ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
____18.09.2019_____

№____395__

м. Лиман
Про схвалення проекту рішення
міської ради «Про внесення змін
до рішення міської ради від 20.12.2018
№ 7/58-2742 «Про бюджет Лиманської
об`єднаної територіальної громади на 2019 рік»

Розглянувши проект рішення міської ради «Про внесення змін до рішення
міської ради від 20.12.2018 № 7/58-2742 «Про бюджет Лиманської об`єднаної
територіальної громади на 2019 рік», відповідно до Бюджетного кодексу України,
керуючись ст.28,52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні,
виконавчий комітет міської ради
ВИРІШИВ:
1.Схвалити проект рішення міської ради «Про внесення змін до рішення міської
ради від 20.12.2018 № 7/58-2742 «Про бюджет Лиманської об`єднаної територіальної
громади на 2019 рік» (додається).
2. Фінансовому управлінню Лиманської міської ради (Пилипенко) подати на
розгляд та затвердження сесії міської ради проект рішення «Про внесення змін до
рішення міської ради від 20.12.2018 № 7/58-2742 «Про бюджет Лиманської
об`єднаної територіальної громади на 2019 рік».
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на виконавчий комітет
міської ради (Цимідан).

Міський голова

П.Ф.Цимідан

ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
РІШЕННЯ
___________
№_______
м. Лиман

Про внесення змін до рішення
міської ради від 20.12.2018
№ 7/58-2742 «Про бюджет
Лиманської об’єднаної
територіальної громади на 2019 рік»
Згідно з розпорядженням голови облдержадміністрації, керівника обласної
військово-цивільної адміністрації від 06.12.2018 № 14705/5-18 «Про обласний
бюджет на 2019 рік»(зі змінами), керуючись Бюджетним кодексом України,
пунктом 23 частини другої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування
в Україні», міська рада
ВИРІШИЛА:
Внести наступні зміни до рішення міської ради від 20.12.2018 № 7/58-2742
«Про бюджет Лиманської об’єднаної територіальної громади на 2019 рік» (із
змінами, внесеними рішенням міської ради від 30.01.2019 №7/60-2813, 21.02.2019
№7/61-2845, 21.03.2019 №7/62-3014, 18.04.2019 №7/63-3226, 16.05.2019 №7/64-3399,
21.06.2019 №7/65-3534, 18.07.2019 №7/66-3694, 22.08.2019 №7/67-3804 ):
1. У пункті 1 цифри «600 241 703», «581 712 688», «18 529 015», «648 421
048»,
«521 430 117», «126 990 931», «60 282 571», «108 461 916» замінити
відповідно цифрами «599 592 255», «581 683 532», «17 908 723», «647 771 600»,
«520 017 888», «127 753 712», «61 665 644», «109 844 989».
2. У пункті 4 цифри
«165 786 809» замінити відповідно цифрами
«166 508 700».
3. Додатки 1, 2, 3, 4, 5, 6,7 викласти в новій редакції (додаються).
Міський голова

П.Ф.Цимідан

Додаток № 1
до рішення міської ради
"Про бюджет Лиманської об’єднаної
територіальної громади на 2019 рік"

Доходи бюджету об’єднаної територіальної громади на 2019 рік
(грн)

Код

Найменування згідно
з Класифікацією доходів бюджету

Спеціальний фонд
Усього

Загальний фонд
усього

1
10000000
11000000
11010000
11010100

11010200

11010400

2
Податкові надходження
Податки на доходи, податки на прибуток, податки на
збільшення ринкової вартості
Податок та збір на доходи фізичних осіб
Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується
податковими агентами, 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 рядового і
начальницького складу, що сплачується податковими
агентами
Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується
податковими агентами, із доходів платника податку
інших ніж заробітна плата

3
249 061 340

4
248 819 140

192 369 540

192 369 540

192 349 540

192 349 540

187 001 540

187 001 540

2 735 400

2 735 400

1 937 000

1 937 000

11010500

Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується
621 600
фізичними особами за результатами річного декларування

621 600

11010900

Податок на доходи фізичних осіб від оподаткування
пенсійних виплат або щомісячного довічного грошового
утримання, що сплачується (перераховується) згідно з
Податковим кодексом України

54 000

54 000

Податок на прибуток підприємств
Податок на прибуток підприємств та фінансових установ
комунальної власності
Рентна плата та плата за використання інших природних
ресурсів
Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів
(крім рентної плати за спеціальне використання лісових
ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок
головного користування)

20 000

20 000

20 000

20 000

1 561 800

1 561 800

852 200

852 200

Рентна плата за користування надрами для видобування
корисних копалин загальнодержавного значення
Рентна плата за користування надрами для видобування
корисних копалин місцевого значення
Рентна плата за користування надрами для видобування
природного газу
Внутрішні податки на товари та послуги
Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних
товарів (продукції)
Пальне
Акцизний податок з ввезених на митну територію України
підакцизних товарів (продукції)
Пальне

16 000

16 000

660 600

660 600

11020000
11020200
13000000

13010200

13030100
13030200
13030800
14000000
14020000
14021900
14030000
14031900
14040000
18000000
18010000
18010100

18010200

18010300

18010400
18010500
18010600
18010700
18010900
18011000
18011100
18030000
18030100
18030200
18050000
18050300
18050400
18050500

19000000
19010000

Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання
роздрібної торгівлі підакцизних товарів
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 податок 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 сільськогосподарського
товаровиробництва за попередній податковий (звітний)
рік дорівнює або перевищує 75 відсотків
Інші податки та збори
Екологічний збір

33 000

33 000

6 792 800

6 792 800

966 600

966 600

966 600

966 600

3 995 000

3 995 000

3 995 000

3 995 000

1 831 200

1 831 200

48 095 000
30 976 500

48 095 000
30 976 500

96 500

96 500

727 100

727 100

594 500

594 500

946 800

946 800

5 886 200
13 186 500
3 085 700
6 386 500
16 700
50 000
39 400
23 900
15 500
17 079 100
1 521 500
9 076 900

5 886 200
13 186 500
3 085 700
6 386 500
16 700
50 000
39 400
23 900
15 500
17 079 100
1 521 500
9 076 900

6 480 700

6 480 700

5

у тому числі
бюджет розвитку
6

242 200

1

242 200
242 200

242 200
242 200

19010100

19010200

19010300
20000000
21000000
21050000
21081100
21081500
22000000

22010200

22010300
22012500
22012600

22012900

22080400
22090000
22090100

22090400
24000000
24060300

24062200

24170000
25000000
25010000
25010100
25010300
25010400
30000000
33000000

33010100

40000000
41030000
41031400

41033200
41033900
41034200
41034500
41040000

Екологічний податок, який справляється за викиди в
атмосферне повітря забруднюючих речовин
стаціонарними джерелами забруднення (за винятком
викидів в атмосферне повітря двоокису вуглецю)
Надходження від скидів забруднюючих речовин
безпосередньо у водні об`єкти
Надходження від розміщення відходів у спеціально
відведених для цього місцях чи на об`єктах, крім
розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини
Неподаткові надходження
Доходи від власності та підприємницької діяльності
Плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих
бюджетів
Адміністративні штрафи та інші санкції
Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення
законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних
напоїв та тютюнових виробів
Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної
господарської діяльності
Плата за ліцензії на певні види господарської діяльності та
сертифікати, що видаються Радою міністрів Автономної
Республіки Крим, виконавчими органами місцевих рад і
місцевими органами виконавчої влади
Адміністративний збір за проведення державної
реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та
громадських формувань
Плата за надання інших адміністративних послуг
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, пов'язаних
з такою державною реєстрацією
Находження від орендної 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
Інші надходження
Кошти за шкоду, що заподіяна на земельних ділянках
державної та комунальної власності, які не надані у
користування та не передані у власність, внаслідок їх
самовільного зайняття, використання не за цільовим
призначенням, зняття ґрунтового покриву (родючого шару
ґрунту) без спеціального дозволу; відшкодування збитків за
погіршення якості ґрунтового покриву тощо та за
неодержання доходів у зв'язку з тимчасовим
невикористанням земельних ділянок
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
Плата за оренду майна бюджетних установ
Надходження бюджетних установ від реалізації в
установленому порядку майна (крім нерухомого майна)
Доходи від операцій з капіталом
Кошти від продажу землі і нематеріальних активів
Кошти від продажу земельних ділянок
несільськогосподарського призначення, що перебувають у
державній або комунальній власності, та земельних
ділянок, які знаходяться на території Автономної
Республіки Крим
Усього доходів (без урахування міжбюджетних
трансфертів)
Офіційні трансферти
Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам
для реалізації проектів в рамках Надзвичайної кредитної
програми для відновлення України
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на
формування інфраструктури об`єднаних територіальних
громад
Освітня субвенція з державного бюджету місцевим
бюджетам
Медична субвенція з державного бюджету місцевим
бюджетам
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на
здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку
окремих територій
Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам

138 000

138 000

51 400

51 400

52 800

52 800

9 977 994
1 304 457

4 355 357
1 304 457

5 622 637

55 000

55 000

55 000

55 000

55 000

55 000

5 567 637

5 567 637

5 567 637

5 567 637

5 019 708

5 019 708

547 129

547 129

800

800

2 329 708
2 329 708

2 329 708
2 329 708

2 329 708
2 329 708

2 329 708

2 329 708

2 329 708

2 384 708

1 044 507

1 044 507

124 950

124 950

135 000

135 000

2 908 500

2 908 500

8 800

8 800

61 000

61 000

1 500 000

1 500 000

649 000

649 000

5 700

5 700

84 000

84 000

600 000

600 000

552 000

552 000

48 000

48 000

197 400
58 600

142 400
58 600

83 800

83 800

261 369 042

253 174 497

8 194 545

338 223 213
137 387 914

328 509 035
127 673 736

9 714 178
9 714 178

11 657 014

1 942 836

9 714 178

9 286 300

9 286 300

79 682 900

79 682 900,0

32 086 300

32 086 300,0

4 675 400

4 675 400,0

18 902 467

18 902 467,0

2

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

41040400

Інші дотації з місцевого бюджету

4 084 000

4 084 000,0

41050000

Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам

181 932 832

181 932 832

25 177 059

25 177 059

9 123 600

9 123 600

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, поводження з побутовими
відходами (вивезення побутових відходів) та вивезення
рідких нечистот, внесків за встановлення, обслуговування
та заміну вузлів комерційного обліку води та теплової
енергії, абонентського обслуговування для споживачів
комунальних послуг, що надаються у багатоквартирних
будинках за індивідуальними договорами за рахунок
відповідної субвенції з державного бюджету

14 818 467

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
102 237 500
права на пенсійну виплату, 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 I групи, а також за
особою, яка досягла 80-річного віку за рахунок відповідної
субвенції з державного бюджету

41050700

41051000

41051200

41051400

41051500

41052000
41053900
41054300
Х

Субвенція з місцевого бюджету на виплату державної
соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування, грошового забезпечення батькамвихователям і прийомним батькам за надання соціальних
послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних
2 345 100
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, підтримку малих групових
будинків за рахунок відповідної субвенції з державного
бюджету
Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих
видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої
1 161 400
субвенції
Субвенція з місцевого бюджету на надання державної
підтримки особам з особливими освітніми потребами за
рахунок відповідної субвенції з державного бюджету
Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної,
сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова
українська школа" за рахунок відповідної субвенції з
державного бюджету
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
Субвенція з місцевого бюджету на реалізацію заходів,
спрямованих на підвищення якості освіти за рахунок
відповідної субвенції з державного бюджету
Разом доходів

14 818 467

102 237 500

2 345 100

1 161 400

55 520

55 520

1 209 040

1 209 040

4 916 300

4 916 300,0

212 000

212 000,0

34 654 713

34 654 713

840 600

840 600

599 592 255

581 683 532

17 908 723

2 384 708

Доходи бюджету об’єднаної територіальної громади на 2019 рік розроблено фінансовим управлінням міської ради
Начальник фінансового управління

Т.В.Пилипенко

Секретар міської ради

Т.Ю.Каракуц
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