ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
РІШЕННЯ
№__________

___________
м. Лиман

Про бюджет Лиманської
об’єднаної територіальної
громади на 2019 рік
Керуючись Бюджетним та Податковим кодексами України, проектом Закону
України «Про Державний бюджет України на 2019 рік», ухваленого Верховною
Радою України у першому читанні 18 жовтня 2018 року, проектом розпорядження
голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації
«Про обласний бюджет на 2019 рік», схваленого колегією облдержадміністрації 22
листопада 2018 року, ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», Лиманська міська рада
ВИРІШИЛА:
1.Визначити на 2019 рік:
доходи бюджету об’єднаної територіальної громади сумі 545 047 404
гривень, в тому числі доходи загального фонду бюджету об’єднаної територіальної
громади 536 232 567 гривень, доходи спеціального фонду бюджету об’єднаної
територіальної громади 8 814 837 гривень згідно з додатком 1 цього рішення;
видатки бюджету об’єднаної територіальної громади у сумі 545 047 404
гривень, в тому числі видатки загального фонду бюджету об’єднаної
територіальної громади 524 147 567 гривень, видатки спеціального фонду
бюджету об’єднаної територіальної громади 20 899 837 гривень;
профіцит за загальним фондом бюджету об’єднаної територіальної громади
у сумі 12 085 000 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;
дефіцит за спеціальним фондом бюджету об’єднаної територіальної громади
у сумі 12 085 000 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;
оборотний
залишок
бюджетних
коштів
бюджету
об’єднаної
територіальної громади у розмірі 50 000 гривень, що становить 0,01 відсотка
видатків загального фонду бюджету об’єднаної територіальної громади,
визначених цим пунктом;
резервний фонд бюджету об’єднаної територіальної громади у розмірі 100
000 гривень, що становить 0,02 відсотка видатків загального фонду бюджету
об’єднаної територіальної громади, визначених цим пунктом.
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2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів
бюджету об’єднаної територіальної громади на 2019 рік у розрізі відповідальних
виконавців за бюджетними програмами згідно з додатком 3 до цього рішення.
3. Затвердити на 2019 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 4 до
цього рішення.
4. Затвердити розподіл витрат бюджету об’єднаної територіальної громади
на реалізацію місцевих/регіональних програм у сумі 50 741 115 гривень згідно з
додатком 5 до цього рішення.
5. Установити, що у загальному фонді бюджету об’єднаної територіальної
громади на 2019 рік:
1) до доходів загального фонду бюджету об’єднаної територіальної громади
належать доходи, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України, та
трансферти, визначені статтями 97 та 101 Бюджетного кодексу України (крім
субвенцій, визначених статтею 69I та частиною першою статті 71 Бюджетного
кодексу України.
6. Установити, що джерелами формування спеціального фонду бюджету
об’єднаної територіальної громади на 2019 рік:
1) у частині доходів є надходження, визначені статтею 69I Бюджетного
кодексу України;
2) у частині фінансування є надходження, визначені пунктом 10 частини
першої статті 71 Бюджетного кодексу України;
7. Установити, що у 2019 році кошти, отримані до спеціального фонду
бюджету об’єднаної територіальної громади згідно з відповідними пунктами статті
69I
Бюджетного кодексу України, спрямовуються на реалізацію заходів,
визначених частиною другою статті 70 Бюджетного кодексу України.
8. Визначити на 2019 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу
України захищеними видатками бюджету об’єднаної територіальної громади
видатки загального фонду на:
- оплату праці працівників бюджетних установ;
- нарахування на заробітну плату;
- придбання медикаментів і перев'язувальних матеріалів;
- забезпечення продуктами харчування;
- оплата комунальних послуг і енергоносіїв;
- поточні трансферти населенню;
- поточні трансферти місцевим бюджетам;
- оплата послуг з охорони комунальних закладів культури;
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- оплата енергосервісу.
9. Надати право міському голові в міжсесійний період приймати
розпорядження з подальшим затвердженням міською радою про врахування у
складі та виключення зі складу бюджету об’єднаної територіальної громади, а
також визначення порядку подальшого використання коштів трансфертів з
державного і місцевих бюджетів, що виділяються додатково бюджету об’єднаної
територіальної громади на підставі законодавчих і нормативних актів.
10. Фінансовому управлінню міської ради (Пилипенко):
1) надати право:
відповідно до абзацу другого частини восьмої статті 16 Бюджетного кодексу
України здійснювати в межах поточного бюджетного періоду на конкурсних
засадах розміщення тимчасово вільних коштів бюджету об’єднаної територіальної
громади на депозитах з подальшим поверненням таких коштів до кінця поточного
бюджетного періоду у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України;
відповідно до статей 43, 73 Бюджетного кодексу України у порядку,
визначеному Кабінетом Міністрів України, отримувати 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;
2) здійснювати відображення змін до розпису бюджету об’єднаної
територіальної громади у випадку внесення змін Міністерством фінансів України
змін та доповнень до бюджетної класифікації в частині назв і кодів класифікації
доходів, кодів Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих
бюджетів і відомчої класифікації, за джерелами доходів і напрямами видатків
головних розпорядників коштів бюджету об’єднаної територіальної громади за
відповідними кодами;
3) у двотижневий термін з дня офіційного опублікування Закону України
«Про Державний бюджет України на 2019 рік» згідно з частиною другою статті 77
Бюджетного кодексу України підготувати пропозиції щодо приведення обсягів
міжбюджетних трансфертів у відповідність із цим законом;
4) довести головним розпорядникам коштів бюджету об’єднаної
територіальної громади лімітні довідки про бюджетні асигнування за скороченою
Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів
з врахуванням внесених змін;
5) відповідно до ст.28 Бюджетного кодексу України оприлюднити
рішення у газеті «Зоря» у десятиденний термін з дня прийняття.

дане

11. Головним розпорядникам коштів бюджету об’єднаної територіальної
громади забезпечити:
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1) згідно з частиною четвертою статті 77 Бюджетного кодексу України 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;
2) затвердження лімітів споживання енергоносіїв у натуральних показниках
для кожної бюджетної установи, виходячи з обсягів відповідних бюджетних
асигнувань у повному обсязі;
3) затвердження паспортів бюджетних програм протягом 45 днів з дня
набрання чинності цим рішенням;
4) здійснення управління бюджетними коштами у межах встановлених їм
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;
5) здійснення контролю за своєчасним поверненням у повному обсязі до
бюджету коштів, наданих за операціями з кредитування бюджету;
6) доступність 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 2020 року;
оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня
затвердження таких документів;
7) взяття бюджетних зобов'язань та здійснення витрат бюджету.
12. Рішення набуває чинності з 1 січня 2019 року і діє по 31 грудня 2019
року.
13. Додатки № 1-5 до цього рішення є його невід’ємною частиною.
14. Контроль за виконанням даного рішення покласти на виконавчий комітет
міської ради (Цимідан) і постійну комісію з питань планування, фінансів, бюджету,
соціально – економічного розвитку, інвестиційної діяльності та регуляторної
політики (Коломацький).

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

4
238 593 400

242 200

у тому числі
бюджет
розвитку
6
0

0

0

усього
1
10000000

2
Податкові надходження
Податки на доходи, податки на прибуток, податки на
збільшення ринкової вартості
Податок та збір на доходи фізичних осіб

3
238 835 600
183 945 400

183 945 400

183 925 400

183 925 400

11010100

Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується
податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді 178 747 400
заробітної плати

178 747 400

11010200

Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення,
грошових винагород та інших виплат, одержаних
військовослужбовцями та особами рядового і начальницького
складу, що сплачується податковими агентами

2 575 400

2 575 400

11010400

Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується
податковими агентами, із доходів платника податку інших
ніж заробітна плата

1 937 000

1 937 000

11010500

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

611 600

611 600

11010900

Податок на доходи фізичних осіб від оподаткування пенсійних
виплат або щомісячного довічного грошового утримання, що
54 000
сплачується (перераховується) згідно з Податковим кодексом
України

11000000
11010000

11020000
11020200

Податок на прибуток підприємств
Податок на прибуток підприємств та фінансових установ
комунальної власності

5

54 000

20 000

20 000

20 000

20 000

13000000

Рентна плата та плата за використання інших природних
ресурсів

1 561 800

1 561 800

13010200

Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів
(крім рентної плати за спеціальне використання лісових
ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок
головного користування)

852 200

852 200

16 000

16 000

660 600

660 600

33 000

33 000

6 792 800

6 792 800

0

0

966 600

966 600

0

0

966 600

966 600
0

0

0
0

0
0

13030100
13030200
13030800
14000000
14020000
14021900
14030000
14031900

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

3 995 000

3 995 000

3 995 000

3 995 000

14040000

Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання
роздрібної торгівлі підакцизних товарів

1 831 200

1 831 200

18000000
18010000

Місцеві податки
Податок на майно

46 293 400
30 267 500

46 293 400
30 267 500

18010100

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

96 500

96 500

18010200

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

727 100

727 100

18010300

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

594 500

594 500

18010400

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

946 800

946 800

18010500
18010600
18010700
18010900
18011000
18011100
18030000

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

5 177 200
13 186 500
3 085 700
6 386 500
16 700
50 000
78 800

5 177 200
13 186 500
3 085 700
6 386 500
16 700
50 000
78 800

0

18030100
18030200
18050000
18050300
18050400

Туристичний збір, сплачений юридичними особами
Туристичний збір, сплачений фізичними особами
Єдиний податок
Єдиний податок з юридичних осіб
Єдиний податок з фізичних осіб

47 800
31 000
15 947 100
1 417 500
8 566 900

47 800
31 000
15 947 100
1 417 500
8 566 900

18050500

Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у
яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за
попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує
75 відсотків

5 962 700

5 962 700

19000000
19010000

Інші податки та збори
Екологічний збір

242 200
242 200

0
0

19010100

Надходження від викидів забруднюючих речовин в атмосферне
138 000
повітря стаціонарними джерелами забруднення

138 000

19010200

Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо
у водні об`єкти

51 400

51 400

19010300

Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених
для цього місцях чи на об`єктах, крім розміщення окремих видів 52 800
відходів як вторинної сировини

52 800

20000000
21000000
21081100

Неподаткові надходження
Доходи від власності та підприємницької діяльності
Адміністративні штрафи та інші санкції

21081500

Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення
законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв 66 800
та тютюнових виробів

66 800

22000000

Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної
господарської діяльності

2 750 700

2 750 700

22010300

Адміністративний збір за проведення державної реєстрації
юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських
формувань

61 000

61 000

1 500 000

1 500 000

500 000

500 000

22012500
22012600

Плата за надання інших адміністративних послуг
Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав
на нерухоме майно та їх обтяжень

8 475 137
96 800
30 000

2 852 500
96 800
30 000

242 200
242 200

0
0

5 622 637
0

55 000
0

0

0

0

0

55 000

22012900

Плата за скорочення термінів надання послуг у сфері
державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх
обтяжень і державної реєстрації юридичних осіб, фізичних
5 700
осіб – підприємців та громадських формувань, а також плата
за надання інших платних послуг

5 700

22080400

Находження від орендної плати за користування цілісним
майновим комплексом та іншим майном,що перебуває в
комунальній власності

84 000

84 000

600 000

600 000

552 000

552 000

48 000

48 000

60 000
5 000

5 000
5 000

55 000
55 000

55 000

5 567 637

0

5 567 637

0

5 567 637

0

5 567 637

0

22090000
22090100

22090400
24000000
24060300
24170000
25000000
25010000
25010100
25010300

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
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

55 000

5 019 708

5 019 708

547 129

547 129
800

25010400

Надходження бюджетних установ від реалізації в
установленому порядку майна (крім нерухомого майна)

800

30000000
33000000

Доходи від операцій з капіталом
Кошти від продажу землі і нематеріальних активів

2 950 000
2 950 000

33010100

Кошти від продажу земельних ділянок
несільськогосподарського призначення, що перебувають у
державній або комунальній власності, та земельних ділянок,
які знаходяться на території Автономної Республіки Крим

2 950 000

40000000
41030000
41033900
41034200
41040000

0
0

2 950 000
2 950 000

2 950 000
2 950 000

2 950 000

2 950 000

Усього доходів (без урахування міжбюджетних трансфертів) 250 260 737

241 445 900

8 814 837

3 005 000

294 786 667
89 080 000

294 786 667
89 080 000

0
0

0
0

56 993 700

56 993 700,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Офіційні трансферти
Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам
Освітня субвенція з державного бюджету місцевим
бюджетам
Медична субвенція з державного бюджету місцевим
бюджетам
Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам

32 086 300

32 086 300,0

18 902 467

18 902 467,0

41040200

Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з
державного бюджету видатків з утримання закладів освіти
14 818 467
та охорони здоров`я за рахунок відповідної додаткової дотації
з державного бюджету

14 818 467

41040400

Інші дотації з місцевого бюджету

4 084 000

4 084 000,0

41050000

Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам

186 804 200

186 804 200

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
70 227 400
територій), управління багатоквартирним будинком,
вивезення побутового сміття та рідких нечистот за рахунок
відповідної субвенції з державного бюджету

70 227 400

41050200

Субвенція з місцевого бюджету на надання пільг та житлових
субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного
9 123 600
побутового палива і скрапленого газу за рахунок відповідної
субвенції з державного бюджету

9 123 600

41050300

Субвенція з місцевого бюджету на виплату допомоги сім`ям з
дітьми, малозабезпеченим сім`ям, особам, які не мають права
на пенсію, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю,
тимчасової державної допомоги дітям, тимчасової державної
соціальної допомоги непрацюючій особі,яка досягла загального
пенсійного віку,але не набула права на пенсійну виплату,
102 237 500
допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи
внаслідок психіатричного розладу, компенсаційної виплати
непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з
інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80річного віку за рахунок відповідної субвенції з державного
бюджету

102 237 500

41050700

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 сім’ях
2 345 100
за принципом «гроші ходять за дитиною», оплату послуг із
здійснення патронату над дитиною та виплату соціальної
допомоги на утримання дитини в сім’ї патронатного
вихователя за рахунок відповідної субвенції з державного
бюджету

2 345 100

41051000

Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих
1 161 400
видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції

1 161 400

41051200

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

48 300

41051500

Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих
видатків у сфері охорони здоров’я за рахунок коштів медичної 995 500
субвенції

995 500,0

41052000

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

212 000

212 000,0

Інші субвенції з місцевого бюджету
Разом доходів

453 400
545 047 404

453 400
536 232 567

41053900
Х

48 300

8 814 837

3 005 000

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

Додаток № 2
до рішення міської ради
"Про бюджетЛиманської об’єднаної
територіальної громади на 2019
рік"
Фінансування бюджету об’єднаної територіальної громади

на 2019 рік
(грн)

Код

Найменування згідно з Класифікацією
фінансування бюджету

1

2

Усього

Загальний фонд

3

4

Спеціальний фонд
усього

у тому числі
бюджет розвитку

5

6

Фінансування за типом кредитора
200000 Внутрішнє фінансування

0,0

-12 085 000,0

12 085 000,0

12 085 000,0

0,0

-12 085 000

12 085 000

12 085 000

208000

Зміни обсягів бюджетних коштів

208100

На початок періоду

50 000,0

50 000

208200

На кінець періоду

50 000,0

50 000

208400

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

0,0

-12 085 000

12 085 000

12 085 000

Х

Загальне фінансування

0,0

-12 085 000,0

12 085 000,0

12 085 000,0

0

-12 085 000

12 085 000

12 085 000

12 085 000

12 085 000

Фінансування за типом боргового зобов'язання
600000
Фінансування за активними операціями
602000

Зміни обсягів бюджетних коштів

0

-12 085 000

602100

На початок періоду

50 000

50 000

602200

На кінець періоду

50 000

50 000

602400

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

0

-12 085 000

12 085 000

12 085 000

Х

Загальне фінансування

0,0

-12 085 000,0

12 085 000,0

12 085 000,0

Фінансування 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

4

Додаток № 3
до рішення міської ради
"Про бюджет Лиманської об’єднаної
територіальної громади на 2019 рік"
РОЗПОДІЛ
видатків бюджету об’єднаної територіальної громади на 2019 рік
(грн)
Код програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевого
бюджету

Код Типової
програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів

1

Код
Функціональної
класифікації
видатків та
кредитування
бюджету

2

3

4
Виконавчий комітет Лиманської
міської ради (головний
розпорядник)
Виконавчий комітет Лиманської міської ради (відповідальний
виконавець)
Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне
забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті
ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад
Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами
післядипломної освіти
Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню, у тому
числі за рахунок

0200000
0210000
0210150

0150

0111

0211140

1140

0950

0212010

2010

Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету /
відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з
Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування
місцевих бюджетів

0731

0212144

2144

0763

0212146

2146

0763

0213210

3210

1050

медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам
Первинна медична допомога населенню, що надається центрами
первинної медичної (медико-санітарної) допомоги
Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий
діабет
Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих
захворювань
Організація та проведення громадських робіт

0213242

3242

1090

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

0214082
0216011

4082
6011

0829
0620

Iншi заходи в галузі культури і мистецтва
Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду

0216013

6013

0620

Забезпечення діяльності водопровідно -каналізаційного господарства

0216030

6030

0620

0216082

6082

0610

0217130

7130

0421

0217350

7350

0443

0217370

7370

0490

0217413

7413

0451

0217461

7461

0456

0217680
0217693

7680
7693

0490
0490

0218110

8110

0320

0218120
0218130
0218312

8120
8130
8312

0320
0320
0512

Організація благоустрою населених пунктів
Придбання житла для окремих категорій населення відповідно до
законодавства
Здійснення заходів із землеустрою
Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної
документації)
Реалізація інших заходів щодо соціально - економічного розвитку
територій
Інші заходи у сфері автотранспорту
Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої
інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету
Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування
Інші заходи,пов'язані з економічною діяльністю
Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків
стихійного лиха
Заходи з організації рятування на водах
Забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони
Утилізація відходів

0218313

8313

0513

Ліквідація іншого забруднення навколишнього природного середовища

0218330

8330

0540

Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів
Управління освіти, молоді та спорту Лиманської міської ради
(головний розпорядник)

0212111

0600000

2111

0726

Загальний фонд
усього

5

видатки
споживання

6

Спеціальний фонд

з них
оплата праці комунальні
послуги та
енергоносії
7

8

видатки
розвитку

усього

9

10

у тому числі
бюджет
розвитку

11

видатки
споживання

12

оплата
праці

13

Разом
з них
комунальні
послуги та
енергоносії
14

видатки
розвитку

15

16

105 236 546

104 010 946

29 992 680

1 536 981

1 225 600 17 248 000 15 000 000

2 248 000

15 000 000

122 484 546

105 236 546

104 010 946

29 992 680

1 536 981

1 225 600 17 248 000 15 000 000

2 248 000

15 000 000

122 484 546

35 444 238

35 444 238

25 686 812

1 405 693

150 000

600 000

36 194 238

750 000

600 000

62 808

62 808

38 105 046

38 105 046

32 086 300

32 086 300

32 086 300

3 846 493

3 846 493

3 846 493

995 500

995 500

995 500

212 000

212 000

212 000

433 817
7 200

433 817
7 200

433 817
7 200

900 000
700 000
900 000

900 000
700 000
900 000

8 000 000

8 000 000

695 578
650 000

119 978

35 700

35 700

20 000
8 000 000

20 000
8 000 000

16 000
98 000
103 426

16 000
98 000
103 426

10 740
6 000 000

10 740
6 000 000

172 883 709

62 808
1 855 800

1 855 800

39 960 846

1 800 000

1 800 000

1 800 000

900 000
2 500 000
900 000

1 600 000
1 000 000

1 600 000
1 000 000

1 600 000
1 000 000

9 600 000
1 000 000

575 600
650 000

695 578
650 000
35 700

10 000 000

10 000 000 10 000 000

20 000
18 000 000
16 000
98 000
103 426

4 305 868

172 883 709 104 091 834

129 200
5 000

129 200
5 000

10 740
6 000 000
129 200
5 000

108 000
2 825 537

108 000
2 825 537

108 000
175 709 246

131 288

20 499 524

1

0610000
0610160

0160

0111

0611010

1010

0910

0611020

1020

0921

Управління освіти, молоді та спорту Лиманської міської ради
(відповідальний виконавець)
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві),
селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах
Надання дошкільної освіти
Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними
закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі),
спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами, у тому
числі за рахунок

172 883 709

172 883 709 104 091 834

20 499 524

2 825 537

2 825 537

2 744 182

2 088 727

56 408

37 039 054
115 536 031

37 039 054
115 536 031

22 510 962
70 491 015

4 589 880
15 425 777

56 993 700

56 993 700

46 716 148

56 993 700

48 300

48 300

39 590

48 300

2 357 711

2 357 711

1 803 980

81 433

2 357 711

53 490

53 490

698 643
9 089 703

698 643
9 089 703

514 116
5 184 795

20 582
241 822

698 643
9 089 705

1 161 400

1 161 400

951 967

1 018 200

1 018 200

1 018 200

180 200

180 200

180 200

200 000
634 595

200 000
634 595

200 000
634 595

510 000

510 000

510 000

2 744 182
1 527 679
1 294 656

1 527 679
1 294 656

освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам
субвенції з місцевого бюджету на надання державної підтримки
особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної
субвенції з державного бюджету
0611090

1090

0960

0611140

1140

0950

0611150

1150

0990

0611161

1161

0990

Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи
із позашкільної роботи з дітьми
Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами
післядипломної освіти
Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти, у тому числі за
рахунок

175 709 246

2 744 182

38 566 733
116 830 687

53 490
2

2

1 161 400

субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у
сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції
0611162

1162

0990

Інші програми та заходи у сфері освіти

0613033

3033

1070

Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним
транспортом окремим категоріям громадян

0613133

3133

1040

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

0613140

3140

1040

0615011

5011

0810

0615012

5012

0810

0615031

5031

0810

0615062

5062

0810

0800000
0810000
0810160
0813011

0160
3011

0111
1030

Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських
видів спорту
Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з не олімпійських
видів спорту
Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячоюнацьких спортивних шкіл
Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють
фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні
Управління соціального захисту населення Лиманської міської
ради (головний розпорядник)
Управління соціального захисту населення Лиманської міської
ради (відповідальний виконавець)
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві),
селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах
Надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим
категоріям громадян відповідно до законодавства
Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату
житлово-комунальних послуг
Надання пільг на придбання твердого та рідкого пічного побутового
палива і скрапленого газу окремим категоріям громадян відповідно до
законодавства

540 000

540 000

2 196 900

2 196 900

85 000

85 000

215 725 488

540 000
1 498 239

83 622

3 200

3 200

2 200 100

215 725 488

19 808 305

706 692

460 000

460 000

216 185 488

215 725 488

215 725 488

19 808 305

706 692

460 000

460 000

216 185 488

15 935 671

15 935 671

12 482 163

215 879

5 200 000

5 200 000

5 200 000

65 027 400

65 027 400

65 027 400

994 400

994 400

994 400

8 129 200

8 129 200

8 129 200

85 000

15 935 671

0813012

3012

1060

0813021

3021

1030

0813022

3022

1060

Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання
твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу

0813031

3031

1030

Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до
законодавства

174 600

174 600

174 600

1070

Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв`язку

105 000

105 000

105 000

1070

Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним
транспортом окремим категоріям громадян

1 000 000

1 000 000

1 000 000

0813032
0813033

3032
3033

2

0813035

3035

1070

Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян
на залізничному транспорті

0813041
0813042
0813043

3041
3042
3043

1040
1040
1040

Надання допомоги у зв`язку з вагітністю і пологами
Надання допомоги при усиновленні дитини
Надання допомоги при народженні дитини

0813044

3044

1040

Надання допомоги на дітей,над якими встановлено опіку чи піклування

0813045
0813046
0813047

3045
3046
3047

1040
1040
1040

Надання допомоги на дітей одиноким матерям
Надання тимчасової державної допомоги дітям
Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям

0813050

3050

1070

Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи

0813081

3081

1010

0813082

3082

1010

0813083

3083

1010

0813084

3084

1040

0813085

3085

1010

0813090

3090

1030

0813104

3104

1020

0813105

3105

1010

0813121

3121

1040

0813160

3160

1010

0813171

3171

1010

0813172

3172

1010

0813180

3180

1060

0813192

3192

1030

0813210

3210

1050

0813230

3230

1040

0813242

3242

1090

Надання державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з
дитинства та дітям з інвалідністю
Надання державної соціальної допомоги особам, які не мають права
на пенсію, та особам з інвалідністю, державної соціальної допомоги на
догляд
Надання допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи
внаслідок психічного розладу
Надання тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючий
особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на
пенсійну виплату
Надання щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій
працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а
також за особою, яка досягла 80-річного віку
Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю
внаслідок війни
Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян,
які не здатні до самообслуговування у зв*язику з похилим віком,
хворобою, інвалідністю
Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з
інвалідністю
Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для
сім’ї, дітей та молоді
Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні
послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з
інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і
потребують сторонньої допомоги
Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт,
технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок і на транспортне
обслуговування
Встановлення телефонів особам з інвалідністю І та ІІ груп
Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової
служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали
внаслідок Чорнобильської катастрофи), на оплату житловокомунальних послуг
інших субвенцій з місцевого бюджету
Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і
осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість
Організація та проведення громадських робіт
Виплата державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування у дитячих будинках сімейного
типу та прийомних сім’ях, грошового забезпечення батькамвихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у
дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім`ях за принципом
"гроші ходять за дитиною" та оплату послуг із здійснення патронату
над дитиною та виплата соціальної допомоги на утримання дитини в
сім`ї патронатного вихователя

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення,у
тому числі за рахунок
інших субвенцій з місцевого бюджету

1 000 000

1 000 000

1 000 000

687 600
72 340
26 018 487
5 909 293

687 600
72 340
26 018 487
5 909 293

687 600
72 340
26 018 487
5 909 293

15 889 600
93 700
28 573 500
71 400

15 889 600
93 700
28 573 500
71 400

15 889 600
93 700
28 573 500
71 400

18 248 340

18 248 340

18 248 340

4 452 900

4 452 900

4 452 900

1 981 220

1 981 220

1 981 220

283 800

283 800

283 800

26 720

26 720

26 720

10 500

10 500

10 500

7 922 579

7 922 579

5 806 578

380 955

1 237 231

1 237 231

858 355

83 724

1 237 231

780 148

780 148

606 961

26 134

780 148

386 576

386 576

386 576

16 500

16 500

16 500

200
120 800

200
120 800

200
120 800

84 800
500 000

84 800
500 000

84 800
500 000

66 183
2 345 100

66 183
2 345 100

2 464 500

2 464 500

270 000

270 000

54 248

460 000

460 000

8 382 579

66 183
2 345 100

2 464 500

3

0900000
0910000
0910160

0160

0111

0913111

3111

1040

1000000
1010000
1010160

0160

0111

1011100

1100

0960

1014030
1014040

4030
4040

0824
0824

1014060

4060

0828

1014081

4081

0829

1014082

4082

0829

2400000
2410000
2410160

0160

0111

3700000
3710000

Служба у справах дітей Лиманської міської ради (головний
розпорядник)
Служба у справах дітей Лиманської міської ради (відповідальний
виконавець)
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві),
селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах
Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які
опинились в складних життєвих обставинах
Відділ культури і туризму Лиманської міської ради (головний
розпорядник)
Відділ культури і туризму Лиманської міської ради (відповідальний
виконавець)
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві),
селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах
Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання
(музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими,
мистецькими)
Забезпечення діяльності бібліотек
Забезпечення діяльності музеїв i виставок
Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів
дозвілля та iінших клубних закладів
Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва
Iншi заходи в галузі культури і мистецтва
Відділ агропромислового розвитку Лиманської міської ради
(головний розпорядник)
Відділ агропромислового розвитку Лиманської міської ради
(відповідальний виконавець)
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві),
селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах
Фінансове управління Лиманської міської ради (головний
розпорядник)
Фінансове управління Лиманської міської ради (відповідальний
виконавець)

3710160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві),
селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах

3718700
3719110
3719770
Х

8700
9110
9770
Х

0133
0180
0180
Х

Резервний фонд
Реверсна дотація
Інші субвенції з місцевого бюджету
УСЬОГО

5 799 548

5 799 548

4 020 021

359 676

5 799 548

5 799 548

5 799 548

4 020 021

359 676

5 799 548

1 715 548

1 715 548

1 310 675

34 376

1 715 548

4 084 000

4 084 000

2 709 346

325 300

15 461 440

15 461 440

9 802 485

1 402 038

366 300

90 000

276 300

106 800

38 700

90 000

15 827 740

15 461 440

15 461 440

9 802 485

1 402 038

366 300

90 000

276 300

106 800

38 700

90 000

15 827 740

804 838

804 838

624 552

26 455

3 154 964

3 154 964

2 271 064

210 292

115 000

3 553 315
398 918
5 582 977

3 553 315
398 918
5 582 977

2 580 285
192 850
3 484 713

311 731
120 639
690 573

93 400
5 500
152 400

892 428

892 428

649 021

42 348

892 428

1 074 000
1 139 363

1 074 000
1 139 363

824 713

18 294

1 074 000
1 139 363

1 139 363

1 139 363

824 713

18 294

1 139 363

4 084 000

804 838
115 000
90 000

3 400
5 500
152 400

89 100

500

3 269 964
90 000

17 700

38 200

3 646 715
404 418
5 735 377

1 139 363

1 139 363

824 713

18 294

1 139 363

7 901 473

7 901 473

2 821 666

53 410

7 901 473

7 901 473

7 901 473

2 821 666

53 410

7 901 473

3 714 773

3 714 773

2 821 666

53 410

3 714 773

24 576 615

100 000
2 216 700
1 870 000
545 047 404

100 000
2 216 700
1 870 000
524 147 567

100 000
2 216 700
1 870 000
522 921 967 171 361 704

1 225 600 20 899 837 15 090 000

5 809 837

106 800

38 700 15 090 000

Розподіл видатків 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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Додаток № 4
до рішення міської ради
"Про бюджет Лиманської об’єднаної
територіальної громади на 2019 рік"
Міжбюджетні трансферти на 2019 рік
Код

Найменування
бюджету одержувача/надавача
міжбюджетного
трансферту

дотація на:

субвенції

2

05100000000

Обласний бюджет
Донецької області

05216100000

Бюджет
м.Краматорська

05223100000
Х

Бюджет м.Слов'янська
УСЬОГО

усього

надання пільг та
житлових субсидій
населенню на оплату
електроенергії,
природного газу,
послуг тепло -,
водопостачання і
водовідведення,
квартирної
плати(утримання
будинків і споруд та
прибудинкових
територій),
управління
багатоквартирним
будинком, вивезення
побутового сміття та
рідких нечистот за
рахунок відповідної
субвенції з
державного
бюджету*

3

4

5

14 818 467

4 084 000

70 227 400

14 818 467

4 084 000

70 227 400

надання пільг
та житлових
субсидій
населенню на
придбання
твердого та
рідкого пічного
побутового
палива і
скрапленого
газу за рахунок
відповідної
субвенції з
державного
бюджету*

9 123 600

9 123 600

найменування трансферту*
виплату допомоги сім`ям з
виплату державної
дітьми, малозабезпеченим
соціальної допомоги на
сім`ям, особам, які не мають
дітей-сиріт та дітей,
права на пенсію, особам з
позбавлених
інвалідністю, дітям з
батьківського піклування,
інвалідністю, тимчасової
грошового забезпечення
державної допомоги дітям,
батькам-вихователям і
тимчасової державної соціальної прийомним батькам за
допомоги непрацюючій особі,яка надання соціальних
досягла загального пенсійного
послуг у дитячих
віку,але не набула права на
будинках сімейного типу
пенсійну виплату, допомоги по та прийомних сім’ях за
догляду за особами з
принципом «гроші ходять
інвалідністю I чи II групи
за дитиною», оплату
внаслідок психіатричного
послуг із здійснення
розладу, компенсаційної виплати патронату над дитиною та
непрацюючій працездатній
виплату соціальної
особі, яка доглядає за особою з допомоги на утримання
інвалідністю I групи, а також за дитини в сім’ї
особою, яка досягла 80-річного патронатного вихователя
віку за рахунок відповідної
за рахунок відповідної
субвенції з державного
субвенції з державного
бюджету*
бюджету*

102 237 500

102 237 500

2 345 100

2 345 100

субвенції

усього

загального
фонду на:

загального фонду на:

здійснення
інші*
переданих з
державного
бюджету
видатків з
утримання
закладів освіти
та охорони
здоров`я за
рахунок
відповідної
додаткової
дотації з
державного
бюджету *

1

(грн)
Трансферти іншим
бюджетам

Трансферти з інших місцевих бюджетів

здійснення
переданих
видатків у
сфері освіти за
рахунок коштів
освітньої
субвенції*

1 161 400

1 161 400

надання
державної
підтримки
особам з
особливими
освітніми
потребами за
рахунок
відповідної
субвенції з
державного
бюджету*

здійснення
переданих
видатків у
сфері охорони
здоров’я за
рахунок коштів
медичної
субвенції*

відшкодування
вартості
лікарських
засобів для
лікування
окремих
захворювань за
рахунок
відповідної
субвенції з
державного
бюджету*

інші*

995 500

212 000

453 400

48 300

48 300

995 500

212 000

453 400

інші**

9

12

16

205 706 667

1000000

1000000

0

520000

520000

0

350000

350000

205 706 667

1 870 000

1 870 000

* Проект розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації «Про обласний бюджет на 2019 рік», схвалений колегією облдержадміністрації 22 листопада 2018 року
**Рішення Лиманської міської ради від 19.09.2018 року №7/52-2304 "Про передачу коштів у вигляді міжбюджетних трансфертів з бюджету об’єднаної територіальної громади у 2019 році" та проект рішення міської ради"Про затвердження Програми економічного і соціального розвитку Лиманської
об'єднаної територіальної громади на 2019 рік та основні напрями розвитку на 2020 і 2021 роки"

Міжбюджетні трансферти на 2019 рік розроблено фінансовим управлінням міської ради
Начальник фінансового управління

Т.В.Пилипенко

Секретар міської ради

Т.Ю.Каракуц

Додаток №5
до рішення міської ради
"Про бюджет Лиманської об’єднаної територіальної
громади на 2019 рік"
Перелік місцевих (регіональних) програм, які фінансуватимуться за рахунок коштів
бюджету об’єднаної територіальної громади у 2019 році
(грн)
Код
Програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів

Код Типової
програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів

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
місцевих бюджетів

Найменування місцевої (регіональної) програми

Дата та номер
Усього
документа, яким
затверджено місцеву
регіональну програму

1

2

3

4
Виконавчий комітет Лиманської міської ради
(головний розпорядник)

5

6

0200000

Загальний
фонд

Спеціальний фонд
Усього
у тому числі
бюджет розвитку

7

8

9

10

39 312 661

24 070 461

15 242 200

15 000 000

39 312 661

24 070 461

15 242 200

15 000 000

600 000

600 000

0210000

Виконавчий комітет Лиманської міської ради
(відповідальний виконавець)

0210150

0150

0111

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

Програма розвитку місцевого самоврядування Лиманської
об'єднаної територіальної громади на 2019 роки

проект

600 000

0212010

2010

0731

Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню

Програма економічного і соціального розвитку Лиманської
об'єднаної територіальної громади на 2019 рік та основні
напрямки розвитку на 2020 і 2021 роки, 3.16. Охорона
здоров'я

проект

1 000 000

1 000 000

0

0

0212111

2111

0726

Первинна медична допомога населенню, що надається
центрами первинної медичної (медико-санітарної)
допомоги

Програма економічного і соціального розвитку Лиманської
об'єднаної територіальної громади на 2019 рік та основні
напрямки розвитку на 2020 і 2021 роки, 3.16. Охорона
здоров'я

проект

2 500 000

2 500 000

0

0

0213210

3210

1050

Організація та проведення громадських робіт

Програма економічного і соціального розвитку Лиманської
об'єднаної територіальної громади на 2019 рік та основні
напрямки розвитку на 2020 і 2021 роки, 3.7. Ринок праці.
Зайнятість населення

проект

433 817

433 817

0213242

3242

1090

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального
забезпечення

Програма реалізації іміджевої діяльності Лиманської міської
ради на 2017-2020 роки

проект

7 200

7 200

проект

900 000

900 000

0214082

4082

0829

Iншi заходи в галузі культури і мистецтва

Програма реалізації іміджевої діяльності Лиманської міської
ради на 2017-2020 роки

0216011

6011

0620

Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду

Програма економічного і соціального розвитку Лиманської
об'єднаної територіальної громади на 2019 рік та основні
напрямки розвитку на 2020 і 2021 роки, 3.4. Житлове
господарство та комунальна інфраструктура

проект

2 500 000

700 000

1 800 000

1 800 000

0216013

6013

0620

Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного
господарства

Програма економічного і соціального розвитку Лиманської
об'єднаної територіальної громади на 2019 рік та основні
напрямки розвитку на 2020 і 2021 роки, 3.4. Житлове
господарство та комунальна інфраструктура

проект

900 000

900 000

0

0

0216030

6030

0620

Організація благоустрою населених пунктів

Програма економічного і соціального розвитку Лиманської
об'єднаної територіальної громади на 2019 рік та основні
напрямки розвитку на 2020 і 2021 роки, 3.4. Житлове
господарство та комунальна інфраструктура

проект

9 600 000

8 000 000

1 600 000

1 600 000

Придбання житла для окремих категорій населення
відповідно до законодавства

Програма економічного і соціального розвитку Лиманської
об'єднаної територіальної громади на 2019 рік та основні
напрямки розвитку на 2020 і 2021 роки, 3.17. Захист прав
дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

проект

1 000 000

1 000 000

1 000 000

6082
0216082

0610

0217130

7130

0421

Здійснення заходів із землеустрою

Програма економічного і соціального розвитку Лиманської
об'єднаної територіальної громади на 2019 рік та основні
напрямки розвитку на 2020 і 2021 роки, 3.10. Розвиток
земельних відносин

проект

695 578

695 578

0

0

0217350

7350

0443

Розроблення схем планування та забудови територій
(містобудівної документації)

Програма економічного і соціального розвитку Лиманської
об'єднаної територіальної громади на 2019 рік та основні
напрямки розвитку на 2020 і 2021 роки, 3.9. Впровадження
заходів територіального планування

проект

650 000

650 000

0

0

0217370

7370

0490

Реалізація інших заходів щодо соціально - економічного
розвитку територій

Програма економічного і соціального розвитку Лиманської
об'єднаної територіальної громади на 2019 рік та основні
напрямки розвитку на 2020 і 2021 роки, 3.16. Охорона
здоров'я

проект

35 700

35 700

0217413

7413

0451

Інші заходи у сфері автотранспорту

Програма економічного і соціального розвитку Лиманської
об'єднаної територіальної громади на 2019 рік та основні
напрямки розвитку на 2020 і 2021 роки, 3.3. Дорожньо транспортний комплекс

проект

20 000

20 000

0

0

0217461

7461

0456

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої
інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету

Програма економічного і соціального розвитку Лиманської
об'єднаної територіальної громади на 2019 рік та основні
напрямки розвитку на 2020 і 2021 роки, 3.4. Житлове
господарство та комунальна інфраструктура

проект

18 000 000

8 000 000

10 000 000

10 000 000

0217680

7680

0490

Членські внески до асоціацій органів місцевого
самоврядування

Програма розвитку місцевого самоврядування Лиманської
об'єднаної територіальної громади на 2019 роки

проект

16 000

16 000

0217693

7693

0490

Інші заходи,пов'язані з економічною діяльністю

Програма по проведенню технічної інвентаризації об'єктів
комунальної власності територіальної громади на 2019 рік

проект

98 000

98 000

0218110

8110

0320

Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій
та наслідків стихійного лиха

Програма економічного і соціального розвитку Лиманської
об'єднаної територіальної громади на 2019 рік та основні
напрямки розвитку на 2020 і 2021 роки, 3.21. Захист
населення і територій від надзвичайних ситуацій

проект

103 426

103 426

0218120

8120

0320

Заходи з організації рятування на водах

Програма економічного і соціального розвитку Лиманської
об'єднаної територіальної громади на 2019 рік та основні
напрямки розвитку на 2020 і 2021 роки, 3.21. Захист
населення і територій від надзвичайних ситуацій

проект

10 740

10 740

0218312

8312

0512

Утилізація відходів

Програма економічного і соціального розвитку Лиманської
об'єднаної територіальної громади на 2019 рік та основні
напрямки розвитку на 2020 і 2021 роки, 3.20. Охорона
навколишнього природного середовища

проект

129 200

0

129 200

0218313

8313

0513

Програма економічного і соціального розвитку Лиманської
Ліквідація іншого забруднення навколишнього природного об'єднаної територіальної громади на 2019 рік та основні
середовища
напрямки розвитку на 2020 і 2021 роки, 3.20. Охорона
навколишнього природного середовища

проект

5 000

0

5 000

0218330

8330

0540

Інша діяльність у сфері екології та охорони природних
ресурсів

Програма економічного і соціального розвитку Лиманської
об'єднаної територіальної громади на 2019 рік та основні
напрямки розвитку на 2020 і 2021 роки, 3.20. Охорона
навколишнього природного середовища

проект

108 000

0

108 000

0600000

Управління освіти, молоді та спорту Лиманської
міської ради міської ради (головний розпорядник)

3 348 195

3 348 195

0

0

0610000

Управління освіти, молоді та спорту Лиманської
міської ради міської ради (відповідальний виконавець)

3 348 195

3 348 195

0

0

0611162

1162

0990

Інші програми та заходи у сфері освіти

Програма економічного і соціального розвитку Лиманської
об'єднаної територіальної громади на 2019 рік та основні
напрямки розвитку на 2020 і 2021 роки, 3.13. Освіта

проект

1 018 200

1 018 200

0611162

1162

0990

Інші програми та заходи у сфері освіти

Програма національно-патріотичного виховання дітей та
молоді Лиманської об'єднаної територіальної громади на
2017-2020 роки

№7/25-1159 від
16.03.2017 року

180 200

180 200

0613033

3033

1070

Програма економічного і соціального розвитку Лиманської
Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним
об'єднаної територіальної громади на 2019 рік та основні
транспортом окремим категоріям громадян
напрямки розвитку на 2020 і 2021 роки, 3.13. Освіта

проект

180 200

180 200

200 000

200 000

421 760

421 760

0613133

3133

1040

Інші заходи та заклади молодіжної політики

0613140

3140

1040

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

Програма економічного і соціального розвитку Лиманської
об'єднаної територіальної громади на 2019 рік та основні
напрямки розвитку на 2020 і 2021 роки , 3.15. Підтримка сім'ї,
проект
дітей та молоді
Захист прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування

Програма економічного і соціального розвитку Лиманської
об'єднаної територіальної громади на 2019 рік та основні
напрямки розвитку на 2020 і 2021 роки, 3.13. Освіта

проект

Програма економічного і соціального розвитку Лиманської
об'єднаної територіальної громади на 2019 рік та основні
напрямки розвитку на 2020 і 2021 роки, 3.15. Підтримка сім'ї,
дітей та молоді
проект
Захист прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування

0613140

3140

1040

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

0615011

5011

0810

Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з
олімпійських видів спорту

Програма економічного і соціального розвитку Лиманської
об'єднаної територіальної громади на 2019 рік та основні
напрямки розвитку на 2020 і 2021 роки,3.14.Фізичне
виховання та спорт

0615012

5012

0810

Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з не
олімпійських видів спорту

0615062

5062

0810

Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які
здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні

212 835

212 835

проект

510 000

510 000

Програма економічного і соціального розвитку Лиманської
об'єднаної територіальної громади на 2019 рік та основні
напрямки розвитку на 2020 і 2021 роки,3.14.Фізичне
виховання та спорт

проект

540 000

540 000

Програма економічного і соціального розвитку Лиманської
об'єднаної територіальної громади на 2019 рік та основні
напрямки розвитку на 2020 і 2021 роки,3.14.Фізичне
виховання та спорт

проект

85 000

85 000

0800000

Управління соціального захисту населення Лиманської
міської ради (головний розпорядник)

5 916 259

5 916 259

0

0

0810000

Управління соціального захисту населення
Лиманської міської ради (відповідальний виконавець)

5 916 259

5 916 259

0

0

0813031

3031

1030

Надання інших пільг окремим категоріям громадян
відповідно до законодавства

Програма економічного і соціального розвитку Лиманської
об'єднаної територіальної громади на 2019 рік та основні
напрямки розвитку на 2020 і 2021 роки, 3.12. Соціальний
захист населення

проект

174 600

174 600

0813032

3032

1070

Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати
послуг зв`язку

Програма економічного і соціального розвитку Лиманської
об'єднаної територіальної громади на 2019 рік та основні
напрямки розвитку на 2020 і 2021 роки, 3.12. Соціальний
захист населення

проект

105 000

105 000

0813033

3033

1070

Програма економічного і соціального розвитку Лиманської
Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним об'єднаної територіальної громади на 2019 рік та основні
транспортом окремим категоріям громадян
напрямки розвитку на 2020 і 2021 роки, 3.12. Соціальний
захист населення

проект

1 000 000

1 000 000

0813035

3035

1070

Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих
категорій громадян на залізничному транспорті

Програма економічного і соціального розвитку Лиманської
об'єднаної територіальної громади на 2019 рік та основні
напрямки розвитку на 2020 і 2021 роки, 3.12. Соціальний
захист населення

проект

1 000 000

1 000 000

0813050

3050

1070

Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали
внаслідок Чорнобильської катастрофи

Програма економічного і соціального розвитку Лиманської
об'єднаної територіальної громади на 2019 рік та основні
напрямки розвитку на 2020 і 2021 роки, 3.12. Соціальний
захист населення

проект

71 400

71 400

0813090

3090

1030

Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з
інвалідністю внаслідок війни

Програма економічного і соціального розвитку Лиманської
об'єднаної територіальної громади на 2019 рік та основні
напрямки розвитку на 2020 і 2021 роки, 3.12. Соціальний
захист населення

проект

10 500

10 500

Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають
соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з
інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до
самообслуговування і потребують сторонньої допомоги

Програма економічного і соціального розвитку Лиманської
об'єднаної територіальної громади на 2019 рік та основні
напрямки розвитку на 2020 і 2021 роки, 3.12. Соціальний
захист населення

проект

386 576

386 576

0813160

3160

1010

0813171

3171

1010

Програма економічного і соціального розвитку Лиманської
Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин,
об'єднаної територіальної громади на 2019 рік та основні
ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок
напрямки розвитку на 2020 і 2021 роки, 3.12. Соціальний
і на транспортне обслуговування
захист населення

проект

16 500

16 500

0813172

3172

1010

Встановлення телефонів особам з інвалідністю І та ІІ груп

Програма економічного і соціального розвитку Лиманської
об'єднаної територіальної громади на 2019 рік та основні
напрямки розвитку на 2020 і 2021 роки, 3.12. Соціальний
захист населення

проект

200

200

0813180

3180

1060

Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці,
військової служби, органів внутрішніх справ та громадян,
які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи), на
оплату житлово-комунальних послуг

Програма економічного і соціального розвитку Лиманської
об'єднаної територіальної громади на 2019 рік та основні
напрямки розвитку на 2020 і 2021 роки, 3.12. Соціальний
захист населення

проект

120 800

120 800

0813192

3192

1030

Надання фінансової підтримки громадським організаціям
ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має
соціальну спрямованість

Програма економічного і соціального розвитку Лиманської
об'єднаної територіальної громади на 2019 рік та основні
напрямки розвитку на 2020 і 2021 роки, 3.12. Соціальний
захист населення

проект

400 000

400 000

0813192

3192

1030

Надання фінансової підтримки громадським організаціям
ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має
соціальну спрямованість

Програма економічного і соціального розвитку Лиманської
об'єднаної територіальної громади на 2019 рік та основні
напрямки розвитку на 2020 і 2021 роки, 3.19. Заходи,
пов`язані з наслідками проведення АТО на території області.
Підтримка внутрішньо переміщених осіб.

проект

100 000

100 000

0813210

3210

1050

Організація та проведення громадських робіт

Програма економічного і соціального розвитку Лиманської
об'єднаної територіальної громади на 2019 рік та основні
напрямки розвитку на 2020 і 2021 роки, 3.7. Ринок праці.
Зайнятість населення

проект

66 183

66 183

0813242

3242

1090

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального
забезпечення

Програма економічного і соціального розвитку Лиманської
об'єднаної територіальної громади на 2019 рік та основні
напрямки розвитку на 2020 і 2021 роки, 3.12. Соціальний
захист населення

проект

1 914 500

1 914 500

0813242

3242

1090

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального
забезпечення

Програма економічного і соціального розвитку Лиманської
об'єднаної територіальної громади на 2019 рік та основні
напрямки розвитку на 2020 і 2021 роки, 3.19. Заходи,
пов`язані з наслідками проведення АТО на території області.
Підтримка внутрішньо переміщених осіб.

проект

550 000

550 000

1 164 000

1 074 000

90 000

90 000

1 164 000

1 074 000

90 000

90 000

90 000

90 000

1000000

Відділ культури і туризму Лиманської міської ради
(головний розпорядник)

1010000

Відділ культури і туризму Лиманської міської ради
(відповідальний виконавець)

1014030

4030

0824

Забезпечення діяльності бібліотек

Програма економічного і соціального розвитку Лиманської
об'єднаної територіальної громади на 2019 рік та основні
напрямки розвитку на 2020 і 2021 роки,3.18. Культура і
туризм

1014082

4082

0829

Iншi заходи в галузі культури і мистецтва

Програма економічного і соціального розвитку Лиманської
об'єднаної територіальної громади на 2019 рік та основні
напрямки розвитку на 2020 і 2021 роки,3.18. Культура і
туризм

проект

90 000

проект

1 074 000

1 074 000

3700000

Фінансове управління Лиманської міської ради
(головний розпорядник)

1 000 000

1 000 000

0

0

3710000

Фінансове управління Лиманської міської ради
(відповідальний виконавець)

1 000 000

1 000 000

0

0

15 332 200

15 090 000

3719770

9770

0180

Інші субвенції з місцевого бюджету

Програма економічного і соціального розвитку Лиманської
об'єднаної територіальної громади на 2019 рік та основні
напрямки розвитку на 2020 і 2021 роки, 3.5. Розвиток
підприємницького середовища

проект

1 000 000

1 000 000

Х

Х

Х

УСЬОГО

Х

Х

50 741 115

35 408 915

Перелік місцевих (регіональних) програм, які фінансуватимуться за рахунок коштів 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

Пояснювальна записка до рішення міської ради
«Про бюджет об’єднаної територіальної громади на 2019 рік»
Соціально –економічний стан та прогноз розвитку території ОТГ
Лиманська
Проект бюджету об’єднаної територіальної громади на 2019 рік розроблений
на базі основних прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку
України, а також зі застосуванням норм чинних Бюджетного та Податкового кодексів
України та з урахуванням змін до бюджетного та податкового законодавства.
Макропоказники економічного і соціального розвитку України, схвалені постановою
Кабінету Міністрів України від 11.07.2018р. № 546. При прогнозуванні дохідної
частини бюджету на 2019 рік було враховано статистичні показники, які
використовуються при розрахунку прогнозних надходжень податків та зборів,
зокрема за 2015-2017 років та 10 місяців 2018 року, очікувані макропоказники
економічного і соціального розвитку за 2018 рік та прогнозні дані на 2019-2021 роки.
Для досягнення зазначеної мети пріоритетними діями Лиманської об’єднаної
територіальної громади будуть:

забезпечення мобілізації доходів до бюджетів усіх рівнів в запланованих
обсягах;

своєчасна виплата заробітної плати та інших соціальних виплат;

соціальний захист малозабезпечених верств населення міста, зайнятість
населення (зменшення рівня безробіття);

підтримка внутрішньо переміщених осіб та населення, яке постраждало
внаслідок збройного конфлікту;

сприяння доступу суб’єктів малого та середнього підприємництва до
фінансових ресурсів;

залучення інвестицій в економіку міста;

підвищення якості житлово-комунальних послуг;

нарощування виробництва в агропромисловому комплексі;

забезпечення профілактики, поліпшення діагностики та лікування
хворих на ВІЛ-інфекцію, СНІД та туберкульоз, інших захворювань;

підвищення ефективності здійснення загальнодержавних заходів з
профілактики злоякісних новоутворень, підвищення якості профілактики
онкологічних захворювань, доступності медичної допомоги для онкологічних
хворих;

підвищення якості медичної допомоги та доступності медичних послуг

забезпечення соціальних гарантій дітям-сиротам та дітям, позбавлених
батьківської опіки;

забезпечення стабільної роботи закладів культури, освіти, охорони
здоров’я, фізичної культури та спорту;

здійснення заходів щодо забезпечення охорони навколишнього
природного середовища та раціонального використання природних ресурсів;

здійснення заходів щодо впровадження енергозберігаючих заходів і
технологій в усіх галузях і сферах економіки.
У зв’язку з реорганізацією Укрзалізниці та створення на базі Лиманської
дирекції залізничних перевезень утворена Регіональна філія «Донецька залізниця»
ПАТ «Укрзалізниця», до якої входять 12 структурних підрозділів і є
бюджетоутворюючим підприємством міста.
У промисловості обсяг реалізованої продукції в 2019 році передбачається
довести до 266 млн. грн. у відпускних цінах підприємств, що складе110,3 % до
очікуваного показника 2018 року.

У сільському господарстві Програмою економічного і соціального розвитку на
2019 рік передбачається ряд заходів, спрямованих на підвищення ефективності
виробництва та інвестиційної привабливості.
Передбачається, що поголів'я великої рогатої худоби складе 400 голів( 108,1 %
до очікуваного показника 2018 року), свиней до 180 голів (105,9 % до 2018 року) і
птиці – 160 тис. голів (106,7 % до 2018 року).
Валове виробництво молока становитиме 841 тонна (92,9 % до очікуваного
2018 року), виробництво яєць складе 20 млн. штук (115,73 % до очікуваного
2018року). Передбачається одержати середній надій молока від однієї корови в
розмірі 5800 кг
(107,6 % до очікуваного 2018 року), середня несучість однієї
курки-несучки - 212 штук.
Під зерновими культурами очікується зайняти 19 тис. га, що на 5,6 % менше
рівня минулого року. Технічні культури займатимуть площу 7,5 тис. га (68,2 %),
кормові - 366 га (в 3,1 рази більше). Площа садів збільшиться на 34 га і становитиме
103,5 га. З метою підвищення ефективності виробництва та інвестиційної
привабливості галузі сільського господарства, відновлення основних фондів і
зміцнення матеріально-технічної бази передбачається направити 20 млн. грн. власних
коштів підприємств. Під урожай 2019 року посіяно озимих культур на зерно 12,8 тис.
га (37,3 % від ріллі), в тому числі пшениці 11,6 тис. га, жита - 1,1 тис. га. Планується
обробити гербіцидами 19 тис. га зернових культур, внести у весняно-літній період
1995 т мінеральних добрив. Два сільгосппідприємства планують встановити
крапельне зрошення на площі 71 га та придбати 2 одиниці дощувальної техніки на
суму 7 млн. грн.
Кількість підприємств роздрібної торгівлі в 2019 році становитиме 324 одиниці
(на 10 одиниць більше ніж в 2018 році), підприємств ресторанного господарства - 79,
підприємств побутового обслуговування - 138. Планується будівництво та введення в
дію групи магазинів продовольчих та промислових товарів торгівельною площею до
450 м 2 , мийки з самообслуговування. Очікується зростання грошових доходів
населення,
Промисловість міста представлена 7 промисловими підприємствами та двома
підприємствами з виробництва і розподілу тепла і води. У 2019 році збільшиться
виробництво:
¬ виробів з бетону на 9,5 % (ТОВ “Леман-Бетон”) і становитиме 43,8 тис.
тонн; ¬ будівельних сумішів (ПП “Полімін-Донбас”) на 8 % (27 тис. тонн);
¬ піску будівельного на 12,1 % (ДП ЗАТ “Трест Донбастрансбуд”
Краснолиманський піщаний кар’єр, КТ “ТОВ “СТРОНГКОМ”) та складе 120 тис.
куб.м;
¬ кормів, готових для тварин, що утримують на фермах (ТОВ
“Краснолиманський комбікормовий завод”) на 2,2 % (2800 тонн);
¬ борошна, хліба та хлібобулочних виробів (ТОВ “Чайка”) на 0,9 % та 2 % і
складе відповідно 5600 тонн та 5100 тонн.
Виробництво овочів консервованих натуральних залишиться на рівні 2018
року і становитиме 180 тонн. Обсяг реалізованої промислової продукції на 2019 рік
збільшиться на 10,3 % в порівнянні з 2018 роком і складе 266 млн. грн..

Основні пріоритети діяльності на 2020 і 2021 роки
Основні пріоритети діяльності на 2020 і 2021 роки При розробці основних
пріоритетів діяльності Лиманської ОТГ на 2020 і 2021 роки були враховані завдання
та положення Стратегії розвитку Донецької області на період до 2020 року.
Ключовим завданням податково-бюджетної політики залишатиметься
забезпечення стійкості та збалансованості бюджетної і податкової системи, що

передбачає: - підвищення ефективності видатків шляхом визначення їх пріоритетів та
оцінки ступеня досягнення очікуваних результатів; - доведення в 2020 році доходів
загального фонду бюджету (без трансфертів) до 250,6 млн. грн. та в 2021 році - до
263,8 млн. грн. - проведення роботи по виявленню не задекларованих доходів
громадян;
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прогнозування на всіх етапах бюджетного процесу; - недопущення на підприємствах
заборгованості, яка не погашається в строк, що може стати приводом для порушення
справ про банкрутство.
В галузі “торгівля” протягом 2020 - 2021 років щороку планується відкриття
щонайменше по 5 нових магазинів, сприяння організації та проведення ярмарків
продукції із залученням товаровиробників.
У 2020 - 2021 році головні пріоритети у сфері охорони здоров’я Лиманської
ОТГ будуть спрямовані на посилення профілактики та забезпечення раннього
виявлення захворювань, підвищення якості медичної допомоги та доступності
медичних послуг. Завдання та заходи будуть спрямовані на: - підвищення
ефективності загальнодержавних заходів, спрямованих на профілактику, діагностику
та лікування неінфекційних захворювань; - забезпечення зниження рівня
захворюваності на інфекційні хвороби, боротьба з якими проводиться засобами
імунопрофілактики, а також смертності та інвалідності внаслідок інфекційних
хвороб; - підвищення ефективності здійснення загальнодержавних заходів з
профілактики злоякісних новоутворень, підвищення якості профілактики
онкологічних захворювань, доступності медичної допомоги для онкологічних
хворих; - забезпечення здійснення профілактичних, лікувальних та організаційних
заходів, а також заходів з догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД; подальше поліпшення епідемічної ситуації з туберкульозу, закріплення тенденції
зниження показників захворюваності та смертності населення від туберкульозу; - з
метою закріплення лікарських кадрів продовжити роботу по оплаті за навчання 4
студентів в вищих медичних закладах; - завершення проведення поточних та
капітальних ремонтів в усіх амбулаторіях та фельдшерсько-акушерських пунктах
громади.
В сфері освіти ключове завдання - підвищення доступності якісних освітніх
послуг; розвиток та підтримка творчої, духовно багатої особистості з урахуванням її
потреб, інтересів, здібностей і бажань; забезпечення охорони дитинства,
попередження дитячої безпритульності і бездоглядності, соціального захисту
неповнолітніх;
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довгострокової дії та комплексних заходів із окремих напрямків освітньої та виховної
діяльності.
Головними завданнями політики у сфері фізичного виховання та спорту у
2020 - 2021 році передбачається: - забезпечення фізичного розвитку, поліпшення
стану здоров’я населення; - пропагування ведення здорового способу життя; збереження та покращення матеріально-технічної бази спортивних об’єктів, через
будівництво спортивних майданчиків із синтетичним покриттям для збільшення та
покращення занять фізичною культурою та спортом.
Розвиток культури спрямовуватиметься на збереження культурних цінностей
та потенціалу національної культурної спадщини; розробку та впровадження нових
сучасних методів роботи, оптимізацію та комп’ютеризацію закладів культури,
особливо в сільській місцевості; виявлення нових молодих талантів методом
проведення фестивалів, конкурсів і реалізовуватиметься шляхом: - відродження
традиційних видів художнього промислу та ремесел; - забезпечення оновлення
фондів публічних бібліотек відповідно до культурних, інформаційних та
пізнавальних потреб громадян.
В сфері підтримки сім’ї, дітей та молоді основні пріоритети будуть
направлені на активізацію заходів щодо формування здорового способу життя у

підлітків та молоді; підтримку молодих громадян, які займаються пошуком роботи,
шляхом кредитування їх підприємницької діяльності; пропагування сімейних
цінностей; підвищення рівня правової освіти, соціального захисту сімей;
профілактику негативних проявів у дитячому середовищі, зменшення бездоглядності
і безпритульності.
Пріоритетними напрямами щодо забезпечення законності та правопорядку у
2020 - 2021 році буде: - захист життя, здоров’я, честі і гідності особи, її майна від
злочинних посягань; - протидія організованій злочинності і корупції; - зменшення
кримінального тиску на економічні відносини; - мінімізація злочинного впливу на
неповнолітніх та молодіжне середовище; - охорона громадського порядку.
Одними із пріоритетних напрямів щодо розвитку підприємництва у 2020 2021 році буде: - сприяння в спрощенні процедур отримання документів дозвільного
характеру для здійснення господарської діяльності або видів господарської
діяльності; - сприяння в подальшому зменшенні втручання органів державного
нагляду (контролю) у діяльність суб’єктів підприємницької діяльності; - сприяння в
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автоматизованого обміну даними між адміністраторами і місцевими дозвільними
органами; - підвищення освітнього рівня широких верств населення від здобуття
знань до започаткування та ведення власної справи.
У 2020–2021 роках прогнозується подальше зростання обсягів реалізації
продукції виробництва підприємств промисловості в межах 103 – 105 % в основному
за рахунок галузей переробної та добувній промисловості. Очікується збільшення
виробництва піску будівельного - до 7%; виробів з бетону, овочів консервованих
натуральних - до 10%; кормів, готових для сільгосптварин, будівельних сумішів - до
5%. З метою активізації інвестиційної діяльності та залучення інвестицій, розвитку
сучасної виробничої інфраструктури, створення нових робочих місць, впровадження
сучасних технологій виробництва створюється індустріальний парк “Лиманський”.
Функціональне призначення індустріального парку: Розбудова сучасного виробничо промислового комплексу з розвиненою інженерно-технічною та транспортною
інфраструктурою, логістично-складськими, адміністративними приміщеннями та
комплексом супутніх послуг. Реалізація даного проекту відкриє нові можливості для
економічного росту територіальної громади та приваблення нових інвестицій.
Пріоритетними напрямами розвитку сільського господарства буде: подальший розвиток галузей рослинництва шляхом підвищення ефективності
використання земель сільськогосподарського призначення; - продовження роботи
щодо техніко-технологічного переоснащення підприємств агропромислового
комплексу та технічної модернізації сільськогосподарського виробництва; розширення площі садів на 70 га; - оновлення парку дощувальних машин - 7 млн. грн.
(власні кошти підприємств); - розширення географії ринків збуту аграрної продукції.
Очікується збільшення обсягів виробництва продукції сільського господарства до 8%
за рахунок збільшення виробництва зерна до 2%, соняшника до 4%, молока до 39%,
м’яса — до 15%, яєць - до 50%.
Соціальна політика у 2020–2021 роках буде здійснюватись за такими
напрямками: - посилення контролю за додержанням законодавства про оплату праці;
- підвищення розміру середньомісячної заробітної плати до 9815 грн. у 2020 році та
10309 грн. у 2021 році; - забезпечення своєчасної виплати поточної заробітної плати,
недопущення виникнення заборгованості з її виплати на економічно активних
підприємствах; - забезпечити зменшення розриву між тарифною ставкою працівника
1 тарифного розряду та мінімальною заробітною платою; - посилити роботу з
легалізації та збереженню існуючих робочих місць. У сфері соціальної підтримки
продовжуватиметься робота щодо: - забезпечення надання всіх видів соціальної
допомоги на підставі єдиної заяви та єдиного пакету документів; - забезпечення
виконання заходів щодо соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок

Чорнобильської катастрофи; - забезпечення роботи міського мобільного офісу щодо
забезпечення належного прийому громадян у віддалених районах міста, та спрощення
процедури її надання; - забезпечення своєчасного призначення та виплати соціальних
допомог та компенсацій; - забезпечення соціального захисту та поліпшення
матеріального стану малозабезпечених верств населення; - надання щомісячної
адресної допомоги особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території
України та районів проведення антитерористичної операції. Продовжуватиметься
формування та підтримка мережі закладів для інвалідів, ветеранів, бездомних,
безпритульних, людей похилого віку, а також ринку надавачів їм соціальних послуг.
Створюватимуться умови щодо поліпшення пенсійного забезпечення громадян
шляхом продовження поетапного реформування солідарної системи пенсійного
страхування,
зокрема
запровадження
накопичувальної
системи
загальнообов’язкового державного пенсійного страхування, що дасть змогу
підвищити середньомісячний розмір пенсії порівняно з 2018 роком у середньому у
2020 році – на 176 грн., у 2021 році – на 166 грн. З метою поліпшення надання послуг
з пенсійного обслуговування громадян та вирішення питань ВПО планується
створення (відкриття) агентських пунктів та інтерактивні робочі місця на території
старостинських округів Лиманської ОТГ.
Пріоритетними в діяльності щодо надання соціальних гарантій незайнятим
громадянам будуть виплата матеріального забезпечення безробітним у повному
обсязі, підвищення досягнутого у 2018 – 2019 роках рівня мінімальних соціальних
стандартів для безробітних, у тому числі внутрішньо переміщених осіб, охоплення
профорієнтаційними заходами, сприяння розвитку підприємницької ініціативи та
самостійної зайнятості населення. Очікується збільшення кількості вакансій до 10%,
працевлаштованих з числа зареєстрованих безробітних - на 6%.
Реформи у сфері житлово-комунального господарства спрямовані на
підвищення якості житлово-комунальних послуг для всіх верств населення, а також
забезпечення бездотаційності цього сектору через забезпечення рентабельності
підприємств галузі, скорочення кредиторської і дебіторської заборгованості. З метою
забезпечення реалізації поставлених завдань необхідно здійснити такі кроки: сприяння в збільшенні кількості об’єднань співвласників багатоквартирних будинків
(ОСББ); - реконструкція станції знезалізнення підземних вод за адресою: вул.
Зелений Гай, 16а м. Лиман; - встановлення вузлів обліку теплової енергії у
споживачів м. Лиман.
Пріоритетними напрямами політики у сфері енергозбереження стане: реконструкція котелень з залученням енергозберігаючих технологій; - реконструкція
теплових мереж з використанням трубопроводів в пінополіуретановій ізоляції; впровадження енергозберігаючих, екологічно чистих технологій, більш ефективного
обладнання і приладів та удосконалення існуючих; - продовження робіт з оснащення
приладами обліку паливно-енергетичних ресурсів; - створення сприятливих умов для
залучення вітчизняних та іноземних інвестицій у сферу енергоефективності.
З метою охорони навколишнього природного середовища продовжити
виконання заходів щодо реконструкції каналізаційних очисних споруд м. Лиман
(потужність 10000 м 3 /добу), забезпечення екологічно безпечного збирання,
перевезення і захоронення відходів. Продовжити здійснення організаційних та
спеціальних заходів щодо запобігання виникненню надзвичайних ситуацій шляхом
проводження паспортизації потенційно небезпечних об’єктів міста, впровадження
ефективно діючої системи інформаційно - пропагандистської роботи з питань безпеки
використання водних об’єктів, оснащення мобільних оперативних груп для
виконання водолазних робіт.
Пріоритетними напрямами інвестиційної діяльності в 2020-2021 році буде
встановлення та поглиблення економічних, інвестиційних, соціальних, освітніх,
культурних, туристичних та інших відносин з іншими регіонами України, а також

подовження співпраці в міжнародних та державних проектах. Основними
напрямками, пріоритетами та завданнями інвестиційного розвитку буде: - розробка
інвестиційного паспорту Лиманської об’єднаної територіальної громади; - створення
позитивного для інвесторів іміджу Лиманської об’єднаної територіальної громади,
посилення міжрегіональних і міжнародних зв’язків та залучення інвестиційних
ресурсів; - презентація Лиманської ОТГ, її економічних та інвестиційних
можливостей, культурних та історичних традицій під час проведення та участі у
міжнародних конференціях, бізнес-форумах та інших заходах; - участь представників
місцевого самоврядування, різних сфер бізнесу у міжнародних та міжрегіональних
конференціях, та заходах присвячених розвитку зовнішньоекономічної діяльності,
міжнародної і міжрегіональної співпраці, тощо.

Доходи
Доходи загального фонду бюджету об’єднаної територіальної громади на 2019
рік прогнозуються в сумі 536 232 567 грн., які сформовані з надходжень
загальнодержавних податків та зборів (обов'язкових платежів), закріплених за
місцевими бюджетами, місцевих податків та зборів у сумі 241 445 900 грн.:
- податок на доходи фізичних осіб (60%) -183 925 400 грн.;
- податок на прибуток підприємств –20 000 грн.;
- податок на майно – 30 267 500 грн. ( у тому числі плата за землю – 27 835 900 грн.,
транспортний податок -66 700 грн., податок на нерухоме майно – 2 364 900 грн.);
- туристичний збір – 78 800 грн.;
- акцизний податок – 6 792 800 грн.;
- плата за надра – 660 600 грн.;
- рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за
спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку
рубок головного користування)– 852 200 грн.;
- рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин
місцевого значення – 16 000 грн.;
- рентна плата за користування надрами для видобування природного газу – 33 000
грн..;
- єдиний податок, що зараховується до бюджету місцевого самоврядування-15 947
100 грн.;
- находження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та
іншим майном, що перебуває в комунальній власності – 84 000 грн.;
- адміністративні штрафи та інші санкції -30 000 грн.;
- адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері
виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів – 66 800 грн.;
- держмито – 600 000 грн.;
- адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб,
фізичних осіб – підприємців та громадських формувань-61 000 грн.;
- плата за адміністративні послуги – 1 500 000 грн.;
- адміністративний
збір за державну
реєстрацію речових прав на нерухоме
майно та їх обтяжень - 500 000 грн.;
- 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 державною реєстрацією – 5 700 грн.;
- інші надходження – 5 000 грн.;

та офіційних трансферів з державного та обласного бюджетів – 294 786 667 грн., з
них за рахунок
- освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам-56 993 700
грн.;
- медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам-32 086 300
грн;
- додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення
переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони
здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету – 14 818
467 грн.;
- іншої дотації з місцевого бюджету – 4 084 000 грн.;
- субвенцій з місцевого бюджету за рахунок відповідних субвенцій з
державного бюджету на
- виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з
дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям – 102237 500
грн.;
- надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії,
природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати,
вивезення побутового сміття та рідких нечистот – 70227 400 грн.;
- надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та
рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу – 9 123600 грн.;
- виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним
батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та
прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною передбачені кошти – 2 345
100 грн.;
- здійснення переданих видатків у сфері освіти – 1 161 400 грн.;
- надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами -48
300 грн.
- здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров’я– 995 500 грн.;
- відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих
захворювань -212000 грн.;
- іншої субвенції з місцевого бюджету – 453400 грн.
Доходи спеціального фонду бюджету об’єднаної територіальної громади на
2019 рік визначені в сумі 8 814 837 грн.:
- екологічний податок -242 200 грн.;
- власні надходження бюджетних установ і організацій – 5 567 637 грн.;
- надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту –
55 000 грн.
- кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що
перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які
знаходяться на території Автономної Республіки Крим – 2 950 000 грн.
Обсяг доходів загального та спеціального фондів складає 545 047 404 грн.
Видатки
Прогнозний обсяг видатків бюджету об’єднаної територіальної громади на
2019 рік складає 545 047 404 грн., у тому числі видатки загального фонду бюджету
524 147 567грн. і видатки спеціального фонду бюджету 20 899 837грн., з них бюджет
розвитку – 15 090 000 грн.

Обсяги видатків на оплату праці працівників бюджетної сфери заплановані у
повному обсязі та визначені виходячи з запровадження нових розмірів мінімальної
заробітної плати з 1 січня - 4173грн. на місяць та проведення заходів по оптимізації
мережі бюджетних установ.
Розмір посадового окладу працівника І тарифного розряду ЄТС з 1 січня 2019
року – 1921 грн.
Підвищення розмірів мінімальної заробітної плати та посадового окладу
працівника І тарифного розряду ЄТС буде забезпечуватися у межах фонду оплати
праці на 2019 рік.
Видатки на енергоносії по усіх галузях заплановані у повному обсязі з
урахуванням фактичних обсягів споживання у 2018 році та діючих у грудні 2018 року
тарифів збільшених у середньому 1,1 з урахуванням такого:
КЕКВ 2271 - оплата теплопостачання – 1,101
КЕКВ 2272 - оплата водопостачання і водовідведення – 1,101
КЕКВ 2273 - оплата електроенергії – 1,1
КЕКВ 2274 - оплата природного газу – 0,997
КЕКВ 2275 – оплата інших енергоносіїв – 1,101
Органи місцевого самоврядування
На утримання виконавчих органів міської ради передбачено 62 248 613 грн., з
них за рахунок загального фонду бюджету – 61 498 613 грн., спеціального фонду –
750 000 грн.
За рахунок бюджету планується утримання семи виконавчих органів міської
ради, загальна чисельність яких складає 240,5 штатних одиниць.
Освіта
У проекті бюджету об’єднаної територіальної громади витрати на освіту
передбачені в сумі 171 947 941 грн., з них за рахунок освітньої субвенції з
державного бюджету місцевим бюджетам - 56 993 700 грн., додаткової дотації з
державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення переданих з державного
бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я – 6 928875 грн.,
субвенції з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими
освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету -48300
грн., субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти
за рахунок коштів освітньої субвенції – 1161400 грн., коштів бюджету об’єднаної
територіальної громади -103 990 129 грн., власних надходжень бюджетних установ –
2 825 537 грн.
За рахунок бюджету по загальноосвітніх школах планується харчування 1 дітодня дітей пільгових категорій та учнів 1-4 класів по 11,5 грн., учнів у пришкільних
таборах – 40,8 грн., дітей у дошкільних закладах освіти у ясельних групах по 16,1
грн. (з них за рахунок батьківської плати у міській місцевості - 9,66 грн., сільській –
6,44 грн.) та дошкільних групах 21,5 грн. (з них за рахунок батьківської плати у
міській місцевості - 12,90 грн., сільській – 8,60грн.).
Охорона здоров'я
На охорону здоров’я передбачено 45 014 839 грн., з них за рахунок медичної
субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам у сумі 32 086 300 грн., субвенції

з місцевого бюджету на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування
окремих захворювань за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 212000 грн., субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері
охорони здоров’я за рахунок коштів медичної субвенції -995 500 грн., додаткової
дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення переданих з
державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я –
6365239 грн., коштів бюджету об’єднаної територіальної громади 3500000 грн.
власних надходжень бюджетних установ – 1855800 грн.
Соціальний захист і соціальне забезпечення
На соціальний захист та соціальне забезпечення передбачено 205 789 629 грн.,
з них за рахунок
-субвенцій з місцевого бюджету за рахунок відповідних субвенцій з
державного бюджету на:
- надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії,
природного газу, послуг тепло -, водопостачання і водовідведення, квартирної
плати(утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), управління
багатоквартирним будинком, вивезення побутового сміття та рідких нечистот - 70
227 400 грн.;
- надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого
пічного побутового палива і скрапленого газу -9 123 600 грн.;
- виплату допомоги сім`ям з дітьми, малозабезпеченим сім`ям, особам, які не мають
права на пенсію, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, тимчасової державної
допомоги дітям, тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі,яка
досягла загального пенсійного віку,але не набула права на пенсійну виплату,
допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок
психіатричного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі,
яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80річного віку – 102 237 500 грн.;
- виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним
батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та
прийомних сім’ях за принципом «гроші ходять за дитиною», оплату послуг із
здійснення патронату над дитиною та виплату соціальної допомоги на утримання
дитини в сім’ї патронатного вихователя - 2 345 100 грн.;
-інших дотацій з місцевого бюджету - 4 084 000,0 грн.;
- інші субвенції з місцевого бюджету – 453 400 грн.;
- коштів місцевого бюджету – 16858629 грн.;
- власних надходжень бюджетних установ-460 000грн.
За рахунок інших дотацій з місцевого бюджету плануються витрати на
утримання центру соціально-психологічної реабілітації дітей.
За рахунок інших субвенцій з місцевого бюджету плануються витрати на
пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської
катастрофи -71400 грн., видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з
інвалідністю внаслідок війни-10500 грн., компенсаційні виплати особам з
інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок і

на транспортне обслуговування-16500 грн., встановлення телефонів особам з
інвалідністю І та ІІ груп -200 грн., надання пільг на оплату ЖКП особам
інвалідністю по зору 1 та 2 групи та дітям з інвалідністю по зору сумі – 84800грн.;
надання щомісячної допомоги учням закладів професійної (професійно-технічної)
освіти, студентам (курсантам) закладів фахової передвищої освіти, закладів вищої
освіти з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які
перебувають на повному державному забезпеченні - 270000 грн.
За рахунок коштів бюджету об’єднаної територіальної громади передбачено
на:
- утримання територіального центру витрати - 7 922 579 грн;
- утримання центру соціальної реабілітації дітей з інвалідністю - 1237231.грн;
- утримання центру соціальних служб для сім'ї, дітей і молоді - 780148 грн.;
- проведення молодіжних заходів у сумі 200 000грн.;
- оздоровлення дітей -634 595 грн.;
- надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги
громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не
здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги – 386576 грн.;
- виконання заходів програми економічного і соціального
розвитку
Лиманської об’єднаної територіальної громади на 2019 рік, з них на:
- надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з
інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість – 500000 грн.;
- компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом
окремим категоріям громадян-1180200 грн.;
- компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на
залізничному транспорті –1000000 грн.;
- надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до
законодавства-174600 грн.;
- надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв`язку-105000
грн.;
- надання пільг почесним громадянам міста на оплату житлово-комунальних
послуг-36000 грн.;
- організація та проведення громадських робіт – 500000 грн.;
- інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення
(щомісячні стипендії особам, яким виповнилось 100 і більше років , видатки на
забезпечення дітей з інвалідністю і дітям віком до двох років, які належать до групи
ризику щодо отримання інвалідності, реабілітаційних послуг , одноразова виплата
постраждалим учасникам АТО та ООС і членам сімей загиблих учасників АТО та
ООС, щомісячна виплата в розмірі одного прожиткового мінімуму сім'ям загиблих
(померлих) та зниклих безвісті учасників АТО та ООС, відшкодування 50% сплати
за ЖКП та придбання твердого палива родинам загиблих учасників АТО та ООС,
надання матеріальної допомоги особам з інвалідністю, ветеранам війни і праці,
непрацездатним, малозабезпеченим громадянам, на підставі обстеження їх соціальнопобутових умов проживання (в т.ч. надання матеріальної допомоги на поховання
виконавцям волевиявлення померлих малозабезпечених осіб),здійснення соціального
патронажу осіб, звільнених з місць позбавлення волі, бездомних громадян та надання
їм в разі потреби, одноразової грошової допомоги для оформлення паспорту,
забезпечення подарунками дітей з інвалідністю, які не відвідують дошкільні та
шкільні учбові заклади, придбання комплексних обідів на проведення святкових
заходів для дітей з інвалідністю, які проходять курс реабілітації у центрі ) – 2201700
грн.

Житлово-комунальне господарство
На виконання заходів розділу 3.4 Житлове господарство та комунальна
інфраструктура Програми економічного і соціального розвитку Лиманської
об'єднаної територіальної громади на 2019 рік та основні напрямки розвитку на 2020 і
2021 роки передбачено 14 000 000 грн., з них по загальному фонду – 9600000 грн., по
спеціальному фонду 4400 000 грн., з них за рахунок коштів бюджету розвитку 4400
000 грн.
Культура
У проекті бюджету об’єднаної територіальної громади витрати на утримання
установ культури та заходів у галузі культури передбачені в сумі 12652 938 грн., з
них 900000 грн. на виконання заходів програми реалізації іміджевої діяльності
Лиманської міської ради на 2017-2020 роки, програми економічного і соціального
розвитку Лиманської об’єднаної територіальної громади на 2018 рік - 1164000 грн.,
на утримання закладів культури -10 588 938 грн., з них за рахунок власних
надходжень бюджетних установ – 276300 грн.
Фізична культура і спорт
Проектом бюджету об’єднаної територіальної громади на фізичну культури і
спорт передбачено 3335100 грн., з них на утримання та навчально-тренувальну
роботу дитячо-юнацьких спортивних шкіл -2200100 грн., з них за рахунок власних
надходжень бюджетних установ – 3200 грн., на проведення навчально-тренувальних
зборів і змагань -1050000 грн., виплату стипендій кращим спортсменам Лиманщини 85000 грн.

Інші витрати
грн.
-забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони
-попередження і ліквідація надзвичайних ситуацій
-заходи щодо організації порятунку на водах
-резервний фонд
-інші заходи пов’язані з економічною діяльністю
-на оплату за навчання студентів у медичних ВУЗах
-членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування
-здійснення заходів із землеустрою
-розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної
документації)
-інші заходи у сфері автотранспорту
-утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури
за рахунок коштів місцевого бюджету
-придбання житла для окремих категорій населення відповідно до
законодавства
-екологічні заходи
-реверсна дотація
-інші субвенції з місцевого бюджету

Начальник фінансового управління міської ради
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