
                  

                                                                                           

 
ЗАВОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

П’ЯТДЕСЯТ ПЕРША СЕСІЯ МІСЬКОЇ РАДИ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 

 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 
Від  20.12.2019 р.  № 2 

 

Про міський бюджет  

на 2020 рік. 

 

 Керуючись пунктом 23 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» та беручи до уваги рішення Лохвицької  районної ради «Про 

районний бюджет на 2020 рік» від 19.12.2019 року. 

 

Вирішили: 1.   Визначити на 2020 рік: 

доходи міського бюджету в сумі 35 864 827 гривень,  у тому числі доходи загального 

фонду міського бюджету 35 254 827 гривень, доходи спеціального фонду міського бюджету 

610 000 гривень згідно з додатком 1 до цього рішення; 

видатки міського бюджету в сумі 35 864 827  гривень, у тому числі видатки загального 

фонду міського бюджету 29 814 618 гривень та видатки спеціального фонду міського бюджету  

6 050 209 гривень; 

профіцит за загальним фондом міського бюджету у сумі 5 440 209 гривень згідно з 

додатком 2 до цього рішення; 

дефіцит за спеціальним фондом міського бюджету у сумі 5 440 209  гривень  згідно з 

додатком 2 до цього рішення; 

оборотний залишок бюджетних коштів міського бюджету в розмірі  100 000 гривень, що 

становить 0,3 відсотки видатків загального фонду міського бюджету, визначених цим пунктом; 

резервний фонд міського бюджету у розмірі 100 000  гривень, що становить 0,3 відсотки 

видатків загального фонду міського бюджету, визначених цим пунктом. 

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів міського 

бюджету на 2020 рік  за бюджетними програмами згідно з додатком 3 до цього рішення. 

3. Затвердити на 2020 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 4 до цього 

рішення. 

4. Затвердити на 2020 рік розподіл коштів бюджету розвитку на здійснення заходів на 

будівництво, реконструкцію і реставрацію об’єктів соціальної інфраструктури за об’єктами 

згідно з додатком 5 до цього рішення. 

5. Затвердити розподіл витрат міського бюджету на реалізацію регіональних програм у 

сумі   23 031 327  гривень згідно з додатком 6 до цього рішення. 

6. Установити, що у загальному фонді міського бюджету на 2020 рік до доходів 

належать надходження, визначені статтею 69 Бюджетного кодексу України, та трансферти, 

визначені статтею 101 Бюджетного кодексу України. 

7. Установити, що джерелами формування спеціального фонду міського бюджету на 

2020 рік: 

 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/5515-17/print1361171652066942#n107
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2456-17
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2456-17
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1) у частині доходів є надходження, визначені статтею 69
1
 Бюджетного кодексу 

України; 

2) у частині фінансування є надходження, визначені пунктом 10 частини першої 

статті 71 Бюджетного кодексу України. 

8.  Установити, що у 2020 році кошти, отримані до спеціального фонду міського 

бюджету згідно з відповідними пунктами частини першої статті 69
1
,
 
частини першої статті 71 

Бюджетного кодексу України, спрямовуються на  реалізацію заходів, визначених відповідними 

пунктами статті 13, частиною другою статті 70 та частиною другою статті 71 Бюджетного 

кодексу України. 

9. Визначити на 2020 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України 

захищеними видатками міського бюджету видатки загального фонду 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. 

10. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право  міській 

раді отримувати в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, позики на покриття 

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

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

казначейського рахунка на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими 

коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду. 

11. Головним розпорядникам коштів міського бюджету забезпечити виконання норм 

Бюджетного кодексу України стосовно: 

1) затвердження паспортів бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання 

чинності цим рішенням; 

2) здійснення управління бюджетними коштами у межах встановлених  бюджетних 

повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, 

результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи 

розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у 

бюджетному процесі; 

3) забезпечення доступності інформації про бюджет відповідно до законодавства, а 

саме: здійснення публічного представлення та публікації інформації про бюджет за 

бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим 

рішенням, відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів України, 

до 15 березня 2021 року; 

оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня їх затвердження; 

4) забезпечити у повному обсязі проведення розрахунків за електричну енергію, 

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

бюджетними установами та укладання договорів за кожним видом енергоносіїв у межах 

встановлених обґрунтованих лімітів споживання. 

12. У межах загального обсягу бюджетних призначень за бюджетною програмою 

окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету міська рада за обґрунтованим поданням 

головного розпорядника бюджетних коштів здійснює перерозподіл бюджетних асигнувань, 

затверджених у розписі бюджету та кошторисі, в розрізі економічної класифікації видатків 

бюджету. 

У винятковому порядку за обґрунтованим поданням головного розпорядника 

бюджетних коштів перерозподіл видатків в межах їх загального обсягу за бюджетними 

програмами, а також збільшення видатків розвитку за рахунок зменшення інших видатків 

(окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету), здійснюється за рішенням міської 

ради, погодженим з постійною комісією міської ради з питань стратегічного розвитку, 

планування, бюджету і фінансів. 
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13. Установити, що це рішення набирає чинності з 01 січня 2020 року. 

14. Додатки 1-6 до цього рішення є його невід’ємною частиною. 

15. Відповідно до частини четвертої статті 28 Бюджетного кодексу України забезпечити 

оприлюднення цього рішення в десятиденний строк з дня його прийняття в інформаційному 

бюлетені міської ради. 

16. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з 

питань стратегічного розвитку, планування, бюджету і фінансів. 

 

 

 

                         Міський голова                                                В.Сидоренко 



Додаток 1 
 до  рішення п’ятдесят першої  сесії міської ради  
сьомого скликання від 20.12.2019р.№2 

 
                                                        Доходи міського бюджету Заводської міської ради на 2020 рік  

 
грн. 

 
Код 

 
Найменування доходів згідно із бюджетною класифікацією 

 
Разом 

 
гальний 
фонд 

Спеціальний фонд 

Разом у т.ч. 
бюджет 

10000000 Податкові  надходження 26099200 25989200 110000                                  
 

 
11000000 Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості 6000 6000   
11020000 Податок на прибуток підприємств 6000 6000   
11020200 Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності 6000 6000   
13000000 Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів 180000 180000   
13030000 Рентна плата за користування надрами 180000 180000   
13030800 Рентна плата за користування надрами для видобування природного газу 160000 160000   
13030900 Рентна плата за користування надрами для видобування газового конденсату 20000 20000   
14000000 Внутрішні податки на товари та послуги 2240000 2240000   
14021900 Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (пальне) 350000 350000   
14031900 Акцизний податок  з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (пальне) 1500000 1500000   
14040000 Акцизний податок з реалізації суб"єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів 390000 390000   
18000000 Місцеві податки і збори 20763200 20763200   
18010000 Податок на майно 20763200 20763200   
18010200 Податок  на  нерухоме  майно,  відмінне  від  земельної  ділянки,  сплачений  юридичними  особами,  які  є 

власниками об"єктів житлової нерухомості 
10000 10000   

18010300 Податок  на  нерухоме  майно,  відмінне  від  земельної  ділянки,  сплачений  ф ізичним и   особами,  які  є 
власниками об"єктів не житлової нерухомості 

43000 43000   

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

240000 240000   

18010500 Земельний податок з юридичних осіб 3600000 3600000   
18010600 Орендна плата з юридичних осіб 15340200 15340200   
18010700 Земельний податок з фізичних осіб 30000 30000   
18010900 Орендна плата з фізичних осіб 1500000 1500000   
18050000 Єдиний податок 2800000 2800000   
18050300 Єдиний податок з  юридичних осіб 350000 350000 

 
  

18050400 Єдиний податок  з фізичних осіб 2450000 2450000   
19000000 Інші податки та збори 110000  110000  
19010000 Екологічний податок 110000  110000  
19010100 Надходження   від   викидів   забруднюючих   речовин   в   атмосферне   повітря   стаціонарними   джерелами 

забруднення 
40000  40 000  

19010300 Надходження  від  розміщення  відходів  у спеціально  відведених  для  цього  місцях  чи  на  об"єктах,  крім 
розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини 

70000  70 000  

20000000 Неподаткові надходження 733510 233510 500000  
21000000 Доходи від власності та підприємницької діяльності 32210 32210   
21080000 Інші надходження 32210 32210   
21081700 Плата за встановлення земельного сервітуту 32210 32210   
22000000 Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності 171300 171300   
22012500 Плата за надання інших адміністративних послуг 5500 5500   
22012600 Адмін. збір д/реєстрації реч прав на нерухоме майно 20800 20800   

22080000 Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим 
державним майном 

100000 100000   

22080400 Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що 
перебуває у комунальній власності 

100000 100000   

22090000 Державне мито 45000 45000   
22090100 Державне  мито,  що  сплачується   за  місцем  розгляду  та  оформлення   документів,   у  тому  числі   за 

оформлення документів на спадщину і дарування 
45000 45000   



грн. 

 
Код 

 
Найменування доходів згідно із бюджетною класифікацією 

 
Разом 

 
гальний 
фонд 

Спеціальний фонд 

Разом у т.ч. 
бюджет 

24000000 Інші неподаткові надходження 30000 30000   
24060000 Інші надходження 30000 30000   
24060300 Інші надходження 30000 30000   
25000000 Власні надходження бюджетних установ 500000  500 000  
25010000 Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з законодавством 500000  500 000  

25010100 Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю 500000  500 000  

 Разом доходів 26832710 26222710 610000  
40000000 Офіційні трансферти 8980190 8980190   
41000000 Від  органів державного управління 8980190 8980190   
41053900 Субвенції 8980190 8980190   
41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету 8980190 8980190   

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

51927 51927   

 ВСЬОГО ДОХОДІВ 35864827 35254827 610 000  

 
 
Міський голова В.В.Сидоренко 



Заводська міська рада Додаток 2

 до  рішення п’ятдесят першої  сесії міської ради сьомого с
       від 20.12.2019р.№2 "Про  міський бюджет на 2020 рік"

                 

грн

1 2 3 4 5 6

200000 Внутрішнє фінансування 0 -5 440 209 5 440 209 5 440 209

208000 Фінансування за рахунок зміни 
залишків коштів бюджетів 0 -5 440 209 5 440 209 5 440 209

208400
Кошти, що передаються із загального 
фонду бюджету до бюджету розвитку 
(спеціального фонду)

0 -5 440 209 5 440 209 5 440 209

600000 Фінансування за активними операціями 0 -5 440 209 5 440 209 5 440 209

602000 Зміни обсягів бюджетних коштів 0 -5 440 209 5 440 209 5 440 209

602400
Кошти, що передаються із загального 
фонду бюджету до бюджету розвитку 
(спеціального фонду)

0 -5 440 209 5 440 209 5 440 209

В.В.СидоренкоМіський голова

Фінансування  бюджету Заводської міської ради на 2020 рік

Код Найменування згідно з класифікацією 
фінансування бюджету Усього Загальний 

фонд

Спеціальний фонд

Усього
у тому числі 

бюджет 
розвитку



1

(тис. грн.)/грн.

з них

0110000 Заводська міська рада 29 814 618,0 29 714 618,0 16 450 844,0 2 339 500,0 6 050 209,0 610 000,0 5 440 209,0 5 440 209,0 35 864 827,0

0110150 0150 0111

Організаційне, інформаційно-аналітичне та 
матеріально-технічне забезпечення 
діяльності обласної ради, районної ради, 
районної у місті 
ради,міської,селищної,сільської рад та їх 

7 322 000,0 7 322 000,0 5 593 000,0 177 000,0 7 322 000,0

0111010 1010 0910 Надання дошкільної освіти 11 184 567,0 11 184 567,0 7 401 944,0 1 286 000,0 826 659,0 500 000,0 326 659,0 326 659,0 11 993 917,0

0113242 3242 1090 Інші заходи у сфері соціального захисту і 
соціального забезпечення

700 000,0 700 000,0 700 000,0

0116030 6030 0620 Організація благоустрою населених
пунктів

6 375 500,0 6 375 500,0 1 600 800,0 522 500,0 6 375 500,0

0114060 4060 0828
Забезпечення діяльності палаців і будинків 
культури, клубів, центрів дозвілля та інших 
клубних закладів

3 074 360,0 3 074 360,0 1 855 100,0 354 000,0 3 074 360,0

0117130 7130 0421 Здійснення заходів із землеустрою 150 000,0 150 000,0 150 000,0
0118700 8700 0133 Резервний фонд 100 000,0 100 000,0

0119710 9710 0180

Субвенція з міського бюджету на 
утримання об"єктів спільного 
користування чи ліквідацію негативних 
наслідків діяльності об"єктів спільного 
користування

386 500,0 386 500,0 386 500,0

0115011 5011 0810
Проведення навчально-тренувальних 
зборів і змагань з олімпійських видів 
спорту

350 000,0 350 000,0 350 000,0

0115012 5012 0810
Проведення навчально-тренувальних 
зборів і змагань з неолімпійських видів 
спорту

30 000,0 30 000,0 30 000,0

0115022 5022 0810
Проведення навчально-тренувальних 
зборів і змагань та заходів з інвалідного 
спорту

10 000,0 10 000,0 10 000,0

0115041 5041 0810 Утримання та фінансова підтримка 
спортивних споруд

20 000,0 20 000,0 20 000,0

0118230 8230 0380 Інші заходи громадського порядку та
безпеки

80 000,0 80 000,0 80 000,0

0118330 8330 0540 Інша діяльність у сфері екології та охорони
природних ресурсів

110 000,0 110 000,0 110 000,0

Код програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевого 
бюджету1

з них

Загальний фонд

видатки 
розвитку

РОЗПОДІЛ
видатків  бюджету Заводської міської ради  на 2020 рік

з них

Разом
оплата праці

комунальні 
послуги та 
енергоносії

видатки 
розвитку бюджет 

розвитку

видатки 
споживання

комунальні 
послуги та 
енергоносії

Код тимчасової 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевого 
бюджету

Всього видатки 
споживання

Додаток № 3
до рішення п'ятдесят першої  сесії міської ради сьомого скликання 

№2 
"Про міський бюджет на 2020 рік"

оплата праці

Код 
функціональної 

класифікації 
видатків та 

кредитування 
бюджету

Найменування
згідно з типовою відомчою/типовою 

програмною2/тимчасовою класифікацією 
видатків та кредитування місцевого бюджету

Всього

Спеціальний фонд
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з нихКод програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
 

з них

Загальний фонд

видатки 

з них

Разом
 

комунальні 
  

видатки 
 

видатки комунальні 
  

Код тимчасової 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
 В видатки 

 

Код 
функціональної 

класифікації 
видатків та 

 

Найменування
згідно з типовою відомчою/типовою 

програмною2/тимчасовою класифікацією 
    

В

Спеціальний фонд

0110180 180 0133 Інша діяльність у сфері державного
управління

44 000,0 44 000,0 113 550,0 113 550,0 113 550,0 157 550,0

0119750 9750 0180 Субвенція з місцевого бюджету на
співфінансування інвестиційних проектів

5 000 000,0 5 000 000,0 5 000 000,0 5 000 000,0

0117680 7680 0490 Членські внески до асоціацій органів
місцевого самоврядування

5 000,0 5 000,0 5 000,0

Всього 29 814 618,0 29 714 618,0 16 450 844,0 2 339 500,0 6 050 209,0 610 000,0 5 440 209,0 5 440 209,0 35 864 827,0

Міський голова                                                                                                                          В.В.Сидоренко

1 Заповнюється у разі прийняття відповідною місцевою радою рішення про застосування ПЦМ у бюджетному процесі.
2 Найменування згідно з типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету зазначається у разі прийняття відповідною місцевою радою рішення про застосування ПЦМ у бюджетному процесі.
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(тис. грн.)/грн.

Код програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевого 
бюджету2

Код тимчасової 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевого 
бюджету

Код 
функціональної 

класифікації 
видатків та 

кредитування 
бюджету

Найменування
згідно з типовою відомчою/типовою 

програмною3/тимчасовою класифікацією видатків 
та кредитування місцевого бюджету

Найменування місцевої (регіональної) 
програми

Дата та номер документа, 
яким затверджено місцеву 

регіональну програму
Усього Загальний фонд Спеціальний 

фонд

усього

у тому 
числі 

бюдже
т 

0111010 1010 0910 Надання дошкільної освіти Міська програма "Розвитку дошкільної освіти
в м.Заводське  на 2020рік"

11 684 567,0 11 167 258,0 517 309,0 17309

0113242 3242 1090 Інші заходи у сфері соціального захисту і 
соціального забезпечення

Комплексна програма соціального захисту
населення м.Заводське Лохвицького району
Полтавської області

700 000,0 700 000,0

0114060 4060 0828
Забезпечення діяльності палаців і будинків 
культури, клубів, центрів дозвілля та інших 
клубних закладів

Міська програма "Розвитку культури та
творчості в  м.Заводське на 2020 рік"

3 074 360,0 3 074 360,0

0116030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів Міська програма "Благоустрій" 5 365 500,0 5 365 500,0
0116030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів Міська програма "Міське освітлення" 400 000,0 400 000,0

0116030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів Програма Поводження з твердими 
побутовими відходами на території 
Заводської міської ради на 2019-2021 роки

610 000,0 610 000,0

0116030 7130 0421 Здійснення заходів із землеустрою
Програма "Розвитку земельних відносин на
території Заводської міської ради
Лохвицького р,Полтавської обл.на 2020р"

150 000,0 150 000,0

Додаток № 6
до рішення  п'ятдесят першої сесії міської 

ради сьомого скликання №2 
 від 20.12.2019 року

Розподіл витрат місцевого бюджету на реалізацію місцевих (регіональних) програм у 2020 році
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0115012 5012 0810 Проведення навчально-тренувальних зборів і 
змагань з неолімпійських видів спорту

Міська програма "Розвитку мініфутболу у
м.Заводське на 2020рік"

10 000,0 10 000,0

0115012 5012 0810 Проведення навчально-тренувальних зборів і 
змагань з неолімпійських видів спорту

Міська програма "Розвитку та підтримки
спортсменів бойового мистецтва
"Дракон",кіокушин-карате, тхеквондо, муай-
тай, кікбоксингу м.Заводське 2020рік"

20 000,0 20 000,0

0115011 5011 0810 Проведення навчально-тренувальних зборів і 
змагань з олімпійських видів спорту

Міська програма "Розвитку боксу в
м.Заводське  на 2020рік"

60 000,0 60 000,0

0115011 5011 0810 Проведення навчально-тренувальних зборів і 
змагань з олімпійських видів спорту

Міська програма "Розвитку настільного тенісу
у м.Заводське на 2020рік"

7 000,0 7 000,0

0115011 5011 0810 Проведення навчально-тренувальних зборів і 
змагань з олімпійських видів спорту

Міська програма "Розвитку аматорського
футболу в м.Заводське на 2020рік"

270 000,0 270 000,0

0115011 5011 0810 Проведення навчально-тренувальних зборів і 
змагань з олімпійських видів спорту

Міська програма "Розвитку та підтримки
баскетболістів,волейболістів,шахістів 
м.Заводське" на 2020 р.

13 000,0 13 000,0

0118230 8230 0380 Інші заходи громадського порядку Міська програма "Правопорядок" 80 000,0 80 000,0

0115022 5022 0810 Проведення навчально-тренувальних зборів і 
змагань та заходів з інвалідного спорту

Міська програма "Розвитку та підтримки
спортсменів з обмеженими можливостями
м.Заводське" на 2020 р.

10 000,0 10 000,0

0118330 8330 0540 Інша діяльність у сфері екології та охорони 
природних ресурсів Міська екологічна програма

110 000,0 110 000,0

0110180 0180 0133 Інша діяльність у сфері державного управління

Проект "Комп'ютеризована шкільна 
бібліотека -це оперативне і повноцінне 
забезпечення інформаційних, науково-
дослідних, освітні,культурних та інших 
потреб користувачів бібліотеки

56 950,0 11 950,0 45 000,0 45000

0110180 0180 0133 Інша діяльність у сфері державного управління

Проект "Оновлення комплекту 
звукопідсилюючої апаратури для 
організації виховного процесу у школі та 
всебічного розвитку учнів"

100 600,0 32 050,0 68 550,0 68550

0111010 1010 0910 Надання дошкільної освіти

Проект "Організація сучасного предметно-
розважального середовища,як 
запорукарізнобічного розвитку дітей 
дошкільного віку

209 450,0 209 450,0 209450

0111010 1010 0910 Надання дошкільної освіти
Проект "Інтерактивна підлога" - сучасне 
інноваційне диво!

99 900,0 99 900,0 99900

Всього 
23 031 327,0 21 981 118,0 1 050 209,0 440209
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                                            Міський голова                                                                                             В.В.Сидоренко

2 Заповнюється у разі прийняття відповідною місцевою радою рішення про застосування ПЦМ у бюджетному процесі.
3 Найменування згідно з типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету зазначається у разі прийняття відповідною місцевою радою рішення про застосування ПЦМ у бюджетному процесі.

1 Надається перелік програм, які затверджені місцевими радами відповідно до статті 91 Бюджетного Кодексу України.



 
Додаток 4 
 до  рішення п’ятдесят першої  сесії міської ради  
сьомого скликання від 20.12.2019р.№2 

 
Міжбюджетні трансферти з міського бюджету місцевим / районному бюджетам на 2020  рік 

грн 
 
 
КОД 
бюджету 

 
 
Назва 
бюджету 

Трансферти з інших місцевих бюджетів Трансферти 
іншим місцевим  

бюджетам 

Трансферти 
іншим місцевим  

бюджетам 
Субвенція з місцевого бюджету іншим місцевим 
бюджетам на здійснення програм та заходів за рахунок 
коштів місцевих бюджетів 41053900 

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

Субвенція з інших 
місцевих бюджетів на 
утримання об’єктів 
спільного користування 
чи ліквідацію 
негативних наслідків 
об’єктів спільного 
користування 

Субвенція з місцевого 
бюджету на спів 
фінансування 
інвестиційних проєктів 

Загальний фонд Загальний 
фонд 

Спеціальний 
фонд 

Загальний фонд Спеціальний фонд 

Інші 
субвенції 
з 
місцевого 
бюджету 
41053900 

В тому числі     Разом На 
загальноос
вітні 
навчальні 
заклади 
(КЕКВ 
2230) 

Разом Субвенція на 
будівництво 
школи 
«Будівництво 
школи, 
м.Заводське 
Лохвицького 
району.(Блок 
А). 
Коригування» 
(КЕКВ 3220) 

На 
дошкільну 
освіту 
Програма 
фінансування 
дошкільних 
закладів 
освіти на 
2020 рік 
41053900 

На 
культуру 
Програма 
розвитку  
культури 
та 
творчості 
на 2020 
рік 
41053900 

На 
благоустрій 
Програма 
Поводження 
з твердими 
побутовими 
відходами 
на території 
Заводської 
міської ради 
на 2019-
2021 роки 
41053900 

 На дошкільну 
освіту 
Програма 
фінансування 
дошкільних 
закладів 
освіти на 
2020 рік 
(для дітей з 
освітніми 
потребами 
згідно 
Постанови 
КМУ №88 від 
14.02.17р ) 

На дошкільну 
освіту 
Програма 
фінансування 
дошкільних 
закладів 
освіти на 
2020 рік 
(для дітей з 
освітніми 
потребами 
згідно 
Постанови 
КМУ №88 від 
14.02.17р ) 

 
16311200000 

 
Районний 
бюджет 
Лохвицького 
району 

 
8 680 190 

 
7 549 830 

 
1 130 360 

        



 
16311200000 

 
Районний 
бюджет 
Лохвицького 
району 

        
386 500 

 
386 500 

  

16311200000 Районний 
бюджет 
Лохвицького 
району 

         5 000 000 5 000 000 

16311200000 Бюджет 
Сенчанської 
ОТГ 

   150 000        

16311200000 Бюджет 
Пісківської 
сільської ради 

   50 000        

16311200000 Бюджет 
Бодаквянської 
сільської ради 

   50 000        

16311200000 Бюджет 
Погарщанської 
сільської ради 

   50 000        

16311200000 Районний 
бюджет 
Лохвицького 
району 

      
34618 

 
17309 

    

 
Разом 

  
8 680 190 

 
7 549 830 

 
1 130 360 

 
300 000 

  
34618 

 
17309 

 
386 500 

 
386 500 

 
5 000 000 

 
5 000 000 

                                      
 
 
                                         Міський голова                                                                                                        В.В.Сидоренко 
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Лохвицький район

Код 
Програмної 
класифікації 
видатків та 
кредитування 
місцевого 
бюджету

Код Типової 
програмної 
класифікації 
видатків та 
кредитування 
місцевого 
бюджету

Код 
Функціональної 
класифікації 
видатків та 
кредитування 
бюджету

Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/ 
відповідального виконавця, найменування бюджетної програми

згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування 
місцевого бюджету

Найменування об’єкта будівництва вид будівельних робіт, у тому числі 
проектні роботи 

Загальна 
тривалість 

будівництва 
(рік початку і 
завершення)

Загальна 
вартість 

будівництва, 
гривень

Рівень 
виконання робіт 

на початок 
бюджетного 

періоду,гривень

Обсяг видатків 
бюджету 

розвитку, які 
спрямовуються 
на будівництво 

об'єкта у 
бюджетному 

періоді,гривень

0110000 Заводська міська рада 5 440 209,0 5 440 209

0110180 180 0133 Інша діяльність у сфері державного управління

Придбання основних засобів по громадському бюджету 
"Комп'ютеризована шкільна бібліотека- це оперативне і 
повноцінне забезпечення інформаційних, освітніх, культурних,та 
інших потреб користувачів бібліотеки""

2020 45000 45 000

0110180 180 0133 Інша діяльність у сфері державного управління

Придбання основних засобів по громадському бюджету 
"Оновлення комплекту звукопідсилюючої апаратури для 
організації виховного процесу у школі та всебічного розвитку 
учнів"

2020 68 550,0 68 550

0111010 1010 0910 Надання дошкільної освіти
Придбання основних засобів по громадському бюджету 
"Організація сучасного предметно-розвивального середовища, як 
запорука різнобічного розвитку дітей дошкільного віку"

2020 209 450,0 209 450

0111010 1010 0910 Надання дошкільної освіти Придбання основних засобів по громадському бюджету 
"Інтерактивна підлога"- сучасне інноваційне диво! 2020 99 900,0 99 900

0111010 1010 0910 Надання дошкільної освіти Придбання основних засобів для дітей з освітніми потребами 
(Постанова КМУ №88 від 14.02.17 року) 2020 17 309,0 17 309

0119750 9750 0180 Субвенція з місцевого бюджету на співфінансування
інвестиційних проєктів

Субвенція на будівництво школи "Будівництво школи, 
м.Заводське Лохвицького району.(Блок А).Коригування" 2020 5 000 000,0 5 000 000

5 440 209,0 5 440 209,0

Міський голова                                                                                                                                                                                   В.В.Сидоренко

Додаток 5
до рішення п'ятдесят першої сесії міської  ради 
сьомого скликання від 20.12.2019 р №2  "Про 
міський бюджет  на 2020 рік"

Розподіл коштів бюджету розвитку на здійснення заходів із будівництва, реконструкції і реставрації об'єктів виробничої, комунікаційної та соціальної 
інфраструктури за об'єктами у 2020 році

Всього



ПОЯСНЮЮЧА ЗАПИСКА ДО  БЮДЖЕТУ  ЗАВОДСЬКОЇ 
МІСЬКОЇ  РАДИ  НА 2020 РІК 

ДОХОДИ ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД 

                                                                                                   

1.Доходи розраховані згідно формули розподілу обсягу міжбюджетних 

трансфертів :  

                                                                                                     

код Назва податку 
Сума на 2020 рік 

41053900 Інша субвенція (на дошкільну 
освіту) 

7 549 830 

41053900 Інша субвенція (на культуру) 1 130 360 

Разом субвенція  8 680 190 

 

2.Трансферти, що надходять з бюджетів інших громад: 

код Назва податку 
Сума на 2020 рік 

41053900 Інша субвенція від Сенчанської 
ОТГ 

150 000 

41053900 Інша субвенція від Пісківської 
сільської ради 

50 000 

41053900 Інша субвенція від Бодаквянської 
сільської ради 

50 000 

41053900 Інша субвенція від Погарщанської 
сільської ради 

50 000 

Разом субвенція  300 000 

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

51927 

Разом субвенція  51927 

 

 

3.Доходи власні : 

код Назва податку 
Сума на 2020 рік 

11020202 Податок на прибуток підприємств 6 000 



комунальної власності 

Разом по платі по податку  6 000 

18010500 Земельний податок з юридичних 
осіб 

 3 600 000 

18010600 Орендна плата з юридичних осіб 15 340 200 

18010700 Земельний податок з фізичних 
осіб 

30 000 

18010900 Орендна плата з фізичних осіб 1 500 000 

Разом по платі за землю  20 470 200 

18050300 Єдиний податок з юридичних осіб 350 000 

18050400 Єдиний податок з фізичних осіб 2 450 000 

Разом по єдиному  2 800 000 

24060300 Інші надходження 30 000 

22080402 Надходження від орендної плати 
за користування майном,та іншим 
майном, що перебуває у 
ком.власності 

100 000 

22090100 д/мито ,що сплачене за місцем 
розгляду та оформленням 
документів, у т.ч. за 
оформл.документів на спадщину і 
дарування 

45 000 

22012500 Плата за надання інших 
адміністративних послуг 

5 500 

22012600 Адміністративний збір 
д/реєстрації реч прав на нерухоме 
майно 

20 800 

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

390 000 

14021900 Акцизний податок з виробл товар 350 000 

14031900 Акцизний податок з ввезених тов 1 500 000 

18010200   

 

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

10 000 

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

43 000 



нежитлової нерухомості 

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

240 000 

21081700 Плата за встановлення земельного 
сервітуту 

32 210 

13030800 Рентна плата за користування 
надрами для видобування 
природного газу 

160 000 

13030900 Рентна плата за користування 
надрами для видобування  
газового конденсату 

20 000 

Разом доходи власні  26 222 710 

Разом доходи на 2020 р  35 254 827   

 

СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД  ДОХОДИ 

код Назва податку Сума 2020 року 

25010100 Власні надходження(батьківська 
плата) 

500 000 

             19010100  Надходження від викидів 
забруднюючих речовин в 
атмосферне повітря 
стаціонарними джерелами 
забруднення 

40 000 

19010300 Надходження від розміщення 
відходів у спеціально відведених 
для цього місцях чи на об’єктах, 
крім розміщення окремих видів 
відходів як вторинної сировини 

70 000 

   

Разом доходи спецфонду  610 000 

 

ЗВЕДЕНИЙ БЮДЖЕТ : 

Загальний фонд  доходи  35 254 827  грн 

в тому числі ( трансферти 9 032 117+власні 26 222 710) 

Спеціальний фонд   доходи   610 000 грн 

                                 =============== 

                                     35 864 827 грн 



ВИДАТКИ: 

1.Видатки розраховані згідно формули розподілу обсягу міжбюджетних 

трансфертів  

  

 

Назва видатків 
 

Сума на 2020 рік 

 

КПК 0111010 «Надання дошкільної освіти» 
(Програма фінансування дошкільних закладів освіти 
на 2020 рік) 

7 549 830 

КПК 0114060  «Забезпечення діяльності палаців і 
будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інші 
клубних закладів») (Програма розвитку  культури та 
творчості на 2020 рік) 

1 130 360 

  

Разом видатки 8 680 190 

 

2. Видатки за рахунок трансфертів з бюджетів інших громад 

Назва видатків 
 

Сума на 2020 рік 

 

КПК 0116030 «Організація благоустрою населених 
пунктів» 

(Програма Поводження з твердими побутовими 
відходами на території Заводської міської ради на 
2019-2021 роки) 

300 000 

Разом видатки 300 000 

КПК 0111010 «Надання дошкільної освіти» 
(Програма фінансування дошкільних закладів освіти 
на 2020 рік) Постанова КМУ №88 від 14.02.2019 
року)для ДНЗ №1 «Малятко» 

34618 

Разом видатки 34618 

 

3.Видатки за рахунок власних доходів   

Назва видатків 
 

Сума на 2020 рік 



КФК 0110150 Організаційне , інформаційно-
аналітичне та матеріально-технічне забезпечення 
діяльності обласної ради,районної ради, районної у 
місті ради, міської, селищної, сільської рад та їх 
виконавчих комітетів 

  

7 322 000 

КПК 0111010 «Надання дошкільної 
освіти»Програма фінансування дошкільних закладів 
освіти на 2020 рік 

3 582 810 

КПК 0114060  «Забезпечення діяльності палаців і 
будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інші 
клубних закладів») Програма розвитку  культури та 
творчості на 2020 рік 

1 944 000 

КПК 0116030 «Організація благоустрою населених 
пунктів» 

6 075 500 

КПК 0119710  «Субвенція з МБ на утримання 
об’єктів спільного користування чи ліквідацію 
негативних наслідків діяльності об’єктів спільного 
користування» 

 

386 500 

КПК 0117130 «Здійснення заходів із землеустрою»     150 000 

КПК 0113242 «Інші заходи у сфері соціального 
захисту і соціального забезпечення 

700 000 

КПК 0115011 «Проведення навчально-тренувальних 
зборів і змагань з олімпійських видів спорту» 

350 000 

КПК 0115012 «Проведення навчально-тренувальних 
зборів і змагань з неолімпійських видів спорту» 

30 000 

КПК 0115022 «Проведення навчально-тренувальних 
зборів і змагань та заходів з інвалідного спорту»  

10 000 

КПК 0115041 «Утримання та фінансова підтримка 
спортивних споруд» 

20 000 

Видатки  по КПК 0118700 «Резервний фонд»  100 000 

КПК 0118230 «Інші заходи громадського порядку та 
безпеки» 

80 000 

КПК 0117680  «Членські внески до асоціацій органів 
місцевого самоврядування» 

5 000 

КПК 0110180 «Інша діяльність у сфері державного 
управління»Громадський бюджет 

44 000 

Разом видатки по розділу 
20 799 810 

 

Разом по видатках   загального фонду:               29 814 618 грн. 

Профіцит загального фонду  5 440 209 грн 



29 814 618 грн + 5 440 209 грн =35 254 827 грн 

СПЕЦФОНД  ВИДАТКИ 

код 
 

КЕКВ 
Назва видатків 

 

Сума на 2019 рік 

КПК 0111010 «Надання 
дошкільної освіти» Програма 
фінансування дошкільних 
закладів освіти на 2020 рік 

2230 Харчування дітей по ДНЗ 500 000 

КПК 0111010 «Надання 
дошкільної освіти» 
Громадський бюджет 

3110 Придбання основних засобів 
по : 

Проект « Організація 
сучасного предметно-
розвивального- середовища 
як запорука різнобічного 
розвитку дітей дошкільного 
віку -209450 грн; 
Проект  «Інтерактивна 
підлога» - сучасне 
інноваційне диво!- 99900 
грн. 

 

309 350 

КПК 0111010 «Надання 
дошкільної освіти» 

3110 Придбання основних засобів 
для дітей з освітніми 
потребами (Постанова КМУ 
№88 від 14.02.2019 року)для 
ДНЗ №1 «Малятко» 

  

 

17 309 

Разом   826 659 

КПК 0110180 «Інша 
діяльність у сфері державного 
управління»Громадський 
бюджет 

3110 Придбання основних засобів 
Проект «Комп’ютеризована 
шкільна бібліотека – це 
оперативне і повноцінне 
забезпечення інформаційних, 
науково-дослідних, освітніх, 
культурних, та інших потреб 
користувачів бібліотеки»  -
45000 грн; 
Проект «Оновлення 
комплекту 
звукопідсилюючої апаратури 
для організації виховного 
процесу у школі  та 
всебічного розвитку учнів» - 
68550 грн. 
 
 

113 550 



Разом   113 550 

КПК 0118330 Інша діяльність 
у сфері екології та охорони 
природних  

         2282 Міська екологічна програма 110 000 

Разом   110 000 

КПК 0119750  

«Субвенція з місцевого 
бюджету на співфінансування 
інвестиційних проектів» 

3220 Субвенція на будівництво 
школи «Будівництво школи, 
м.Заводське Лохвицького 
району.(Блок 
А).Коригування» 

5 000 000 

Разом   5 000 000 

Разом видатки спецфонд   6 050 209 

 

Дефіцит спеціального фонду бюджету  5 440 209 грн. 

 

Разом  зведені  видатки   бюджету 2020р  (заг+спец)  

  29 814 618     грн   + 6 050 209 грн     =     35 864 827 грн                                                                                  

                                                                                                

                      Видатки по КПК 0110180 «Інша діяльність у сфері державного управління» 
КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар»   44 000 грн 

Громадський бюджет  
Проект «Комп’ютеризована шкільна бібліотека – це оперативне і повноцінне забезпечення інформаційних, 
науково-дослідних, освітніх, культурних, та інших потреб користувачів бібліотеки»  -11950 грн; 
Проект «Оновлення комплекту звукопідсилюючої апаратури для організації виховного процесу у школі  та 
всебічного розвитку учнів» - 32050 грн. 
 

 

 Видатки по КПК 0110150 Організаційне , інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення 
діяльності обласної ради,районної ради, районної у місті ради, міської, селищної, сільської рад та їх виконавчих 
комітетів  на 2020 рік заплановано   7 322 000 грн 

         КЕКВ 2111 «Заробітна плата»   5 593 000 грн  . 

- Нараховується заробітна плата 10 посадовим особам місцевого самоврядування (державні службовці). 
Розрахунок заробітної плати проведено згідно постанови 268. 

- Нараховується заробітна плата 9 працівникам . Розрахунок проведено  з  розміру мінімальної 
заробітної плати  з 01.01.2020р - 4723грн. згідно постанови 268, Постанови 1298, Наказу 77 . 

КЕКВ 2120«Нарахування на оплату праці» 1 230 000  грн (нарахування 22%)  

КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар»   200 000грн 

      В тому числі: 

Придбання канцтоварів, картриджів, тонерів ; придбання фарби та матеріалів для ремонту; проведення 
тех. огляду , оплата страховки , придбання запчастин ; придбання бензину ,газу; підписка на 2021р; 
придбання миючих засобів, інвентаря, оргтехніки та з/частин до оргтехніки, малоцінного інвентаря. 

КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)»– 100 000 грн 



В тому числі: 

Послуги охорони , послуги по ремонту приміщень; інформаційне забезпечення, ключі до програмного 
забезпечення, обслуговування програм, випуск  інформаційного бюлетеня , послуги зв’язку  та ін. 

КЕКВ 2250 «Видатки на відрядження» 20 000 грн; 

КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії» 40 000грн ; 

КЕКВ 2274  «Оплата природного газу»   137 000 грн; 

КЕКВ 2800 «Інші поточні видатки» 2 000грн .  

 

      Видатки по КПК 0114060 «Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля  та 
інших клубних закладів»    1 130 360 + 1 944 000 = 3074360 грн 

Видатки по «Програмі розвитку культури та творчості в м.Заводське   на 2020 рік»  3 074 360 грн 

 

КЕКВ 2111 «Заробітна плата» 1 855 100 грн 

(Розрахунок проведено  з  розміру мінімальної заробітної плати  з 01.01.2020р -4723грн) 

КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» 430 260 грн(22% нарахування ). 

КЕКВ 2210  «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар»  100 000  грн, 

 в тому числі:  придбання матеріалів для поточного ремонту (фарба, розчинники, гіпс, вапно); придбання 
канцтоварів;  придбання господарчих товарів; підписка періодичних видань. 

КЕКВ 2240«Оплата послуг (крім комунальних)»  100 000 грн, в т.ч. (послуги по ремонту приміщень; послуги 
по перевезенню пасажирів). 

КЕКВ 2250  «Видатки на відрядження» 5000 грн  ( оплата відряджень). 

КЕКВ 2272  «Оплата водопостачання та водовідведення»  4000 грн ; 

КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії» 300 000 грн ; 

КЕКВ 2275  «Інші види палива» 50 000грн   (вугілля) 

КЕКВ 2282 «Окремі заходи по реалізації державних(регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку» 
230 000 грн, в т.ч. (проведення міських міроприємств та концертів ). 

Проведення свята Водохреща. Вечір пам’яті присвячений Дню вшанування учасників бойових дій. Вечір 
пам’яті Чорнобильської трагедії. Концерт присвячений Дню гумору. Урочистості до Дня пам’яті та 
примирення. Проведення  міського фестивалю дитячої творчості «Веселкові кольори». Святкові заходи Дня 
Конституції та Дня молоді. Фольклорне театралізоване свято на Івана Купала. Урочистості з нагоди Дня 
прапора. Святкування Дня Незалежності України.Святкування Дня міста. Урочистості з нагоди Дня захисника 
України.Урочистості з нагоди Дня місцевого самоврядування.  Свято Миколая. Новорічний концерт , щедрівки. 
Проведення професійних свят та інших мистецьких заходів. 

 

Видатки по КПК 0119710  «Субвенція з МБ на утримання об’єктів спільного користування чи ліквідацію 
негативних наслідків діяльності об’єктів спільного користування» 

  КЕКВ 2620 «Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів» 386 500грн 



в тому числі : 386 500,00 грн (по освіті : молоко - 206 500,00 грн; харчування дітей пільгових категорій старших 
класів по списках згідно рішення виконкому - 100 000,00; оздоровлення у пришкільних таборах -80 000,00 грн). 

     

 Видатки по КПК 0117130 «Здійснення заходів із землеустрою»    150 000грн 

в тому числі :      КЕКВ 2282  «Окремі заходи по реалізації державних(регіональних) програм, не віднесені до 
заходів розвитку»  150000грн  Міська програма «Розвитку земельних відносин на території Заводської міської 
ради». 

 

Видатки  по КПК 0113242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення– 700 000 грн  

КЕКВ 2730  « Інші виплати населенню» 700 000 грн 

в тому числі : «Комплексна програма соціального  захисту населення у м.Заводське на 2020рік». 

 

Видатки  по КПК 0117680  «Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування» КЕКВ 2800 
«Інші поточні видатки» 5 000 грн. 

 

Видатки  по КПК 0115011 «Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту» 
КЕКВ 2282«Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку»  
всього 350 000 грн 

в тому числі :  

Міська програма «Розвитку боксу»  - 60 000грн 

Міська програма «Розвитку аматорського футболу у місті Заводське на 2020 рік»  270 000грн 

Міська програма «Розвитку настільного тенісу у місті Заводське на 2020 рік» 7 000грн 

Міська програма «Розвитку та підтримки баскетболістів, волейболістів, шахістів міста Заводське на 2020 рік»  
13 000грн. 

Видатки  по КПК 0115012 «Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів 
спорту» КЕКВ 2282«Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів 
розвитку»  всього  30 000грн 

в тому числі :Міська програма «Розвитку  міні-футболу у місті Заводське на 2020 рік» 10 000грн 

Міська програма «Розвитку та підтримки спортсменів бойового мистецтва «Дракон», кіокушин-карате, 
тхеквондо, муай-тай, кікбоксингу міста Заводське на 2020 рік» 20 000грн 

 

Видатки  по КПК 0115022 «Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань та заходів з інвалідного 
спорту» КЕКВ 2282«Окремі заходи по реалізації державних(регіональних) програм, не віднесені до заходів 
розвитку»  всього  10 000грн 

в тому числі : 

Міська програма «Розвитку та підтримки спортсменів з обмеженими можливостями міста Заводське на 2020 
рік» 10 000 грн. 

Видатки  по КПК 0115041 «Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд» КЕКВ 2240«Оплата послуг 
(крім комунальних)»  20 000 грн (обслуговування спортивних споруд). 



 

Видатки  по КПК 0118700 «Резервний фонд» КЕКВ 9000 «Нерозподілені видатки» всього 100 000грн 

Видатки  по КПК 0118230 «Інші заходи громадського порядку та безпеки» 

КЕКВ 2282«Окремі заходи по реалізації державних(регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку»  
всього  80 000 грн 

в тому числі : Міська програма «Правопорядок» 80 000 грн. 

 

Видатки  по КПК 0111010 «Надання дошкільної освіти» 

Видатки  по  «Програмі фінансування дошкільних закладів освіти на 2020 рік»  7 549 830грн+ 3 582 810грн= 11 
132 640 грн 

Кількість дітей по дитячих садках.  

 Всього: 233 

ДНЗ «Теремок»-105 дітей 

ДНЗ «Малятко»-128 дітей 

Кількість груп всього:11 

ДНЗ «Теремок» -4 

ДНЗ «Малятко» -7 

Фонд оплати праці  разом по дитячих садках 7 383 500 грн  

(Розрахунок проведено  з  розміру мінімальної заробітної плати  з 01.01.2020р - 4723грн)  

 

 ДНЗ «Теремок» річний фонд заробітної плати на 2020 рік   3 053 500 грн  

27,2 тарифних ставок 

ДНЗ «Малятко» річний фонд заробітної плати на 2020рік  4 330 000 грн 

43,925 тарифних ставок 

КЕКВ 2111  «Заробітна плата»  грн. 7 383 500 грн 

КЕКВ 2120   «Нарахування на оплату праці»  1 626 140 грн (нарахування  22%) 

КЕКВ 2210     «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» 120 000 грн 

в тому числі: 

( придбання миючих засобів ;   підписка на періодичні видання на 2021 рік; придбання товарів для поточного 
ремонту приміщень (фарба,розчин,та ін..); придбання канцтоварів; придбання господарського інвентаря та 
товарів (лампи, замки та інш); придбання медикаментів.  

КЕКВ 2230   «Продукти харчування » 450 000 грн . 

Середня кількість пільговиків за рік 37 чол.(100%оплата за харчування за рахунок бюджету м/ради). 

КЕКВ 2240  «Оплата послуг (крім комунальних)» 250 000 грн   



в тому числі: 

(послуги інтернету, поточний ремонт ) 

КЕКВ 2250 «Видатки на відрядження»   15 000 грн ( оплата відряджень  та проходження курсів підвищення 
кваліфікації) 

КЕКВ 2272 «Оплата водопостачання та водовідведення»  80 000 грн ; 

КЕКВ 2273  «Оплата електроенергії» 300 000  грн ; 

КЕКВ 2274   «Оплата природного газу»  900 000 грн ; 

КЕКВ 2800   «Інші поточні видатки» 2000 грн (податки). 

КЕКВ 2275   «Інші види палива» 6 000грн    

 

Видатки на КПК 0116030 «Організація благоустрою населених пунктів» 

6 075 500 грн + 300 000 грн трансферт від інших бюджетів=6 375 500 грн 

 

КЕКВ 2111«Заробітна плата» 1 600 800 грн 

(Розрахунок проведено  з  розміру мінімальної заробітної плати  з 01.01.2020р - 4723грн) 

КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» 352 200 грн (нарахування 22%) 

КЕКВ 2210  «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар»  200 000грн 

в тому числі:- придбання бензину (для косіння трави та для підрізання дерев) ; господарських товарів,  запасних 
частин до тех. інвентаря та осн.засобів; придбання фарби,  цементу, розчинника та ін для від. «Благоустрій»; 
придбання малоцінного інвентаря  та інші . 

КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» 890 000 грн 

в тому числі: (виконання послуг по місту (ремонт басейна, парканів, клумб), автопослуги для виконання послуг, 
що здійснюються працівниками відділу «Благоустрій» міської ради, технічний нагляд за об’єктами будівництва 
не включені в загальний кошторис, ямковий ремонт доріг по місту ; виготовлення проектно-кошторисної 
документації по проектах . 

КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії» 522 500грн (зовнішнє освітлення вулиць) 

КЕКВ 2282 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку»  
1 010 000 грн , в тому числі: 

міська програма «Міське освітлення» - 400 000 грн; «Програма Поводження з твердими побутовими відходами 
на території Заводської міської ради на 2019-2021 роки» - 610 000 грн. 

КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, 

 організаціям)»  1 800 000 грн ( 150 000 х 12міс = 1 800 000грн). 

 

 

 

ПРОГНОЗ 



міського бюджету на 2021 та 2022 роки 

Доходи 

Показник 2019 рік 2020 рік 2021 рік 2022 рік 
Доходи розраховані 
згідно формули 
розподілу обсягу 
міжбюджетних 
трансфертів :  
 

    

Інша субвенція (на 
дошкільну освіту) 

6 681 160 7 549 830 8 349 830 9 149 830 

Інша субвенція (на 
культуру) 

1 017 048 1 130 360 124 360 1 350 360 

РАЗОМ 7 698 208 8 680 190 8 474 190 10 500 190 
     
Доходи власні : 
 

    

Податок на 
прибуток 
підпр.ком.вл. 

10 000 6 000 8 000 12 000 

 10 000 6 000 8 000 12 000 
Земельний податок 
з юридичних осіб 

 3 090 000  3 600 000  3 700 000  3 700 000 

Орендна плата з 
юридичних осіб 

9 500 000 15 640 200 16 740 200 17 140 200 

Земельний податок 
з фізичних осіб 

30 000 30 000 40 000 50 000 

Орендна плата з 
фізичних осіб 

1 349 742 1 500 000 1 600 000 1 700 000 

 13 969 742 20770200 22 080 200 22 590 200 
Єдиний податок з 
юридичних осіб 

300 000 350 000 350 000 400 000 

Єдиний податок з 
фізичних осіб 

1 800 000 2 450 000 2 500 000 2 500 000 

 2 100 000 2 800 000 2 850 00 2 900 000 
Інші надходження 100 000 30 000 30 000 30 000 
Надходження від 
орендної плати за 
користування 
майном,та іншим 
майном, що 
перебуває у 
ком.власності 

65 000 100 000 110 000 110 000 

д/мито ,що сплачене 
за місцем розгляду 
та оформленням 
документів, у т.ч. за 
оформл.документів 
на спадщину і 
дарування 

35 000 45 000 50 000 55 000 

Плата за надання 
інших 
адміністративних 
послуг 

10 000 5 500 5 500 5 500 

Адміністративний 
збір д/реєстрації реч 
прав на нерухоме 
майно 

25 000 20 800 25 800 30 000 

Акцизний податок з 
реалізації 
суб’єктами 
господарювання 

400 000 390 000 390 000 400 000 



роздрібної торгівлі 
підакцизних товарів 
Акцизний податок з 
виробл товар 

350 000 350 000 400 000 400 000 

Акцизний податок з 
ввезених тов 

1 500 000 1 500 000 1 600 000 1 600 000 

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

10 000 10 000 10 000 10 000 

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

40 000 43 000 45 000 47 000 

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

200 000 240 000 260 000 270 000 

Плата за 
встановлення 
земельного 
сервітуту 

20 000 32 210 40 000 42 000 

Рентна плата за 
користування 
надрами для 
видобування 
природного газу 

200 000 160 000 200 000 210 000 

Рентна плата за 
користування 
надрами для 
видобування  
газового конденсату 

30 000 20 000 30 000 30 000 

Разом 19 064 742 26 522 710 28 134 500 28 741 700 
Всього доходи 26 762 950 35 202 900 36 608 690 39 241 890 
 

 

 

Видатки 

Видатки 
розраховані згідно 
формули розподілу 
обсягу 
міжбюджетних 

    



трансфертів  
 

КПК 0111010 
«Надання 
дошкільної освіти» 
Програма 
фінансування 
дошкільних 
закладів освіти   

 
6 681 160 

 
7 549 830 

 
8 349 830 

 
9 149 830 

КПК 0114060  
«Забезпечення 
діяльності палаців і 
будинків культури, 
клубів, центрів 
дозвілля та інші 
клубних закладів») 
Програма розвитку  
культури та 
творчості  

 
1 017 048 

 
1 130 360 

 
124 360 

 
1 350 360 

Разом  7 698 208 8 680 190 8 474 190 10 500 190 
     
Видатки за рахунок 
власних доходів   

 
 

   

КФК 0110150 
Організаційне , 
інформаційно-
аналітичне та 
матеріально-
технічне 
забезпечення 
діяльності обласної 
ради,районної ради, 
районної у місті 
ради, міської, 
селищної, сільської 
рад та їх 
виконавчих 
комітетів 

  
6 277 000 

 
7 322 000 

 
7 552 000 

 
7 930 000 

КПК 0111010 
«Надання 
дошкільної 
освіти»Програма 
фінансування 
дошкільних 
закладів освіти  

 
2 373 840 

 
3 582 810 

 
3 783 100 

 
3 984 000 

КПК 0114060  
«Забезпечення 
діяльності палаців і 
будинків культури, 
клубів, центрів 
дозвілля та інші 
клубних закладів») 
Програма розвитку  
культури та 
творчості  

 
1 674 952 

 
1 944 000 

 
1 990 000 

 
2 149 000 

КПК 0116030 
«Організація 
благоустрою 
населених пунктів» 

 
5 320 000 

 
6 375 500 

 
6 875 300 

 
6 953 500 

КПК 0119710  
«Субвенція з МБ на 
утримання об’єктів 
спільного 
користування чи 
ліквідацію 

 
200 000 

 
386 500 

 
396 900 

 
486 500 



негативних 
наслідків діяльності 
об’єктів спільного 
користування» 
 
КПК 0117130 
«Здійснення заходів 
із землеустрою»     

 
40 000 

 
150 000 

 
50 000 

 
50 000 

КПК 0113242 «Інші 
заходи у сфері 
соціального захисту 
і соціального 
забезпечення 

 
700 000 

 
700 000 

 
800 000 

 
900 000 

КПК 0115011 
«Проведення 
навчально-
тренувальних зборів 
і змагань з 
олімпійських видів 
спорту» 

 
316 000 

 
350 000 

 
360 000 

 
370 000 

КПК 0115012 
«Проведення 
навчально-
тренувальних зборів 
і змагань з 
неолімпійських 
видів спорту» 

 
56 000 

 
30 000 

 
30 000 

 
30 000 

КПК 0115022 
«Проведення 
навчально-
тренувальних зборів 
і змагань та заходів 
з інвалідного 
спорту»  

 
40 000 

 
10 000 

 
10 000 

 
10 000 

КПК 0115041 
«Утримання та 
фінансова 
підтримка 
спортивних споруд» 

 
62 000 

 
20 000 

 
20 000 

 
20 000 

Видатки  по КПК 
0118700 «Резервний 
фонд»  

 
100 000 

 
100 000 

 
100 000 

 
100 000 

КПК 0118230 «Інші 
заходи 
громадського 
порядку та безпеки» 

 
70 000 

 
80 000 

 
90 000 

 
100 000 

КПК 0117680  
«Членські внески до 
асоціацій органів 
місцевого 
самоврядування» 

 
7 000 

 
5 000 

 
5 000 

 
5 000 

КПК 0110180 
«Інша діяльність у 
сфері державного 
управління» 

 
- 

 
44 000 

 
80 000 

 
80 000 

Кошти бюджету 
розвитку 

 
1 827 950 

 
5 422 900 

 
5 992 200 

 
5 573 700 

Разом видатки по 
розділу 

 
26762950 

 
35 202 900 

 
36 608 690 

 
39 241 890 
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