку 1).
8. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 
голови з питань діяльності виконавчих органів ради Жовтило А.В.

Міський голова Юрій ГУЛЬДАС



Додаток № 1
до рішення виконкому міської ради 
від 27 серпня 2021 року № 302

ВИСНОВОК
Комісії з питань захисту прав дитини Маловисківської міської ради 
про доцільність встановлення піклування над Чабаном Віктором 

Вікторовичем, 30.12.2003 року народження, і призначення піклувальника, 
гр. Шемета Віктора Миколайовича, 02.11.1961 року народження

На чергове засідання Комісії з питань захисту прав дитини 
Маловисківської міської ради від 19 серпня 2021 року, на підставі письмового 
звернення гр. Чабана Віктора Вікторовича, 30.12.2003 року народження, яке 
надійшло 06.08.2021, № Ч-1549-П, до Маловисківської міської ради та 
клопотання служби у справах дітей Маловисківської міської ради, винесено 
питання про доцільність встановлення піклування над Чабаном Віктором 
Вікторовичем, 30.12.2003 року народження, який залишився без 
батьківського піклування, у зв'язку зі смертю матері гр. Чабан Світлани 
Миколаївни, (свідоцтвом про смерть серії І-ОЛ № 299184, видане 
Маловисківським районним відділом державної реєстрації актів цивільного 
стану Південно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції 
(м. Дніпро), про що 12.10.2020 складено відповідний актовий запис № 231 та 
витягом з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про 
народження із зазначенням відомостей про батька відповідно до частини 
першої статті 135 Сіцмейного кодексу України, рішення виконавчого комітету 
Маловисківської міської ради від 11.03.2021, № 99 «Про надання Чабан В.В., 
30.12.2003р.н., статусу дитини-сироти», і призначення гр. Шемета Віктора 
Миколайовича, 02.11.1961 року народження піклувальником,

який проживає та зареєстрований за адресою: вулиця Лесі Українки, 88, 
село Паліївка, Новоукраїнського району, Кіровоградської області.

Громадянин гр. Шемет Віктор Миколайович, 02.11.1961 року 
народження, уродженець села Курортне, Бєлгород-Дністровського району, 
Одеської області, Україна.

Паспорт, серія ЕА 181058 , виданий Маловисківським РВ УМВС 
України в Кіровоградській області 01.10.1996 рік.

Громадянин України. Зареєстрований та проживає за адресою: вул. 
Лесі Українки, с. Паліївка, Новоукраїнський район, Кіровоградська область.



Не одружений.
На обліку управління соціального захисту Маловисківської районної 

державної адміністрації не перебуває, державні соціальні допомоги не 
отримує.

Відповідно до довідки департаменту інформаційних технологій за 
обліками МВС громадянин України гр. Шемет Віктор Миколайович,
02.11.1961 року народження, уродженець села Курортне, Білгород- 
Дністровський район, Одеської області, Україна на території України станом 
на 05.01.2021, не знятої чи не погашеної судимості не має та в розшуку не 
перебуває.

Згідно висновку стану здоров’я від 14.12.2020 медичні протипоказання 
не знайдено. Наркологічних, психіатричних захворювань у відповідності з 
поданою довідкою серії 12ЯЯТ № 036044 від 14.12.2020 та сертифікатом 
серії 10ААЖ № 042663 від 09.12.2020 не виявлено.

Протипоказання нарколога, психіатра відсутні.
У відповідності з довідкою з місця проживання про склад сім’ї від 

09.02.2021, № 128, та копією довідки про реєстрацію місця проживання 
особи № 8422500 від 09.02.2021р., гр. Шемет Віктор Миколайович,
02.11.1961 року народження, зареєстрований та проживає за адресою: вулиця 
Лесі Українки, 88, село Паліївка, Новоукраїнського району, Кіровоградської 
області, разом зі своїм пасинком Чабаном Віктором Вікторовичем 30.12.2003 
року народження.

Відповідно до довідки -  характеристики від 02.02.2021 № 126, 
наданої виконавчим комітетом Маловисківської міської ради, 
гр. Шемет Віктор Миколайович, 02.11.1961 року народження, який проживає 
та зареєстрована за адресою: вулиця Лесі Українки, 88, село Паліївка, 
Новоукраїнського району, Кіровоградської області, компрометуючі 
матеріали відносно гр. Шемета В.М., 02.11.1961р.н., відсутні.

Гр. Шемет Віктор Миколайович має власне житло на праві власності 
на підставі свідоцтва про право на спадщину за заповітом зареєстровано в 
реєстрі за №46 від 28.01.2019 року.

Встановлення піклування на підставі Довідки №32-21 про проходження 
навчання (курсу підготовки) кандидатів в опікуни, піклувальники, прийомні 
батьки, батьки-вихователі, усиновлювачі, видана Шемету Віктору 
Миколайовичу, 02 листопада 1961 р.н., що проживає за адресою: 
Кіровоградська область, Новоукраїнський район, Маловисківська міська 
територіальна громада, с. Паліївка, вул. Лесі Українки, 88 та рекомендований 
для включення до єдиного банку даних потенційних опікунів, 
піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів, усиновлювачів.

Бажання Шемета Віктора Миколайовича бути піклувальником 
зумовлена любов’ю до пасинка, прагненням підтримувати його по життю.

На підставі заяви гр. Шемета Віктора Миколайовича, 02.11.1961 року 
народження, від 11.02.2021, «Про тимчасове влаштування Чабана Віктора 
Вікторовича, 30.12.2003 року народження, до його сім’ї, який залишився без 
батьківського піклування», поданих документів та наказу начальника служби



у справах дітей Маловисківської міської ради, № 3/в від 12.02.2021 «Про 
тимчасове влаштування неповнолітнього Чабан В.В., 30.12.2003р.н. до сім’ї 
вітчима Шемет В.М., 02.11.1961 р.н.

Обстеживши умови проживання сім’ї гр. Шемет В.М., 02.11.1961 р.н., 
який зареєстрований та проживає за адресою: вулиця Лесі Українки, 88, село 
Паліївка, Новоукраїнського району, Кіровоградської області, враховуючи 
матеріальне забезпечення, статус сім’ї, взаємовідносини в сім’ї і відповідні 
документи.

Враховуючи думку дитини і те, що піклування встановлюється з метою 
забезпечення особистих немайнових прав та інтересів неповнолітнього. 
Опікун або піклувальник призначаються переважно з осіб, які перебувають у 
сімейних, родинних відносинах з підопічним, з урахуванням особистих 
стосунків між ними, можливості особи виконувати обов’язки опікуна чи 
піклувальників.

З умовами встановлення піклування, правами та обов’язками, що 
виникають при встановленні піклування, гр. Шемет Віктор Миколайович,
02.11.1961 року народження, ознайомлений.

Керуючись підпунктом 4 пункту б частини першої статті 34, статтею 40 
Закону України «Про місцеве самоврядування в України», статтями 55, 56, 
58, 59, 60, 61, 62, 63 Цивільного кодексу України, Правилами опіки та 
піклування, затвердженими наказом Державного комітету України у справах 
сім’ї та молоді, Міністерства освіти України, Міністерства охорони здоров’я 
України, Міністерства праці та соціальної політики України від 26.05.1999 
№ 34/166/131/88.

Комісія з питань захисту прав дитини виконавчого комітету 
Маловисківської міської ради, вважає за доцільне:
- встановити піклувальником над Чабаном Віктором Вікторовичем
30.12.2003 року народження;
- призначити піклувальником гр. Шемета Віктора Миколайовича,
02.11.1961 року народження.

Рекомендувати виконавчому комітету Маловисківської міської ради 
винести та затвердити рішення «Про встановлення піклування та 
призначення піклувальника і затвердження висновку» і затвердити висновок 
Комісії з питань захисту прав дитини Маловисківської міської ради.

Керуючий справами виконавчого комітету 
Маловисківської міської ради Людмила ЛИННИК



У К Р А І Н А
М А Л О В И С К І В С Ь К А М І С Ь К А Р А Д А 

В И К О Н А В Ч И Й К О М І Т Е Т

Р І Ш Е Н Н Я

від 27 серпня 2021 року № 303
м. Мала Виска

Про попередження Савіної І.М.,
21.07.1983р.н. за систематичне 
ухилення від виконання 
батьківських обов’язків та 
затвердження висновку Комісії з 
питань захисту прав дитини від 
19.08.2021

Розглянувши витяг з протоколу засідання Комісії з питань захисту прав 
дитини виконавчого комітету Маловисківської міської ради від 19.08.2021 № 
6, клопотання служби у справах дітей Маловисківської міської ради з 
питання, винесення попередження гр. Савіній Інні Михайлівні, 21.07.1983 
року народження, за систематичне ухилення від виконання ч. 2, ч. 3, ч. 4, ст. 
150, ч. 1, 155, ст. 180 Сімейного Кодексу України, батьківських обов’язків 
відносно дітей Савіної Ольги Вікторівни, 09.11.2004 року народження, 
Савіна Михайла Вікторовича, 17.11.2008 року народження, Савіної Антоніни 
Вікторівни, 15.03.2013 року народження.

Керуючись пп. 21 п. «б» ч. 1 ст. 34 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні» ч. 2, ч. 3, ч. 4, ст. 150, ч. 1, ст. 155, ст. 164, ст. 180 
Сімейного кодексу України, ст. 12 Закону України «Про охорону дитинства», 
«Конвенцією ООН про права дітей», постановою Кабінету Міністрів України 
від 24 вересня 2008 року № 866 «Питання діяльності органів опіки та 
піклування, пов’язаної із захистом прав дитини», положенням про Службу у 
справах дітей Маловисківської міської ради затвердженого рішенням сесії 
міської ради від 25 червня 2021 року № 698 та положенням про Комісію з 
питань захисту прав дитини, затвердженого рішенням сесії міської ради від 
27 квітня 2021 року № 494, з метою соціально-правового захисту малолітніх, 
виконавчий комітет Маловисківської міської ради -

ВИРІШИВ:

1. Попередити гр. Савіну Інну Михайлівну, 21.07.1983 року народження, 
за систематичне ухилення від виконання батьківських обов’язків, а саме, не



виконання ч. 2, ч. 3, ч. 4, ст. 150, ч. 1, ст. 155, ст. 180 Сімейного Кодексу 
України, піклування про дітей Савіну Ольгу Вікторівну, 09.11.2004 року 
народження, Савіна Михайла Вікторовича, 17.11.2008 року народження, 
Савіну Антоніну Вікторівну, 15.03.2013 року народження, їх станом 
здоров’я, фізичним, духовним та моральний розвитком, здобуття дітьми 
повної загальної середньої освіти, поваги до прав дітей та їх людської 
гідності, виховання в дусі поваги до прав та свобод інших людей, любові до 
своєї сім’ї та родини, свого народу, своєї Батьківщини, готування їх до 
самостійного життя і обов’язок батьків утримувати дітей, що у відповідності 
з ч. 4, ст. 155, п. 2, п. 4, ч. 1 ст. 164 Сімейного Кодексу України, є підставами, 
позбавлення батьківських прав у судовому порядку.
2. Встановити гр. Савіній Інні Михайлівні, 21.07.1983 року народження, 
термін у строк тридцяти робочих днів, починаючи з наступного дня 
проведення Комісії з питань захисту прав дитини, з метою усунення причин 
ухилення та неналежного виконання батьківських обов’язків, передбачених 
ч. 2, ч. 3, ч. 4, ст. 150, ч. 1, ст. 155, ст. 180 Сімейного Кодексу України та 
створення за місцем проживання у будинку 45а, по вулиці Петрича, село 
Паліївка, Новоукраїнського району, Кіровоградської області, належних умов 
для виховання, утримання та розвитку дитини.
3. У разі невиконання даного рішення, службі у справах дітей 
Маловисківської міської ради, порушити на черговому засіданні Комісії з 
питань захисту прав дитини Маловисківської міської ради, питання, про 
доцільність позбавлення гр. Савіної Інни Михайлівни, 21.07.1983 року 
народження, батьківських прав відносно дітей Савіної Ольги Вікторівни,
09.11.2004 року народження, Савіна Михайла Вікторовича, 17.11.2008 року 
народження, Савіної Антоніни Вікторівни, 15.03.2013 року народження, за 
ухилення від виконання ч. 2, ч. 3, ч. 4, ст. 150, ч. 1, ст. 155, ст. 180 Сімейного 
Кодексу України, що у відповідності з ч. 4, ст. 155, п. 2, п. 4, ч. 1 ст. 164 
Сімейного Кодексу України, є підставами, позбавлення батьківських прав у 
судовому порядку.
4. Затвердити висновок Комісії з питань захисту прав дитини 
Маловисківської міської ради від 18 серпня 2021 року «Про попередження 
гр. Свіної І.М., 21.07.1983р.н. за систематичне ухилення від виконання 
батьківських обов’язків» (згідно додатку 1).
5. Контроль за виконанням рішення покласти Контроль за виконанням 
рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності 
виконавчих органів ради Жовтило А.В.

Міський голова Юрій ГУЛЬДАС



Додаток № 1
до рішення виконкому 
міської ради від 27 серпня 
2021 року № 303

ВИСНОВОК
Комісії з питань захисту прав дитини Маловисківської міської ради

про попередження гр. Савіній Інні Михайлівні, 21.07.1983 року
народження,

за систематичне ухилення та невиконання батьківських обов’язків 
відношень дітей Савіної Ольги Вікторівни, 09.11.2004 року народження, 

Савіна Михайла Вікторовича, 17.11.2008 року народження,
Савіної Антоніни Вікторівни, 15.03.2013 року народження

На засідання комісії з питань захисту прав дитини Маловисківської 
міської ради 19 серпня 2021 року на підставі клопотання служби у справах 
дітей Маловисківської міської ради (далі - Служба), було винесено питання, 
щодо доцільності позбавлення батьківських прав гр. Савіної Інни 
Михайлівни, 21.07.1983 року народження, яка проживає за адресою: вулиця 
Петрича, 45а, місто Мала Виска, Кіровоградської області, за систематичне 
ухилення та невиконання ч. 2, ч. 3, ч. 4 ст. 150, ч. 1, 155, ст. 180 Сімейного 
Кодексу України, а саме: піклування про дітей, Савіну Ольгу Вікторівну,
09.11.2004 року народження, Савіна Михайла Вікторовича, 17.11.2008 року 
народження, Савіну Антоніну Вікторівну, 15.03.2013 року народження, їх 
фізичний, духовний та моральний розвиток, поваги до прав дітей та їх 
людської гідності, виховання в дусі поваги до прав та свобод інших людей, 
любові до своєї сім’ї та родини, свого народу, своєї Батьківщини, готування 
їх до самостійного життя і обов’язок батьків утримувати дітей, що у 
відповідності з п. 2, п. 4, ч. 1, ст. 164 Сімейного Кодексу України є 
підставами до позбавлення батьківських прав у судовому порядку.

За час спільного проживання гр. Савіної І.М., 21.07.1983р.н., гр. Савіна 
В.І., народилось четверо спільних дітей Савіна Людмила Вікторівна, 
24.07.2002р.н., Савіна Ольга Вікторівна, 09.11.2004р.н., Савін Михайло 
Вікторович, 17.11.2008р.н., Савіна Антоніна Вікторівна, 15.03.2013р.н..

У період часу з 2016 року по липень 2020 року гр. Савіна І.М. разом зі 
своїм чоловіком гр. Савіним В.І., систематично ухились від виконання 
батьківських обов’язків та вживали алкогольні напої.

16.07.2020, гр. Савін В.І. помер, а гр. Савіна І.М. продовжує ухились 
від виконання батьківських обов’язків та систематично вживати алкогольні 
напої.

Будинок сім’ї гр. Савіної І.М., розташований за адресою: вул. Петрича, 
45а, село Паліївка, Маловисківського району, Кіровоградської області. 
Складається з двох кімнат, вітальні та веранди. Санітарно-гігієнічні норми 
порушені, умови похрещені, не відповідають вимогам. Опалення пічне. 
Дрова відсутні. Світло відключене у зв’язку із, заборгованістю. Кімнати та



будинок потребують капітальних ремонтних робіт. Будинок знаходиться у 
аварійному стані, не придатний для проживання. Їжа відсутня. Присадибна 
ділянка відсутня. Підсобне господарство не ведеться. В будинку відсутні 
умови для виховання та проживання дітей. Водній з кімнат у наявності три 
ліжка для відпочинку дітей, один стіл, два стільці, шафа. У дітей в наявності 
літній, зимовий одяг та взуття у зношеному стані, деякі речі нові. Іграшки та 
меблі старі, розламані. Постільна білизна на ліжках в наявності, стара, 
зношена.

Діти влаштовані та навчаються у професійно-технічному училищі № 
16, м. Мала Виска, Паліївському НВК. Забезпечені книжками, зошитами, 
канцелярським приладдям.

Отримують відповідні щеплення та проходять щорічні медогляди.
Постійний заробіток у гр. Савіної І.М., відсутній.
Сім’я проживає за рахунок державної соціальної допомоги 

малозабезпеченим сім’ям. Допомоги по втраті годувальника сім’я не отримує 
у зв’язку із неподанням гр. Савіною І.М., відповідних документів. Кошти 
отримані за рахунок державної соціальної допомог використовуються для 
придбання їжі та одягу для дітей.

Більшу частину коштів отриманих під час тимчасових заробітків гр. 
Савіна І.М., використовує на власні потреби, а саме придбання алкогольних 
напоїв.

На обліку служби зайнятості у пошуках роботи ні гр. Савіна І.М., не 
перебувають.

Протягом 2016 - 2020 років з гр. Савіною І.М., неодноразово 
працівниками служби у справах сім’ї та дітей виконавчого комітету 
Маловисківської міської ради, представниками Паліївського старостату, 
інспектор Маловисківського відділу поліції, фельдшером Паліївського ФАПу 
проводились бесіди з питання виконання батьківських обов’язків та 
вживання алкогольних напоїв у присутності дітей.

Окрім цього, на засіданнях опікунської ради у 2017, 2018 роках та 
засіданнях Комісії з прав захисту дітей у 2019 році гр. Савіній І.М. та гр. 
Савіну В.І. було винесено попередження за порушення п. 2, п. 4, ст. 150, ст. 
180 Сімейного Кодексу України, а саме: піклування про дітей за ухилення та 
невиконання батьківських обов’язків по відношенню до дітей 
Савіної Л.В., 24.07.2002р.н., Савіної О.В., 09.11.2004р.н., Савіна М.В., 
17.11.2008р.н., Савіної А.В., 15.03.2013р.н., їх фізичний, духовний та 
моральний розвиток, і обов’язок батьків утримувати дітей та систематичне 
вживання алкогольних напоїв у присутності дітей.

Були встановлені терміни з метою покращення умов проживання дітей. 
У період яких гр. Савіна М.І. та гр. Савін В.І. покращували умови 
проживання дітей, але через деякий час гр. Савіна М.І. та гр. Савін В.І. 
повертались до свого звичного способу життя.

Враховуючи викладене вище та обставини, що гр. Савіна І.М., частково 
створили умови для утримання, виховання та розвитку дітей, керуючись ст.ст. 
164, 180 Сімейного кодексу України, ст. 12 Закону України «Про охорону 
дитинства», керуючись Конституцією України, Цивільним кодексами



України, «Конвенцією ООН про права дітей», Законами України «Про 
місцеве самоврядування», постановою Кабінету Міністрів України 
від 24 вересня 2008 року № 866 «Питання діяльності органів опіки та 
піклування, пов’язаної із захистом прав дитини», положенням про Службу у 
справах сім’ї та дітей виконавчого комітету міської ради затвердженого 
рішенням сесії міської ради від 26 грудня 2019 року № 1994 та положенням 
про Комісію з питань захисту прав дитини, затвердженого рішенням сесії 
міської ради від 28 лютого 2019 року № 1375 та змінами внесеними рішенням 
сесії міської ради від 30 травня 2019 року № 1529, з метою соціально- 
правового захисту прав малолітніх дітей.

Комісія з питань захисту прав дитини при виконавчому комітеті 
Маловисківської міської ради вважає за доцільне винести чергове 
попередження гр. Савіній Інні Михайлівні, 21.07.1983р.н., за ухилення та 
систематичне невиконання п. 2, п. 4, ст. 150, ст. 180 Сімейного Кодексу 
України, а саме, піклування про дітей, Савіну Ольгу Вікторівну, 09.11.2004 
року народження, Савіна Михайла Вікторовича, 17.11.2008 року народження, 
Савіну Антоніну Вікторівну, 15.03.2013 року народження, їх фізичний, 
духовний та моральний розвиток, поваги до прав дітей та їх людської 
гідності, виховання в дусі поваги до прав та свобод інших людей, любові до 
своєї сім’ї та родини, свого народу, своєї Батьківщини, готування їх до 
самостійного життя і обов’язок батьків утримувати дітей, що у відповідності 
з п. 2, п. 4, ч. 1, ст. 164 Сімейного Кодексу України є підставами до 
позбавлення батьківських прав у судовому порядку.

З метою покращення умов проживання та виховання дітей, встановити 
гр. Савіній Інні Михайлівні, 21.07.1983 року народження, випробувальний 
термін протягом тридцяти робочих днів, починаючи з наступного дня 
проведення Комісії з питань захисту прав дитини виконавчого комітету 
Маловисківськоїх міської ради.

Про результати повідомити службу у справах сім’ї та дітей виконавчого 
комітету Маловисківської міської ради.

У разі не виправлення ситуації, яка склалась в сім’ї гр. Савіної Інни 
Михайлівни, 21.07.1983 року народження, службі у справах сім’ї та дітей 
виконавчого комітету Маловисківської міської ради, вилучити дітей Савіну 
Ольгу Вікторівну, 09.11.2004 року народження, Савіна Михайла Вікторовича, 
17.11.2008 року народження, Савіну Антоніну Вікторівну, 15.03.2013 року 
народження з сім’ї матері.

На чергове засідання Комісії з питань захисту прав дитини виконавчого 
комітету Маловисківської міської ради, подати клопотання і винести питання, 
щодо доцільності позбавлення гр. Савіної Інни Михайлівни, 21.07.1983 року 
народження, батьківських прав відносно дітей Савіної Ольги Вікторівни,
09.11.2004 року народження, Савіна Михайла Вікторовича, 17.11.2008 року 
народження, Савіної Антоніни Вікторівни, 15.03.2013 року народження, за 
ухилення від виконання ч. 2, ч. 3, ч. 4, ст. 150, ч. 1, 155, ст. 180 Сімейного 
Кодексу України, що у відповідності з п. 2, п. 4, ч. 1 ст. 164 Сімейного 
Кодексу України є підставою позбавлення батьківських прав у судовому 
порядку.



Рекомендувати виконавчому комітету Маловисківської міської ради 
винести рішення «Про попередження гр. Савіної Інни Михайлівни, 
21.07.1983 року народження, за систематичне ухилення від виконання 
встановлення батьківських обов’язків відносно дітей» і затвердити висновок 
Комісії з питань захисту прав дитини виконавчого комітету Маловисківської 
міської ради.

Керуючий справами
виконавчого комітету
Маловисківської міської ради Людмила ЛИННИК



У К Р А І Н А
М А Л О В И С К І В С Ь К А М І С Ь К А Р А Д А 

В И К О Н А В Ч И Й К О М І Т Е Т

від 27 серпня 2021 року
Р І Ш Е Н Н Я 

м. Мала Виска
№ 304

Про повідомну реєстрацію змін до колективного 
договору КП «Мала Виска-МКП» укладеного між 
адміністрацією та трудовим колективом на 2019-2023 роки

Керуючись п.п.9 п.б ч.1 ст.34 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», Законом України «Про колективні договори і 
угоди», постановою Кабінету Міністрів України від 13 лютого 2013 року № 
115 «Про порядок повідомної реєстрації галузевих (міжгалузевих) і 
територіальних угод, колективних договорів», виконавчий комітет 
Маловисківської міської ради,-

ВИРІШИВ:

1. Провести повідомну реєстрацію змін до колективного договору між 
адміністрацією та трудовим колективом комунального підприємства «Мала 
Виска-МКП» на 2019-2023 роки.
2. Керуючому справами (секретарю) виконавчого комітету Маловисківської 
міської ради зробити напис на першій сторінці колективного договору на 
2019-2023 роки та внести в реєстр колективних договорів запис про 
повідомну реєстрації змін до колективного договору укладеного між 
адміністрацією та трудовим колективом підприємства «Мала Виска-МКП».
3. Контроль за виконанням рішення залишаю за собою.

Міський голова Юрій ГУЛЬДАС


