
 
П’ята сесія 

Смолінської селищної ради 

восьмого скликання 

  Маловисківського району Кіровоградської області 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

Від 20 квітня 2018 року                    № 84 

смт. Смоліне 

Про внесення змін до рішення 

Смолінської селищної ради від  

22 грудня 2017 року за № 39 

«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", рішення Кіровоградської обласної ради від 

02.03.2018 року № 451 «Про внесення змін до рішення обласної ради від 22.12.2017 року № 

414», розпорядження голови Кіровоградської обласної державної адміністрації від 20.04.2018 

року № 235-р «Про перерозподіл обсягів субвенції з державного бюджету місцевим 

бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами, 

організацію та контроль за використанням зазначеної субвенції» селищна рада 

 
В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Внести зміни до рішення селищної ради від 22 грудня 2017 року № 39 «Про селищний 

бюджет на 2018 рік» (із змінами), а саме: 

1.1.  Збільшити доходи селищного бюджету на 369,2 тис. грн., у тому числі: 

збільшити доходи загального фонду – на 72,3 тис. грн., за рахунок отримання 

субвенції з обласного бюджету на надання державної підтримки особам з особливими 

освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету; 

збільшити доходи спеціального фонду – на 726,62750 тис. грн., за рахунок субвенції з 

місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок 

бюджетного періоду – на 267,2 тис. грн., власних надходжень 334,92750 тис. грн.,  виконання 

по доходам – 124,5 тис. грн. 

1.2.  Збільшити видатки селищного бюджету на 1 014,15919 тис. грн., у тому числі за рахунок 

залучення вільного залишку коштів загального фонду селищного бюджету, що склався 

станом на 01 січня 2018 року, у сумі 66,548,07 тис. грн.. та залишків коштів спеціального 

фонду обласного бюджету, що склалися станом на 01 січня 2018 року, у сумі 148,68362 тис. 

грн.: 

збільшити видатки загального фонду – на 371,04807 тис. грн..; 

збільшити видатки спеціального фонду – 643,11112 тис. грн.. 

1.3.  Виділити фінансування Комунальному підприємству «Енерговодоканал» за рахунок коштів 

охорони навколишнього природного середовища на обладнання КНС № 2 приладом обліку 

стічних вод на суму 67 500,00 грн. відповідно до постанови КМУ № 1147 від 17.09.1996 року 

«Про затвердження переліку видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів». 

1.4.   Виділити фінансування відділу освіти, культури, молоді та спорту на умовах спів 

фінансування (50 відсотків – за рахунок субвенції, 50 відсотків – за рахунок коштів 

місцевого бюджету) на суму 24,8 тис. грн.. на виконання Розпорядження голови ОДА 

від 04.04.2018 року № 204-р «Про затвердження рекомендацій щодо забезпечення 

закладів загальної середньої освіти навчальними обладнанням та шкільними 

автобусами за рахунок субвенції з обласного бюджету у 2018 році». 

1.5.  Виділити фінансування відділу освіти, культури, молоді та спорту на загальноосвітні 

заклади освіти для організації пришкільних таборів відпочинку з денним 

перебуванням тривалістю 14 днів на суму 30,0 тис. грн. 
 



2. Відділу освіти, культури, молоді та спорту дотримуватися вимог до навчального 

обладнання, що буде придбаватися за рахунок субвенції з обласного бюджету за 

рахунок залишку коштів освітньої субвенції з державного бюджету, що утворився на 

початок бюджетного періоду відповідно до: 

- Наказу Міністерства освіти і науки України від 19.01.2018 року № 58 «Про 

затвердження методичних рекомендацій щодо використання коштів освітньої 

субвенції»; 

- Наказу Міністерства освіти і науки України від 13.02.2018 року № 137 «Про 

затвердження Примірного переліку засобів навчання та обладнання навчального і 

загального призначення для навчальних кабінетів початкової школи»; 

- Рішення обласної ради від 22.12.2017 року № 414 «Про обласний бюджет на 2018 рік» 

із змінами, внесеними рішенням обласної ради від 02.03.2018 року № 451; 

- Листа комунального закладу «Кіровоградський обласний інститут післядипломної 

педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського» від 13.02.2018 року № 150/12-08. 

 

3. Відділу освіти, культури, молоді та спорту дотримуватися вимог на отримання 

субвенції з обласного бюджету на надання державної підтримки особам з 

особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного 

бюджету відповідно до: 

- Розпорядження голови Кіровоградської обласної адміністрації від 20.04.2018 року № 

235-р; 

- Постанови КМУ від 14.02.2017 року № 88 «Про затвердження Порядку та умов 

надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної 

підтримки особам з особливими потребами»; 

- Наказу Міністерства освіти і науки України від 22.03.2018 року № 271 «Про 

затвердження Примірного переліку корекційних засобів навчання та реабілітаційного 

обладнання для спеціальних закладів освіти» 

 

4. Внести відповідні зміни до додатків 1,2,3,5,6,7,8 (додаються). 

5. Викласти додатки 1,2,3,5,6,7,8 у новій редакції (додаються). 

6. Контроль за виконання даного рішення покласти на комісію з питань планування, фінансів, 

бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестиційної діяльності та регуляторної 

політики. 

 

 

 

Селищний голова                                         Мазура М.М. 



Затверджено

Рішення Смолінської селищної ради

від 20 квітня 2018 року № 84

(грн.)

1 2 3 4 5 6

10000000 Податкові надходження  -12100,00 -22200,00 10100,00 0,00

11000000
Податки на доходи, податки на прибуток, 

податки на збільшення ринкової вартості  
-199600,00 -199600,00 0,00 0,00

11010000 Податок та збір на доходи фізичних осіб -192400,00 -192400,00 0,00 0,00

11010100

Податок на доходи фізичних осіб, що 

сплачується податковими агентами, із доходів 

платника податку у вигляді заробітної плати

-290800,00 -290800,00 0,00 0,00

11010200

Податок на доходи фізичних осіб з грошового 

забезпечення, грошових винагород та інших 

виплат, одержаних військовослужбовцями та 

особами рядового і начальницького складу, що 

сплачується податковими агентами

4200,00 4200,00 0,00 0,00

11010400

Податок на доходи фізичних осіб, що 

сплачується податковими агентами, із доходів 

платника податку інших ніж заробітна плата

43500,00 43500,00 0,00 0,00

11010500

Податок на доходи фізичних осіб, що 

сплачується фізичними особами за 

результатами річного декларування

50700,00 50700,00 0,00 0,00

11020000 Податок на прибуток підприємств  -7200,00 -7200,00 0,00 0,00

11020200
Податок на прибуток підприємств та 

фінансових установ комунальної власності 
-7200,00 -7200,00 0,00 0,00

13000000
Рентна плата та плата за використання інших 

природних ресурсів
28200,00 28200,00 0,00 0,00

13030000 Рентна плата за користування надрами 28200,00 28200,00 0,00 0,00

13030200

Рентна плата за користування надрами для 

видобування корисних копалин місцевого 

значення

28200,00 28200,00 0,00 0,00

14000000 Внутрішні податки на товари та послуги  33100,00 33100,00 0,00 0,00

14020000
Акцизний податок з вироблених в Україні 

підакцизних товарів (продукції)
-2400,00 -2400,00 0,00 0,00

14021900 Пальне -2400,00 -2400,00 0,00 0,00

14030000

Акцизний податок з ввезених на митну 

територію України підакцизних товарів 

(продукції) 

-16900,00 -16900,00 0,00 0,00

14031900 Пальне -16900,00 -16900,00 0,00 0,00

14040000

Акцизний податок з реалізації суб`єктами 

господарювання роздрібної торгівлі 

підакцизних товарів

52400,00 52400,00 0,00 0,00

18000000 Місцеві податки 116100,00 116100,00 0,00 0,00

18010000 Податок на майно -20600,00 -20600,00 0,00 0,00

18010100

Податок на нерухоме майно, відмінне від 

земельної ділянки, сплачений юридичними 

особами, які є власниками об`єктів житлової 

нерухомості

1300,00 1300,00 0,00 0,00

18010400

Податок на нерухоме майно, відмінне від 

земельної ділянки, сплачений юридичними 

особами, які є власниками об`єктів нежитлової 

нерухомості

15800,00 15800,00 0,00 0,00

18010500 Земельний податок з юридичних осіб  13700,00 13700,00 0,00 0,00

18010600 Орендна плата з юридичних осіб  -2800,00 -2800,00 0,00 0,00

18010700 Земельний податок з фізичних осіб  -10000,00 -10000,00 0,00 0,00

18010900 Орендна плата з фізичних осіб  -38600,00 -38600,00 0,00 0,00

18050000 Єдиний податок  136700,00 136700,00 0,00 0,00

18050300 Єдиний податок з юридичних осіб 74100,00 74100,00 0,00 0,00

18050400 Єдиний податок з фізичних осіб -1000,00 -1000,00 0,00 0,00

ЗМІНИ

Код
Найменування згідно з класифікацією доходів 

бюджету
Всього

Загальний 

фонд

Спеціальний фонд

Всього
в т.ч. бюджет 

розвитку

до доходів селищного бюджету на 2018 рік, визначених у додатку 1

до рішення Смолінської селищної ради від 22 грудня 2017 року № 39

(з урахуванням змін, внесених рішенням селищної ради від 16 лютого 2018 року № 55)



18050500

Єдиний податок з сільськогосподарських 

товаровиробників, у яких частка 

сільськогосподарського товаровиробництва за 

попередній податковий (звітний) рік дорівнює 

або перевищує 75 відсотків

63600,00 63600,00 0,00 0,00

19000000 Інші податки та збори 10100,00 0,00 10100,00 0,00

19010000 Екологічний податок 10100,00 0,00 10100,00 0,00

19010100

Надходження від викидів забруднюючих 

речовин в атмосферне повітря стаціонарними 

джерелами забруднення 

2400,00 0,00 2400,00 0,00

19010200
Надходження від скидів забруднюючих 

речовин безпосередньо у водні об`єкти 
7300,00 0,00 7300,00 0,00

19010300

Надходження від розміщення відходів у 

спеціально відведених для цього місцях чи на 

об`єктах, крім розміщення окремих видів 

відходів як вторинної сировини 

400,00 0,00 400,00 0,00

20000000 Неподаткові надходження  369527,50 22200,00 347327,50 0,00

21000000
Доходи від власності та підприємницької 

діяльності  
17000,00 17000,00 0,00 0,00

21080000 Інші надходження  17000,00 17000,00 0,00 0,00

21081500

Адміністративні штрафи та штрафні санкції за 

порушення законодавства у сфері виробництва 

та обігу алкогольних напоїв та тютюнових 

виробів

17000,00 17000,00 0,00 0,00

22000000
Адміністративні збори та платежі, доходи від 

некомерційної господарської діяльності 
5200,00 5200,00 0,00 0,00

22010000 Плата за надання адміністративних послуг 6300,00 6300,00 0,00 0,00

22012500 Плата за надання інших адміністративних -1600,00 -1600,00 0,00 0,00

22012600
Адміністративний збір за державну реєстрацію 

речових прав на нерухоме майно та їх 
7900,00 7900,00 0,00 0,00

22090000 Державне мито  -1100,00 -1100,00 0,00 0,00

22090100

Державне мито, що сплачується за місцем 

розгляду та оформлення документів, у тому 

числі за оформлення документів на спадщину і 

дарування  

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

22090400

Державне мито, пов`язане з видачею та 

оформленням закордонних паспортів 

(посвідок) та паспортів громадян України  

-100,00 -100,00 0,00 0,00

24000000 Інші неподаткові надходження  12400,00 0,00 12400,00 0,00

24060000 Інші надходження  12400,00 0,00 12400,00 0,00

24062100

Грошові стягнення за шкоду, заподіяну 

порушенням законодавства про охорону 

навколишнього природного середовища 

внаслідок господарської та іншої діяльності 

12400,00 0,00 12400,00 0,00

25000000 Власні надходження бюджетних установ  334927,50 0,00 334927,50 0,00

25010000

Надходження від плати за послуги, що 

надаються бюджетними установами згідно із 

законодавством 

305000,00 0,00 305000,00 0,00

25010100
Плата за послуги, що надаються бюджетними 

установами згідно з їх основною діяльністю 
305000,00 0,00 305000,00 0,00

25020000
Інші джерела власних надходжень 

бюджетних установ  
29927,50 0,00 29927,50 0,00

25020100 Благодійні внески, гранти та дарунки 29927,50 0,00 29927,50 0,00

30000000 Доходи від операцій з капіталом  102000,00 0,00 102000,00 102000,00

31000000 Надходження від продажу основного 102000,00 0,00 102000,00 102000,00

31030000

Кошти від відчуження майна, що належить 

Автономній Республіці Крим та майна, що 

перебуває в комунальній власності  

102000,00 0,00 102000,00 102000,00

РАЗОМ ДОХОДІВ 459427,50 0,00 459427,50 102000,00

40000000 Офіційні трансферти  339500,00 72300,00 267200,00 267200,00

41000000 Від органів державного управління  339500,00 72300,00 267200,00 267200,00

41050000
Субвенції з місцевих бюджетів іншим 

місцевим бюджетам
339500,00 72300,00 267200,00 267200,00

41051100

Субвенція з місцевого бюджету за рахунок 

залишку коштів освітньої субвенції, що 

утворився на початок бюджетного періоду

267200,00 0,00 267200,00 267200,00

41051200

Субвенція з місцевого бюджету на надання 

державної підтримки особам з особливими 

освітніми потребами за рахунок відповідної 

субвенції з державного бюджету

72300,00 72300,00 0,00 0,00



ВСЬОГО ДОХОДІВ 798927,50 72300,00 726627,50 369200,00

Селищний голова Мазура М.М.



Додаток №2

до рішення Смолінської селищної ради

від 20 квітня 2018 року № 84

(в редакції рішення Смолінської селищної ради

22 грудня 2018 року № 39)

(грн.)

1 2 3 4 5 6

200000 Внутрішнє фінансування 215231,69 298748,07 -83516,38 -232200,00

203000 Інше внутрішнє фінансування 0,00 0,00 0,00 0,00

203410 Одержано 20900,00 20900,00 0,00 0,00

203420 Повернено -20900,00 -20900,00 0,00 0,00

208000
Фінансування за рахунок зміни залишків 

коштів бюджетів
215231,69 298748,07 -83516,38 -232200,00

208200 На кінець періоду -215231,69 -66548,07 -148683,62 0,00

208400

Кошти, що передаються із загального фонду 

бюджету до бюджету розвитку (спеціального 

фонду)

0,00 232200,00 -232200,00 -232200,00

600000 Фінансування за активними операціями 215231,69 298748,07 -83516,38 -257000,00

602000 Зміни обсягів бюджетних коштів 215231,69 298748,07 -83516,38 -257000,00

602200 На кінець періоду -215231,69 -66548,07 -148683,62 0,00

602400

Кошти, що передаються із загального фонду 

бюджету до бюджету розвитку (спеціального 

фонду)

0,00 232200,00 -232200,00 -257000,00

603000
Фінансування за рахунок коштів єдиного 

казначейського рахунку
0,00 0,00 0,00 0,00

603000
Фінансування за рахунок коштів єдиного 

казначейського рахунку
0,00 0,00 0,00 0,00

Селищний голова Мазура М.М.

ФІНАНСУВАННЯ

селищного бюджету на 2018 рік

Код
Найменування згідно з класифікацією 

фінансування бюджету
Всього

Загальний 

фонд

Спеціальний фонд

Всього
в т.ч. бюджет 

розвитку



Додаток №3

до рішення Смолінської селищної ради

20 квітня 2018 року № 84

(грн.)

з них

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

0100000 Смолінська селищна рада 268748,07 268748,07 0,00 0,00 0,00 19200,62 101458,07 0,00 0,00 -82257,45 -155000,00 287948,69

0110000

Апарат (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

268748,07 268748,07 0,00 0,00 0,00 19200,62 101458,07 0,00 0,00 -82257,45 -155000,00 287948,69

0110150 0150 0111

Організаційне, інформаційно-аналітичне та 

матеріально-технічне забезпечення 

діяльності обласної ради, районної ради, 

районної у місті ради (у разі її створення), 

міської, селищної, сільської рад

254495,68 254495,68 189951,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 254495,68

0110180 0180 0133 Інша діяльність у сфері державного -24900,00 -24900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -24900,00

0113110 3110
Заклади і заходи з питань дітей та їх 

соціального захисту
50000,00 50000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50000,00

0113112 3112 1040
Заходи державної політики з питань дітей та їх 

соціального захисту
50000,00 50000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50000,00

0113120 3120
Здійснення соціальної роботи з вразливими 

категоріями населення
-290847,61 -290847,61 -189951,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -290847,61

0113121 3121 1040
Утримання та забезпечення діяльності центрів 

соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді
-290847,61 -290847,61 -189951,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -290847,61

0113140 3140 1040

Оздоровлення та відпочинок дітей (крім 

заходів з оздоровлення дітей, що 

здійснюються за рахунок коштів на 

оздоровлення громадян, які постраждали 

внаслідок Чорнобильської катастрофи)

70000,00 70000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70000,00

0114030 4030 0824 Забезпечення діяльності бібліотек 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8442,55 200,00 0,00 0,00 8242,55 3000,00 8442,55

0114060 4060 0828

Забезпечення діяльності палаців i будинків 

культури, клубів, центрів дозвілля та iнших 

клубних закладів

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 583,56 583,56 0,00 0,00 0,00 0,00 583,56

0116010 6010
Утримання та ефективна експлуатація 

об`єктів житлово-комунального господарства
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -50000,00 0,00 0,00 0,00 -50000,00 -50000,00 -50000,00

0116015 6015 0620
Забезпечення надійної та безперебійної 

експлуатації ліфтів
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -50000,00 0,00 0,00 0,00 -50000,00 -50000,00 -50000,00

0116030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів 110000,00 110000,00 0,00 0,00 0,00 54707,49 54707,49 0,00 0,00 0,00 0,00 164707,49

ЗМІНИ

до розподілу видатків селищного бюджету на 2018 рік,

визначеного у додатку 3 до рішення Смолінської селищної ради від 22 грудня 2017 року № 39

(з урахуванням змін, внесених рішенням селищної ради від 16 лютого 2018 року № 55)

Код програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів1

Код ТПКВКМБ / 

ТКВКБМС2
Код ФКВКБ3

Найменування головного розпорядника, 

відповідального виконавця, бюджетної 

програми або напряму видатків згідно з 

типовою відомчою / ТПКВКМБ / ТКВКБМС

Загальний фонд Спеціальний фонд

Всього
видатки 

споживання

з них

видатки 

розвитку
Всього

оплата праці

комунальні 

послуги та 

енергоносії

оплата праці

комунальні 

послуги та 

енергоносії

бюджет 

розвитку

РАЗОМвидатки 

споживання

з них

видатки 

розвитку



0117320 7320
Будівництво об`єктів соціально-культурного 

призначення
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -190560,00 0,00 0,00 0,00 -190560,00 -190560,00 -190560,00

0117323 7323 0443
Будівництво установ та закладів соціальної 

сфери
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -190560,00 0,00 0,00 0,00 -190560,00 -190560,00 -190560,00

0117330 7330 0443

Будівництво інших об`єктів соціальної та 

виробничої інфраструктури комунальної 

власності

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 140560,00 0,00 0,00 0,00 140560,00 140560,00 140560,00

0117460 7460
Утримання та розвиток автомобільних доріг 

та дорожньої інфраструктури
100000,00 100000,00 0,00 0,00 0,00 -58000,00 0,00 0,00 0,00 -58000,00 -58000,00 42000,00

0117461 7461 0456

Утримання та розвиток автомобільних доріг та 

дорожньої інфраструктури за рахунок коштів 

місцевого бюджету

100000,00 100000,00 0,00 0,00 0,00 -58000,00 0,00 0,00 0,00 -58000,00 -58000,00 42000,00

0118340 8340 0540
Природоохоронні заходи за рахунок цільових 

фондів
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 113467,02 45967,02 0,00 0,00 67500,00 0,00 113467,02

0600000 Відділ освіти, культури, молоді та спорту 102300,00 102300,00 52200,00 0,00 0,00 320000,00 -2355,19 0,00 0,00 322355,19 292000,00 422300,00

0610000 Орган з питань освіти і науки 102300,00 102300,00 52200,00 0,00 0,00 320000,00 -2355,19 0,00 0,00 322355,19 292000,00 422300,00

0610160 0160 0111

Керівництво і управління у відповідній сфері 

у містах (місті Києві), селищах, селах, 

об`єднаних територіальних громадах

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

0611020 1020 0921

Надання загальної середньої освіти 

загальноосвітніми навчальними закладами ( 

в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом 

при школі), спеціалізованими школами, 

ліцеями, гімназіями, колегіумами

102300,00 102300,00 52200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 102300,00

0611090 1090 0960

Надання позашкільної освіти позашкільними 

закладами освіти, заходи із позашкільної 

роботи з дітьми

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

0611100 1100 0960

Надання спеціальної освіти школами 

естетичного виховання (музичними, 

художніми, хореографічними, театральними, 

хоровими, мистецькими)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28000,00 -2355,19 0,00 0,00 30355,19 0,00 28000,00

0611160 1160
Інші програми, заклади та заходи у сфері 

освіти
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 292000,00 0,00 0,00 0,00 292000,00 292000,00 292000,00

0611162 1162 0990 Інші програми та заходи у сфері освіти 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 292000,00 0,00 0,00 0,00 292000,00 292000,00 292000,00

0700000
Державний заклад "Спеціалізована медико-

санітарна частина № 17 МОН України"
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 303910,50 303910,50 0,00 0,00 0,00 0,00 303910,50

0710000 Орган з питань охорони здоров`я 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 303910,50 303910,50 0,00 0,00 0,00 0,00 303910,50

0712020 2020 0732
Спеціалізована стаціонарна медична 

допомога населенню
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 303910,50 303910,50 0,00 0,00 0,00 0,00 303910,50

 Всього 371048,07 371048,07 52200,00 0,00 0,00 643111,12 403013,38 0,00 0,00 240097,74 137000,00 1014159,19

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).



7 Продовження додатка 5

Додаток № 5

до рішення Смолінської селищної ради

від 22 грудня 2017 року № 39

субвенції 

спеціального 

фонду:у тому числі: у тому числі:

цільові 

видатки на 

надання 

первинної 

медичної 

допомоги

придбання 

персональног

о 

комп'ютера/ 

ноутбука та 

техніки для 

друкування, 

копіювання, 

сканування 

та 

ламінування з 

витратними 

матеріалами 

для 

початкової 

школи

оснащення 

закладів 

загальної 

середньої 

освіти з 

поглибленим/ 

профільним 

вивченням 

природничих 

та 

математични

х предметів 

та опорних 

шкіл засобами 

навчання, у 

тому числі 

кабінетами 

фізики, хімії, 

біології, 

географії, 

математики, 

мультимедійн

ими засобами 

навчання

цільові 

видатки на 

надання 

первинної 

медичної 

допомоги

для 

компенсації 

за 

перевезення 

пільгових 

категорій 

населення 

району 

автомобільни

м та 

залізничним 

транспорто

м загального 

користування

для 

відшкодуванн

я вартості 

проїзду один 

раз на рік 

громадянам 

постраждал

их в наслідок 

Чорнобильськ

ої 

катастрофи

для 

відшкодуванн

я вартості 

встановлення 

телефону та 

знижки на 

абоненську 

плату за 

користування 

телефоном 

окремим 

громадянам

1 Смолінська ОТГ 4 072 300,00 12 295 500,00 7 815 600,00 1 413 000,00 72 300,00 267 200,00 24 800,00 242 400,00

3 Маловисківський районний 

бюджет

1 413 000,00 1 413 000,00 30 000,00 162 700,00 27 300,00 50 000,00 23 000,00 2 000,00 25 000,00

5
Кіровоградському 

обласному бюджету
177 600,00

Усього по місцевих бюджетах 4 072 300,00 12 295 500,00 7 815 600,00 1 413 000,00 72 300,00 267 200,00 24 800,00 242 400,00 1 413 000,00 1 413 000,00 30 000,00 162 700,00 27 300,00 50 000,00 23 000,00 2 000,00 25 000,00 177 600,00

(в редакції рішення Смолінської селищної ради 

від 20 квітня 2018 року № 84)

ПОКАЗНИКИ

міжбюджетних трансфертів між селищним бюджетом 

та іншими бюджетами на 2018 рік                      

№ 

з/п

Адміністративно-

територіальні одиниці

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

Субвенції з селищного бюджету

субвенції загального фонду:

Освітня 

субвенція з 

державного 

бюджету

субвенції спеціального фонду

Субвенції до селищного бюджету

Субвенція з 

обласного 

бюджету за 

рахунок 

залишку 

коштів 

освітньої 

субвенції з 

державного 

бюджету, що 

утворився на 

початок 

бюджетного 

періоду

у тому числі видатки 

розвитку на:

у тому числі:

субвенції загального фонду:

по здійсненню 

заходів ОКВП 

"Дніпро-Кіровоград" 

на реалізацію 

проекту 

"Капітальний ремонт 

покрівлі КНС № 3 по 

вул.Казакова, 2а 

смт.Смоліне

на виконання 

програми 

призначення і 

виплати 

компенсацій 

фізичним 

особам, які 

надають 

соціальні 

послуги  

на виконання 

комплексної 

цільової 

програми для 

пільгових 

категорій 

населення

Субвенція з 

обласного 

бюджету на 

надання 

державної 

підтримки 

особам з 

особливими 

освітніми 

потребами за 

рахунок 

відповідної 

субвенції з 

державного 

бюджету

Селищний голова ______________________ Мазура М.М.

Медична 

субвенція з 

державного 

бюджету

На надання 

первинної 

медичної 

допомоги

на утримання 

трудового 

архіву

на утримання 

МДЮСШ



8
Продовження додатка 6

Додаток 6

до рішення Смолінської селищної ради

від 22 грудня 2017 року № 39

(тис.грн.)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0100000 Смолінська селищна рада

0110000 Смолінська селищна рада 2 121,16 2 121,16

0110180 0133 Інша діяльність у сфері державного 

управління

500,00 500,00

0114000 Культура і мистецтво 26,00 26,00

0114030 0824 Забезпечення діяльності бібліотек 3,00 3,00

0114060 0828 Забезпечення діяльності палаців і будинків 

культури, клубів, центрів дозвілля та 

інших клубних закладів

23,00 23,00

0116000 Житлово-комунальне господарство 100,00 100,00

0116030 0620 Організація благоустрою населених 

пунктів

Установка нових та заміна існуючих павільйонів і 

навісів на зупинках громадського транспорту

100,00 100,00

0117000 Економічна діяльність 1 317,56 1 317,56

0117300 Будівництво та регіональний розвиток 715,56 715,56

0117320 Будівництво об'єктів соціально-

культурного призначення

50,00 50,00

0117321 0443 Будівництво освітніх установ та закладів Капітальний ремонт приміщення великої зали, яка 

знаходиться в будівлі Смолінського НВО (ПРОЕКТ)

50,00 50,00

0117330 0443 Будівництво інших об'єктів соціальної та 

виробничої інфраструктури комунальної 

власності

515,56 515,56

з них:

Реконструкція вуличного освітлення (ПРОЕКТ) 160,00 160,00

Капітальний ремонт вуличного освітлення 330,56 330,56

Облаштування малого рекреаційного комплексу по 

вул.Казакова (ПРОЕКТ)

25,00 25,00

0117350 0443 Розроблення схем планування та забудови 

територій (містобудівної документації)

Виготовлення містобудівної документації 150,00 150,00

0117400 Транспорт та транспортна 

інфраструктура, дорожнє господарство

602,00 602,00

(в редакції рішення Смолінської селищної 

від 20 квітня 2018 року № 84)

ПЕРЕЛІК

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

Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Код 

ФКВКБ

Найменування головного розпорядника, 

відповідального виконавця, бюджетної програми 

або напряму видатків згідно з типовою 

відомчою/ТПКВКМБ

Назва об'єкта відповідно до проектно-кошторисної 

документації

Загальний 

обсяг 

фінансування 

будівництва

Відсоток 

завершеності 

об'єкта на 

початок         

2018 року

Усього 

видатків на 

завершення 

будівництва 

об'єктів на 

майбутні 

роки

Разом 

видатків              

на 2018 рік

у тому числі за рахунок:

коштів 

селищного 

бюджету

субвенцій з 

інших 

бюджетів
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Продовження додатка 6

0117460 Утримання та розвиток автомобільних 

доріг та дорожньої інфраструктури

602,00 602,00

0117461 0456 Утримання та розвиток автомобільних 

доріг та дорожньої інфраструктури за 

рахунок коштів місцевого бюджету

Проведення капітального ремонту комунальних доріг 

селища та вулично-шляхової мережі

602,00 602,00

0119000 Міжбюджетні трансферти 177,60 177,60

0119700 Субвенції з місцевого бюджету іншим 

місцевим бюджетам на здійснення 

програм та заходів за рахунок коштів 

місцевих бюджетів

177,60 177,60

0119770 0180 Інші субвенції з місцевого бюджету Капітальний ремонт покрівлі КНС № 3 по 

вул.Казакова, 2а смт.Смоліне

177,60 177,60

0600000 Відділ освіти, культури, молоді та спорту 292,00 24,80 267,20

0611160 Інші програми, заклади та заходи у сфері 

освіти

292,00 24,80 267,20

0611161 0990 Забезпечення діяльності інших закладів у 

сфері освіти

Субвенція з обласного бюджету за рахунок залишку 

коштів освітньої субвенції з державного бюджету, 

що утворився на початок бюджетного періоду

292,00 24,80 267,20

з них: 292,00 24,80 267,20

придбання персонального комп'ютера/ ноутбука та 

техніки для друкування, копіювання, сканування та 

ламінування з витратними матеріалами для 

початкової школи

49,60 24,80 24,80

оснащення закладів загальної середньої освіти з 

поглибленим/ профільним вивченням природничих та 

математичних предметів та опорних шкіл засобами 

навчання, у тому числі кабінетами фізики, хімії, 

біології, географії, математики, мультимедійними 

засобами навчання

242,40 242,40

Усього 2 413,16 2 145,96 267,20

Селищний голова _________________ Мазура М.М.
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Продовження додатка 7

20 квітня 2018 року № 84

(грн.)

1 2 3 4 5 6 7

0100000 Смолінська селищна рада

0118000 Інша діяльність

0118300 Охорона навколишнього 

природного середовища

0118340 0540 Природоохоронні заходи за 

рахунок цільових фодів

з них:

Заходи з озелення селища 49 967,02
Обладнання КНС № 2 приладом обліку стічних вод 67 500,00

Усього видатків 0,00 0,00 117 467,02

Селищний голова ______________________ Мазура М.М.

Залишкова 

вартість на 

початок 2018 

року

Разом 

видатків на 

2018 рік

Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Код 

ФКВКБ

Найменування головного 

розпорядника, відповідального 

виконавця, бюджетної програми або 

напряму видатків згідно з типовою 

відомчою/ТПКВКМБ

Назва об'єкта відповідно до проектно-кошторисної 

документації, природоохоронного заходу

Загальна 

кошторисна 

вартість

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

охорони навколишнього природного середовища

Додаток № 7

до рішення Смолінської селищної ради

22 грудня 2017 року № 39

(в редакції рішення Смолінської селищної ради

ПЕРЕЛІК



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 333,00 333,00
УСЬОГО ЗА ПРОГРАМОЮ 333,00 0,00 333,00

2. Програма Смолінської служби в справах дітей селища Смоліне 

на 2018 - 2020 рік

Від 16.02.2018 

№ 63                  

.0113112 1040 Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту 50,00 50,00

.0113140 1040 Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення 

дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення 

громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)

70,00

УСЬОГО ЗА ПРОГРАМОЮ 120,00 120,00
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

.0113242 1090 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення 81,00 81,00
УСЬОГО ЗА ПРОГРАМОЮ 81,00 0,00 81,00

4. Програма соціального захисту малозабезпечених верств 

населення Смолінської селищної ради Маловисківського району 

Кіровоградської області у 2018 - 2020 роках

Від 22.12.2017 

№31

.0113242 1090 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення 132,40 132,40
УСЬОГО ЗА ПРОГРАМОЮ 132,40 0,00 132,40

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                    

.0113242 1090 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення 83,80 83,80
УСЬОГО ЗА ПРОГРАМОЮ 83,80 0,00 83,80

6. Програма розвитку культури Смолінської селищної ради на 

2018 рік

Від 22.12.2017

 №30

.0114060 0828 Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, 

центрів дозвілля та інших клубних закладів
92,80 92,80

3019800 0180 Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання 

програм соціально-економічного розвитку регіонів 
0,00

УСЬОГО ЗА ПРОГРАМОЮ 92,80 0,00 92,80

7. Програма економічного і соціального розвитку Смолінської 

селищної ради на 2018 - 2020 роки

Від 22.12.2017

 №33                    

.0110180 0133 Інша діяльність у сфері державного управління 500,00 500,00

.0114030 0824 Забезпечення діяльності бібліотек 3,00 3,00

.0114060 0828 Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, 

центрів дозвілля та інших клубних закладів
23,00 23,00

.0116013 0620 Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного 

господарства
20,00 20,00

.0116030 0620 Організація благоустрою населених пунктів 845,72 100,00 945,72

.0117321 0443 Будівництво освітніх установ та закладів 50,00 50,00

.0117330 0443 Будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої 

інфраструктури комунальної власності
515,56 515,56

.0117350 0443 Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної 

документації)
150,00 150,00

.0117461 0456 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої 

інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету
600,00 602,00 1 202,00

.0119770 0180 Інші субвенції з місцевого бюджету 177,60 177,60
УСЬОГО ЗА ПРОГРАМОЮ 1 465,72 2 121,16 3 586,88

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
.0118340 0540 Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів 117,46702 117,46702

УСЬОГО ЗА ПРОГРАМОЮ 0,00 117,46702 117,46702

РАЗОМ 2 308,72 2 238,62702 4 547,34702

1.

3.

5.

Селищний голова ___________________ Мазура М.М.

до рішення Смолінської селищної ради                          

від 22 грудня 2017 року № 39                                             

(в редакції рішення Смолінської селищної ради

від 20 квітня 2018 року № 84)

ВИДАТКИ

селищного бюджету на 2018 рік на виконання селищних програм

№                     

з/п

Код 

програмної 

класифікаці

Код 

ФКВК

Б

Назва програми, головного розпорядника коштів, відповідального виконавця та 

напрямку видатків 

Дата та № рішення 

селищної ради про 

затвердження 

Передбачено у видатках селищного бюджету на 2018 рік                                                                          


