ТАЛЬНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ТАЛЬНІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ
16 СЕСІЯ 8 СКЛИКАННЯ
Рішення
грудня 2017 року

№ 16/8-_

Про бюджет об’єднаної
територіальної громади на 2018 рік
Відповідно до статей 76, 77 Бюджетного кодексу України, пункту 23
частини першої статті 26 та частини першої статті 61 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні» міська рада
в и р і ш и л а:
1.
Визначити на 2018 рік:
- доходи бюджету об’єднаної територіальної громади у сумі
107 903,303 тис. грн., в тому числі доходи загального фонду бюджету
об’єднаної територіальної громади 104 493,023 тис. грн., доходи
спеціального фонду бюджету об’єднаної територіальної громади 3 410,280
тис. грн. згідно з додатком № 1 цього рішення;
- видатки бюджету об’єднаної територіальної громади у сумі
107 903,303 тис. грн., в тому числі видатки загального фонду бюджету
об’єднаної територіальної громади 103 330,823 тис. грн., видатки
спеціального фонду бюджету об’єднаної територіальної громади 4 572,480
тис. грн.;
- профіцит загального фонду бюджету об’єднаної територіальної
громади в сумі 1 162,200 тис. грн.;
- дефіцит спеціального фонду бюджету об’єднаної територіальної
громади в сумі 1 162,200 тис. грн., згідно з додатком 2 до цього рішення».
2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів
бюджету об’єднаної територіальної громади на 2018 рік у розрізі
відповідальних виконавців за бюджетними програмами у сумі
107 903,303 тис. грн., у тому числі по загальному фонду 103 330,823 тис. грн.
та спеціальному фонду 4 572,480 тис. грн. згідно з додатком № 3 до цього
рішення.
3. Визначити оборотний касовий залишок бюджетних коштів
бюджету об’єднаної територіальної громади у сумі 500,000 тис. грн.
4. Затвердити на 2018 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком
№ 4 до цього рішення.

5. Затвердити на 2018 рік резервний фонд бюджету об’єднаної
територіальної громади у сумі 100,000 тис. грн.
6. Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду
бюджету об’єднаної територіальної громади на 2018 рік за їх економічною
структурою:
оплата 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;
забезпечення інвалідів технічними та іншими засобами реабілітації,
виробами медичного призначення для індивідуального
користування;
оплату послуг з охорони комунальних закладів культури;
оплату енергосервісу.
7. Затвердити в складі видатків міського бюджету кошти на реалізацію
регіональних програм у сумі 786,204 тис. грн. згідно з додатком № 5 до
цього рішення.
8. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати
право виконавчому комітету Тальнівської міської ради отримувати у
порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, позики на покриття
тимчасових касових розривів бюджету об’єднаної територіальної громади,
пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах
поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського
рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування
цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного
бюджетного періоду.
9. Розпорядникам коштів бюджету об’єднаної територіальної громади
забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці
працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством
України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; 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.
10. Установити, що у загальному фонді бюджету об’єднаної
територіальної громади на 2018 рік:
до доходів належать надходження, визначені статтею 64 Бюджетного
кодексу України, а також міжбюджетні трансферти з державного та місцевих
бюджетів;

джерелами формування у частині фінансування є надходження,
визначені статтями 15, 72 та 73 Бюджетного кодексу України щодо бюджету
об’єднаної територіальної громади.
11. Установити, що джерелами формування спеціального фонду
бюджету об’єднаної територіальної громади України на 2018 рік у частині
доходів є надходження, визначені статтею 691 Бюджетного кодексу, а також
міжбюджетні трансферти з державного та місцевих бюджетів.
12. Установити, що джерелами формування спеціального фонду
бюджету об’єднаної територіальної громади на 2018 рік у частині
фінансування є надходження, визначені статтями 15 та 72 Бюджетного
кодексу України.
13. У межах загального обсягу бюджетних призначень за програмною
класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів окремо за
загальним та спеціальним фондами бюджету об’єднаної територіальної
громади фінансове управління Тальнівської міської ради, за обґрунтованим
поданням головного розпорядника бюджетних коштів здійснює перерозподіл
бюджетних асигнувань, затверджених у розписі бюджету та кошторисі, в
розрізі економічної класифікації видатків бюджету, а також в розрізі
класифікації кредитування бюджету – щодо надання кредитів з бюджету.
У межах загального обсягу бюджетних призначень головного
розпорядника бюджетних коштів перерозподіл видатків бюджету і надання
кредитів з бюджету за бюджетними програмами, включаючи резервний фонд
бюджету, додаткові дотації та субвенції, а також збільшення видатків
розвитку за рахунок зменшення інших видатків (окремо за загальним та
спеціальним фондами бюджету) здійснюються за рішенням виконавчого
комітету Тальнівської міської ради, погодженим постійною комісією міської
ради з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного
розвитку у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
Забороняється без внесення змін до рішення про бюджет об’єднаної
територіальної громади збільшення бюджетних призначень за загальним та
спеціальним фондами обласного бюджету на:
оплату праці працівників бюджетних установ за рахунок зменшення
інших видатків;
видатки,
пов'язані
з
функціонуванням
органів
місцевого
самоврядування, за рахунок зменшення видатків за іншими бюджетними
програмами.
14. Делегувати виконавчому комітету Тальнівської міської ради у період
між сесіями міської ради повноваження приймати розпорядження щодо
розподілу та перерозподілу обсягів трансфертів з державного та місцевих
бюджетів з наступним внесенням змін до рішення про бюджет об’єднаної
територіальної громади.
15. Доручити фінансовому управлінню Тальнівської міської ради
здійснювати у 2018 році на конкурсних засадах розміщення тимчасово
вільних коштів бюджету об’єднаної територіальної громади на депозитах в
банківських установах у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

16. Передати Тальнівській районній раді повноваження, що стосуються:
здійснення соціальних виплат, пільг, субсидій та допомог, визначених
підпунктом б) пункту 4 частини першої статті 89, підпунктом а) пункту 4
частини першої статті 90 Бюджетного кодексу України, обласними
програмами соціального захисту, що здійснюються за рахунок трансфертів з
державного та обласного бюджетів;
надання медичних послуг первинної та вторинної медицини жителям
об’єднаної територіальної громади за рахунок міжбюджетних трансфертів з
міського бюджету.
17. Відповідно до статей 26 та 60 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», пункту 35 статті 64 Бюджетного кодексу України
встановити нормативи відрахування частини прибутку за наростаючим
підсумком
щоквартальної
фінансово-господарської
діяльності
підприємствами комунальної власності, або у статутних фондах яких є частка
комунальної власності, у розмірі 15 відсотків чистого прибутку від розміру
комунальної частки (акцій, паїв) у їх статутних фондах, розрахованого згідно
з положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку.
Частина чистого прибутку сплачується за результатами фінансовогосподарської діяльності 2017 року та наростаючим підсумком
щоквартальної фінансово-господарської діяльності у 2018 році, у строки,
встановлені для сплати податку на прибуток і зараховується на відповідний
рахунок з обліку надходжень до загального фонду бюджету об’єднаної
територіальної громади.
18. Тальнівській міській раді забезпечити публікацію інформації про
міський бюджет в тому числі рішення про міський бюджет, річних та
квартальних звітів про міський бюджет у газеті «Колос» у визначений
законодавством термін.
19. Дане рішення набуває чинності з 01 січня 2018 року.
20. Додатки № 1-6 до цього рішення є його невід’ємною частиною.
21. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію
міської ради з питань планування, фінансів, бюджету та соціальноекономічного розвитку.

Голова міської ради

О.В. Юрченко

Додаток № 1
до рішення міської ради від 20.12.2017 року № 16/8-

Доходи бюджету об’єднаної територіальної громади на 2018 рік
Спеціальний фонд
Код

Найменування згідно з класифікацією доходів бюджету

Всього

Загальний фонд

10000000 Податкові надходження
Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення
11000000
ринкової вартості
11010000 Податок та збір на доходи фізичних осіб
Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами,
11010100
із доходів платника податку у вигляді заробітної плати
Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових
винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами
11010200
рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами

66,497,140.00
34,758,000.00

66,436,300.00
34,758,000.00

34,745,000.00
30,900,000.00

34,745,000.00
30,900,000.00

1,100,000.00

1,100,000.00

Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами,
із доходів платника податку інших ніж заробітна плата
Податок на доходи фізичних осіб , що сплачується фізичними особами за
результатами річного декларування
Податок на прибуток підприємств
Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної
власності
Внутрішні податки на товари і послуги
Пальне
Пальне шляхом перерозподілу
Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної
торгівлі підакцизних товарі
Місцеві податки
Податок на майно
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений
юридичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений
фізичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений
фізичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений
юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості
Земельний податок з юридичних осіб
Орендна плата з юридичних осіб
Земельний податок з фізичних осіб
Орендна плата з фізичних осіб
Транспортний податок з фізичних осіб
Транспортний падаток з юридичних осіб
Туристичний збір
Туристичний збір, сплачений юридичними особами
Туристичний збір, сплачений фізичними особами
Єдиний податок
Єдиний податок з юридичних осіб
Єдиний податок з фізичних осіб
Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка
сільськогосподаського товаровиробництва за попередній податковий
(звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків
Інші податки та збори
Екологічний податок
Надходження від викидів забруднуючих речовин в атмосферне повітря
стаціонарними джерелами забруднення
Надходження від скидів забруднуючих речовин безпосередньо у водні
об'єкти
Надходження від розміщення відходів у спеціальновідведених для цього
місцях чи на об'єктах, крім розміщення окремих видів відходів як
вторинної сировини
Неподаткові надходження
Доходи від власності та підприємницької діяльності

2,300,000.00

2,300,000.00

445,000.00

445,000.00

13,000.00
13,000.00

13,000.00
13,000.00

6,600,000.00
880,000.00
3,620,000.00
2,100,000.00

6,600,000.00
880,000.00
3,620,000.00
2,100,000.00

25,078,300.00
15,069,800.00
9,800.00

25,078,300.00
15,069,800.00
9,800.00

17,000.00

17,000.00

248,000.00

248,000.00

510,000.00

510,000.00

640,000.00
10,000,000.00
195,000.00
3,300,000.00
50,000.00
100,000.00
8,500.00
5,500.00
3,000.00
10,000,000.00
800,000.00
6,760,000.00
2,440,000.00

640,000.00
10,000,000.00
195,000.00
3,300,000.00
50,000.00
100,000.00
8,500.00
5,500.00
3,000.00
10,000,000.00
800,000.00
6,760,000.00
2,440,000.00

11010400
11010500
11020000
11020200
14000000
14021900
14031900
14040000
18000000
18010000
18010100
18010200
18010300
18010400
18010500
18010600
18010700
18010900
18011000
18011100
18030000
18030100
18030200
18050000
18050300
18050400
18050500
19000000
19010000
19010100
19010200
19010300
20000000
21000000

Разом
60,840.00

60,840.00
60,840.00
57,300.00

60,840.00
60,840.00
57,300.00

480.00

480.00

3,060.00

3,060.00

4,179,590.00
10,350.00

850,150.00
10,350.00

3,329,440.00

в т.ч. бюджет
розвитку

Спеціальний фонд
Код

21010000

21010300
21080000
21081100
22000000
22012500
22080000
22080400
22090000
22090100
22090400
24000000
24170000
25000000
25010000
25010100
30000000
31000000
31010000

31010200
33000000
33010000

33010100

50000000
50110000

Найменування згідно з класифікацією доходів бюджету
Частина чистого прибутку (доходу) державних або комунальних унітарних
підприємств та їх обєднань, що вилучається до відповідного бюджету, та
дивіденди (дохід), нараховані на акції (частки, паї) господарських
товариств, у статутних капіталах яких є державна або комунальна
власність.
Частина чистого прибутку (доходу) господарських організацій (які
належать до комунальної власності, або у статутних фондах яких є частка
комунальної власності), що вилучається до бюджету
Інші надходження
Адміністративні штрафи та інші санкції
Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної
господарської діяльності
Плата за надання інших адміністративних послуг
Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим
комплексом та іншим державним майном
надходження від орендной плати за користування цілісним майновим
комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності
Державне мито
Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення
документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і
дарування
Державне мито, пов’язане з видачею та оформленням закордонних
паспортів (посвідок) та паспортів громадян України
Інші неподаткові надходження
надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного
пункту
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
Доходи від операцій з капіталом
Надходження від продажу основного капиталу
Кошти від реалізації скарбів, майна, одержаного державою або
територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування,
безхазяйного майна, знахідок, а також валютних цінностей і грошових
коштів, власники яких невідомі
Кошти від реалізації безхазяйного майна, знахідок, спадкового майна,
майна, одержаного територіальною громадою в порядку спадкування чи
дарування, а також валютні цінності і грошові кошти, власники яких
невідомі
Кошти від продажу землі і нематеріальних активів
Кошти від продажу землі і нематеріальних активів
Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського
призначення до розмежування земель державної та комунальної власності
(крім земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що
перебувають у державній власності, на яких розташовані об'єкти, які
підлягають приватизації, та земельних ділянок, які знаходяться на
території Автономної Республіки Крим)
Цільові фонди
Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим,
органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої
влади
Разом доходів

Всього

Загальний фонд

8,300.00

6,800.00

8,300.00

8,300.00

2,050.00
2,050.00
839,800.00

2,050.00
2,050.00
839,800.00

700,000.00
112,800.00

700,000.00
112,800.00

112,800.00

112,800.00

27,000.00
21,800.00

27,000.00
21,800.00

5,200.00

5,200.00

3,329,440.00
3,329,440.00

3,329,440.00
3,329,440.00

3,329,440.00

3,329,440.00

13,550.00
13,550.00
13,550.00

13,550.00
13,550.00
13,550.00

13,550.00

13,550.00

20,000.00
20,000.00

20,000.00
20,000.00

70,710,280.00

67,300,000.00

40000000 Офіційні трансферти

37,193,023.00

37,193,023.00

41000000 Від органів державного управління

37,193,023.00

37,193,023.00

41020100 Базова дотація

70,973,800
590,900

590,900.00
590,900.00

41040000 Дотації з місцевих бюджетів

69,162,600

1,220,300.00

1,220,300

1,220,300.00

41033900 Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам

34,581,300
22,452,600

34,581,300.00
22,452,600.00

41034200 Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам

12,128,700

12,128,700.00

800,523

800,523.00

41020000 Дотації з державного бюджету

Дотація з місцевого бюджету державного бюджету місцевим бюджетам на
здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання
41040100
закладів освіти та охорони здоров’я за рахунок відповідної додаткової
дотації з державного бюджету
41030000 Субвенції з державного бюджету

41050000 Субвенції з місцевих бюджетів

Разом

3,410,280.00

в т.ч. бюджет
розвитку

Спеціальний фонд
Код

Найменування згідно з класифікацією доходів бюджету

Всього

Загальний фонд

Субвенція з місцевого бюджету на відшкодування вартості лікарських
41051700 засобів для лікування окремих захворювань за рахунок відповідної
субвенції з державного бюджету

262,269

262,269.00

41053400 Інші субвенції з місцевого бюджету

538,254

538,254.00

107,903,303.00

104,493,023.00

Всього доходів
За секретаря міської ради

Разом

3,410,280.00

в т.ч. бюджет
розвитку

Додаток № 2
до рішення міської ради від 20.12.2017 року № 16/8-

Фінансування бюджету об’єднаної територіальної громади на 2018рік
грн.
Код

Найменування згідно з класифікацією фінансування бюджету

200000 Внутрішнє фінансування
208000 Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів
Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до
208400
бюджету розвитку (спеціального фонду)
Всього за типом кредитора
600000 Фінансування за активними операціями
602000 Зміни обсягів бюджетних коштів
Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до
602400
бюджету розвитку (спеціального фонду)
Всього за типом боргового зобов'язання
За секретаря міської ради

Всього

Загальний фонд

Спеціальний фонд
в т.ч. бюджет
Разом
розвитку

0.00
0.00

-1,162,200.00
-1,162,200.00

1,162,200.00
1,162,200.00

1,162,200.00
1,162,200.00

0.00

-1,162,200.00

1,162,200.00

1,162,200.00

0.00
0.00
0.00

-1,162,200.00
-1,162,200.00
-1,162,200.00

1,162,200.00
1,162,200.00
1,162,200.00

1,162,200.00
1,162,200.00
1,162,200.00

0.00

-1,162,200.00

1,162,200.00

1,162,200.00

0.00

-1,162,200.00

1,162,200.00

1,162,200.00

Додаток № 3
до рішення міської ради від 20.12.2017 року № 16/8-

Розподіл видатків бюджету Тальнівської об’єднаної територіальної громади на 2018 рік
грн.
Код
програмної
класиНайменування головного розпорядника,
фікації
Код
відповідального виконавця, бюджетної програми або
видатків та ФКВКБ
напряму видатків
кредитузгідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /ТКВКБМС
вання
місцевих
02 0 0000
Виконавчий комітет Тальнівської міської ради
02 1 0000
Виконавчий комітет Тальнівської міської ради

02 1 0150

0111

02 1 3000

02 1 3182

1030

02 1 3230
02 1 5000
02 1 5060

1090

02 1 5061

0810

02 1 5062

0810

02 1 6000

Загальний фонд
з них
Всього

видатки
споживання

оплата праці

комунальні
послуги та
енергоносії

120,000.00

120,000.00

120,000.00

Інші заклади та заходи
Фізична культура і спорт
Інші заходи з розвитку фізичної культури та спорту
Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного
здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення
фізкультурно-масових заходів серед населення регіону
Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які
здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні
Житлово-комунальне господарство

586,760.00
50,000.00
50,000.00
20,000.00

586,760.00
50,000.00
50,000.00
20,000.00

586,760.00
50,000.00
50,000.00
20,000.00

0610

Утримання та ефективна експлуатація об'єктів житловокомунального господарства

02 1 6013

0620

Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного
господарства

02 1 6030
02 1 7621
02 1 7440
02 1 7130
02 1 8700

0620
0470
0456
0421
0133

02 1 8220

0380

Організація благоустрію населених пунктів
Підтримка діяльності готельного господарства
Утримання та розвиток транспортної інфраструктури
Здійснення заходів із землеустрою
Резервний фонд
Заходи та роботи з мобілізайної підготовки місцевого
значення

02 1 8311

0511

Охорона та раціональне використання природних ресурсів

02 1 7692

0133

Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної
Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і
місцевими органами виконавчої влади

448,900.00

200,000.00

146,800.00

7,294,540.00
50,000.00
3,000,000.00
342,900.00
100,000.00
154,904.00

6,864,540.00

1,349,960.00

211,300.00

211,300.00

1,126,200.00
1,126,200.00
14,000.00

1,126,200.00
1,126,200.00
14,000.00

Разом

Надання фінансової підтримки громадським організаціям
інвалідів і ветеранів, діяльність яких має соціальну
спрямованість

02 1 6010

1,126,200.00
1,126,200.00
14,000.00

кошти передані
із загального
фонду бюджету

706,760.00

1,496,760.00

140,000.00
140,000.00

бюджет
розвитку

706,760.00

30,000.00

240,840.00
240,840.00

видатки
розвитку

706,760.00

10,395,636.00
331,096.00

1,367,040.00
1,367,040.00
14,000.00

комунальні
видатки
споживання оплата праці послуги та
енергоносії

Соціальний захист та соціальне забезпечення

30,000.00

1,080,000.00
1,080,000.00

Всього

23,347,500.00
23,347,500.00
11,486,000.00

11,475,636.00
682,196.00

1,868,000.00
1,868,000.00
250,000.00

видатки
розвитку

з них

24,527,500.00
24,527,500.00
11,486,000.00

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріальнотехнічне забезпечення діяльності обласної ради, районної
ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської,
селищної, сільської рад та їх виконавчих комітетів

9,545,041.00
9,545,041.00
7,936,591.00

Спеціальний фонд
з них

24,527,500.00
24,527,500.00
11,500,000.00

30,000.00
1,568,000.00

1,568,000.00

3,000,000.00
342,900.00
154,904.00

1,080,000.00
351,100.00

1,272,200.00

160,000.00

140,000.00

1,112,200.00

1,112,200.00

1,112,200.00

248,900.00

160,000.00

160,000.00

140,000.00

430,000.00
50,000.00

247,200.00

247,200.00

247,200.00

247,200.00

865,000.00

865,000.00

865,000.00

865,000.00

608,900.00

40,000.00
111,690.00

10,000.00

12,747,836.00
682,196.00

7,541,740.00
50,000.00
3,865,000.00
342,900.00
100,000.00
154,904.00

60,840.00

60,840.00

272,140.00

20,000.00

20,000.00

20,000.00

06 0 0000

Відділ освіти, молоді спорту Тальнівської міської ради

57,613,716.00

57,613,716.00

46,935,287.00

24,311,100.00

2,997,240.00

2,975,240.00

22,000.00

22,000.00

22,000.00

60,610,956.00

06 1 0000

Відділ освіти, молоді спорту Тальнівської міської ради

57,613,716.00

57,613,716.00

46,935,287.00

24,311,100.00

2,997,240.00

2,975,240.00

22,000.00

22,000.00

22,000.00

60,610,956.00

06 1 1000
06 1 1010

56,413,016.00
21,457,500.00
31,084,616.00

56,413,016.00
21,457,500.00
31,084,616.00

46,159,202.00
21,457,500.00
22,092,700.00

24,220,900.00
21,457,500.00
2,648,900.00

2,997,240.00
914,840.00
2,060,400.00

2,975,240.00
914,840.00
2,060,400.00

22,000.00

22,000.00

22,000.00

0910

59,410,256.00
22,372,340.00
33,145,016.00

06 1 1020

0921

Освіта
Надання дошкільної освiти
Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми
навчальними закладами ( в т.ч. школою-дитячим садком,
інтернатом при школі), спеціалізованими школами,
ліцеями, гімназіями, колегіумами
за рахунок додаткової дотації з державного бюджету
місцевим бюджетам на здійснення переданих з
державного бюджету видатків з утримання закладів
освіти та охорони здоров’я
в т.ч. за рахунок освітньої субвенції з державного
бюджету
в т.ч. за рахунок субвенції з обласного бюджету
Надання позашкільної освіти позашкільними закладами
освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми
Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів
Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти
Фізична культура і спорт
Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту
Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних
дитячо-юнацьких спортивних шкіл
Відділ культури, туризму та з питань діяльності засобів
масової інформації Тальнівської міської ради
Відділ культури, туризму та з питань діяльності засобів
масової інформації Тальнівської міської ради
Культура і мистецтво
Забезпечення діяльності бібліотек
Забезпечення діяльності музеїв i виставок

1,220,300.00

1,220,300.00

22,452,600.00

22,452,600.00

18,403,800.00

10,316.00
1,140,700.00

10,316.00
1,140,700.00

812,792.00

90,700.00

8,000.00

8,000.00

8,000.00

8,000.00

303,600.00
2,426,600.00
1,200,700.00
1,200,700.00
1,200,700.00

303,600.00
2,426,600.00
1,200,700.00
1,200,700.00
1,200,700.00

230,000.00
1,566,210.00
776,085.00
776,085.00
776,085.00

23,800.00
90,200.00
90,200.00
90,200.00

14,000.00

14,000.00

14,000.00

14,000.00

8,270,700.00

8,270,700.00

6,006,786.00

542,200.00

208,200.00

194,200.00

14,000.00

14,000.00

14,000.00

8,478,900.00

8,270,700.00

8,270,700.00

6,006,786.00

542,200.00

208,200.00

194,200.00

14,000.00

14,000.00

14,000.00

8,478,900.00

8,270,700.00
1,235,900.00
438,000.00

8,270,700.00
1,235,900.00
438,000.00

6,006,786.00
944,043.00
240,585.00

542,200.00
28,100.00
61,700.00

208,200.00

194,200.00

14,000.00

14,000.00

14,000.00

8,478,900.00
1,235,900.00
438,000.00

06 1 1090

0960

06 1 1150
06 1 1160
06 1 5000
06 1 5030

0960
0990

06 1 5031

0810

10 0 0000
10 1 0000
10 1 4000
10 1 4030
10 1 4040

0824
0824

1,220,300.00

1,220,300.00

22,452,600.00
10,316.00
1,148,700.00
303,600.00
2,440,600.00
1,200,700.00
1,200,700.00
1,200,700.00

Код
програмної
класифікації
Код
видатків та ФКВКБ
кредитування
місцевих
10 1 4060

0828

10 1 1100

0960

10 1 4080
37 0 0000
37 1 0000

0829

37 1 9410

0180

37 1 9460

0180

37 1 9770

0180

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

Забезпечення діяльності палаців i будинків культури,
клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів
Надання спеціальної освіти школами естетичного
виховання (музичними, художніми, хореографічними,
театральними, хоровими, мистецькими)
Iншi заклади та заходи в галузі культури і мистецтва
Фінансове управління Тальнівської міської ради
Фінансове управління Тальнівської міської ради
Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих
видатків у сфері охорони здоров'я за рахунок коштів
медичної субвенції
Субвенція з місцевого бюджету на відшкодування вартості
лікарських засобів для лікування окремих захворювань за
рахунок відповідної субвенції з державного бюджету
Інші субвенції з місцевого бюджету
ВСЬОГО
За секретаря міської ради

Загальний фонд
з них
Всього

видатки
споживання

оплата праці

Спеціальний фонд
з них
комунальні
послуги та
енергоносії

видатки
розвитку

Всього

комунальні
видатки
споживання оплата праці послуги та
енергоносії

з них

видатки
розвитку

бюджет
розвитку

кошти передані
із загального
фонду бюджету

Разом

1,856,500.00

1,856,500.00

1,162,300.00

317,800.00

49,200.00

49,200.00

1,905,700.00

4,165,100.00

4,165,100.00

3,231,700.00

134,600.00

145,000.00

145,000.00

4,310,100.00

575,200.00
12,918,907.00
12,918,907.00
12,128,700.00

575,200.00
12,918,907.00
12,918,907.00
12,128,700.00

428,158.00

262,269.00

262,269.00

527,938.00
103,330,823.00

527,938.00
102,150,823.00

14,000.00

14,000.00

14,000.00

14,000.00

589,200.00
12,918,907.00
12,918,907.00
12,128,700.00

262,269.00

62,487,114.00

26,721,300.00

1,080,000.00

4,572,480.00

3,410,280.00

140,000.00

1,162,200.00

1,162,200.00

1,162,200.00

527,938.00
107,903,303.00

Додаток № 4
до рішення міської ради від 20.12.2017 року № 16/8-

Міжбюджетні трансферти з бюджету об’єднаної територіальної громади місцевим бюджетам на 2018 рік
грн.
Субвенція з місцевого бюджету за рахунок субвенції з державного
Субвенція загального фонду на:
здійснення переданих видатків у сфері охорони
здоров'я за рахунок коштів медичної субвенції
в т.ч. на:

Код бюджету

Назва місцевого
бюджету
адміністративнотериторіальної
одиниці

Всього

Інші субвенції з
місцевого бюджету

відшкодування
вартості
лікарських засобів
на виконання
для лікування
обласної
програми
окремих
надання медичної
захворювань
за
надання медичних надання медичних
допомоги хворим
рахунок
послуг первинної послуг вторинної
нефрологічного
відповідної
медицини
медицини
профілю (на
субвенції з
умовах
державного
співфінансування)

Разом

23314200000

Тальнiвський р-н

12,128,700.00

2,192,700.00

9,936,000.00

Всього

12,128,700.00

2,192,700.00

9,936,000.00

За секретая р міської ради

262,269.00

527,938.00 12,918,907.00
12,918,907.00

Додаток № 5
до рішення міської ради від 20.12.2017 року № 16/8-

Перелік регіональних програм, які фінансуватимуться за рахунок коштів бюджету об’єднаної
територіальної громади у 2018 році
грн.
Код
програмної
Найменування головного
класирозпорядника, відповідального
фікації
Код
виконавця, бюджетної програми або
видатків та
ФКВКБ
напряму видатків
кредитузгідно з типовою
вання
відомчою/ТПКВКМБ /ТКВКБМС
місцевих
бюджетів
Виконавчий комітет Тальнівської
02 0 000
міської ради
Виконавчий комітет Тальнівської
02 1 0000
міської ради
Надання фінансової підтримки
громадським організаціям інвалідів і
02 1 3182
1030
ветеранів, діяльність яких має соціальну
спрямованість
02 1 3230
Інші заклади та заходи

02 1 8220

0380

02 1 8311

0133

02 1 7130

0421

Заходи та роботи з мобілізайної
підготовки місцевого значення

Найменування регіональної прогами

програма соціального захисту населення
Тальнівської міської обєднаної
територіальної громади на 2018 - 2020
рок
Комплексна Програма з благоустрою
території та утримання об'єктів
комунальної власності Тальнівської
міської об'єднаної територіальної
громади на 2017-2020 роки

За секретаря міської ради

Спеціальний
фонд

Разом загальний
та спеціальний
фонди

786,204

0

786,204

786,204

0

786,204

120,000

120,000
и

586,760

Програма регулювання чисельності
безпритульних тварин гуманними
Охорона та раціональне
методами в Тальнівській об’єднаній
використання природних ресурсів
територіальній громаді на 2017-2021
роки
Програма соціально-економічного
розвитку Тальнівської міської обєднаної
Здійснення заходів із землеустрою територіальної громади на 2018 рік

Всього

Загальний фонд

0

586,760

154,904

154,904

211,300

211,300

300,000

300,000

786,204

0

786,204

Додаток 6
до рішення міської ради
20.12.2017 № 16/8-

Перелік об’єктів, видатки на які у 2018 році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку
(грн.)
Код
Всього
Відсоток
програмної
видатків на
Найменування головного розпорядника,
Загальний завершеності
класи-фікації
Назва об’єктів відповідно до
завершення
Код
відповідального виконавця, бюджетної програми
обсяг
будівництва
видатків та
проектно- кошторисної документації;
будівництва
ФКВКБ
або напряму видатків
фінансування об'єктів на
кредиту-вання
тощо
об’єктів на
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /ТКВКБМС
будівництва
майбутні
місцевих
майбутні
роки
бюджетів
роки
Виконавчий комітет Тальнівської міської ради

1126200

210150

111

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

0216030

0620

Організація благоустрію населених пунктів

Придбання обладнання
Придбання комплектуючого обладнання
до трактора

0217440

0456

Утримання та розвиток транспортної
інфраструктури

0611090

0960

0611160

1014080

Капітальні видатки повязані з
функціонуванням установи

0

0

Разом

видатків на
поточний рік

1126200

14000

14000

47200

47200

200000

200000

Виготовлення проектів на капітальний
ремонт вулиць

865000

865000

Надання позашкільної освіти позашкільними
закладами освіти, заходи із позашкільної
роботи з дітьми

Капітальні видатки повязані з
функціонуванням установи

8000

8000

0990

Інші програми, заклади та заходи у сфері
освіти

Капітальні видатки повязані з
функціонуванням установи

14000

14000

0829

Iншi заклади та заходи в галузі культури і
мистецтва

Капітальні видатки повязані з
функціонуванням установи

14000

14000

Всього

1162200

0

0

1162200

