НОВОМИРГОРОДСЬКА РАЙОННА РАДА
КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ
СІМНАДЦЯТА СЕСІЯ
СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
від 22 грудня 2017 року

№ 304
м. Новомиргород

Про районний бюджет
на 2018 рік
На підставі статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в
Україні”, частини першої статті 20, статей 23, 43, 55, 73, 76, 77, 93, 101, 108
та статті 18 прикінцевих положень Бюджетного кодексу України, Закону
України „Про Державний бюджет України на 2018 рік”, рішення
Кіровоградської обласної ради від 22 грудня 2017 року № 414 „Про обласний
бюджет на 2018 рік”
районна рада
В И Р І Ш И Л А:
1. Визначити на 2018 рік:
- доходи районного бюджету у сумі 273 662 702,00 гривень, у тому числі
доходи загального фонду районного бюджету 272 678 000,00 гривень, доходи
спеціального фонду районного бюджету 984 702,00 гривень згідно з
додатком 1 до цього рішення;
- видатки районного бюджету у сумі 273 662 702,00 гривень, в тому
числі
видатки
загального
фонду
районного
бюджету
270 255 000,00 гривень, видатки спеціального фонду 3 407 702,00 гривень;
- профіцит районного бюджету у сумі 2 423 000,00 гривень, у тому
числі профіцит загального фонду районного бюджету - у сумі
2 423 000,00 гривень, згідно з додатком 2 до цього рішення;
- дефіцит спеціального фонду районного бюджету у сумі
2 423 000,00 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення.
2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів
районного бюджету на 2018 рік у розрізі відповідальних виконавців за
бюджетними програмами згідно з додатком 3 цього рішення.

3. Визначити оборотний касовий залишок бюджетних коштів районного
бюджету у сумі 1 000 000,00 гривень.
4. Затвердити на 2018 рік резервний фонд районного бюджету у сумі
1 000 000,00 гривень.
5. Затвердити на 2018 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 4
до цього рішення.
6. Для здійснення видатків у 2018 році у частині утримання дошкільних
навчальних закладів, сільських, селищних та міських палаців і будинків
культури, клубів, інших клубних закладів та бібліотек передати з районного
бюджету органам місцевого самоврядування
району міжбюджетний
трансферт у вигляді іншої субвенції у сумі 9 500 000,00 гривень.
Затвердити порядок розподілу міжбюджетних трансфертів з районного
бюджету бюджетам місцевого самоврядування згідно з додатком 5 до цього
рішення.
7. Затвердити на 2018 рік:
перелік об’єктів, фінансування яких буде здійснюватися за рахунок коштів
бюджету розвитку районного бюджету, згідно з додатком 6 до цього
рішення.
Надати право районній державній адміністрації вносити і затверджувати
зміни та доповнення до зазначених переліків об’єктів, обсягів їх
фінансування та співфінансування з подальшим затвердженням районною
радою.
8. Затвердити в складі видатків районного бюджету кошти на реалізацію
районних програм у сумі 6 574 900,00 гривень згідно з додатком 7до цього
рішення.
9. Затвердити перелік захищених видатків загального фонду районного
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;
оплату послуг з охорони комунальних закладів культури;
оплату енергосервісу.
10. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати
право фінансовому управлінню Новомиргородської районної
державної

адміністрації отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів
України позики на покриття тимчасових касових розривів районного
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.
Надати право начальнику фінансового управління Новомиргородської
районної державної адміністрації, у разі його відсутності заступнику
начальника фінансового управління, укладати в управлінні Державної
казначейської служби у Новомиргородському районі договори про
отримання позики на покриття тимчасових касових розривів районного
бюджету.
11. Головним розпорядникам коштів районного бюджету під час
складання та затвердження кошторисів підпорядкованих бюджетних установ
забезпечити передбачення у повному обсязі потреби в асигнуваннях:
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, природний газ та послуги зв”язку, які
споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання
енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи
виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань, з урахуванням
необхідності дотримання жорсткої економії коштів.
12. Установити, що у загальному фонді районного бюджету на
2018 рік:
до доходів належать надходження, визначені статтями 64, 97, 101,103
Бюджетного кодексу України;
джерелами формування загального фонду у частині фінансування є
надходження, визначені статтею 72 Бюджетного кодексу України.
13.Установити, що у спеціальному фонді районного бюджету на
2018 рік джерелами формування спеціального фонду у частині:
доходів є надходження, визначені статтями 69¹,97,101 Бюджетного
кодексу України;
фінансування є надходження, визначені статтями 71, 72 Бюджетного
кодексу України;
14. Надати районній державній адміністрації право протягом
2018 року:
1) затверджувати з наступним внесенням змін до рішення районної
ради про районний бюджет зміни до обсягів субвенцій, їх розподіл та
перерозподіл, з державного бюджету на:

виконання державних програм соціального захисту населення та зміни
між бюджетними програмами видатків, виходячи з фактично нарахованих
обсягів відповідних пільг, субсидій та допомог;
проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних,
міських голів;
надання державної підтримки особам з особливими освітніми
потребами;
забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти
"Нова українська школа";
відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих
захворювань;
реалізацію заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров'я
у сільській місцевості;
здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих
територій;
фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і
утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення,
вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах з урахуванням
затвердженого та погодженого в установленому порядку переліку об’єктів
будівництва, реконструкції, капітального та поточного середнього ремонту
автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і
доріг комунальної власності у населених пунктах та видатків на їх
утримання;
проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень
для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних,
та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, осіб з їх числа;
виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі
приміщення для сімей загиблих осіб, визначених абзацами 5-8 пункту 1
статті 10 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального
захисту"; для осіб з інвалідністю І-ІІ групи, яка настала внаслідок поранення,
контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої
участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, визначених
пунктами 11-14 частини другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів
війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення
житлових умов;
виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі
приміщення для сімей загиблих учасників бойових дій на території інших
держав, визначених у абзаці першому пункту 1 статті 10 Закону України
"Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту"; для осіб з
інвалідністю І-ІІ групи з числа учасників бойових дій на території інших
держав, які стали інвалідами внаслідок поранення, контузії, каліцтва або
захворювання, пов’язаних з перебуванням у цих державах, визначених
пунктом 7 частини другої статті 7 Закону України "Про статус
ветеранів
війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення
житлових умов;
виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі

приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність,
суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь
в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи
безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення,
та визнані інвалідами війни ІІІ групи відповідно до пунктів 11-14 частини
другої статті 7 або учасниками бойових дій відповідно до пунктів 19-20
частини першої статті 6 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії
їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов;
погашення різниці між фактичною вартістю теплової енергії, послуг
з централізованого опалення, постачання гарячої води, централізованого
водопостачання та водовідведення, постачання холодної води та
водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем), що
вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню та/або іншим
підприємствам теплопостачання, централізованого питного водопостачання
та водовідведення, які надають населенню такі послуги, та тарифами, що
затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи
місцевого самоврядування;
цільових видатків на лікування хворих на цукровий та нецукровий
діабет за рахунок медичної субвенції з державного бюджету місцевим
бюджетам та залишку коштів медичної субвенції з державного бюджету
місцевим бюджетам, що утворився на початок бюджетного періоду;
2) затвердити за погодженням з постійною комісією районної ради з
питань бюджету, власності та інвестицій зміну обсягу дотації 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 між головними розпорядниками
коштів районного бюджету з наступним внесенням змін до рішення районної
ради про районний бюджет;
3) у разі передбачення району додаткових міжбюджетних трансфертів з
державного бюджету та/або зміни їх обсягів – за погодженням з постійною
комісією районної ради з питань бюджету, власності та інвестицій
затверджувати розподіл та перерозподіл, зміни обсягів зазначених
трансфертів між міським, селищним та сільськими бюджетами та головними
розпорядниками коштів районного бюджету з наступним внесенням змін до
рішення районної ради про районний бюджет;
4) затверджувати обсяги субвенцій, що передаються районному
бюджету з обласного, міського, селищного, сільських бюджетів, з наступним
внесенням змін до рішення районної ради про районний бюджет.
15. Продовжити у 2018 році відповідно до статті 85 Бюджетного
кодексу України фінансову підтримку військових частин Збройних Сил
України, Національної гвардії Украйни, які дислокуються на території
області.

16. Делегувати районній державній адміністрації право укладати угоди
щодо передачі та отримання субвенцій відповідно до положень Бюджетного
кодексу України та Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”.
17.
Надати
право
начальнику
фінансового
управління
райдержадміністрації у 2018 році здійснювати розміщення тимчасово вільних
коштів районного бюджету на депозитах на умовах та відповідно до норм,
визначених статтею 16 Бюджетного кодексу України.
18. Установити, що у 2018 році районні комунальні підприємства
сплачують до загального фонду районного бюджету 15 відсотків чистого
прибутку (доходу). Розрахунки частини чистого прибутку (доходу) разом з
фінансовою звітністю, складеною відповідно до положень (стандартів)
бухгалтерського обліку, подаються підприємствами та їх об’єднаннями до
територіального органу Державної фіскальної служби в районі у строки,
передбачені для подання декларації з податку на прибуток. Частина чистого
прибутку (доходу) сплачується до районного бюджету з наростаючим
підсумком щоквартальної фінансово-господарської діяльності у 2018 році у
строки, встановлені для сплати податку на прибуток підприємств.
Кошти зараховуються на відповідні рахунки з обліку надходжень до
загального фонду районного бюджету, відкриті в управлінні Державної
казначейської служби України у Новомиргородському районі, за кодом
бюджетної класифікації доходів 21010300.
19. Рекомендувати органам місцевого самоврядування, та зажадати від
територіального органу Державної фіскальної служби в районі забезпечити у
2018 році виконання затверджених органами місцевого самоврядування
показників податкових і неподаткових надходжень загального і спеціального
фондів місцевих бюджетів району.
20. Установити, що додатки № 1-7 до цього рішення є його невід’ємною
частиною.
21. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну
комісію районної ради „З питань бюджету, власності та інвестицій”.

Голова районної ради

С.Совенко

Додаток 1
до рішення Новомиргородської районної ради
"Про районний бюджет на 2018 рік"
" 22" грудня 2017 року №304
Доходи районного бюджету на 2018 рік

Код

Найменування згідно з класифікацією доходів
бюджету

1
2
10000000 Податкові надходження
Податки на доходи, податки на прибуток,
11000000
податки на збільшення ринкової вартості
11010000 Податок та збір на доходи фізичних осіб
Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується
11010100 податковими агентами, із доходів платника
податку у вигляді заробітної плати
Податок на доходи фізичних осіб з грошового
забезпечення, грошових винагород та інших
11010200 виплат, одержаних військовослужбовцями та
особами рядового і начальницького складу, що
сплачується податковими агентами
Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується
11010400 податковими агентами, із доходів платника
податку інших ніж заробітна плата
Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується
11010500 фізичними особами за результатами річного
декларування
11020000 Податок на прибуток підприємств
Податок на прибуток підприємств та фінансових
11020200
установ комунальної власності
20000000 Неподаткові надходження
Доходи від власності та підприємницької
21000000
діяльності
Частина чистого прибутку (доходу) комунальних
21010300 унітарних підприємств та їх об`єднань, що
вилучається до відповідного місцевого бюджету
22000000
22010000
22010300
22012600

22012900

22080000

22080400
24000000
24060000
24060300
25000000
25010000
25010100
25010300
25020000

Адміністративні збори та платежі, доходи від
некомерційної господарської діяльності
Плата за надання адміністративних послуг
Адміністративний збір за проведення державної
реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб –
підприємців та громадських формувань
Адміністративний збір за державну реєстрацію
речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень
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
Надходження від орендної плати за користування
цілісним майновим комплексом та іншим
державним майном
Надходження від орендної плати за користування
цілісним майновим комплексом та іншим майном,
що перебуває в комунальній власності
Інші неподаткові надходження
Інші надходження
Інші надходження
Власні надходження бюджетних установ
Надходження від плати за послуги, що
надаються бюджетними установами згідно із
законодавством
Плата за послуги, що надаються бюджетними
установами згідно з їх основною діяльністю
Плата за оренду майна бюджетних установ
Інші джерела власних надходжень бюджетних
установ

Кошти, що отримують бюджетні установи від
підприємств, організацій, фізичних осіб та від
інших бюджетних установ для виконання цільових
заходів, у тому числі заходів з відчуження для
25020200
суспільних потреб земельних ділянок та
розміщених на них інших об`єктів нерухомого
майна, що перебувають у приватній власності
фізичних або юридичних осіб
РАЗОМ ДОХОДІВ
40000000 Офіційні трансферти
41000000 Від органів державного управління
41030000 Субвенції з державного бюджету місцевим
бюджетам
Освітня субвенція з державного бюджету
41033900
місцевим бюджетам
Медична субвенція з державного бюджету
41034200
місцевим бюджетам

Всього

Загальний фонд

(грн.)
Спеціальний фонд
в т.ч. бюджет
Всього
розвитку
5
6
0.00
0.00

3
57,165,700.00

4
57,165,700.00

57,165,700.00

57,165,700.00

0.00

0.00

57,160,700.00

57,160,700.00

0.00

0.00

41,900,000.00

41,900,000.00

850,700.00

850,700.00

13,600,000.00

13,600,000.00

810,000.00

810,000.00

5,000.00

5,000.00

0.00

0.00

5,000.00

5,000.00

1,319,002.00

334,300.00

984,702.00

0.00

300.00

300.00

0.00

0.00

300.00

300.00

324,000.00

324,000.00

0.00

0.00

322,000.00

322,000.00

0.00

0.00

20,000.00

20,000.00

300,000.00

300,000.00

2,000.00

2,000.00

2,000.00

2,000.00

2,000.00

2,000.00

10,000.00
10,000.00
10,000.00
984,702.00

10,000.00
10,000.00
10,000.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

984,702.00

0.00

434,702.00

0.00

434,702.00

0.00

247,000.00

247,000.00

187,702.00
550,000.00

187,702.00
0.00

550,000.00

550,000.00

0.00

550,000.00

58,484,702.00
215,178,000.00
215,178,000.00

57,500,000.00
215,178,000.00
215,178,000.00

984,702.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

67,708,100.00

67,708,100.00

0.00

0.00

46,214,900.00

46,214,900.00

21,493,200.00

21,493,200.00

1
2
41040000 Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим
бюджетам
41040200 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 місцевих бюджетів іншим
41050000
місцевим бюджетам
41050100
Субвенція з місцевого бюджету на надання пільг
та житлових субсидій населенню на оплату
електроенергії, природного газу, послуг тепло-,
водопостачання і водовідведення, квартирної
плати (утримання будинків і споруд та
прибудинкових територій), управління
багатоквартирним будинком, вивезення
побутового сміття та рідких нечистот за рахунок
відповідної субвенції з державного бюджету

3
12,453,800.00

4
12,453,800.00

12,453,800.00

12,453,800.00

135,016,100.00

135,016,100.00

59,735,800.00

59,735,800.00

9,414,100.00

9,414,100.00

63,293,900.00

63,293,900.00

845,000.00

845,000.00

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

537,100.00

537,100.00

41052000 Субвенція з місцевого бюджету на відшкодування
вартості лікарських засобів для лікування окремих
захворювань за рахунок відповідної субвенції з
державного бюджету

728,300.00

728,300.00

461,900.00

461,900.00

273,662,702.00

272,678,000.00

41050200 Субвенція з місцевого бюджету на надання пільг
та житлових субсидій населенню на придбання
твердого та рідкого пічного побутового палива і
скрапленого газу за рахунок відповідної субвенції
з державного бюджету
41050300
Субвенція з місцевого бюджету на виплату
допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим
сім'ям, особам, які не мають права на пенсію,
особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю,
тимчасової державної допомоги дітям, тимчасової
державної соціальної допомоги непрацюючій
особі, яка досягла загального пенсійного віку, але
не набула права на пенсійну виплату, та допомоги
по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи
внаслідок психічного розладу, компенсаційної
виплати непрацюючій працездатній особі, яка
доглядає за особою з інвалідністю І групи, а також
за особою, яка досягла 80-річного віку за рахунок
відповідної субвенції з державного бюджету
41050700 Субвенція з місцевого бюджету на виплату
державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та
дітей, позбавлених батьківського піклування,
грошового забезпечення батькам-вихователям і
прийомним батькам за надання соціальних послуг
у дитячих будинках сімейного типу та прийомних
сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною",
оплату послуг із здійснення патронату над
дитиною та виплату соціальної допомоги на
утримання дитини в сім'ї патронатного вихователя
за рахунок відповідної субвенції з державного
бюджету

Субвенція на утримання об`єктів спільного
41053300 користування чи ліквідацію негативних наслідків
діяльності об`єктів спільного користування
ВСЬОГО ДОХОДІВ

5

6
0.00

0.00

0.00

0.00

984,702.00

0.00

Додаток 2
до рішення Новомиргородської районної ради від
22 грудня 2017 року "Про районний бюджет на
2018 рік" № 304

ФІНАНСУВАННЯ РАЙОННОГО БЮДЖЕТУ НА 2018 РІК
грн.

1
2
200000 Внутрішнє фінансування
Фінансування за рахунок зміни
208000
залишків коштів бюджетів
Кошти, одержані із загального фонду
208400 бюджету до бюджету розвитку
(спеціального фонду)
Усього за типом кредитора

3
-2,423,000.00

Спеціальний фонд
у т.ч. бюджет
Разом
розвитку
4
5
2,423,000.00
2,423,000.00

-2,423,000.00

2,423,000.00

2,423,000.00

0.00

-2,423,000.00

2,423,000.00

2,423,000.00

0.00

-2,423,000.00

2,423,000.00

2,423,000.00

0.00

600000 Фінансування за активними операціями

-2,423,000.00

2,423,000.00

2,423,000.00

0.00

602000 Зміни обсягів готівкових коштів
Кошти, одержані із загального фонду
602400 бюджету до бюджету розвитку
(спеціального фонду)

-2,423,000.00

2,423,000.00

2,423,000.00

0.00

-2,423,000.00

2,423,000.00

2,423,000.00

0.00

-2,423,000.00

2,423,000.00

2,423,000.00

0.00

Код

Назва

Всього за типом боргового зобов'язання

Загальний
фонд

Разом
6
0.00

Додаток 3
до рішення Новомиргородської районної ради
"Про районний бюджет на 2018 рік"
"22 " грудня 2017 № 304
РОЗПОДІЛ
видатків районного бюджету на 2018 рік
(грн.)
Спеціальний фонд
з них

Загальний фонд
з них
Код програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів1

Код
ФКВКБ3

1
0100000
0110000

2

0110150

0111

0118130
0110180
0200000
0210000

0212010

0731

0212146

0213110

оплата праці
(код 2110)

комунальні
послуги та
енергоносії
(код2270)

Всього

8

9

видатки
оплата праці
споживання
(код 2110)

6
1,858,100.00
1,858,100.00
1,526,600.00

0320

Забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони

288,100.00

288,100.00

236,200.00

0133

Інша діяльність у сфері державного управління
Районна державна адміністрація
Районна державна адміністрація
у тому числі за рахунок субвенцій з державного
бюджету
Багатопрофільна стаціонарна медична допомога
населенню
у тому числі за рахунок медичної субвенції з
державного бюджету
Первинна медична допомога населенню
Первинна медична допомога населенню, що
надається центрами первинної медичної (медикосанітарної) допомоги

203,800.00
40,312,500.00
40,312,500.00
21,493,200.00

203,800.00
40,312,500.00
40,312,500.00
21,493,200.00

95,300.00
26,761,200.00
26,761,200.00
17,617,400.00

28,600.00
3,543,500.00
3,543,500.00
0.00

0.00
0.00 2,436,700.00
0.00 2,436,700.00
0.00
0.00

811,700.00
811,700.00
0.00

3,000,000.00

946,700.00

121,700.00

0726

0763

0763

1020

7
237,100.00
237,100.00
208,500.00

видатки
розвитку

5
2,815,500.00
2,815,500.00
2,323,600.00

0213100

0213104

видатки
споживання

4
2,815,500.00
2,815,500.00
2,323,600.00

0212140
0212144

Всього

3
Районна рада м. Новомиргород
Районна рада м. Новомиргород
Організаційне, інформаційно-аналітичне та
матеріально-технічне забезпечення діяльності
обласної ради, районної ради, районної у місті ради
(у разі її створення), міської, селищної, сільської рад

0212110
0212111

Найменування головного розпорядника,
відповідального виконавця, бюджетної програми або
напряму видатків згідно з типовою відомчою /
ТПКВКМБ / ТКВКБМС

0.00
0.00

10
0.00
0.00
0.00

11
0.00
0.00

комунальні
послуги та
енергоносії
(код 2270)

12
0.00
0.00

з них

видатки
розвитку

13
0.00
0.00

0.00
0.00

бюджет
розвитку

з них капітальні
видатки за рахунок
коштів, що
передаються із
загального фонду до
бюджету розвитку
(спеціального фонду)

14

15

РАЗОМ

16
2,815,500.00
2,815,500.00
2,323,600.00

0.00
0.00

0.00

288,100.00

0.00
0.00
0.00

0.00 1,625,000.00
0.00 1,625,000.00
0.00
0.00

1,625,000.00
1,625,000.00
0.00

1,625,000.00
1,625,000.00
0.00

825,000.00

825,000.00

825,000.00

203,800.00
42,749,200.00
42,749,200.00
21,493,200.00

26,406,700.00

26,406,700.00

17,925,600.00

17,607,500.00

17,607,500.00

14,432,400.00

6,133,900.00
6,133,900.00

6,133,900.00
6,133,900.00

4,317,800.00
4,317,800.00

у тому числі за рахунок медичної субвенції з
державного бюджету
Програми і централізовані заходи у галузі охорони
здоров`я
Централізовані заходи з лікування хворих на
цукровий та нецукровий діабет
у тому числі за рахунок субвенції з місцевого
бюджету на здійснення переданих видатків у сфері
охорони здоров’я за рахунок коштів медичної
субвенції
Вілшкодування вартості лікарських засобів для
лікування окремих захворювань
у тому числі за рахунок субвенції з місцевого
бюджету на відшкодування вартості лікарських
засобів для лікування окремих захворювань за
рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

3,885,700.00

3,885,700.00

3,185,000.00

1,265,400.00

1,265,400.00

0.00

537,100.00

537,100.00

0.00

537,100.00

537,100.00

537,100.00

0.00

537,100.00

728,300.00

728,300.00

728,300.00

728,300.00

0.00

728,300.00

Надання соціальних та реабілітаційних послуг
громадянам похилого віку, особам з інвалідністю,
дітям з інвалідністю в установах соціального
обслуговування
Забезпечення соціальними послугами за місцем
проживання громадян, які не здатні до
самообслуговування у зв`язку з похилим віком,
хворобою, інвалідністю
Заклади і заходи з питань дітей та їх соціального
захисту

5,793,800.00

5,793,800.00

4,247,800.00

301,000.00

0.00

640,000.00

640,000.00

5,793,800.00

5,793,800.00

4,247,800.00

301,000.00

0.00

640,000.00

640,000.00

5,000.00

5,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
230,000.00
230,000.00

0.00

850,000.00
850,000.00

50,000.00
50,000.00

0.00

0.00

800,000.00
800,000.00

800,000.00
800,000.00

800,000.00
800,000.00

0.00
0.00

0.00

0.00

27,353,400.00
17,607,500.00
6,983,900.00
6,983,900.00

3,885,700.00
0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,265,400.00

6,433,800.00

6,433,800.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5,000.00

1

2

0213112

1040

0213120
0213121

1040

0215050
0215051

0810

0215053

0810

0218110

0320

0600000
0610000

0611020

0921

0611090

0960

0611150

0990

0611160
0611161

0990

0611162
0615030

0990

0615031

0810

0615060
0615062

0810

0800000
0810000

3
Заходи державної політики з питань дітей та їх
соціального захисту
Здійснення соціальної роботи з вразливими
категоріями населення
Утримання та забезпечення діяльності центрів
соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

4
5,000.00

5
5,000.00

360,500.00

360,500.00

270,000.00

12,500.00

0.00

0.00

360,500.00

360,500.00

270,000.00

12,500.00

0.00

0.00

Підтримка фізкультурно-спортивного руху
Фінансова підтримка регіональних всеукраїнських
організацій фізкультурно-спортивної
спрямованості для проведення навчальнотренувальної та спортивної роботи
Фінансова підтримка на утримання місцевих
осередків (рад) всеукраїнських організацій
фізкультурно-спортивної спрямованості

297,200.00
125,000.00

297,200.00
125,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00
0.00

172,200.00

172,200.00

0.00

172,200.00

Заходи запобігання та ліквідації надзвичайних
ситуацій та наслідків стихійного лиха
Відділ освіти, молоді та спорту районної
державної адміністрації
Відділ освіти, молоді та спорту районної
державної адміністрації
у тому числі за рахунок субвенцій з державного
бюджету
Надання загальної середньої освіти
загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч.
школою – дитячим садком, інтернатом при школі),
спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями,
колегіумами
у тому числі за рахунок освітньої субвенції з
державного
бюджету освіти позашкільними
Надання
позашкільної

50,000.00

50,000.00

0.00

50,000.00

76,225,800.00

76,225,800.00

52,503,330.00

5,490,000.00

0.00

587,702.00

87,702.00

0.00

0.00

500,000.00

500,000.00

500,000.00

76,813,502.00

76,225,800.00

76,225,800.00

52,503,330.00

5,490,000.00

0.00

587,702.00

87,702.00

0.00

0.00

500,000.00

500,000.00

500,000.00

76,813,502.00

46,214,900.00

46,214,900.00

37,881,100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

46,214,900.00

67,767,100.00

67,767,100.00

48,677,100.00

5,030,000.00

587,700.00

87,700.00

500,000.00

500,000.00

500,000.00

68,354,800.00

46,214,900.00

46,214,900.00

37,881,100.00

2,590,000.00

2,590,000.00

2,057,000.00

115,000.00

0.00

1.00

1.00

2,590,001.00

1,208,800.00

1,208,800.00

908,000.00

75,000.00

0.00

1.00

1.00

1,208,801.00

3,498,700.00
3,486,000.00

3,498,700.00
3,486,000.00

261,230.00
261,230.00

115,000.00
115,000.00

0.00

0.00

0.00

12,700.00
1,157,600.00
1,157,600.00

12,700.00
1,157,600.00
1,157,600.00

600,000.00
600,000.00

155,000.00
155,000.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

12,700.00
1,157,600.00
1,157,600.00

3,600.00
3,600.00

3,600.00
3,600.00

0.00

0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

3,600.00
3,600.00

134,334,000.00

134,334,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

134,334,000.00

134,334,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

134,334,000.00

133,288,800.00

133,288,800.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

133,288,800.00

59,735,800.00

59,735,800.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

59,735,800.00

у тому числі за рахунок субвенції з місцевого бюджету іншим
місцевим бюджетам на здійснення програм соціального захисту
за рахунок субвенцій з державного бюджету

59,735,800.00

59,735,800.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

59,735,800.00

Надання пільг на оплату житлово-комунальних
послуг окремим категоріям громадян відповідно до
законодавства

2,464,990.00

2,464,990.00

0.00

2,464,990.00

57,270,810.00

57,270,810.00

0.00

57,270,810.00

закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з
дітьми
Методичне забезпечення діяльності навчальних
закладів
Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері
освіти
Інші програми та заходи у сфері освіти
Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту
Утримання та навчально-тренувальна робота
комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл
Інші заходи з розвитку фізичної культури та спорту
Підтримка спорту вищих досягнень та організацій,
які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність
в регіоні
Управління соціального захисту населення
районної державної адміністрації
Управління соціального захисту населення
районної державної адміністрації
у тому числі за рахунок субвенції з місцевого
бюджету іншим місцевим бюджетам на
здійснення програм соціального захисту за рахунок
субвенцій з державного бюджету
Надання пільг та житлових субсидій населенню на
оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло, водопостачання і водовідведення, квартирної плати,
вивезення побутового сміття та рідких нечистот

0813010

0813011

1030

0813012

1060

Надання субсидій населенню для відшкодування
витрат на оплату житлово-комунальних послуг

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16
5,000.00

0.00
0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

360,500.00
360,500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

297,200.00
125,000.00

46,214,900.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3,498,700.00
3,486,000.00

134,334,000.00

1

2

0813020

0813021

1030

0813022

1060

0813030

0813032

1070

0813033

1070

0813035

1070

3
Надання пільг та субсидій населенню на придбання
твердого та рідкого пічного побутового палива і
скрапленого газу

4
9,414,100.00

5
9,414,100.00

у тому числі за рахунок субвенції з місцевого бюджету іншим
місцевим бюджетам на здійснення програм соціального захисту
за рахунок субвенцій з державного бюджету

9,414,100.00

9,414,100.00

Надання пільг на придбання твердого та рідкого
пічного побутового палива і скрапленого газу
окремим категоріям громадян відповідно до
законодавства
Надання субсидій населенню для відшкодування
витрат на придбання твердого та рідкого
пічного побутового палива і скрапленого газу
Надання пільг з оплати послуг зв`язку, інших
передбачених законодавством пільг окремим
категоріям громадян та компенсації за пільговий
проїзд окремих категорій громадян

577,670.00

577,670.00

0.00

577,670.00

8,836,430.00

8,836,430.00

0.00

8,836,430.00

306,000.00

306,000.00

Надання пільг окремим категоріям громадян з
оплати послуг зв`язку

70,000.00

70,000.00

0.00

70,000.00

Компенсаційні виплати на пільговий проїзд
автомобільним транспортом окремим категоріям
громадян
Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих
категорій громадян на залізничному транспорті

36,000.00

36,000.00

0.00

36,000.00

200,000.00

200,000.00

0.00

200,000.00

47,743,590.00

47,743,590.00

у тому числі за рахунок субвенції з місцевого бюджету іншим
місцевим бюджетам на здійснення програм соціального захисту
за рахунок субвенцій з державного бюджету

47,743,590.00

47,743,590.00

Надання допомоги у зв`язку з вагітністю і пологами

300,600.00

300,600.00

0.00

300,600.00

Надання допомоги при усиновленні дитини
Надання допомоги при народженні дитини
Надання допомоги на дітей, над якими встановлено
опіку чи піклування
Надання допомоги на дітей одиноким матерям
Надання тимчасової державної допомоги дітям
Надання державної соціальної допомоги
малозабезпеченим сім`ям
Надання допомоги особам з інвалідністю, дітям з
інвалідністю, особам, які не мають права на пенсію,
непрацюючій особі, яка досягла загального
пенсійного віку, але не набула права на пенсійну
виплату, допомоги по догляду за особами з
інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного
розладу, компенсаційної виплати непрацюючій
працездатній особі, яка доглядає за особою з
інвалідністю І групи, а також за особою, яка досягла
80- річного віку

20,990.00
18,025,200.00
1,501,800.00

20,990.00
18,025,200.00
1,501,800.00

0.00
0.00
0.00

20,990.00
18,025,200.00
1,501,800.00

9,512,000.00
361,000.00
18,022,000.00

9,512,000.00
361,000.00
18,022,000.00

0.00
0.00
0.00

9,512,000.00
361,000.00
18,022,000.00

15,550,310.00

15,550,310.00

0.00

15,550,310.00

у тому числі за рахунок субвенції з місцевого бюджету іншим
місцевим бюджетам на здійснення програм соціального захисту
за рахунок субвенцій з державного бюджету

15,550,310.00

15,550,310.00

Надання допомоги сім`ям з дітьми,
малозабезпеченим сім`ям, тимчасової допомоги дітям

0813040

0813041

1040

0813042
0813043

1040
1040

0813044

1040

0813045
0813046

1040
1040

0813047

1040

0813080

0813081

Надання державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з
дитинства та дітям з інвалідністю

9,030,000.00

9,030,000.00

1010

2,511,200.00

1010

Надання державної соціальної допомоги особам, які не мають
права на пенсію, та особам з інвалідністю, державної соціальної
допомоги на догляд

2,511,200.00

0813082

2,416,050.00

1010

Надання допомоги по догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ
групи внаслідок психічного розладу

2,416,050.00

0813083

1,572,860.00

1040

Надання тимчасової соціальної допомоги непрацюючій особі, яка
досягла загального пенсійного віку, але не набула правана пенсійну
виплату

1,572,860.00

0813084

6

7
0.00

8
0.00

9
0.00

10
0.00

11
0.00

12
0.00

13
0.00

14
0.00

15
0.00

0.00

16
9,414,100.00

9,414,100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

306,000.00

47,743,590.00

47,743,590.00

15,550,310.00

1
0813085

0813140

0813160

2
1010

1040

1010

0813190
0813192

0813230

1030

1040

3
Надання щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій
працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I
групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку

0813240
1090

1000000
1010000

1011100

0960

1014030
1014040

0824
0824

1014060

0828

1014080
1014081

0829

1014082

0829

3700000
3710000
3719770
3718700

0180
0133

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

20,200.00

20,200.00

Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з
оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок
коштів на оздоровлення громадян, які постраждали
внаслідок Чорнобильської катастрофи)

180,000.00

180,000.00

0.00

180,000.00

Надання соціальних гарантій фізичним особам, які
надають соціальні послуги громадянам похилого
віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю,
хворим, які не здатні до самообслуговування і
потребують сторонньої допомоги
Соціальний захист ветеранів війни та праці
Надання фінансової підтримки громадським
організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю,
діяльність яких має соціальну спрямованість

250,000.00

250,000.00

0.00

250,000.00

80,000.00
80,000.00

80,000.00
80,000.00

Виплата державної соціальної допомоги на дітейсиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування,
у дитячих будинках сімейного типу та прийомних
сім'ях, грошового забезпечення батькам-вихователям
і прийомним батькам за надання соціальних послуг у
дитячих будинках сімейного типу та прийомних
сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною" та
оплату послуг із здійснення патронату над дитиною
та виплата соціальної допомоги на утримання дитини
в сім’ї патронатного вихователя

845,000.00

845,000.00

845,000.00

845,000.00

229,200.00
229,200.00

229,200.00
229,200.00

6,067,200.00

6,067,200.00

4,306,000.00

708,300.00

0.00

383,300.00

85,300.00

28,800.00

7,500.00

298,000.00

298,000.00

298,000.00

6,450,500.00

6,067,200.00

6,067,200.00

4,306,000.00

708,300.00

0.00

383,300.00

85,300.00

28,800.00

7,500.00

298,000.00

298,000.00

298,000.00

6,450,500.00

3,039,100.00

3,039,100.00

2,250,900.00

275,000.00

354,600.00

64,600.00

28,800.00

4,000.00

290,000.00

290,000.00

290,000.00

3,393,700.00

Забезпечення діяльності бібліотек
Забезпечення діяльності музеїв і виставок
Забезпечення діяльності палаців і будинків культури,
клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів

1,085,400.00
232,500.00
1,300,800.00

1,085,400.00
232,500.00
1,300,800.00

839,400.00
180,800.00
740,400.00

32,000.00
27,200.00
371,000.00

9,000.00
500.00
19,200.00

1,000.00
500.00
19,200.00

8,000.00

8,000.00

8,000.00

1,094,400.00
233,000.00
1,320,000.00

Iншi заклади та заходи в галузі культури і мистецтва
Забезпечення діяльності інших закладів в галузі
культури і мистецтва
Інші заходи в галузі культури і мистецтва
Фінансове управління районної державної
адміністрації
Фінансове управління районної державної
адміністрації
Інші субвенції з місцевого бюджету
Резервний фонд
Всього

409,400.00
378,400.00

409,400.00
378,400.00

294,500.00
294,500.00

3,100.00
3,100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

409,400.00
378,400.00

31,000.00
9,500,000.00

31,000.00
9,500,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

31,000.00
9,500,000.00

9,500,000.00

9,500,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

9,500,000.00

9,500,000.00
1,000,000.00
270,255,000.00

9,500,000.00

2,423,000.00

9,500,000.00
1,000,000.00
273,662,702.00

у тому числі за рахунок субвенції з місцевого бюджету іншим
місцевим бюджетам на здійснення програм соціального захисту
за рахунок субвенцій з державного бюджету

0813242

4

Інші заклади та заходи
Ігші заходи у сфері соціального захисту і
соціального забезпечення
Відділ культури, туризму та культурної
спадщини районної державної адміністрації
Відділ культури, туризму та культурної
спадщини районної державної адміністрації
Надання спеціальної освіти школами естетичного
виховання (музичними, художніми, хореографічними,
театральними, хоровими, мистецькими)

269,255,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

80,000.00
80,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

845,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

845,000.00

0.00

229,200.00

0.00

229,200.00

3,500.00

0.00
85,428,630.00

9,978,900.00

0.00

3,407,702.00

984,702.00

28,800.00

7,500.00

2,423,000.00

2,423,000.00

Додаток № 4
до рішення Новомиргородської районної ради
"Про районний бюджет на 2018 рік"
"22" грудня 2017 року № 304

Показники міжбюджетних трансфертів між районним бюджетом та іншими
бюджетами на 2018 рік
грн.
Код бюджету

Назва місцевого бюджету
адміністративно- територіальної
одиниці

субвенції з районного бюджету
субвенція загального фонду на:

субвенції районному бюджету
субвенція загального фонду на
утримання об"єктів спільного
користування

дошкільну освіту

11313301000.00
11313401000.00
11313501000.00
11313502000.00
11313503000.00
11313504000.00
11313505000.00
11313506000.00
11313507000.00
11313508000.00
11313509000.00
11313510000.00
11313511000.00
11313512000.00
11313513000.00
11313514000.00
11313515000.00
11313516000.00
11313517000.00
11313518000.00
11313519000.00
11313520000.00

м. Новомиргород
селище Капітанівка
с. Веселівка
с.Дібрівка
с. Миролюбівка
с. Йосипівка
с. Кам"янка
с. Каніж
с.Коробчино
с. Костянтинівка
с. Листопадово
с. Мар"ївка
с. Мартоноша
с. Оситна
с. Оситняжка
с. Панчево
с. Петроострів
с. Пурпурівка
с. Рубаний Міст
с. Тишківка
с. Турія
с. Шпаково

4,760,000.00
760,000.00

Разом по бюджетах

7,500,000.00

55,000.00
175,000.00
390,000.00
485,000.00
300,000.00
30,000.00
485,000.00

60,000.00

культура(сільські, селищні Новомиргородського
та міські палаци і будинки
районного загону Трудового
культури, клуби та
місцевої пожежної архіву
бібіліотеки)
охорони
Новомиргородсь
кого району

333,500.00
162,200.00
36,000.00
54,000.00
72,000.00
99,100.00
45,000.00
81,100.00
108,100.00
90,100.00
144,200.00
27,000.00
81,100.00
27,000.00
45,000.00
144,100.00
72,100.00
99,100.00
36,000.00
72,100.00
117,100.00
54,100.00
2,000,000.00

30,000.00
8,500.00
12,700.00
23,400.00
17,000.00
80,000.00

6,300.00
8,800.00
17,500.00
10,000.00
20,000.00
9,500.00
12,700.00
16,700.00
15,000.00

288,100.00

20,000.00
27,200.00
1,700.00
5,800.00
4,500.00
8,100.00
800.00
8,700.00
11,500.00
5,000.00
12,800.00
900.00
7,200.00
3,300.00
5,200.00
13,200.00
8,500.00
5,100.00
6,500.00
9,600.00
5,000.00
3,200.00
173,800.00

Додаток 5
до рішення Новомиргородської районної ради
"Про районний бюджет на 2018 рік"
від 22 грудня 2017 року № 304

Порядок розподілу міжбюджетних трансфертів з районного бюджету бюджетам місцевого самоврядування

Установити на 2018 рік наступний порядок розподілу субвенції на утримання дошкільних навчальних закладів для бюджету місцевого
самоврядування (Vдобмс), який визначається за такою формулою:
Vдобмс = Nдмс * Vзод * Kvд / Nд + Gдмс * Vздо * Kvг / Gд, де
Gд - кількість груп, що працюють в дошкільних навчальних закладах, всього;
Gдмс - кількість груп, що працюють в дошкільному навчальному закладі;
Nд - кількість дітей, що відвідують дошкільні навчальні заклади, всього;
Nдмс - кількість дітей, що відвідують дошкільний навчальний заклад;
Vзод - загальний показник обсягу субвенції на утримання дошкільних навчальних закладів на плановий бюджетний рік;
Kvд - коефіцієнт частки обсягу субвенції на утримання дітей, що відвідують дошкільний навчальний заклад, Kvд=0,5;
Kvг - коефіцієнт частки обсягу субвенції на утримання груп, що працюють в дошкільних навчальних закладах, Kvг=0,5.
Установити на 2018 рік наступний порядок розподілу субвенції на утримання закладів культури (бібліотек, сільських, селищних, міських
палаців і будинків культури, клубів) для бюджету місцевого самоврядування (Vкбмс), який визначається за такою формулою:
Vкбмс = Sкмс * Vзк / Sкз
Sкз - загальна кількість штатних одиниць закладів культури;
Sкмс - кількість штатних одиниць закладів культури бюджету місцевого самоврядування на попередній бюджетний рік;
Vзк - загальний показник обсягу субвенції на утримання закладів культури на плановий бюджетний рік.

Додаток 6
до рішення районної ради
"Про районний бюджет на 2018 рік"
від 22 грудня 2017 року № 304

Перелік об’єктів, видатки на які у 2018 році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку

Код
програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів

у тому числі за
рахунок

Код ФКВКБ

0200000
0210000
0212010

0731

0212110
0212111

0726

0600000
0610000

0611020

0921

Найменування головного розпорядника,
відповідального виконавця, бюджетної
програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /
ТКВКБМС

Районна державна адміністрація
Районна державна адміністрація
Багатопрофільна стаціонарна медична допомога
населенню
Первинна медична допомога населенню
Первинна медична допомога населенню, що надається
центрами первинної медичної (медико-санітарної)
допомоги
Відділ освіти, молоді та спорту районної державної
адміністрації
Відділ освіти, молоді та спорту районної державної
адміністрації
Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми
навчальними закладами (в т.ч. школою – дитячим
садком, інтернатом при школі), спеціалізованими
школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами

Назва об’єктів відповідно до проектнокошторисної документації тощо

Капітальні видатки бюджетних установ
Капітальні видатки бюджетних установ

Капітальні видатки бюджетних установ
1000000
1010000

1011100

0960

1014030

0824

Відділ культури, туризму та культурної спадщини
районної державної адміністрації
Відділ культури, туризму та культурної спадщини
районної державної адміністрації
Надання спеціальної освіти школами естетичного
виховання (музичними, художніми, хореографічними,
театральними, хоровими, мистецькими)
Забезпечення діяльності бібліотек
УСЬОГО

Капітальний ремонт (заміна віконних блоків)
Новомиргородської дитячої школи мистецтв
Капітальні видатки бюджетних установ

Загальний
обсяг
фінансування
будівництва

Всього видатків
Відсоток
на завершення
завершеності
будівництва
будівництва
об’єктів на
об'єктів на
майбутні роки майбутні роки

Разом видатків на
поточний рік

районного
бюджету

1,625,000.00
1,625,000.00

1,625,000.00
1,625,000.00

825,000.00
800,000.00

825,000.00
800,000.00

800,000.00

800,000.00

500,000.00

500,000.00

500,000.00

500,000.00

500,000.00

500,000.00

298,000.00

298,000.00

298,000.00

298,000.00

290,000.00
8,000.00
2,423,000.00

290,000.00
8,000.00
2,423,000.00

1

Додаток 7
до рішення Новомиргородської районної ради
"Про районний бюджет на 2018 рік"
від 22 грудня 2017 року № 304

Перелік районних програм, які фінансуватимуться за рахунок коштів
районного бюджету у 2018 році
грн.

№

Код програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів

Код
ФКВКБ

1

2

3

1.
0100000
0110000
0110180

0133

1000000
1010000
1014080
1014082

0829

4

0800000

0200000
0210000
0215050
0215051

0810

0215053

0810

30,000.00
30,000.00
30,000.00
31,000.00

0.00
0.00
0.00

30,000.00
30,000.00
31,000.00

31,000.00

0.00

31,000.00
31,000.00
31,000.00

121,200.00

0.00

121,200.00

121,200.00

0.00

121,200.00

121,200.00

0.00

121,200.00

121,200.00

300,800.00

0.00

300,800.00

297,200.00
297,200.00
297,200.00
125,000.00

0.00
0.00
0.00

297,200.00
297,200.00
297,200.00
125,000.00

Відділ освіти, молоді та спорту районної державної адміністрації

0615060

Інші заходи з розвитку фізичної культури та спорту
0810

4

0960

6

Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч.
школою – дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями,
гімназіями, колегіумами

Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються
за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської
катастрофи)
Районна програма "Вчитель" на 2014 -2020 року
Відділ освіти, молоді та спорту районної державної адміністрації
Відділ освіти, молоді та спорту районної державної адміністрації
Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч.
школою – дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями,
гімназіями, колегіумами
'Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної
роботи з дітьми

0813030

Надання пільг з оплати послуг зв`язку, інших передбачених законодавством пільг
окремим категоріям громадян та компенсації за пільговий проїзд окремих категорій
громадян

0813035

1070

0813240
1090

3,600.00

280,000.00

Управління соціального захисту населення районної державної адміністрації

1070

0.00

0.00

0810000

0813033

3,600.00

280,000.00

Управління соціального захисту населення районної державної адміністрації

1070

3,600.00

280,000.00

Районна програма "Турбота та милосердя" на 2016 - 2018 роки
0800000

0.00

0.00

Управління соціального захисту населення районної державної адміністрації

0611090

3,600.00

280,000.00

0810000

0921

3,600.00

460,000.00

Управління соціального захисту населення районної державної адміністрації

0611020

0.00

0.00

0800000

0600000
0610000

3,600.00

460,000.00

Відділ освіти, молоді та спорту районної державної адміністрації

5

172,200.00

Районна комплексна соціальна програма оздоровлення та відпочинку дітей
Новомиргородського району на 2018 -2022 роки

0610000

1040

172,200.00

3,600.00

Відділ освіти, молоді та спорту районної державної адміністрації

0921

121,200.00

Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурноспортивну діяльність в регіоні

0600000

0813242

30,000.00

Районна цільова соціальна програма розвитку фізичної культури і спорту на 2017 2020 роки
Районна державна адміністрація
Районна державна адміністрація
Підтримка фізкультурно-спортивного руху
Фінансова підтримка регіональних всеукраїнських організацій фізкультурноспортивної спрямованості для проведення навчально-тренувальної та спортивної
роботи
Фінансова підтримка на утримання місцевих осередків (рад) всеукраїнських організацій
фізкультурно-спортивної спрямованості

0610000

0813032

31,000.00
31,000.00

61,000.00

Ігші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

Відділ освіти, молоді та спорту районної державної адміністрації

0813140

7

Районна рада м. Новомиргород
Районна рада м. Новомиргород
Інша діяльність у сфері державного управління
Відділ культури, туризму та культурної спадщини районної державної
адміністрації
Відділ культури, туризму та культурної спадщини районної державної
адміністрації
Iншi заклади та заходи в галузі культури і мистецтва
Інші заходи в галузі культури і мистецтва

0600000

0611020

6

Інші заклади та заходи
1090

3.

0615062

Разом загальний та
спеціальний фонди

0.00

Управління соціального захисту населення районної державної адміністрації

0813240
0813242

5

Спеціальний
фонд

61,000.00

Управління соціального захисту населення районної державної адміністрації

0810000

Загальний фонд

Фінансування загально-районних заходів у 2018- 2020 роках

Районна комплексна програма соціальної підтримки учасників антитерористичної
операції і членів їх сімей, сімей загиблих учпсників АТО та вшанування пам"яті
загиблих на 2014 -2020 роки"

2.

7

Назва програми, головного розпорядника коштів, відповідального виконавця та
напрямку видатків

3,600.00

280,000.00

180,000.00

280,000.00

0.00

180,000.00

180,000.00

180,000.00

180,000.00

180,000.00

93,000.00
93,000.00
93,000.00
90,000.00

0.00
0.00
0.00

3,000.00
414,000.00

93,000.00
93,000.00
93,000.00
90,000.00

3,000.00
0.00

414,000.00

414,000.00

0.00

414,000.00

414,000.00

0.00

414,000.00

306,000.00

0.00

306,000.00

Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв`язку

70,000.00

70,000.00

Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим
категоріям громадян
Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на
залізничному транспорті
Інші заклади та заходи

36,000.00

36,000.00

200,000.00

200,000.00

108,000.00
108,000.00

108,000.00
108,000.00

Ігші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

Районна програма "Фінансової підтримки громадських організацій району на 20182020 роки"

80,000.00

0.00

80,000.00

1

2

3

0800000

4

0810000

Управління соціального захисту населення районної державної адміністрації

0813190

Соціальний захист ветеранів війни та праці

0813192

5

Управління соціального захисту населення районної державної адміністрації

1030

Надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів і ветеранів, діяльність яких
має соціальну спрямованість
у тому числі:
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0.00

80,000.00

80,000.00

0.00

80,000.00

80,000.00
80,000.00

0.00

80,000.00
80,000.00

Новомиргородська районна організація ветеранів України

13,000.00

0.00
13,000.00

Новомиргородська районна організація Української спілки ветеранів Афганістану

25,000.00

25,000.00

Новомиргородська районна громадська організація учасників АТО

18,500.00

18,500.00

Новомиргородська районна організація Союз Чорнобиль України

5,000.00

5,000.00

18,500.00

18,500.00

Новомиргородська організація "Об"єднання ветеранів АТО та військовослужбовців
ГО окремого полку спеціального призначення "РЕДУТ"

3-

Комплексна районна програма "Забезпечення діяльності комунальної установи
"Трудовий архів Новомиргородського району на 2017-2019 роки"
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6

80,000.00

173,800.00

0.00

173,800.00

0100000

Районна рада м. Новомиргород

173,800.00

0.00

173,800.00

0110000

Районна рада м. Новомиргород

173,800.00

0.00

173,800.00

Інша діяльність у сфері державного управління

173,800.00

0110180

0133

Комплексна районна програма "Забезпечення діяльності комунальної установи
"Новомиргородський районний загін місцевої пожежної охорони на 2017-2019 роки"
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288,100.00

173,800.00
0.00

288,100.00

0100000

Районна рада м. Новомиргород

288,100.00

0.00

288,100.00

0110000

Районна рада м. Новомиргород
Забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони

288,100.00
288,100.00

0.00

288,100.00

50,000.00

0.00

0118130

0320

Районна комплексна програма цивільного захисту Новомиргородського району на
2016-2020 роки
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288,100.00
50,000.00

0200000

Районна державна адміністрація

50,000.00

0.00

50,000.00

0210000

Районна державна адміністрація

50,000.00

0.00

50,000.00

Заходи запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха

50,000.00

0218110

0320

Програма соціально-економічного та культурного розвитку Новомиргородського
району на 2018 рік

11
0200000
0210000
0212010

0731

0212111

0726

0600000
0610000
0611020

0921

2,423,000.00

2,423,000.00

Районна державна адміністрація

0.00

1,625,000.00

1,625,000.00

Районна державна адміністрація

0.00

1,625,000.00

1,625,000.00

825,000.00

825,000.00

800,000.00

800,000.00

800,000.00

800,000.00

Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню
Первинна медична допомога населенню

0212110

0.00

50,000.00

0.00

Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної
(медико-санітарної) допомоги
Відділ освіти, молоді та спорту районної державної адміністрації

0.00

500,000.00

500,000.00

Відділ освіти, молоді та спорту районної державної адміністрації

0.00

500,000.00

500,000.00

500,000.00

500,000.00

Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч.
школою – дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями,
гімназіями, колегіумами

1000000

Відділ культури, туризму та культурної спадщини районної державної
адміністрації

0.00

298,000.00

298,000.00

1010000

Відділ культури, туризму та культурної спадщини районної державної
адміністрації

0.00

298,000.00

298,000.00

290,000.00

290,000.00

8,000.00

8,000.00

0.00

50,000.00

1011100

0960

1014030

0824

Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми,
хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)
Забезпечення діяльності бібліотек
Районна цільова програма підтримки обдарованої молоді та їх наставників на 2017 2020 роки
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0600000

Відділ освіти, молоді та спорту районної державної адміністрації

50,000.00
50,000.00

0.00

50,000.00

50,000.00

0.00

50,000.00

0610000

Відділ освіти, молоді та спорту районної державної адміністрації

10,000.00

0611020

0921

Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч.
школою – дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями,
гімназіями, колегіумами

0611150

0990

Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів

40,000.00

13

Районна програма по реалізації в районі національного плану дій щодо реалізації
Конвенції ООН про права дитини на 2017 -2019 роки

5,000.00

10,000.00

40,000.00
0.00

5,000.00

0200000

Районна державна адміністрація

5,000.00

0.00

5,000.00

0210000

Районна державна адміністрація

5,000.00

0.00

5,000.00

0213110
0213112

1040

14

Заклади і заходи з питань дітей та їх соціального захисту

5,000.00

5,000.00

Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту

5,000.00

5,000.00

Районна програма "Організація харчування учнів загальноосвітніх навчальних
закладів на 2017 - 2019 роки

2,055,000.00

0.00

2,055,000.00

0600000

Відділ освіти, молоді та спорту районної державної адміністрації

2,055,000.00

0.00

2,055,000.00

0610000

Відділ освіти, молоді та спорту районної державної адміністрації
Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч.
школою – дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями,
гімназіями, колегіумами

2,055,000.00

0.00

2,055,000.00

РАЗОМ

4,151,900.00

0611020

0921

2,055,000.00

2,055,000.00

2,423,000.00

6,574,900.00

