
 
Третя сесія 

Смолінської селищної ради 

восьмого скликання 

  Маловисківського району Кіровоградської області 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 22 грудня 2017 року        № 39 

 

смт. Смоліне  

 

Про селищний бюджет 

на 2018 рік 

 

На підставі пункту 23 статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в 

Україні", статті 43, 55, 64, 69-1, 77, 93, 101 Бюджетного кодексу України, Закону України 

"Про Державний бюджет України на 2018 рік", селищна рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Визначити на 2018 рік: 

доходи селищного бюджету у сумі 54 913,9 тис. грн., у тому числі доходи загального 

фонду селищного бюджету – у сумі 53 883,4 тис. грн., доходи спеціального фонду селищного 

бюджету – у сумі 1 030,5 тис. грн., згідно з додатком 1 до цього рішення; 

видатки селищного бюджету у сумі 54 913,9 тис. грн., у тому числі видатки загального 

фонду селищного бюджету – у сумі 51 713,4 тис. грн. та видатки спеціального фонду 

селищного бюджету – у сумі 3 200,5 тис. грн.; 

профіцит загального фонду селищного бюджету – у сумі 2 170,0 тис. грн. згідно з 

додатком 2 до цього рішення; 

дефіцит спеціального фонду селищного бюджету у сумі 2 170,0 тис. грн. згідно з 

додатком 2 до цього рішення. 

 

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів селищного 

бюджету на 2018 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно 

з додатком 3 до цього рішення. 

 

3. Визначити оборотний касовий залишок бюджетних коштів селищного бюджету у 

сумі 100,0 тис. грн.  

 

4. Затвердити на 2018 рік  міжбюджетні трансферти згідно з додатком 5 до цього 

рішення. 

 

5. Затвердити на 2018 рік: 

перелік об’єктів, фінансування яких буде здійснюватися за рахунок коштів бюджету 

розвитку селищного бюджету, згідно з додатком 6 до цього рішення; 

перелік природоохоронних заходів та об’єктів, фінансування яких буде здійснюватися 

за рахунок коштів охорони навколишнього природного середовища, згідно з додатком 7 до 

цього рішення. 
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Надати право селищній раді вносити і затверджувати зміни та доповнення до 

зазначених переліків об’єктів і заходів, обсягів їх фінансування та спів фінансування з 

подальшим затвердженням рішенням ради. 

 

6. Затвердити у складі видатків селищного бюджету кошти на реалізацію селищних 

програм у сумі 2 607,0 тис. грн. згідно з додатком 8 до цього рішення. 

 

7. Затвердити перелік захищених видатків загального фонду селищного бюджету на 

2018 рік за їх економічною структурою на:  

оплату праці працівників бюджетних установ; 

нарахування на заробітну плату; 

придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів; 

забезпечення продуктами харчування; 

оплату комунальних послуг та енергоносіїв; 

поточні трансферти населенню; 

поточні трансферти місцевим бюджетам; 

 

8. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право селищу 

отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, позики на покриття 

тимчасових касових розривів селищного бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених 

видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів 

єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за 

користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного 

періоду. 

 

9. Головним розпорядникам коштів селищного бюджету: 

1) під час складання та затвердження кошторисів підпорядкованих бюджетних 

установ забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на: 

оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених 

законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; 

проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, 

водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними 

установами; 

2) затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної 

бюджетної установи, виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань. 

 

10. Дозволити в процесі виконання селищного бюджету селищній раді протягом 2018 

року: 

1) за обгрунтованим поданням здійснювати перерозподіл видатків за економічною 

класифікацією у межах загального обсягу його бюджетних призначень по загальному та 

спеціальному фонду селищного бюджету; 

2) затвердити за погодженням з постійною комісією селищної ради з питань 

планування, фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестиційної діяльності 

та регуляторної політики розподіл залишку коштів загального та спеціального з наступним 

внесенням змін до рішення селищної ради про селищний бюджет; 

3) затверджувати обсяги субвенцій, що передаються селищному бюджету з інших 

місцевих бюджетів, з наступним внесенням змін до рішення селищної ради про селищний 

бюджет. 

 

11. Установити, що збільшення бюджетних призначень по загальному фонду на 

оплату праці працівників установ селищної ради, капітальні видатки по головних 

розпорядниках коштів селищного бюджету проводиться за рішенням сесії селищної ради. 
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 12. Рекомендувати виконавчому комітету селищної ради забезпечити у  2018 році 

виконання затверджених показників податкових і неподаткових надходжень загального та 

спеціального фондів селищного бюджету. 

 

 13. Надати право головному розпоряднику коштів відповідно до положень 

Бюджетного кодексу України та закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» 

укладати угоди: 

1) щодо отримання та надання субвенцій; 

2) на отримання короткотермінових позик для покриття тимчасових розривів, що 

виникають у процесі виконання селищного бюджету у розмірі 1/12 від 

затвердженої суми доходів загального фонду з установами Державного 

казначейства України, які направляти на захищенні видатки. 

 

14. Установити, що у загальному фонді обласного бюджету на 2018 рік: 

до доходів загального фонду належать надходження, визначені статтями 64,97,101 

Бюджетного кодексу України; 

джерелами формування загального фонду у частині фінансування є надходження, 

визначення статтею 72 Бюджетного кодексу України. 

 

15. Установити, що у спеціальному фонді обласного бюджету на 2018 рік джерелами 

формування спеціального фонду у частині: 

1) доходів є надходження, визначені статтями 69.1, 97, 101 Бюджетного кодексу 

України; 

2) фінансування є надходження, визначені статтями 71,72 Бюджетного кодексу 

України; 

3) кредитування є надходження, визначені статтею 69.1 Бюджетного кодексу України. 

 

16. Встановити, що додатки 1-8 до цього рішення є його невід’ємною частиною.  

 

17. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію селищної 

ради з питань планування, фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, 

інвестиційної діяльності та регуляторної політики. 

 

 

 

Селищний голова    М.М.Мазура 



Доходи Бюджет смт.Смоліне на 2018 рік

Додаток № 1 

(грн.)

отг смт Смоліне

до рішення Смолінської селищної ради

"Про селищний бюджет на 2018 рік"

Код Найменування згідно з класифікацією 

доходів бюджету

Загальний 

фонд

Спеціальний фонд

Всього в т.ч. бюджет 

розвитку

Всього

1 2 4 5 63

Податкові надходження  29532000,0010000000 3900,00 0,0029535900,00

Податки на доходи, податки на прибуток, 

податки на збільшення ринкової вартості  

23620500,0011000000 0,00 0,0023620500,00

Податок та збір на доходи фізичних осіб 23608300,0011010000 0,00 0,0023608300,00

Податок на доходи фізичних осіб, що 

сплачується податковими агентами, із доходів 

платника податку у вигляді заробітної плати

23236000,0011010100 0,00 0,0023236000,00

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

281900,0011010200 0,00 0,00281900,00

Податок на доходи фізичних осіб, що 

сплачується податковими агентами, із доходів 

платника податку інших ніж заробітна плата

15800,0011010400 0,00 0,0015800,00

Податок на доходи фізичних осіб, що 

сплачується фізичними особами за результатами 

річного декларування

74600,0011010500 0,00 0,0074600,00

Податок на прибуток підприємств  12200,0011020000 0,00 0,0012200,00

Податок на прибуток підприємств та 

фінансових установ комунальної власності 

12200,0011020200 0,00 0,0012200,00

Рентна плата та плата за використання 

інших природних ресурсів

352600,0013000000 0,00 0,00352600,00

Рентна плата за користування надрами 352600,0013030000 0,00 0,00352600,00

Рентна плата за користування надрами для 

видобування корисних копалин місцевого 

значення

352600,0013030200 0,00 0,00352600,00

Внутрішні податки на товари та послуги  1362500,0014000000 0,00 0,001362500,00

Акцизний податок з вироблених в Україні 

підакцизних товарів (продукції)

101600,0014020000 0,00 0,00101600,00

Пальне 101600,0014021900 0,00 0,00101600,00

Акцизний податок з ввезених на митну 

територію України підакцизних товарів 

(продукції) 

378700,0014030000 0,00 0,00378700,00

Пальне 378700,0014031900 0,00 0,00378700,00

Акцизний податок з реалізації суб`єктами 

господарювання роздрібної торгівлі 

підакцизних товарів

882200,0014040000 0,00 0,00882200,00

Місцеві податки 4196400,0018000000 0,00 0,004196400,00

Податок на майно 2257300,0018010000 0,00 0,002257300,00

Податок на нерухоме майно, відмінне від 

земельної ділянки, сплачений юридичними 

особами, які є власниками об`єктів житлової 

нерухомості

48900,0018010100 0,00 0,0048900,00



Код Найменування згідно з класифікацією 

доходів бюджету

Загальний 

фонд

Спеціальний фонд

Всього в т.ч. бюджет 

розвитку

Всього

1 2 4 5 63

Податок на нерухоме майно, відмінне від 

земельної ділянки, сплачений фізичними 

особами, які є власниками об`єктів житлової 

нерухомості

1500,0018010200 0,00 0,001500,00

Податок на нерухоме майно, відмінне від 

земельної ділянки, сплачений фізичними 

особами, які є власниками об`єктів нежитлової 

нерухомості

1300,0018010300 0,00 0,001300,00

Податок на нерухоме майно, відмінне від 

земельної ділянки, сплачений юридичними 

особами, які є власниками об`єктів нежитлової 

нерухомості

368800,0018010400 0,00 0,00368800,00

Земельний податок з юридичних осіб  623400,0018010500 0,00 0,00623400,00

Орендна плата з юридичних осіб  838300,0018010600 0,00 0,00838300,00

Земельний податок з фізичних осіб  52100,0018010700 0,00 0,0052100,00

Орендна плата з фізичних осіб  312600,0018010900 0,00 0,00312600,00

Транспортний податок з фізичних осіб 10400,0018011000 0,00 0,0010400,00

Єдиний податок  1939100,0018050000 0,00 0,001939100,00

Єдиний податок з юридичних осіб 107400,0018050300 0,00 0,00107400,00

Єдиний податок з фізичних осіб 1201700,0018050400 0,00 0,001201700,00

Єдиний податок з сільськогосподарських 

товаровиробників, у яких частка 

сільськогосподарського товаровиробництва за 

попередній податковий (звітний) рік дорівнює 

або перевищує 75 відсотків

630000,0018050500 0,00 0,00630000,00

Інші податки та збори 0,0019000000 3900,00 0,003900,00

Екологічний податок 0,0019010000 3900,00 0,003900,00

Надходження від викидів забруднюючих 

речовин в атмосферне повітря стаціонарними 

джерелами забруднення 

0,0019010100 800,00 0,00800,00

Надходження від скидів забруднюючих речовин 

безпосередньо у водні об`єкти 

0,0019010200 3000,00 0,003000,00

Надходження від розміщення відходів у 

спеціально відведених для цього місцях чи на 

об`єктах, крім розміщення окремих видів 

відходів як вторинної сировини 

0,0019010300 100,00 0,00100,00

Неподаткові надходження  166900,0020000000 1026600,00 0,001193500,00

Доходи від власності та підприємницької 

діяльності  

4100,0021000000 0,00 0,004100,00

Інші надходження  4100,0021080000 0,00 0,004100,00

Адміністративні штрафи та інші санкції 4100,0021081100 0,00 0,004100,00

Адміністративні збори та платежі, доходи від 

некомерційної господарської діяльності 

162800,0022000000 0,00 0,00162800,00

Плата за надання адміністративних послуг 154700,0022010000 0,00 0,00154700,00

Плата за надання інших адміністративних послуг 16600,0022012500 0,00 0,0016600,00

Адміністративний збір за державну реєстрацію 

речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень

138100,0022012600 0,00 0,00138100,00

Державне мито  8100,0022090000 0,00 0,008100,00



Код Найменування згідно з класифікацією 

доходів бюджету

Загальний 

фонд

Спеціальний фонд

Всього в т.ч. бюджет 

розвитку

Всього

1 2 4 5 63

Державне мито, що сплачується за місцем 

розгляду та оформлення документів, у тому 

числі за оформлення документів на спадщину і 

дарування  

6400,0022090100 0,00 0,006400,00

Державне мито, пов`язане з видачею та 

оформленням закордонних паспортів (посвідок) 

та паспортів громадян України  

1700,0022090400 0,00 0,001700,00

Інші неподаткові надходження  0,0024000000 100,00 0,00100,00

Інші надходження  0,0024060000 100,00 0,00100,00

Грошові стягнення за шкоду, заподіяну 

порушенням законодавства про охорону 

навколишнього природного середовища 

внаслідок господарської та іншої діяльності 

0,0024062100 100,00 0,00100,00

Власні надходження бюджетних установ  0,0025000000 1026500,00 0,001026500,00

Надходження від плати за послуги, що 

надаються бюджетними установами згідно із 

законодавством 

0,0025010000 1026500,00 0,001026500,00

Плата за послуги, що надаються бюджетними 

установами згідно з їх основною діяльністю 

0,0025010100 852500,00 0,00852500,00

Плата за оренду майна бюджетних установ  0,0025010300 174000,00 0,00174000,00

Доходи від операцій з капіталом  1100,0030000000 0,00 0,001100,00

Надходження від продажу основного 

капіталу  

1100,0031000000 0,00 0,001100,00

Кошти від реалізації скарбів, майна, 

одержаного державою або територіальною 

громадою в порядку спадкування чи 

дарування, безхазяйного майна, знахідок, а 

також валютних цінностей і грошових 

коштів, власники яких невідомі 

1100,0031010000 0,00 0,001100,00

Кошти від реалізації безхазяйного майна, 

знахідок, спадкового майна, майна, одержаного 

територіальною громадою в порядку 

спадкування чи дарування, а також валютні 

цінності і грошові кошти, власники яких 

невідомі  

1100,0031010200 0,00 0,001100,00

29700000,00 1030500,00 0,0030730500,00Разом доходів

Офіційні трансферти  24183400,0040000000 0,00 0,0024183400,00

Від органів державного управління  24183400,0041000000 0,00 0,0024183400,00

Субвенції  з державного бюджету місцевим 

бюджетам

20111100,0041030000 0,00 0,0020111100,00

Освітня субвенція з державного бюджету 

місцевим бюджетам

12295500,0041033900 0,00 0,0012295500,00

Медична субвенція з державного бюджету 

місцевим бюджетам

7815600,0041034200 0,00 0,007815600,00

Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим 

бюджетам

4072300,0041040000 0,00 0,004072300,00



Код Найменування згідно з класифікацією 

доходів бюджету

Загальний 

фонд

Спеціальний фонд

Всього в т.ч. бюджет 

розвитку

Всього

1 2 4 5 63

Дотація з місцевого бюджету на здійснення 

переданих з державного бюджету видатків з 

утримання закладів освіти та охорони здоров`я 

за рахунок відповідної додаткової дотації з 

державного бюджету

4072300,0041040200 0,00 0,004072300,00

53883400,00 1030500,00 0,0054913900,00Всього доходів

Селищний голова Мазура М.М.



Фінансування Бюджет смт.Смоліне на 2018 рік

Додаток № 2

(грн.)

отг смт Смолiне

до рішення Смолінської селищної ради

"Про селищний бюджет на 2018 рік"

Код Найменування згідно з класифікацією 

фінансування бюджету

Загальний 

фонд
Всього

в т.ч. 

бюджет 

розвитку

Всього

Спеціальний фонд

1 2 4 5 63

Внутрішнє фінансування200000 -2170000,00 2170000,00 2170000,000,00

Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів208000 -2170000,00 2170000,00 2170000,000,00

На початок періоду208100 1194748,07 307155,06 140560,001501903,13

На кінець періоду208200 1194748,07 307155,06 140560,001501903,13

Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету 

розвитку (спеціального фонду)

208400 -2170000,00 2170000,00 2170000,000,00

Фінансування за активними операціями600000 -2170000,00 2170000,00 2170000,000,00

Зміни обсягів бюджетних коштів602000 -2170000,00 2170000,00 2170000,000,00

На початок періоду602100 1194748,07 307155,06 140560,001501903,13

На кінець періоду602200 1194748,07 307155,06 140560,001501903,13

Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету 

розвитку (спеціального фонду)

602400 -2170000,00 2170000,00 2170000,000,00

Селищний голова Мазура М.М.



РОЗПОДІЛ

Додаток № 3

(грн.)

отг смт Смоліне

видатків Бюджет смт.Смоліне на 2018 рік

до рішення Смолінської селищної ради

"Про селищний бюджет на 2018 рік"

Загальний фонд

Всього

видатки 

споживанн

я
оплата 

праці

комунальні

 послуги 

та 

енергоносії

видатки 

розвитку
РАЗОМ

Спеціальний фонд

бюджет 

розвитку

з них

Всього

видатки 

споживанн

я
оплата 

праці

комунальні

 послуги 

та 

енергоносії

видатки 

розвитку

з них

5 6 7 8 9 161510 11 12 13 14

з них

Найменування головного розпорядника, 

відповідального виконавця, бюджетної 

програми або напряму видатків

згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Код 

програмної 

класифікац

ії видатків 

та 

кредитуван

ня 

місцевих 

бюджетів1

Код 

ТПКВКМБ 

/

ТКВКБМС

2

Код 

ФКВКБ3

41 2 3

10303100,00 12626600,0010303100,00 4883800,00 838190,00 0,00 2323500,00 310400,00 0,00 0,00 2013100,00 1512600,00Апарат (секретаріат) місцевої ради 

(Верховної Ради Автономної 

Республіки Крим, обласних, 

Київської та Севастопольської 

міських рад, районних рад і рад міст 

обласного та республіканського 

Автономної Республіки Крим, 

районного значення, селищних, сільс

00100000

10303100,00 12626600,0010303100,00 4883800,00 838190,00 0,00 2323500,00 310400,00 0,00 0,00 2013100,00 1512600,00Апарат (секретаріат) місцевої ради 

(Верховної Ради Автономної 

Республіки Крим, обласних, 

Київської та Севастопольської 

міських рад, районних рад і рад міст 

обласного та республіканського 

Автономної Республіки Крим, 

районного значення, селищних, сільс

00110000

4562980,00 4682980,004562980,00 3234400,00 444980,00 0,00 120000,00 120000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Організаційне, інформаційно-

аналітичне та матеріально-технічне 

забезпечення діяльності обласної 

ради, районної ради, районної у 

місті ради (у разі її створення), 

міської, селищної, сільської рад

01500110150 0111

1055750,00 1555750,001055750,00 567200,00 19250,00 0,00 500000,00 0,00 0,00 0,00 500000,00 0,00Інша діяльність у сфері державного 

управління

01800110180 0133

326700,00 334700,00326700,00 264500,00 0,00 0,00 8000,00 8000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Надання соціальних та 

реабілітаційних послуг громадянам 

похилого віку, особам з 

інвалідністю, дітям з інвалідністю в 

установах соціального 

обслуговування

31000113100 0

326700,00 334700,00326700,00 264500,00 0,00 0,00 8000,00 8000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Забезпечення соціальними послугами 

за місцем проживання громадян, які не 

здатні до самообслуговування у зв`язку 

з похилим віком, хворобою, 

інвалідністю

31040113104 1020



Загальний фонд

Всього

видатки 

споживанн

я
оплата 

праці

комунальні

 послуги 

та 

енергоносії

видатки 

розвитку
РАЗОМ

Спеціальний фонд

бюджет 

розвитку

з них

Всього

видатки 

споживанн

я
оплата 

праці

комунальні

 послуги 

та 

енергоносії

видатки 

розвитку

з них

5 6 7 8 9 161510 11 12 13 14

з них

Найменування головного розпорядника, 

відповідального виконавця, бюджетної 

програми або напряму видатків

згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Код 

програмної 

класифікац

ії видатків 

та 

кредитуван

ня 

місцевих 

бюджетів1

Код 

ТПКВКМБ 

/

ТКВКБМС

2

Код 

ФКВКБ3

41 2 3

370300,00 370300,00370300,00 254500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Здійснення соціальної роботи з 

вразливими категоріями населення

31200113120 0

370300,00 370300,00370300,00 254500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Утримання та забезпечення діяльності 

центрів соціальних служб для сім`ї, 

дітей та молоді

31210113121 1040

10000,00 10000,0010000,00 8300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Організація та проведення 

громадських робіт

32100113210 1050

244800,00 244800,00244800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Інші заклади та заходи32400113240 0

244800,00 244800,00244800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Інші заходи у сфері соціального 

захисту і соціального забезпечення

32420113242 1090

306600,00 307100,00306600,00 203200,00 56100,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00Забезпечення діяльності бібліотек40300114030 0824

487250,00 488250,00487250,00 284700,00 27550,00 0,00 1000,00 1000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Забезпечення діяльності палаців i 

будинків культури, клубів, центрів 

дозвілля та iнших клубних закладів

40600114060 0828

20000,00 130000,0020000,00 0,00 0,00 0,00 110000,00 0,00 0,00 0,00 110000,00 110000,00Утримання та ефективна 

експлуатація об`єктів житлово-

комунального господарства

60100116010 0

20000,00 130000,0020000,00 0,00 0,00 0,00 110000,00 0,00 0,00 0,00 110000,00 110000,00Забезпечення діяльності водопровідно-

каналізаційного господарства

60130116013 0620

735720,00 855720,00735720,00 67000,00 290310,00 0,00 120000,00 120000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Організація благоустрою населених 

пунктів

60300116030 0620

0,00 150000,000,00 0,00 0,00 0,00 150000,00 0,00 0,00 0,00 150000,00 150000,00Розроблення схем планування та 

забудови територій (містобудівної 

документації)

73500117350 0443

500000,00 1050000,00500000,00 0,00 0,00 0,00 550000,00 0,00 0,00 0,00 550000,00 550000,00Утримання та розвиток 

транспортної інфраструктури

74400117440 0

500000,00 1050000,00500000,00 0,00 0,00 0,00 550000,00 0,00 0,00 0,00 550000,00 550000,00Утримання та розвиток інших об`єктів 

транспортної інфраструктури

74420117442 0456

0,00 582400,000,00 0,00 0,00 0,00 582400,00 57400,00 0,00 0,00 525000,00 525000,00Інша економічна діяльність76900117690 0

0,00 582400,000,00 0,00 0,00 0,00 582400,00 57400,00 0,00 0,00 525000,00 525000,00Інші заходи, пов`язані з економічною 

діяльністю

76930117693 0490

0,00 4000,000,00 0,00 0,00 0,00 4000,00 4000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Природоохоронні заходи за рахунок 

цільових фондів

83400118340 0540

1683000,00 1860600,001683000,00 0,00 0,00 0,00 177600,00 0,00 0,00 0,00 177600,00 177600,00Інші субвенції з місцевого бюджету97700119770 0180

32719700,00 33596700,0032719700,00 21168200,00 5565070,00 0,00 877000,00 877000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Орган з питань освіти і науки00600000

32719700,00 33596700,0032719700,00 21168200,00 5565070,00 0,00 877000,00 877000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Орган з питань освіти і науки00610000

1263320,00 1263320,001263320,00 961000,00 48900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Керівництво і управління у 

відповідній сфері у містах (місті 

Києві), селищах, селах, об`єднаних 

територіальних громадах

01600610160 0111



Загальний фонд

Всього

видатки 

споживанн

я
оплата 

праці

комунальні

 послуги 

та 

енергоносії

видатки 

розвитку
РАЗОМ

Спеціальний фонд

бюджет 

розвитку

з них

Всього

видатки 

споживанн

я
оплата 

праці

комунальні

 послуги 

та 

енергоносії

видатки 

розвитку

з них

5 6 7 8 9 161510 11 12 13 14

з них

Найменування головного розпорядника, 

відповідального виконавця, бюджетної 

програми або напряму видатків

згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Код 

програмної 

класифікац

ії видатків 

та 

кредитуван

ня 

місцевих 

бюджетів1

Код 

ТПКВКМБ 

/

ТКВКБМС

2

Код 

ФКВКБ3

41 2 3

7775250,00 8179250,007775250,00 4837900,00 1351710,00 0,00 404000,00 404000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Надання дошкільної освіти10100611010 0910

18707520,00 19140520,0018707520,00 12554300,00 2721880,00 0,00 433000,00 433000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Надання загальної середньої освіти 

загальноосвітніми навчальними 

закладами ( в т. ч. школою-дитячим 

садком, інтернатом при школі), 

спеціалізованими школами, 

ліцеями, гімназіями, колегіумами

10200611020 0921

3487030,00 3517030,003487030,00 1700000,00 1364100,00 0,00 30000,00 30000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Надання позашкільної освіти 

позашкільними закладами освіти, 

заходи із позашкільної роботи з 

дітьми

10900611090 0960

1486580,00 1496580,001486580,00 1115000,00 78480,00 0,00 10000,00 10000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Надання спеціальної освіти 

школами естетичного виховання 

(музичними, художніми, 

хореографічними, театральними, 

хоровими, мистецькими)

11000611100 0960

8690600,00 8690600,008690600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Орган з питань охорони здоров`я00700000

8690600,00 8690600,008690600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Орган з питань охорони здоров`я00710000

8690600,00 8690600,008690600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Спеціалізована стаціонарна 

медична допомога населенню

20200712020 0732

51713400,00 54913900,0051713400,00 26052000,00 6403260,00 0,00 3200500,00 1187400,00 0,00 0,00 2013100,00 1512600,00Усього  0

Селищний голова Мазура М.М.

1 Заповнюється у разі прийняття відповідною місцевою радою рішення про застосування програмно-цільового методу у бюджетному процесі.
Структура коду програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів зтверджена наказом Міністерства фінансів України від 02.12.2014 № 1195 (зі змінами).
2 Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу, затвердженої 
наказом Міністерства фінансів України від 02.12.2014 № 1195 (зі змінами).
3 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 14.01.2011 № 11 (зі змінами).



у тому числі: у тому числі:

цільові 

видатки на 

надання 

первинної 

медичної 

допомоги

за рахунок 

освітньої 

субвенції з 

державного 

бюджету

за рахунок 

додаткової 

дотації з 

державного 

бюджету

цільові 

видатки на 

надання 

первинної 

медичної 

допомоги

1 Смолінська ОТГ 4 072 300,00 12 295 500,00 7 815 600,00 1 413 000,00

2 Відділ освіти, культури, молоді та спорту 32 719 700,00 12 295 500,00 2 372 300,00

3 Маловисківський районний бюджет 1 413 000,00 1 413 000,00 30 000,00 162 700,00 27 300,00

4 ДЗ СМСЧ № 17 МОЗ України

5 Кіровоградському обласному бюджету

6 КП "Енерговодоканал"

Усього по місцевих бюджетах 4 072 300,00 12 295 500,00 7 815 600,00 1 413 000,00 32 719 700,00 1 413 000,00 30 000,00 162 700,00

На надання 

первинної 

медичної 

допомоги

на утримання 

трудового 

архіву

на утримання 

МДЮСШ

у тому числі: на виконання 

програми 

призначення і 

виплати 

компенсацій 

фізичним 

особам, які 

надають 

соціальні 

послуги  

№ 

з/п

Адміністративно-територіальні одиниці

медична 

субвенція 

Додаткова дотація з 

державного бюджету 

місцевим бюджетам на 

здійснення переданих з 

державного бюджету 

видатків з утримання 

закладів освіти та 

охорони здоров’я 

Освітня 

субвенція

Субвенції з державного бюджету

субвенції загального фонду:

Селищний голова ______________________ Мазура М.М.

субвенції загального фонду:

на утримання 

закладів освіти

Додаток № 5

до рішення Смолінської селищної ради

"Про селищний бюджет на 2018 рік"

ПОКАЗНИКИ

міжбюджетних трансфертів між селищним бюджетом 

та іншими бюджетами на 2018 рік                      

Субвенції з місцевого бюджету



2 Продовження додатка 5

у тому числі: у тому числі: у тому числі: у тому числі: у тому числі: у тому числі: у тому числі: у тому числі: у тому числі:

для 

компенсації за 

перевезення 

пільгових 

категорій 

населення 

району 

автомобільним 

та залізничним 

транспортом 

загального 

користування

для 

відшкодування 

вартості 

проїзду один 

раз на рік 

громадянам 

постраждалих 

в наслідок 

Чорнобильсько

ї катастрофи

для 

відшкодування 

вартості 

встановлення 

телефону та 

знижки на 

абоненську 

плату за 

користування 

телефоном 

окремим 

громадянам

за рахунок 

медичної 

субвенції з 

державного 

бюджету

за рахунок 

додаткової 

дотації з 

державного 

бюджету на 

енергоносії

цільові 

видатки на 

медикаменти

цільові 

видатки на 

харчування

цільові 

видатки на 

інсулін

цільові 

видатки на 

виплату пенсій 

і допомоги

50 000,00 23 000,00 2 000,00 25 000,00

8 690 600,00 6 402 600,00 1 700 000,00 240 000,00 50 000,00 150 000,00 148 000,00

177 600,00

20 000,00

20 000,00 177 600,00

на 

виготовлення 

організованого 

стоку зливових 

вод по 

вул.Шкільна, 2

на ремонт 

кабельної лінії 

6 кВ від ЗТП-4 

до ЗТП-5

на виконання 

комплексної 

цільової 

програми для 

пільгових 

категорій 

населення

на утримання 

медичних 

закладів

субвенції загального фонду:

Субвенції з місцевого бюджету

по здійсненню 

заходів ОКВП 

"Дніпро-

Кіровоград" на 

реалізацію 

проекту 

"Капітальний 

ремонт покрівлі 

КНС № 3 по 

вул.Казакова, 

2а смт.Смоліне

субвенції спеціального фонду:



Додаток 6

до рішення Смолінської селищної ради

"Про селищний бюджет на 2018 рік"

(тис.грн.)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

01 Смолінська селищна рада

0116013 0620 Забезпечення діяльності водопровідно-

каналізаційного господарства

Виготовлення організованого стоку зливових вод по 

вул.Шкільна, 2

110,00 110,00

0117350 0443 Розроблення схем планування та забудови 

територій (містобудівної документації)

Виготовлення містобудівної документації 150,00 150,00

0117442 0456 Утримання та розвиток інших об'єктів 

транспортної інфраструктури

Проведення капітального ремонту комунальних доріг 

селища та вулично-шляхової мережі

550,00 550,00

0117693 0490 Інші заходи, пов'язані з економічною 

діяльністю

Проведення енергоаудиту приміщень дошкільної, шкільної 

та позашкільної освіти, а також будівлі Смолінської 

селищної ради

57,40 57,40

Ремонт приміщення великої зали, яка знаходиться в будівлі 

Смолінського НВО, з перетяжкою меблів, придбанням 

матеріалів для сцени (ПРОЕКТ)

50,00 50,00

Реконструкція приміщення під центр надання 

адманастративних послуг Смолінської селищної ради 

(ПРОЕКТ)

50,00 50,00

Модернізація ліфтового господарства в житлових будинках 

смт.Смоліне (ПРОЕКТ)

50,00 50,00

Реконструкція вуличного освітлення (ПРОЕКТ) 350,00 350,00

Облаштування малого рекреаційного комплексу по 

вул.Казакова (ПРОЕКТ)

25,00 25,00

0119770 0180 Інші субвенції з місцевого бюджету Капітальний ремонт покрівлі КНС № 3 по вул.Казакова, 2а 

смт.Смоліне

177,60 177,60

Усього 1 570,0 1 570,0

коштів 

селищного 

бюджету

Назва об'єкта відповідно до проектно-кошторисної 

документації

Загальний 

обсяг 

фінансування 

будівництва

субвенцій з 

інших 

бюджетів

Селищний голова _________________ Мазура М.М.

ПЕРЕЛІК

об'єктів, фінансування яких буде здійснюватися у 2018 році за рахунок коштів бюджету розвитку обласного бюджету

Усього 

видатків на 

завершення 

будівництва 

об'єктів на 

майбутні роки

Разом видатків              

на 2018 рік

у тому числі за рахунок:

Найменування головного розпорядника, 

відповідального виконавця, бюджетної програми або 

напряму видатків згідно з типовою 

відомчою/ТПКВКМБ

Код програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Відсоток 

завершеності 

об'єкта на 

початок         

2018 року

Код 

ФКВКБ



(грн.)

1 2 3 4 5 6 7

01 Смолінська селищна рада

0118340 0540 Природоохоронні заходи 

за рахунок цільових фодів

Заходи з озелення селища 4 000,0

Усього видатків 0,0 0,0 4 000,0

Селищний голова ______________________ Мазура М.М.

ПЕРЕЛІК

природоохоронних заходів та об'єктів, фінансування яких буде здійснюватися у 2018 році за рахунок коштів охорони 

навколишнього природного середовища

Разом видатків 

на 2018 рік

Код 

ФКВКБ

Найменування головного 

розпорядника, відповідального 

виконавця, бюджетної 

програми або напряму 

видатків згідно з типовою 

відомчою/ТПКВКМБ

Код програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Додаток № 7

до рішення Смолінської селищної ради

"Про селищний бюджет на 2018 рік"

Назва об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації, 

природоохоронного заходу

Загальна 

кошторисна 

вартість

Залишкова 

вартість на 

початок 2018 року



Додаток 8

(тис.грн.)

загальний

фонд

спеціальний

фонд

УСЬОГО

видатків

1 2 3 4 5 6 7 8

Цільова програма з організаційного, інформаційно-аналітичного та 

матеріально-технічного забезпечення діяльності Смолінської 

селищної ради на 2018 рік

Від 22.12.2017

№32 

0110180 0133 Інша діяльність у сфері державного управління 313,0 313,0

УСЬОГО ЗА ПРОГРАМОЮ 313,0 313,0

2. Програма Смолінського ЦСССДМ селища Смоліне на 2018 - 2020 рік Від 22.12.2017 

№31                  

0113121 1040 Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, 

дітей та молоді
50,0 50,0

УСЬОГО ЗА ПРОГРАМОЮ 50,0 50,0

Комплексна програма соціальної підтримки сімей загиблих учасників 

антитерористичної операції, військовослужбовців і поранених 

учасників АТО та вшанування пам'яті загиблих на 2018 - 2020 роки 

Смолінської селищної ради Маловисківського району Кіровоградської 

області

Від 22.12.2017 

№31

113242 1090 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення 81,0 81,0

УСЬОГО ЗА ПРОГРАМОЮ 81,0 81,0

4. Програма соціального захисту малозабезпечених верств населення 

Смолінської селищної ради Маловисківського району Кіровоградської 

області у 2018 - 2020 роках

Від 22.12.2017 

№31

113242 1090 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення 80,0 80,0

УСЬОГО ЗА ПРОГРАМОЮ 80,0 80,0

Програма соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи на 2018 - 2020 рік Смолінської селищної 

ради Маловисківського району Кіровоградської області

Від 22.12.2017

 №31                    

113242 1090 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення 83,8 83,8

УСЬОГО ЗА ПРОГРАМОЮ 83,8 83,8

6. Програма розвитку культури Смолінської селищної ради на 2018 рік Від 22.12.2017

 №30

114060 0828 Забезпечення діяльності будинків культури 92,8 92,8

УСЬОГО ЗА ПРОГРАМОЮ 92,8 92,8

7. Програма економічного і соціального розвитку Смолінської селищної 

ради на 2018 - 2020 роки

Від 22.12.2017

 №33                    

116030 0620 Організація благоустрою населених пунктів 20,0 100,0 120,0

117350 0443 Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної 

документації)
150,0 150,0

117442 0456 Утримання та розвиток інших об'єктів транспортної інфраструктури 500,0 550,0 1 050,0

117693 0490 Інші заходи, пов’язані з економічною діяльністю 582,4 582,4

УСЬОГО ЗА ПРОГРАМОЮ 520,0 1 382,4 1 902,4

8. Програма охорони навколишнього природного середовища Смолінської 

селищної ради на 2014 - 2018 р.р.

Від 31.01.2014     

№564           

внесено зміни:  

від 22.12.2017 

№34

118340 0540 Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів 4,0 4,0

УСЬОГО ЗА ПРОГРАМОЮ 4,00 4,00

РАЗОМ 1 220,6 1 386,4 2 607,0

ВИДАТКИ

Передбачено у видатках селищного бюджету на 

2018 рік                                                                          Назва програми, головного розпорядника коштів, відповідального виконавця та 

напрямку видатків 

1.

Код 

ФКВКБ

5.

3.

Селищний голова ___________________ Мазура М.М.

до рішення Смолінської селищної ради                     

"Про селищний бюджет на 2018 рік" 

селищного бюджету на 2018 рік на виконання селищних програм

№                     

з/п

Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

Дата та № рішення 

селищної ради про 

затвердження 

програми


