
 

ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ  
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  

РІШЕННЯ 

________________                                                                                                   №______ 

                                                                 м. Лиман 

 

Про схвалення проекту рішення  

міської ради «Про бюджет Лиманської  

міської територіальної громади на 2021 рік»  

та  прогнозу бюджету на 2022 -2023 роки 

 

Розглянувши проект рішення міської ради «Про бюджет Лиманської міської 

територіальної громади на 2021 рік»  та  прогноз  бюджету на 2022 -2023 роки , 

відповідно до Бюджетного кодексу України, керуючись ст.28, п.1 ч.1 ст.52  Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  виконавчий комітет міської 

ради 

 

            ВИРІШИВ: 

 

1.Схвалити проект рішення міської ради «Про бюджет Лиманської міської 

територіальної громади на 2021 рік» та  прогноз  бюджету на 2022 -2023 роки 

(додається). 

2. Фінансовому управлінню Лиманської міської ради (Пилипенко) подати на 

розгляд і затвердження сесії міської ради проект рішення «Про бюджет Лиманської 

міської територіальної громади на 2021 рік». 

 3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на виконавчий комітет 

міської ради (Журавльов). 

 

 

 

 

 

 

Міський  голова                                                                          О.В.Журавльов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                        

 

ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ  
Р І Ш Е Н Н Я  

___________                                                                                 №__________   
                                                                   м. Лиман 

 

Про бюджет  Лиманської  

міської територіальної 

громади на 2021 рік 

05501000000 

(код бюджету) 

 

 

Керуючись Бюджетним та Податковим кодексами України,  Законом України 

«Про Державний бюджет України на 2021 рік, розпорядженням голови 

облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від    18 

грудня 2020 року №1400/5-20  «Про обласний бюджет на 2021 рік», ст.26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  Лиманська міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

1.Визначити на 2021 рік: 

доходи  бюджету міської територіальної громади в сумі 432898944  гривень, у 

тому числі доходи загального фонду бюджету міської територіальної громади 

428453626 гривень та  доходи спеціального фонду бюджету міської територіальної 

громади 4445318 гривень згідно з додатком 1 до цього рішення; 

  

видатки бюджету міської територіальної громади в сумі 432898944 гривень, у 

тому числі видатки загального фонду бюджету міської територіальної громади 

411238341 гривень та видатки спеціального фонду  бюджету міської територіальної 

громади 21660603  гривень згідно з додатком 3 до цього рішення; 

 

профіцит за загальним фондом бюджету міської територіальної громади в сумі 

17215285 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення; 

дефіцит за спеціальним фондом бюджету об’єднаної територіальної громади в 

сумі 17215285гривень згідно з додатком 2 до цього рішення; 

оборотний залишок бюджетних коштів бюджету міської територіальної 

громади в розмірі 50000 гривень, що становить 0,01 відсотка видатків загального 

фонду міської  територіальної громади, визначених цим пунктом;  

резервний фонд бюджету міської  територіальної громади у розмірі     100000 

гривень, що становить 0,02 відсотка видатків загального фонду бюджету міської 

територіальної громади, визначених цим пунктом. 
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Використання коштів резервного фонду здійснюється відповідно до статті 24 

Бюджетного кодексу України, Порядку використання коштів резервного фонду 

бюджету, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 29.03.02 р. 

№415 «Про затвердження Порядку використання коштів резервного фонду бюджету» 

(із змінами)  та  рішенням виконавчого комітету міської ради від 20.11.02 № 445 «Про 

затвердження порядку використання коштів резервного фонду бюджету» (зі змінами і 

доповненнями).   

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів 

бюджету міської територіальної громади на 2021 рік у розрізі відповідальних 

виконавців за бюджетними програмами згідно з додатком 3 до цього рішення. 

3.  Затвердити на 2021 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 4 до 

цього рішення. 

4. Затвердити на 2021 рік розподіл коштів бюджету розвитку на здійснення 

заходів на будівництво, реконструкцію і реставрацію, капітальний ремонт об'єктів 

виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури за об'єктами згідно з 

додатком 5 до цього рішення. 

5. Затвердити розподіл витрат бюджету міської територіальної громади на 

реалізацію місцевих/регіональних програм у сумі 63507005 гривень згідно з додатком 

6 до цього рішення. 

 6. Установити, що у загальному фонді бюджету міської територіальної громади 

на 2021 рік до доходів загального фонду бюджету міської територіальної громади 

належать доходи, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України, та трансферти, 

визначені статтями 101,103
2
,103

3
 Бюджетного кодексу України. 

7. Установити, що джерелами формування спеціального фонду бюджету 

міської територіальної громади на 2021 рік: 

1) у частині доходів є надходження, визначені статтею 69
I
 Бюджетного кодексу 

України;  

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

першої статті 71 Бюджетного кодексу України. 

8. Установити, що у 2021 році кошти, отримані до спеціального фонду бюджету 

міської територіальної громади згідно з відповідними пунктами статті 69
I  

Бюджетного кодексу України, спрямовуються на реалізацію заходів, визначених 

частиною другою статті 70 Бюджетного кодексу України.  

9. Визначити на 2021 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України 

захищеними видатками бюджету міської територіальної громади видатки загального 

фонду на: 

- оплату праці працівників бюджетних установ; 
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- нарахування на заробітну плату; 

- придбання медикаментів і перев'язувальних матеріалів; 

- забезпечення продуктами харчування; 

- оплата комунальних послуг і енергоносіїв; 

- соціальне забезпечення; 

- поточні трансферти місцевим бюджетам; 

- оплата послуг з охорони комунальних закладів культури; 

- оплата енергосервісу. 

10. Надати право міському голові в міжсесійний період приймати 

розпорядження  з подальшим затвердженням міською радою про врахування у складі 

та виключення зі складу бюджету міської територіальної громади, а також визначення 

порядку подальшого використання коштів трансфертів з державного і місцевих 

бюджетів, що виділяються додатково бюджету міської територіальної громади на 

підставі законодавчих і нормативних актів. 

11. 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 міської  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 міської 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 міської 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 міської  територіальної громади за відповідними кодами; 

3) довести головним розпорядникам коштів бюджету міської територіальної 

громади лімітні довідки про бюджетні асигнування за скороченою Типовою 
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програмною  класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів з 

врахуванням внесених змін; 

4) відповідно до частини четвертої ст.28 Бюджетного кодексу України 

оприлюднити  дане рішення у газеті «Зоря» у десятиденний термін з дня прийняття. 

 12. Головним розпорядникам коштів бюджету міської  територіальної громади 

забезпечити: 

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, 

відповідно до частини четвертої статті 77  Бюджетного кодексу України; 

3) затвердження паспортів бюджетних програм протягом 45 днів з дня 

набрання чинності цим рішенням, відповідно до частини восьмої статті 20  

Бюджетного кодексу України; 

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 за бюджетними програмами та показниками, 

бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням, з урахуванням вимог 

статті 28 Бюджетного кодексу України; 

7) взяття бюджетних зобов'язань та здійснення витрат бюджету. 

13.  Додатки № 1-6 до цього рішення є його невід’ємною частиною.  

14. Це рішення набуває чинності з 01 січня 2021року і діє по 31 грудня 

2021року. 

15. Контроль за виконанням цього рішення покласти на виконавчий комітет 

міської ради (Журавльов) і постійну комісію з питань планування, фінансів, бюджету, 

соціально–економічного розвитку, інвестиційної діяльності та регуляторної  політики 

(Вінничук). 
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Міський  голова                                                                                    О.В.Журавльов 

 



Пояснювальна записка до  рішення міської ради   

«Про бюджет Лиманської міської територіальної громади на 2021 рік» 

 

Соціально – економічний стан та прогноз розвитку території ОТГ Лиманська 

 

Проєкт бюджету  територіальної громади на   2021 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 29.07.2020р. № 671. При прогнозуванні дохідної частини 

бюджету на 2021 рік було враховано статистичні показники, які використовуються 

при розрахунку прогнозних надходжень податків та зборів, зокрема за 2017-2019 

років та 11 місяців 2020 року, очікувані макропоказники економічного і соціального 

розвитку за 2020 рік та прогнозні дані на 2021-2023 роки. 

Для досягнення зазначеної мети пріоритетними діями Лиманської 

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 10 структурних підрозділів і є 

бюджетоутворюючим підприємством міста.  



У промисловості обсяг реалізованої продукції в 2021 році передбачається 

довести до 454,8 млн. гривень у відпускних цінах підприємств, що складе 135,4  % до 

очікуваного показника 2020 року.  

У сільському господарстві Програмою економічного і соціального розвитку на 

2021 рік передбачається ряд заходів, спрямованих на підвищення ефективності 

виробництва та інвестиційної привабливості.  

Передбачається, що поголів'я великої рогатої худоби складе 340 голів( 100,0 % 

до  очікуваного показника 2020 року), свиней  до 325 голів (101,2 % до 2020 року) і 

птиці – 60 тис. голів (111,1 % до 2020 року).  

Валове виробництво молока становитиме 890 тонна (117,4 % до  очікуваного 

2020 року),  виробництво яєць складе 11,5 млн. штук (105,5 % до  очікуваного 2020 

року). Передбачається одержати середній надій молока від однієї корови в розмірі 

6500 кг  (96,0 % до  очікуваного 2020 року). 

Під зерновими культурами очікується зайняти 17,9 тис. га, що на 9,3 % менше 

рівня минулого року. Технічні культури займатимуть площу 10,2 тис. га (66,8 %), 

кормові - 255 га (в 2,4 рази більше).  

 Промисловість міста представлена 7 промисловими підприємствами та двома 

підприємствами з виробництва і розподілу тепла і води. У 2021 році збільшиться 

виробництво: 

 виробів з бетону на 24,7 % (ТОВ “Леман-Бетон”) і становитиме 50,5 тис. тонн, 

а також в 2021 році планується виробництво нової продукції - суміші асфальтовані 

для дорожнього покриття і складе 66 тис.тонн;  

 піску будівельного на 55,0 % (ДП ЗАТ “Трест Донбастрансбуд” 

Краснолиманський піщаний кар’єр, КТ “ТОВ “СТРОНГКОМ”) та складе 117,0 тис. 

куб.м;  

 борошна, хліба та хлібобулочних виробів (ТОВ “Чайка”) та збільшиться 

відповідно на 1% і 2% до очікуваного 2020року і складе відповідно 5200 тонн та 5100 

тонн; 

 будівельні суміші (ПП «Полімін-Донбас) на 9,4% і складе 35,0 тис.грн.; 

 овочі консервовані натуральні (ТОВ «ВСЕ100»)на 10,1% і становитиме 250 

тонн. 

                                                 Доходи 

 

Доходи загального фонду бюджету територіальної громади на 2021 рік 

прогнозуються в сумі 428453626 гривень, які сформовані з надходжень 

загальнодержавних податків та зборів (обов'язкових платежів), закріплених за 

місцевими бюджетами, місцевих податків та зборів  у сумі  300914300 гривень:   

- податок на доходи фізичних осіб (60%) -234523000 гривень; 

- податок на майно – 27836600 гривень ( у тому числі плата за землю –  24836600 

гривень, податок на нерухоме майно – 3000000  гривень); 

-  туристичний збір – 380000 гривень; 

-  акцизний податок - 9483200 гривень; 

- рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за 

спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку 

рубок головного користування)– 460800 гривень; 

- рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин 

загальнодержавного значення – 23200 гривень;  



- рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин 

місцевого значення – 1415500 гривень; 

- рентна плата за користування надрами для видобування природного газу – 18300 

гривень; 

- єдиний податок, що зараховується до бюджету місцевого самоврядування - 

23617400 гривень з урахуванням  ЗУ від 04.12.2020 № 1072-IX «Про внесення змін до 

Податкового кодексу України та інших законів України щодо соціальної підтримки 

платників податків на період здійснення обмежувальних протиепідемічних заходів, 

запроваджених з метою запобігання поширенню на території України гострої 

респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2»; 

- находження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та 

іншим майном, що перебуває в комунальній власності – 358400 гривень; 

- адміністративні штрафи та інші санкції -55000 гривень; 

- держмито – 600000 гривень; 

- плата за ліцензії на певні види господарської діяльності та сертифікати, що 

видаються Радою міністрів Автономної Республіки Крим, виконавчими органами 

місцевих рад і місцевими органами виконавчої влади – 20900 гривень; 

- адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб,  

фізичних  осіб – підприємців та громадських формувань - 60000 гривень;                               

- плата за адміністративні послуги – 1550000 гривень; 

- адміністративний     збір  за державну    реєстрацію речових прав на нерухоме   

майно та їх обтяжень  - 500000 гривень; 

- 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 – 3000 гривень; 

- інші надходження – 9000 гривень. 

 

 та офіційних трансферів з державного та обласного бюджетів – 127539326  

гривень, з них за рахунок 

 - освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам - 117272800 

гривень; 

- іншої дотації з місцевого бюджету – 7190000гривень; 

- субвенцій з місцевого бюджету за рахунок відповідних субвенцій з 

державного бюджету на: 

- здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої 

субвенції – 784700 гривень; 

-  надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за 

рахунок відповідної субвенції з державного бюджету - 417300 гривень;                        

-  здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я за 

рахунок відповідної субвенції з державного бюджету -1238600 гривень; 

- інші субвенції з місцевого бюджету – 635926 гривень. 

Доходи спеціального фонду бюджету міської територіальної громади на 

20201 рік визначені в сумі   4445318  гривень з них 

- екологічний податок -185000 гривень; 

- грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону 

навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності - 

12000 гривень; 



- власні надходження бюджетних установ і організацій –  4196318  гривень; 

- надходження коштів від продажу земельних ділянок несільськогосподарського 

призначення – 52 000  гривень. 

 

Обсяг доходів загального та спеціального фондів бюджету складає  

432898944 гривень. 

                                   Видатки 

 

Прогнозний обсяг видатків бюджету міської територіальної громади на 2021 

рік складає 432898944  гривень, в тому числі видатки загального фонду бюджету 

міської територіальної громади 411238341  гривень, видатки спеціального фонду  

бюджету міської територіальної громади 4445318  гривень. 

 

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 – 6000 гривні,  з  грудня -6500 грн.  на місяць. 

Розмір посадового окладу працівника І тарифного розряду ЄТС з 1 січня 2020 

року –2670 гривень,  з 1 грудня – 2893 грн. 

Підвищення розмірів мінімальної заробітної плати та посадового окладу 

працівника І тарифного розряду ЄТС буде забезпечуватися у межах фонду оплати 

праці на 2021 рік. 

Видатки на енергоносії по усіх галузях заплановані у повному обсязі з 

урахуванням фактичних обсягів споживання у 2019 році та діючих тарифів.  

 

Органи місцевого самоврядування  

 

         На утримання виконавчих органів міської ради  передбачено 64 694 528 гривень, 

з них за рахунок загального фонду бюджету – 64 640 528 гривень, що на 8706687 

гривень або 12% менше очікуваного виконання  за 2020 рік.  

За рахунок бюджету утримуються сім виконавчих органів міської ради,  загальна 

чисельність яких складає 240,5 штатних одиниць. У першому кварталі планується 

реорганізація одного виконавчого органу та скорочення штатної чисельності. 

  

Освіта  

 

 Витрати на освіту  передбачені  в сумі  258 377 235 гривень,  з них за рахунок  

освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам – 117 272 800 гривень, 

субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими 

освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету- 417 300 

гривень,  субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері 

освіти за рахунок коштів освітньої субвенції - 784700 гривень. 

За рахунок бюджету по загальноосвітніх школах планується харчування 1 діто-

дня дітей пільгових категорій та учнів 1-4 класів по 13  гривень, учнів у пришкільних 

таборах – 31 гривня, дітей у дошкільних закладах освіти  у ясельних групах  по 18 

гривень та дошкільних групах 24 гривень. 

              

 Охорона здоров'я  

 



На охорону здоров’я передбачено 9 661 072 гривень,  з них за рахунок 

субвенції з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у 

системі охорони здоров'я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету-       

1 238 600 гривень. 

Соціальний захист і соціальне забезпечення  

 

На соціальний захист та соціальне забезпечення передбачено 31479 691гривень, 

з них за рахунок 

- інших дотацій з місцевого бюджету – 7190000 гривень; 

- інших субвенцій з місцевого бюджету – 635 926гривні. 

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:  

- компенсацію видатків на надання  пільг на оплату житлово-комунальних 

послуг  особам  з інвалідністю по зору 1 та 2 групи, а також дітям з інвалідністю по 

зору   сумі – 77435 гривень; 

- виконання окремих державних програм соціального захисту населення: 

пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської 

катастрофи, поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни; 

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 -81346 гривень; 

- 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 - 346645 гривень; 

- надання матеріальної допомоги особам з інвалідністю внаслідок війни з числа 

учасників антитерористичної операції та членам сімей загиблих учасників 

антитерористичної операції – 69000 гривень; 

- забезпечення виплати матеріальної допомоги постраждалим внаслідок 

Чорнобильської катастрофи – 61500 гривень; 

 

За рахунок коштів бюджету територіальної громади передбачено на: 

- утримання територіального центру – 12503832 гривень. 

- утримання центру соціальної реабілітації дітей з інвалідністю  - 1641135гривень; 

- утримання центру соціальних служб для сім'ї, дітей і молоді – 1970756  гривень; 

- проведення молодіжних заходів у сумі 200000 гривень; 

- оздоровлення дітей -600000 гривень; 

- 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 – 263800 гривень; 

 - виконання заходів програми економічного і соціального  розвитку Лиманської 

об’єднаної територіальної громади на 2021 рік, з них  на: 

- компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим 

категоріям громадян-1000000 гривень; 

- компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на 

залізничному транспорті –1500000 гривень; 



- надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства  – 

21400 гривень; 

- надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв`язку – 60000 

гривень; 

- 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 - 62000 гривень; 

- організація та проведення громадських робіт – 373106 гривень; 

- інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення – 3327000 

гривень. 

Культура і мистецтво 

 

 У проєкті бюджету міської територіальної громади витрати на утримання  

установ культури  та заходів у галузі культури передбачені  в сумі  15 289 135  

гривень. 

Фізична культура і спорт  

 

На фізичну культуру і спорт   передбачено 5 192 084  гривень, з них на 

утримання та навчально-тренувальну роботу дитячо-юнацької спортивної школи - 3 

287 985  гривень,  

Житлово-комунальне господарство  

 

На виконання заходів розділів 2.20 Житлове господарство та комунальна 

інфраструктура, 2.19. Захист прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування Програми економічного і соціального розвитку Лиманської об'єднаної 

територіальної громади на 2021 рік передбачено 18150000  гривень, з них по 

загальному фонду – 17 700 000 гривень, по спеціальному фонду 450000 гривень. 

 

Будівництво та регіональний розвиток 

 

На виконання заходів розділів 2.24. Впровадження заходів територіального 

планування,  2.13. Охорона здоров'я, 3. Перелік проектів регіонального розвитку, 

реалізація яких пропонується у 2021 році  Програми економічного і соціального 

розвитку Лиманської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік, Програми 

«Громадський бюджет Лиманської об’єднаної територіальної громади на  2021 рік» 

передбачено 17095485гривень, з них по загальному фонду – 1300000  гривень, по 

спеціальному фонду 15 795 485  гривень. 

 

Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство 

 

На виконання заходів розділів 2.10. Транспортний комплекс та  2.20. Житлове 

господарство та комунальна інфраструктура Програми економічного і соціального 

розвитку Лиманської об'єднаної територіальної громади на 2021 рік передбачено         

4 050 000 гривень. 

Інші 

 

- забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони 7417898 

- заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків 245000 



стихійного лиха 

- заходи з організації рятування на водах  15000 

- резервний фонд  100000 

- інші заходи пов’язані з економічною діяльністю 98000 

- членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування 45436 

- здійснення заходів із землеустрою 687794 

- екологічні заходи 197000 

- заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення 103586 

 

Відповідно до  ст.76 Бюджетного кодексу України додається інформація щодо 

очікуваного виконання бюджету Лиманської об’єднаної територіальної громади за 

2020 рік (додаток 1), прогноз бюджету  Лиманської міської територіальної громади на 

2022-2023 роки (додаток 2) та порівняльна таблиця показників бюджету Лиманської 

міської територіальної громади за 2019-2021 роки (додаток 3). 

 

Начальник фінансового управління міської ради                   Т.В. Пилипенко 



05501000000

(грн)

усього
у тому числі                               

бюджет розвитку

1 2 3 4 5 6

10000000 Податкові надходження 297 943 000 297 758 000 185 000

11000000
Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової 

вартості
234 523 000 234 523 000

11010000 Податок та збір на доходи фізичних осіб 234 523 000 234 523 000

11010100 Податок  на доходи  фізичних  осіб , що сплачується  податковими  

агентами, із доходів  платника  податку  у вигляді  заробітної  плати

224 473 000 224 473 000

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

3 700 000 3 700 000

11010400 Податок  на доходи  фізичних  осіб , що сплачується  податковими  

агентами, із доходів  платника  податку  інших ніж заробітна  плата

5 600 000 5 600 000

11010500
Податок  на доходи  фізичних  осіб , що сплачується  фізичними  особами  за 

результатами  річного  декларування
750 000 750 000

13000000 Рентна  плата та плата за використання інших природних  ресурсів 1 917 800 1 917 800

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 )

460 800 460 800

13030100 Рентна плата  за користування  надрами для видобування  корисних  

копалин  загальнодержавного  значення 
23 200 23 200

13030200
Рентна плата  за користування  надрами для видобування  корисних  

копалин  місцевого  значення
1 415 500 1 415 500

13030800 Рентна плата  за користування  надрами для видобування  природного  газу 18 300 18 300

14000000 Внутрішні податки на товари та послуги 9 483 200 9 483 200

14021900 Пальне 1 540 000 1 540 000

14031900 Пальне 5 460 000 5 460 000

14040000
Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної 

торгівлі підакцизних товарів
2 483 200 2 483 200

18000000 Місцеві податки 51 834 000 51 834 000

18010000 Податок на майно 27 836 600 27 836 600

18010100
Податок  на нерухоме майно, відмінне  від  земельної ділянки , сплачений  

юридичними  особами , які  є власниками  об`єктів  житлової  нерухомості
80 000 80 000

18010200
Податок  на нерухоме майно, відмінне  від  земельної ділянки , сплачений  

фізичними  особами , які  є власниками  об`єктів  житлової  нерухомості
1 000 000 1 000 000

18010300
Податок  на нерухоме майно, відмінне  від  земельної ділянки , сплачений  

фізичними  особами , які  є власниками  об`єктів  нежитлової  нерухомості
630 000 630 000

18010400

Податок  на нерухоме майно, відмінне  від  земельної ділянки , сплачений  

юридичними  особами , які  є власниками  об`єктів  нежитлової  

нерухомості

1 290 000 1 290 000

18010500 Земельний податок  з юридичних  осіб   5 336 600 5 336 600

18010600 Орендна плата  з юридичних  осіб   11 800 000 11 800 000

18010700 Земельний податок  з фізичних  осіб   1 700 000 1 700 000

18010900 Орендна плата  з фізичних  осіб   6 000 000 6 000 000

18030000 Туристичний збір 380 000 380 000

18030100 Туристичний  збір , сплачений  юридичними  особами  220 000 220 000

18030200 Туристичний  збір , сплачений  фізичними  особами  160 000 160 000

18050000 Єдиний податок 23 617 400 23 617 400

18050300 Єдиний податок  з юридичних  осіб  2 500 000 2 500 000

18050400 Єдиний податок  з фізичних  осіб  11 717 400 11 717 400

18050500

Єдиний податок  з сільськогосподарських  товаровиробників , у яких 

частка  сільськогосподарського  товаровиробництва  за попередній  

податковий  (звітний ) рік  дорівнює  або перевищує 75 відсотків

9 400 000 9 400 000

19000000 Інші податки та збори 185 000 185 000

19010000 Екологічний збір 185 000 185 000

19010100 
Екологічний  податок , який справляється  за викиди  в атмосферне 

повітря  забруднюючих  речовин стаціонарними  джерелами забруднення 

(за винятком  викидів  в атмосферне повітря  двоокису  вуглецю)

100 000 100 000

19010200 
Надходження від  скидів  забруднюючих  речовин безпосередньо  у водні  

об`єкти 
20 000 20 000

код бюджету

Додаток № 1

до рішення  міської ради

"Про  бюджет Лиманської  міської 

територіальної громади на 2021 

рік"

Доходи  бюджету міської територіальної громади   на 2021 рік

Спеціальний  фонд

Код
Найменування  згідно

 з Класифікацією  доходів  бюджету
Усього Загальний фонд

1



19010300 

Надходження від  розміщення  відходів  у спеціально  відведених  для цього 

місцях  чи на об`єктах, крім  розміщення  окремих видів  відходів  як 

вторинної  сировини  

65 000 65 000

20000000 Неподаткові  надходження 7 364 618 3 156 300 4 208 318

21000000 Доходи від власності та підприємницької діяльності 55 000 55 000

21081100 Адміністративні штрафи та інші санкції 55 000 55 000

22000000
Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської 

діяльності
3 092 300 3 092 300

22010200
Плата за ліцензії на певні види господарської діяльності та сертифікати, що 

видаються Радою міністрів Автономної Республіки Крим, виконавчими 

органами місцевих рад і місцевими органами виконавчої влади 

20 900 20 900

22010300
Адміністративний  збір  за проведення державної  реєстрації  юридичних  

осіб , фізичних  осіб  – підприємців  та громадських  формувань
60 000 60 000

22012500 Плата  за надання інших адміністративних  послуг 1 550 000 1 550 000

22012600
Адміністративний  збір  за державну реєстрацію  речових прав на 

нерухоме майно та їх обтяжень
500 000 500 000

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  осіб  – підприємців  та громадських  

формувань, а також плата  за надання інших платних послуг, пов'язаних 

з такою державною реєстрацією

3 000 3 000

22080400
Находження від орендної плати за користування цілісним майновим 

комплексом та іншим майном,що перебуває в комунальній власності 
358 400 358 400

22090000 Державне мито 600 000 600 000

22090100 

Державне мито, що сплачується  за місцем розгляду  та оформлення 

документів , у тому числі  за оформлення документів  на спадщину і 

дарування  

510 000 510 000

22090400 
Державне мито, пов`язане з видачею та оформленням закордонних  

паспортів  (посвідок ) та паспортів  громадян  України  
90 000 90 000

24000000 Інші неподаткові надходження 21 000 9 000 12 000

24060300 Інші  надходження 9 000 9 000

24062100

Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про 

охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської 

та іншої діяльності 

12 000 12 000

25000000 Власні надходження бюджетних установ 4 196 318 4 196 318

25010000
Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами 

згідно із законодавством 
4 196 318 4 196 318

25010100
Плата  за послуги , що надаються бюджетними установами  згідно  з їх 

основною діяльністю  
4 093 822 4 093 822

25010300

Плата  за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється  

відповідно  до Закону України "Про оренду державного  та комунального 

майна"  

101 648 101 648

25010400
Надходження бюджетних установ від  реалізації  в установленому 

порядку  майна (крім  нерухомого майна) 
848 848

30000000 Доходи від операцій  з капіталом 52 000 52 000 52 000

33000000 Кошти від  продажу  землі і нематеріальних  активів  52 000 52 000 52 000

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

52 000 52 000 52 000

Усього доходів  (без урахування міжбюджетних трансфертів) 305 359 618 300 914 300 4 445 318 52 000

40000000 Офіційні  трансферти 127 539 326 127 539 326

41030000 Субвенції  з державного бюджету місцевим бюджетам 117 272 800 117 272 800

41033900 Освітня  субвенція  з державного  бюджету місцевим  бюджетам 117 272 800 117 272 800

41040000 Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам 7 190 000 7 190 000

41040400 Інші дотації  з місцевого  бюджету 7 190 000 7 190 000

41050000 Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам 3 076 526 3 076 526

41051000
Субвенція  з місцевого  бюджету на здійснення  переданих  видатків  у 

сфері освіти  за рахунок коштів  освітньої  субвенції
784 700 784 700

41051200

Субвенція  з місцевого  бюджету на надання державної  підтримки  особам 

з особливими  освітніми  потребами  за рахунок відповідної  субвенції  з 

державного  бюджету

417 300 417 300

41053900 Інші субвенції  з місцевого  бюджету 635 926 635 926

41055000

Субвенція  з місцевого  бюджету на здійснення  підтримки  окремих 

закладів  та заходів  у системі  охорони  здоров 'я за рахунок відповідної  

субвенції  з державного  бюджету

1 238 600 1 238 600

Х Разом доходів 432 898 944 428 453 626 4 445 318 52 000

Начальник фінансового  управління  Т.В.Пилипенко

Секретар міської ради Н.В.Ляшко

Доходи  бюджету міської територіальної громади   на 2021 рік розроблено  фінансовим управлінням міської ради
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(грн)

усього у тому числі 

бюджет 

розвитку

1 2 3 4 5 6

200000 Внутрішнє фінансування -17 215 285 17 215 285 17 215 285

208000 Зміни обсягів бюджетних коштів -17 215 285 17 215 285 17 215 285

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)

-17 215 285 17 215 285 17 215 285

Х Загальне фінансування -17 215 285 17 215 285 17 215 285

600000 Фінансування за активними операціями -17 215 285 17 215 285 17 215 285

602000 Зміни обсягів бюджетних коштів -17 215 285 17 215 285 17 215 285

602100 На початок періоду 50 000 50 000

208200 На кінець періоду 50 000 50 000

602400 Кошти, що передаються із загального 

фонду бюджету до бюджету розвитку 

(спеціального фонду)

-17 215 285 17 215 285 17 215 285

Х Загальне фінансування -17 215 285 17 215 285 17 215 285

Начальник фінансового управління                Т.В.Пилипенко

Секретар міської ради                 Н.В.Ляшко 

Додаток № 2

до рішення  міської ради

"Про  бюджет Лиманської  міської 

територіальної громади на 2021 

рік"

Усього Загальний 

фонд

Спеціальний фондНайменування згідно з Класифікацією 

фінансування бюджету

Код

Фінансування за типом кредитора

Фінансування за типом боргового зобов'язання

Фінансування  бюджету міської територіальної громади   на 2021 рік  розроблено фінансовим управлінням міської ради

Фінансування  бюджету міської територіальної громади    на 2021 рік

код бюджету

05501000000

1



2



(грн)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

0200000
Виконавчий комітет Лиманської

міської ради (головний розпорядник)
79 716 837 79 043 473 34 036 772 1 108 131 673 364 13 740 239 13 489 239 251 000 13 489 239 93 457 076

0210000

Виконавчий комітет Лиманської

міської ради (відповідальний 

виконавець)

79 716 837 79 043 473 34 036 772 1 108 131 673 364 13 740 239 13 489 239 251 000 13 489 239 93 457 076

0210150 0150 0111

Організаційне, інформаційно-аналітичне 

та матеріально-технічне забезпечення 

діяльності обласної  ради, районної 

ради, районної у місті ради (у разі її 

створення), міської, селищної, сільської 

рад 

37 723 898 37 723 898 28 407 535 1 034 497 54 000 54 000 37 777 898

0212010 2010 0731

Багатопрофільна стаціонарна медична 

допомога населенню, у тому числі за 

рахунок

3 806 040 3 806 040 3 806 040

0212111 2111 0726
Первинна медична допомога населенню, 

що надається центрами первинної 

медичної (медико-санітарної) допомоги

1 103 546 1 103 546 1 103 546

0212144 2144 0763

Централізовані заходи з лікування 

хворих на цукровий та нецукровий 

діабет

1 238 600 1 238 600 1 238 600

0212152 2152 0763
Інші програми та заходи у сфері 

охорони здоров’я
3 262 886 3 262 886 250 000 250 000 250 000 3 512 886

0213210 3210 1050
Організація та проведення громадських 

робіт
326 383 326 383 326 383

Разом

у тому числі 

бюджет 

розвитку

Додаток № 3

до рішення  міської ради

"Про  бюджет Лиманської  

міської територіальної 

громади на 2021 рік"

з них

Загальний фонд

видатки 

розвитку оплата 

праці

Код 

Функціо

нальної 

класифік

ації 

видатків 

та 

кредитув

ання 

бюджету

РОЗПОДІЛ

видатків  бюджету міської територіальної громади  на 2021 рік 

05501000000

код бюджету

видатки 

споживання

з них

Найменування головного розпорядника 

коштів місцевого бюджету / 

відповідального виконавця, 

найменування бюджетної програми 

згідно з Типовою програмною 

класифікацією видатків та кредитування 

місцевого бюджету

усього

Код 

Типов

ої 

прогр

амної 

класи

фікаці

ї 

видатк

ів та 

креди

туванн

я 

місцев

ого 

бюдж

ету

Код 

програмн

ої 

класифіка

ції 

видатків 

та 

кредитува

ння 

місцевого 

бюджету

видатки 

розвиткуоплата праці комунальні 

послуги та 

енергоносії

Спеціальний фонд

усього видатки 

споживання комунал

ьні 

послуги 

та 

енергон

осії

1



0213242 3242 1090
Інші заходи у сфері соціального захисту 

і соціального забезпечення
7 200 7 200 7 200

0214082 4082 0829
Iншi заходи в галузі культури і

мистецтва
600 000 600 000 600 000

0216011 6011 0610
Експлуатація та технічне обслуговування 

житлового фонду
700 000 700 000 700 000

0216013 6013 0620
Забезпечення діяльності водопровідно-

каналізаційного господарства
800 000 800 000 800 000

0216030 6030 0620
Організація благоустрою населених 

пунктів
16 200 000 16 200 000 16 200 000

0216082 6082 0610
Придбання житла для окремих категорій 

населення відповідно до законодавства
450 000 450 000 450 000 450 000

0217130 7130 0421 Здійснення заходів із землеустрою 673 364 673 364 673 364

0217310 7310 0443
Будівництво об`єктів житлово-

комунального господарства
7 653 395 7 653 395 7 653 395 7 653 395

0217322 7322 0443
Будівництво медичних установ та 

закладів
450 000 450 000 450 000 450 000

0217350 7350 0443

Розроблення схем планування та 

забудови територій (містобудівної 

документації)

300 000 300 000 300 000

0217361 7361 0490

Співфінансування інвестиційних 

проектів, що реалізуються за рахунок 

коштів державного фонду регіонального 

розвитку

4 685 844 4 685 844 4 685 844 4 685 844

0217370 7370 0490
Реалізація інших заходів щодо соціально 

-  економічного розвитку територій
1 000 000 1 000 000 1 000 000

0217413 7413 0451 Інші заходи у сфері автотранспорту 50 000 50 000 50 000

0217461 7461 0456

Утримання та розвиток автомобільних 

доріг та дорожньої інфраструктури за 

рахунок коштів місцевого бюджету 

4 000 000 4 000 000 4 000 000

0217680 7680 0490
Членські внески до асоціацій органів 

місцевого самоврядування
45 436 45 436 45 436

0217693 7693 0490
Інші заходи,пов'язані з економічною 

діяльністю
98 000 98 000 98 000

0218110 8110 0320

Заходи із запобігання та ліквідації 

надзвичайних ситуацій та наслідків 

стихійного лиха

245 000 245 000 245 000

0218120 8120 0320 Заходи з організації рятування на водах 15 000 15 000 15 000

0218130 8130 0320
Забезпечення діяльності місцевої 

пожежної охорони
7 417 898 7 417 898 5 629 237 73 634 7 417 898

0218220 8220 0380
Заходи та роботи з мобілізаційної 

підготовки місцевого значення
103 586 103 586 103 586

0218312 8312 0512 Утилізація відходів 156 000 156 000 156 000

0218330 8330 0540
Інша діяльність у сфері екології та 

охорони природних ресурсів
41 000 41 000 41 000

0600000

Управління  освіти, молоді та спорту 

Лиманської  міської ради  (головний 

розпорядник)

257 867 473 257 867 473 175 177 424 17 562 691 4 109 891 675 230 3 434 661 675 230 261 977 364

0610000

Управління  освіти, молоді та спорту 

Лиманської  міської ради 

(відповідальний виконавець)

257 867 473 257 867 473 175 177 424 17 562 691 4 109 891 675 230 3 434 661 675 230 261 977 364

0610160 0160 0111

Керівництво і управління у відповідній 

сфері у містах (місті Києві), селищах, 

селах,територіальних громадах

2 800 930 2 800 930 2 190 382 61 497 2 800 930

0611010 1010 0910 Надання дошкільної освіти 50 588 857 50 588 857 33 706 241 3 775 019 1 713 512 65 650 1 647 862 65 650 52 302 369
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0611021 1021 0921
Надання загальної середньої освіти  

закладами загальної середньої освіти
65 392 053 65 392 053 29 554 871 13 293 916 2 002 703 219 105 1 783 598 219 105 67 394 756

0611031 1031 0921
Надання загальної середньої освіти  

закладами загальної середньої освіти
117 272 800 117 272 800 96 125 246 117 272 800

0611070 1070 0960

Надання позашкільної  освіти закладами 

позашкільної освіти, заходи із 

позашкільної роботи з дітьми

3 882 882 3 882 882 3 030 683 42 279 3 882 882

0611120 1120 0950

Підвищення  кваліфікації, 

перепідготовка кадрів  закладами 

післядипломної освіти

342 631 342 631 342 631

0611141 1141 0990
Забезпечення діяльності інших закладів 

у сфері освіти
8 539 643 8 539 643 6 161 642 219 279 1 1 8 539 644

0611142 1142 0990 Інші програми та заходи у сфері освіти 1 408 450 1 408 450 50 000 50 000 50 000 1 458 450

0611151 1151 0990

Забезпечення діяльності інклюзивно-

ресурсних центрів за рахунок коштів 

місцевого бюджету

97 220 97 220 78 532 97 220

0611152 1152 0990

Забезпечення діяльності інклюзивно-

ресурсних центрів за рахунок освітньої 

субвенції

784 700 784 700 643 197 784 700

0611160 1160 0990

Забезпечення діяльності центрів 

професійного розвитку педагогічних 

працівників

1 146 432 1 146 432 852 177 17 371 1 146 432

0611200 1200 0990

Надання освіти за рахунок субвенції з 

державного бюджету місцевим 

бюджетам  на надання державної 

підтримки особам з особливими 

освітніми потребами 

276 825 276 825 226 906 140 475 140 475 140 475 417 300

0613033 3033 1070

Компенсаційні виплати на пільговий 

проїзд автомобільним транспортом 

окремим категоріям громадян 

130 736 130 736 130 736

0613133 3133 1040
Інші заходи та заклади молодіжної 

політики
200 000 200 000 200 000

0615011 5011 0810

Проведення навчально-тренувальних 

зборів і змагань з олімпійських видів 

спорту 

564 880 564 880 200 000 200 000 200 000 764 880

0615012 5012 0810

Проведення навчально-тренувальних 

зборів і змагань з не олімпійських видів 

спорту 

628 120 628 120 628 120

0615022 5022 0810

Проведення навчально-тренувальних 

зборів і змагань та заходів зі спорту осіб 

з інвалідністю

7 000 7 000 7 000

0615031 5031 0810

Утримання та навчально-тренувальна 

робота комунальних дитячо-юнацьких 

спортивних шкіл 

3 284 785 3 284 785 2 431 873 71 631 3 200 3 200 3 287 985

0615061 5061 0810

Забезпечення діяльності місцевих 

центрів фізичного здоров`я населення 

"Спорт для всіх" та проведення 

фізкультурно-масових заходів серед 

населення регіону

396 099 396 099 254 206 3 167 396 099

0615062 5062 0810

Підтримка спорту вищих досягнень та 

організацій, які здійснюють 

фізкультурно-спортивну діяльність в 

регіоні

108 000 108 000 108 000

0617130 7130 0421 Здійснення заходів із землеустрою 14 430 14 430 14 430

0800000

Управління   соціального  захисту 

населення  Лиманської  міської ради 

(головний розпорядник)

40 286 443 40 286 443 25 436 031 616 585 500 000 500 000 40 786 443
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0810000

Управління   соціального  захисту 

населення   Лиманської  міської ради 

(відповідальний виконавець)

40 286 443 40 286 443 25 436 031 616 585 500 000 500 000 40 786 443

0810160 0160 0111

Керівництво і управління у відповідній 

сфері у містах (місті Києві), селищах, 

селах, територіальних громадах

17 161 071 17 161 071 13 442 738 197 136 17 161 071

0813031 3031 1030

Надання інших пільг окремим 

категоріям громадян відповідно до 

законодавства 

121 400 121 400 121 400

0813032 3032 1070
Надання пільг окремим категоріям 

громадян з оплати послуг зв`язку
60 000 60 000 60 000

0813033 3033 1070

Компенсаційні виплати на пільговий 

проїзд автомобільним транспортом 

окремим категоріям громадян 

1 000 000 1 000 000 1 000 000

0813035 3035 1070

Компенсаційні виплати за пільговий 

проїзд окремих категорій громадян на 

залізничному транспорті 

1 400 000 1 400 000 1 400 000

0813050 3050 1070

Пільгове медичне обслуговування осіб, 

які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи, у тому 

числі за рахунок

55 070 55 070 55 070

інших субвенцій  з місцевого  бюджету 55 070 55 070 55 070

0813090 3090 1030

Видатки на поховання учасників 

бойових дій та осіб з інвалідністю 

внаслідок війни, у тому числі за рахунок

8 769 8 769 8 769

інших субвенцій  з місцевого  бюджету 8 769 8 769 8 769

0813104 3104 1020
Забезпечення соціальними послугами за 

місцем проживання громадян, які не 

здатні до самообслуговування у зв'язку з 

похилим віком, хворобою, інвалідністю

12 003 832 12 003 832 9 153 095 306 205 500 000 500 000 12 503 832

0813105 3105 1010
Надання реабілітаційних послуг особам з 

інвалідністю та дітям з інвалідністю
1 641 135 1 641 135 1 201 860 86 997 1 641 135

0813121 3121 1040
Утримання та забезпечення діяльності 

центрів соціальних служб 
1 970 756 1 970 756 1 600 040 26 247 1 970 756

0813140 3140 1040

Оздоровлення та відпочинок дітей (крім 

заходів з оздоровлення дітей, що 

здійснюються  за рахунок коштів на 

оздоровлення громадян, які 

постраждали внаслідок Чорнобильської 

катастрофи)

600 000 600 000 600 000

0813160 3160 1010

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

263 800 263800 263 800

0813171 3171 1010

Компенсаційні виплати особам з 

інвалідністю на бензин, ремонт, технічне 

обслуговування автомобілів, 

мотоколясок і на транспортне 

обслуговування, у тому числі за рахунок

17 507 17 507 17 507
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інших субвенцій  з місцевого  бюджету 17 507 17 507 17 507

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, у тому числі за 

рахунок

139 435 139 435 139 435

інших субвенцій  з місцевого  бюджету 77 435 77 435 77 435

0813210 3210 1050
Організація та проведення громадських 

робіт
46 723 46 723 38 298 46 723

0813242 3242 1090

Інші заходи у сфері соціального захисту 

і соціального забезпечення,у тому числі 

за рахунок

3 796 945 3 796 945 3 796 945

інших субвенцій  з місцевого  бюджету 477 145 477 145 477 145

0900000 Служба у справах дітей Лиманської  

міської ради (головний розпорядник)

9 272 195 9 272 195 6 428 981 449 798 9 272 195

0910000

Служба у справах дітей  Лиманської  

міської ради (відповідальний 

виконавець)

9 272 195 9 272 195 6 428 981 449 798 9 272 195

0910160 0160 0111

Керівництво і управління у відповідній 

сфері у містах (місті Києві), селищах, 

селах, територіальних громадах

2 082 195 2 082 195 1 632 225 21 220 2 082 195

0913111 3111 1040

Утримання закладів, що надають 

соціальні послуги дітям, які опинились в 

складних життєвих обставинах, 

підтримка функціонування дитячих 

будинків сімейного типу та прийомних 

сімей

7 190 000 7 190 000 4 796 756 428 578 7 190 000

1000000

Відділ культури і туризму  

Лиманської  міської ради (головний 

розпорядник)

19 859 269 19 859 269 13 782 837 1 026 124 3 310 473 3 102 816 207 657 87 343 20 582 3 102 816 23 169 742

1010000

Відділ культури і туризму Лиманської   

міської ради  (відповідальний 

виконавець)

19 859 269 19 859 269 13 782 837 1 026 124 3 310 473 3 102 816 207 657 87 343 20 582 3 102 816 23 169 742

1010160 0160 0111

Керівництво і управління у відповідній 

сфері у містах (місті Києві), селищах, 

селах, територіальних громадах

736 310 736 310 573 703 22 459 736 310

1011080 1080 0960
Надання спеціальної освіти мистецькими 

школами
4 614 457 4 614 457 3 554 952 158 160 123 594 123 594 67 976 582 4 738 051

1014030 4030 0824 Забезпечення діяльності бібліотек 4 580 858 4 580 858 3 444 400 183 744 99 803 96 570 3 233 96 570 4 680 661

1014040 4040 0824 Забезпечення діяльності музеїв i виставок 481 415 481 415 274 073 66 206 4 198 4 198 485 613

1014060 4060 0828

Забезпечення діяльності палаців i 

будинків культури, клубів, центрів 

дозвілля та iнших клубних закладів

7 339 877 7 339 877 5 102 206 566 128 76 632 76 632 19 367 20 000 7 416 509

1014081 4081 0829
Забезпечення діяльності інших закладів в 

галузі культури і мистецтва
1 106 352 1 106 352 833 503 29 427 1 106 352

1014082 4082 0829
Iншi заходи в галузі культури і

мистецтва
1 000 000 1 000 000 1 000 000

1017321 7321 0443 Будівництво освітніх установ та закладів 1 525 750 1 525 750 1 525 750 1 525 750

1017324 7324 0443
Будівництво  установ та закладів 

культури
1 480 496 1 480 496 1 480 496 1 480 496
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2400000

Відділ агропромислового  розвитку  

Лиманської  міської ради (головний 

розпорядник)

264 358 264 358 211 700 3 784 264 358

2410000

Відділ  агропромислового  розвитку 

Лиманської   міської ради 

(відповідальний виконавець)

264 358 264 358 211 700 3 784 264 358

2410160 0160 0111

Керівництво і управління у відповідній 

сфері у містах (місті Києві), селищах, 

селах, територіальних громадах

264 358 264 358 211 700 3 784 264 358

3700000

Фінансове  управління  Лиманської  

міської ради (головний розпорядник)

3 971 766 3 971 766 2 988 612 43 360 3 971 766

3710000

Фінансове  управління   Лиманської  

міської ради  (відповідальний 

виконавець)

3 971 766 3 971 766 2 988 612 43 360 3 971 766

3710160 0160 0111

Керівництво і управління у відповідній 

сфері у містах (місті Києві), селищах, 

селах, територіальних громадах

3 871 766 3 871 766 2 988 612 43 360 3 871 766

3718710 8710 0133 Резервний   фонд місцевого бюджету 100 000 100 000 100 000

Х Х Х УСЬОГО 411 238 341 410 564 977 258 062 357 20 810 473 673 364 21 660 603 17 267 285 4 393 318 87 343 20 582 17 267 285 432 898 944

Начальник фінансового  управління  Т.В.Пилипенко

Секретар міської ради Н.В.Ляшко

Розподіл видатків  бюджету міської територіальної громади   на 2021 рік  розроблено  фінансовим управлінням міської ради
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Додаток №4

до рішення  міської ради

"Про  бюджет Лиманської  міської 

територіальної громади на 2021 рік"

Міжбюджетні трансферти на 2021 рік

05501000000

(код бюджету)

(грн)

Код Класифікації 

доходів бюджету/ 

Код бюджету

Усього

1 3

41033900/            

99000000000 117 272 800

41040400/               

05100000000
7 190 000

41051000/               

05100000000
784 700

41051200/               

05100000000
417 300

41053900/               

05100000000
635 926

41055000/               

05100000000
1 238 600

Х 127 539 326

Х 127 539 326

Міжбюджетні трансферти на 2021 рік розроблено фінансовим управлінням міської ради.

Начальник фінансового управління Т.В.Пилипенко

Секретар міської ради Н.В.Ляшко

1. Показники міжбюджетних трансфертів з інших бюджетів

Найменування трансферту/ Найменування бюджету- надавача 

міжбюджетного трансферту

2

 Інші дотації з місцевого бюджету/ Обласний бюджет 

Донецької області

Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих 

видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції/ 

Обласний бюджет Донецької області

Субвенція з місцевого бюджету на надання державної 

підтримки особам з особливими освітніми потребами за 

рахунок відповідної субвенції з державного 

бюджету/Обласний бюджет Донецької області

Освітня субвенція з державного бюджету місцевим 

бюджетам/ Державний бюджет

Інші субвенції з місцевого бюджету/ Обласний бюджет 

Донецької області

Субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки 

окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я за 

рахунок відповідної субвенції з державного 

бюджету/Обласний бюджет Донецької області

УСЬОГО , у тому числі:

загальний фонд

І. Трансферти до загального фонду



05501000000

грн.

Код 

Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевого 

бюджету

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевого 

бюджету

Код 

Функціональн

ої класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Найменування головного розпорядника коштів 

місцевого бюджету / відповідального виконавця, 

найменування бюджетної програми згідно з 

Типовою програмною класифікацією видатків та 

кредитування місцевого бюджету

Найменування об'єкта будівництва/ вид 

будівельних робіт, у тому числі проектні 

роботи відповідно до проектно-кошторисної 

документації

Загальна тривалість 

будівництва (рік 

початку і 

завершення)

Загальна вартість 

будівництва, 

гривень

Рівень виконання 

робіт на початок 

бюджетного 

періоду, %

Обсяг видатків 

бюджету розвитку, 

які спрямовуються 

на будівництво 

об'єкта у 

бюджетному 

періоді, гривень

Рівень будівельної 

готовності об'єкта на 

кінець бюджетного 

періоду, %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0200000
Виконавчий комітет Лиманської міської

ради (головний розпорядник)
27898150 12789239

0210000
Виконавчий комітет Лиманської міської

ради (відповідальний виконавець)
27898150 12789239

0217310 7310 0443
Будівництво об`єктів житлово-комунального 

господарства

Капітальний ремонт покрівлі та оголовків ДВК 

житлового будинку №3 вул.Івана Лейко, 

м.Лиман

2021 2052185 0 1949576 100

0217310 7310 0443
Будівництво об`єктів житлово-комунального 

господарства

Капітальний ремонт пасажирських ліфтів в 

житловому будинку №12 по вул.Студентська 

(під’їзди 1,2,3) в м.Лиман Донецької області

2021 1334051 0 1200646 100

0217310 7310 0443
Будівництво об`єктів житлово-комунального 

господарства

Капітальний ремонт пасажирського ліфту в 

житловому будинку №1 по вул.Слов’янська в 

м.Лиман Донецької області

2021 406153 0 365538 100

0217310 7310 0443
Будівництво об`єктів житлово-комунального 

господарства

Капітальний ремонт пасажирських ліфтів в 

житловому будинку №3 по вул.Слов’янська 

(під’їзди 1,2,3) в м.Лиман Донецької області

2021 907124 0 816411 100

0217310 7310 0443
Будівництво об`єктів житлово-комунального 

господарства

Капітальний ремонт пасажирського ліфту 

рег.№К0005 Пд в житловому будинку №5 по 

вул.Слов’янська в м.Лиман Донецької області

2021 392077 0 352869 100

0217310 7310 0443
Будівництво об`єктів житлово-комунального 

господарства

Капітальний ремонт пасажирських ліфтів в 

житловому будинку №32 по вул.К.Гасієва 

(під’їзди 1,2) в м.Лиман Донецької області

2021 1048771 0 943894 100

0217310 7310 0443
Будівництво об`єктів житлово-комунального 

господарства

Капітальний ремонт пасажирських ліфтів в 

житловому будинку №11 по провул.Бригадний 

(під’їзди 1,2) в м.Лиман Донецької області

2021 782434 0 704191 100

Додаток №5

до рішення міської ради

"Про  бюджет Лиманської  міської територіальної 

громади на 2021 рік"

Розподіл коштів бюджету розвитку на здійснення заходів на будівництво, реконструкцію і реставрацію, капітальний ремонт об'єктів виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури за об'єктами у 2021 році

код бюджету



0217310 7310 0443
Будівництво об`єктів житлово-комунального 

господарства

Капітальний ремонт лінії зовнішнього 

освітлення смт. Ямпіль Лиманського району 

Донецької області (вул.Зелена,Миру, 

Вокзальна, Мічуріна, пров.Миру, Короткий, 

Леваневського, Садовий, 1-го Травня, 

Мічуріна)

2021 737753 0 737753 100

0217310 7310 0443
Будівництво об`єктів житлово-комунального 

господарства

Капітальний ремонт лінії зовнішнього 

освітлення смт. Ямпіль Лиманського району 

Донецької області (вул.Вагіна, Площа Слави, 

вул.Виноградна, Лугова, Урожайна, 

пров.Урожайний, Чкалова, Шевченко)

2021 582517 0 582517 100

0217322 7322 0443 Будівництво медичних установ та закладів

Коригування  проектно-кошторисної 

документації по об’єкту “Капітальний ремонт 

будівлі  інфекційного відділення за адресою м. 

Лиман вул. Незалежності,64”

2021 450000 0 450000 100

0217361 7361 0490

Співфінансування інвестиційних проектів, 

що реалізуються за рахунок коштів 

державного фонду регіонального розвитку

Будівництво електромереж до промислового 

майданчика Індустріального парку 

“Лиманський”. Коригування 2021 9840746 3 1914843 100

0217361 7361 0490

Співфінансування інвестиційних проектів, 

що реалізуються за рахунок коштів 

державного фонду регіонального розвитку

Капітальний ремонт водопровідних мереж 

с.Рубці Краснолиманського району Донецької 

області (коригування) 2021 9364339 1 2771001 100

1000000
Відділ культури і туризму  Лиманської 

міської ради (головний розпорядник)
3 088 734 3 006 246

1010000
Відділ культури і туризму Лиманської  

міської ради  (відповідальний виконавець)
3 088 734 3 006 246

1017321 7321 0443 Будівництво освітніх установ та закладів

Капітальний ремонт нежитлової будівлі, 

адміністративного корпусу (заміна вікон, 

електропостачання) за адресою : Донецька 

область, м. Лиман, вул.Деповська, буд.2в
2 021 1 572 881 3 1 525 750 100,0

1017324 7324 0443 Будівництво  установ та закладів культури

 Капітальний ремонт ганків, вимощення та 

цокольної частини будівлі "Центру культури і 

дозвілля ім.Горького" за адресою:Донецька 

область,місто Лиман, вул.Незалежності,17
2 021 1515853 2 1480496 100,0

Х УСЬОГО Х Х 30 986 884 15 795 485 Х

Начальник фінансового управління Т.В.Пилипенко

Секретар міської ради Н.В.Ляшко

Розподіл коштів бюджету розвитку на здійснення заходів на будівництво, реконструкцію і реставрацію, капітальний ремонт об'єктів виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури за об'єктами у 2021 році розроблено фінансовим управлінням міської 

ради



(грн)

Усього у тому числі 

бюджет розвитку

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0200000 Виконавчий комітет Лиманської  міської ради 

(головний розпорядник)

48 157 694 34 471 455 13 686 239 13 489 239

0210000 Виконавчий комітет Лиманської міської ради 

(відповідальний виконавець)

48 157 694 34 471 455 13 686 239 13 489 239

0212010 2010 0731 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога 

населенню

Комплексна програма утримання закладів первинного та 

вторинного рівня надання медичної допомоги на 2020-

2022 роки

19.12.2019 №7/73-

4509 (із змінами)

3 806 040 3 806 040

0212111 2111 0726 Первинна медична допомога населенню, що надається 

центрами первинної медичної (медико-санітарної) 

допомоги

Комплексна програма утримання закладів первинного та 

вторинного рівня надання медичної допомоги на 2020-

2022 роки

19.12.2019 №7/73-

4509 (із змінами)

1 103 546 1 103 546

0212144 2144 0763 Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та 

нецукровий діабет

Програма економічного і соціального розвитку 

Лиманської об'єднаної територіальної громади на 2021 

рік, 2.13. Охорона здоров'я

проєкт 1 238 600 1 238 600

0212152 2152 0763 Інші програми та заходи у сфері охорони здоров’я Комплексна програма утримання закладів первинного та 

вторинного рівня надання медичної допомоги на 2020-

2022 роки

19.12.2019 №7/73-

4509 (із змінами)

3 512 886 3 262 886 250 000 250 000

0213210 3210 1050 Організація та проведення громадських робіт Програма економічного і соціального розвитку 

Лиманської об'єднаної територіальної громади на 2021 рік 

, 2.8. Ринок праці. Зайнятість населення

проєкт 326 383 326 383

0213242 3242 1090 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального 

забезпечення

Програма реалізації іміджевої діяльності Лиманської 

міської ради на 2021 рік

проєкт 7 200 7 200

0214082 4082 0829 Iншi заходи в галузі культури і мистецтва Програма реалізації іміджевої діяльності Лиманської 

міської ради на 2021 рік

проєкт 600 000 600 000

0216011 6011 0610 Експлуатація та технічне обслуговування житлового 

фонду

Програма економічного і соціального розвитку 

Лиманської об'єднаної територіальної громади на 2021 

рік. 2.20. Житлове господарство та комунальна 

інфраструктура 

проєкт 700 000 700 000 0 0

0216013 6013 0620 Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного 

господарства

Програма економічного і соціального розвитку 

Лиманської об'єднаної територіальної громади на 2021 

рік. 2.20. Житлове господарство та комунальна 

інфраструктура 

проєкт 800 000 800 000 0

0216030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів Програма економічного і соціального розвитку 

Лиманської об'єднаної територіальної громади на 2021 

рік. 2.20. Житлове господарство та комунальна 

інфраструктура 

проєкт 16 200 000 16 200 000 0 0

0216082 6082 0610 Придбання житла для окремих категорій населення 

відповідно до законодавства

Програма економічного і соціального розвитку 

Лиманської об'єднаної територіальної громади на 2021 

рік, 2.19. Захист прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування

проєкт 450 000 450 000 450 000

0217130 7130 0421 Здійснення заходів із землеустрою Програма економічного і соціального розвитку 

Лиманської об'єднаної територіальної громади на 2021 

рік, 2.2. Розвиток земельних відносин

проєкт 673 364 673 364

Найменування місцевої  /регіональної програмиНайменування головного розпорядника коштів 

місцевого бюджету / відповідального виконавця, 

найменування бюджетної програми згідно з Типовою 

програмною класифікацією видатків та кредитування 

місцевого бюджету

Код 

Функціональн

ої класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевого 

бюджету

Код 

Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевого 

бюджету

Дата і номер 

документа, яким 

затверджено місцеву 

/ регіональну 

програму

код бюджету

05501000000

Додаток №6

до рішення міської ради

"Про  бюджет Лиманської  міської територіальної 

громади на 2021 рік"

Розподіл витрат бюджету міської  територіальної громади  на реалізацію місцевих/регіональних  програм у 2021 році 

Спеціальний фондЗагальний 

фонд

Усього

1



0217310 7310 0443 Будівництво об`єктів житлово-комунального господарства

Програма економічного і соціального розвитку 

Лиманської об'єднаної територіальної громади на 2021 

рік. 2.20. Житлове господарство та комунальна 

інфраструктура 

проєкт 7 653 395 7 653 395 7 653 395

0217322 7322 0443 Будівництво медичних установ та закладів

Програма економічного і соціального розвитку 

Лиманської об'єднаної територіальної громади на 2021 

рік, 2.13. Охорона здоров'я

проєкт 450 000 450 000 450 000

0217361 7361 0490

Співфінансування інвестиційних проектів, що 

реалізуються за рахунок коштів державного фонду 

регіонального розвитку

Програма економічного і соціального розвитку 

Лиманської об'єднаної територіальної громади на 2021 

рік, 3. Перелік проектів регіонального розвитку, реалізація 

яких пропонується у 2021 році  

проєкт 4 685 844 4 685 844 4 685 844

0217350 7350 0443 Розроблення схем планування та забудови територій 

(містобудівної документації)

Програма економічного і соціального розвитку 

Лиманської об'єднаної територіальної громади на 2021 

рік, 2.24. Впровадження заходів територіального 

планування

проєкт 300 000 300 000

0217370 7370 0490 Реалізація інших заходів щодо соціально -  економічного 

розвитку територій

Програма «Громадський бюджет Лиманської об’єднаної 

територіальної громади на2021 рік» 

проєкт 1 000 000 1 000 000

0217413 7413 0451 Інші заходи у сфері автотранспорту Програма економічного і соціального розвитку 

Лиманської об'єднаної територіальної громади на 2021 

рік,  2.10. Транспортний комплекс

проєкт 50 000 50 000

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 2021 

рік. 2.20. Житлове господарство та комунальна 

інфраструктура 

проєкт 4 000 000 4 000 000

0217680 7680 0490 Членські внески до асоціацій органів місцевого 

самоврядування

Програма розвитку місцевого самоврядування Лиманської 

об'єднаної територіальної громади на 2021 рік

проєкт 45 436 45 436

0217693 7693 0490 Інші заходи,пов'язані з економічною діяльністю Програма по проведенню технічної інвентаризації об'єктів 

комунальної власності територіальної громади на 2021 рік 

проєкт 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 2021 рік 

, 2.16. Захист населення і територій від надзвичайних 

ситуацій

проєкт 245 000 245 000

0218120 8120 0320 Заходи з організації рятування на водах Програма економічного і соціального розвитку 

Лиманської об'єднаної територіальної громади на 2021 рік 

, 2.16. Захист населення і територій від надзвичайних 

ситуацій

проєкт 15 000 15 000

0218312 8312 0512 Утилізація відходів Програма економічного і соціального розвитку 

Лиманської об'єднаної територіальної громади на 2021 

рік, 2.26. Охорона навколишнього природного 

середовища

проєкт 156 000 0 156 000

0218330 8330 0540 Інша діяльність у сфері екології та охорони природних 

ресурсів

Програма економічного і соціального розвитку 

Лиманської об'єднаної територіальної громади на 2021 

рік, 2.26. Охорона навколишнього природного 

середовища

проєкт 41 000 0 41 000

0600000 Управління освіти, молоді та спорту Лиманської 

міської ради  (головний розпорядник)

3 736 846 3 061 616 675 230 675 230

0610000 Управління освіти, молоді та спорту Лиманської 

міської ради  (відповідальний виконавець)

3 736 846 3 061 616 675 230 675 230

0611010 1010 0910 Надання дошкільної освіти

Програма економічного і соціального розвитку 

Лиманської об'єднаної територіальної громади на 2021 рік 

, 2.11. Освіта

проєкт 65 650 65 650 65 650

0611021 1021 0921
Надання загальної середньої освіти  закладами загальної 

середньої освіти

Програма економічного і соціального розвитку 

Лиманської об'єднаної територіальної громади на 2021 рік 

, 2.11. Освіта

проєкт 219 105 219 105 219 105

0611142 1142 0990 Інші програми та заходи у сфері освіти

Програма економічного і соціального розвитку 

Лиманської об'єднаної територіальної громади на 2021 рік 

, 2.11. Освіта

проєкт 519 450 519 450 0

0611142 1142 0990 Інші програми та заходи у сфері освіти

Програма національно-патріотичного виховання дітей та 

молоді Лиманської об'єднаної територіальної громади на 

2021-2025 роки

проєкт 939 000 889 000 50 000 50 000
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0611200 1200 0990

Надання освіти за рахунок субвенції з державного 

бюджету місцевим бюджетам  на надання державної 

підтримки особам з особливими освітніми потребами 

Програма економічного і соціального розвитку 

Лиманської об'єднаної територіальної громади на 2021 рік 

, 2.11. Освіта

проєкт 140 475 140 475 140 475

0613033 3033 1070 Компенсаційні виплати на пільговий проїзд 

автомобільним транспортом окремим категоріям 

громадян 

Програма економічного і соціального розвитку 

Лиманської об'єднаної територіальної громади на 2021 рік 

., 2.11. Освіта

проєкт 130 736 130 736

0613133 3133 1040 Інші заходи та заклади молодіжної політики Програма економічного і соціального розвитку 

Лиманської об'єднаної територіальної громади на 2021 

рік, 2.12. Підтримка сім’ї, дітей та молоді

проєкт 200 000 200 000

0615011 5011 0810 Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з 

олімпійських видів спорту 

Програма економічного і соціального розвитку 

Лиманської об'єднаної територіальної громади на 2021 рік 

,2.14. Фізичне виховання та спорт

проєкт 764 880 564 880 200 000 200 000

0615012 5012 0810 Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з не 

олімпійських видів спорту 

Програма економічного і соціального розвитку 

Лиманської об'єднаної територіальної громади на 2021 рік 

,2.14. Фізичне виховання та спорт

проєкт 628 120 628 120

0615022 5022 0810
Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань та 

заходів зі спорту осіб з інвалідністю

Програма економічного і соціального розвитку 

Лиманської об'єднаної територіальної громади на 2021 рік 

,2.14. Фізичне виховання та спорт

проєкт 7 000 7 000

0615062 5062 0810 Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які 

здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні

Програма економічного і соціального розвитку 

Лиманської об'єднаної територіальної громади на 2021 рік 

,2.14. Фізичне виховання та спорт

проєкт 108 000 108 000

0617130 7130 0421 Здійснення заходів із землеустрою Програма економічного і соціального розвитку 

Лиманської об'єднаної територіальної громади на 2021 рік 

,2.11. Освіта

проєкт 14 430 14 430

0800000 Управління  соціального захисту населення 

Лиманської міської ради (головний розпорядник)

7 509 649 7 509 649 0 0

0810000 Управління  соціального захисту населення  

Лиманської міської ради (відповідальний виконавець)

7 509 649 7 509 649 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 2021 рік 

, 2.18. Соціальний захист населення

проєкт 121 400 121 400

0813032 3032 1070 Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати 

послуг зв`язку

Програма економічного і соціального розвитку 

Лиманської об'єднаної територіальної громади на 2021 рік 

, 2.18. Соціальний захист населення

проєкт 60 000 60 000

0813033 3033 1070 Компенсаційні виплати на пільговий проїзд 

автомобільним транспортом окремим категоріям 

громадян 

Програма економічного і соціального розвитку 

Лиманської об'єднаної територіальної громади на 2021 рік 

, 2.18. Соціальний захист населення

проєкт 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 2021 рік 

, 2.18. Соціальний захист населення

проєкт 1 400 000 1 400 000

0813050 3050 1070 Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали 

внаслідок Чорнобильської катастрофи

Програма економічного і соціального розвитку 

Лиманської об'єднаної територіальної громади на 2021 рік 

, 2.18. Соціальний захист населення

проєкт 55 070 55 070

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 2021 рік 

, 2.18. Соціальний захист населення

проєкт 8 769 8 769

0813140 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 2021 рік 

, 2.18. Соціальний захист населення

проєкт 600 000 600 000

0813160 3160 1010 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 2021 рік 

, 2.18. Соціальний захист населення

проєкт 263 800 263 800

0813171 3171 1010 Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, 

ремонт, технічне обслуговування автомобілів, 

мотоколясок і на транспортне обслуговування

Програма економічного і соціального розвитку 

Лиманської об'єднаної територіальної громади на 2021 рік 

, 2.18. Соціальний захист населення

проєкт 17 507 17 507
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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 2021 рік 

, 2.18. Соціальний захист населення

проєкт 107 435 107 435

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 2021 рік 

, 2.23. Заходи, пов'язані з наслідками проведення ООС та  

АТО  на території області. Підтримка внутрішньо 

переміщених осіб

проєкт 32 000 32 000

0813210 3210 1050 Організація та проведення громадських робіт Програма економічного і соціального розвитку 

Лиманської об'єднаної територіальної громади на 2021 рік 

, 2.8. Ринок праці. Зайнятість населення

проєкт 46 723 46 723

0813242 3242 1090 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального 

забезпечення

Програма економічного і соціального розвитку 

Лиманської об'єднаної територіальної громади на 2021 рік 

, 2.18. Соціальний захист населення

проєкт 2 926 945 2 926 945

0813242 3242 1090 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального 

забезпечення

Програма економічного і соціального розвитку 

Лиманської об'єднаної територіальної громади на 2021 рік 

,2.23. Заходи, пов'язані з наслідками проведення ООС та  

АТО  на території області. Підтримка внутрішньо 

переміщених осіб

проєкт 870 000 870 000

1000000 Відділ культури і туризму  Лиманської міської ради 

(головний розпорядник)

4 102 816 1 000 000 3 102 816 3 102 816

1010000 Відділ культури і туризму Лиманської  міської ради  

(відповідальний виконавець)

4 102 816 1 000 000 3 102 816 3 102 816

1014030 4030 0824 Забезпечення діяльності бібліотек Програма економічного і соціального розвитку 

Лиманської об'єднаної територіальної громади на 2021 

рік, 2.15. Культура і туризм

проєкт 96 570 96 570 96 570

1014082 4082 0829 Iншi заходи в галузі культури і мистецтва Програма економічного і соціального розвитку 

Лиманської об'єднаної територіальної громади на 2021 

рік, 2.15. Культура і туризм

проєкт 1 000 000 1 000 000

1017321 7321 0443 Будівництво освітніх установ та закладів

Програма економічного і соціального розвитку 

Лиманської об'єднаної територіальної громади на 2021 

рік, 3. Перелік проектів регіонального розвитку, реалізація 

яких пропонується у 2021 році  

проєкт 1 525 750 1 525 750 1 525 750

1017324 7324 0443 Будівництво  установ та закладів культури

Програма економічного і соціального розвитку 

Лиманської об'єднаної територіальної громади на 2021 

рік, 3. Перелік проектів регіонального розвитку, реалізація 

яких пропонується у 2021 році  

проєкт 1 480 496 1 480 496 1 480 496

Х Х Х УСЬОГО Х Х 63 507 005 46 042 720 17 464 285 17 267 285

Начальник фінансового управління Т.В.Пилипенко

Секретар міської ради Н.В.Ляшко

Розподіл витрат бюджету міської  територіальної громади  на реалізацію місцевих/регіональних  програм у 2021 році  розроблено фінансовим управлінням міської ради
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Додаток 1

грн.

Найменування Бюджет  на Очікуване виконання 

2020рік за 2020 рік % виконання

Доходи загального фонду

Податок та збір на доходи фізичних осіб 209179200,0 209201000,0 100,0

Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів( крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в 

частині деревини,заготовленої в порядку рубок головного користування) 393400,0 411400,0 104,6

Рентна плата  за користування надрами для видобування  корисних копалин державного значення 19700,0 20700,0

Рентна плата  за користування надрами для видобування  корисних копалин місцевого значення 1263900,0 1263917,0 100,0

Рентна плата за користування надрами для видобування природного газу 15700,0 16400,0 104,5

Акцизний збір 8145700,0 8290700,0 101,8

Податок на майно 25419500,0 26191300,0 103,0

Туристичний збір 215400,0 215500,0 100,0

Єдиний податок 20518600,0 21582500,0 105,2

Частина прибутку госпосподарських орган-цій 170,0

Плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів 2112900,0 2112900,0 100,0

Адміністративні штрафи та інші санкції 47200,0 48000,0 101,7

Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та 

тютюнових виробів 138300,0 148422,0 107,3

Плата за ліцензії на певні види господарської діяльності та сертифікати, що видаються Радою міністрів Автономної 

Республіки Крим, виконавчими органами місцевих рад і місцевими органами виконавчої влади 0,0 0,0 #ДЕЛ/0!

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

формувань 49200,0 48900,0 99,4

Плата за надані адмінпослуги 1406000,0 1460400,0 103,9

Адміністративний     збір  за державну    реєстрацію речових прав на нерухоме   майно та їх обтяжень  450000,0 477500,0 106,1

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 5200,0 5250,0 101,0

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

комунальній власності 18600,0 18700,0 100,5

Державне мито 169000,0 170000,0 100,6

Інші надходження 121300,0 121388,0 100,1

РАЗОМ 269688800,0 271805047,0 100,8

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам для реалізації проектів в рамках Надзвичайної кредитної програми для 

відновлення України 2003430,0 2003430,0 100,0

Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 73225600,0 73225600,0 100,0

Медична субвенція  з державного бюджету місцевим бюджетам 8583700,0 8583700,0 100,0

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо підтримки територій, що зазнали 

негативного впливу внаслідок збройного конфлікту на сході України 812000,0 812000,0 100,0

Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та 

охорони здоров̀ я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету 12397600,0 12397600,0 100,0

Інші дотації з місцевого бюджету 6051900,0 6051900,0 100,0

Субвенція з місцевого бюджету на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для внутрішньо 

переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в 

антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у 

період її проведення, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної 

агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосереденьо в 

районах та у період здійснення зазначених заходів, та визнані особами з інвалідністю внаслідок війни III групи відповідно 

до пунктів 11 - 14 частини другої статті 7 або учасниками бойових дій відповідно до пунктів 19 - 20 частини першої статті 6 

Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов 

за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 3110478,0 3110478,0

Субвенція з місцевого бюджету на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку 

сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених 

батьківського піклування, осіб з їх числа за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 421972,0 421972,0

Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції 492200,0 492200,0 100,0

Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду 830000,0 830000,0

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

відповідної субвенції з державного бюджету 333200,0 333200,0 100,0

Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська 

школа" за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 1957093,0 1957093,0 100,0

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

субвенції 286600,0 286600,0 100,0

Субвенція з місцевого бюджету на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів, за 

рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 2167200,0 2167200,0

Інші субвенції з місцевого бюджету 34816341,0 34816341,0 100,0

Субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я за рахунок 

відповідної субвенції з державного бюджету 1379700,0 1379700,0 100,0

Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення подачею кисню ліжкового фонду закладів охорони здоров̀ я, які надають 

стаціонарну медичну допомогу пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-

CoV-2, за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 112050,0 112050,0 100,0

Разом по загальному фонду бюджету 418669864,0 420786111,0 100,5

Доходи спеціального фонду

Екологічний податок 195000,0 160000,0 82,1

Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища 

внаслідок господарської та іншої діяльності 20000,0 17200,0 0,0

Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту 255000,0 133379,0 52,3

Власні надходження бюджетних установ 4113382,0 8900000,0 216,4

Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній 

власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим 9902,0 124925,0 1261,6

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам для реалізації проектів в рамках Надзвичайної кредитної програми для 

відновлення України 10017144,0 10017144,0 100,0

Разом по спеціальному фонду бюджету 14610428,0 19352648,0 132,5

Разом по загальному та спеціальному фондах бюджету 433280292,0 440138759,0 101,6

Видатки загального фонду 378308720,0 378308720,0 100,0

Освіта 200467939,0 200467939,0 100,0

Охорона здоров̀ я 28506550,0 28506550,0 100,0

Соціальний захист 27717983,0 27717983,0 100,0

Культура 12283313,0 12283313,0 100,0

Фізична культура та спорт 4478992,0 4478992,0 100,0

Жилищно - комунальне господарство 16911319,0 16911319,0 100,0

Органи місцевого самоврядування 73347215,0 73347215,0 100,0

Інші видатки 14595409,0 14595409,0 100,0

Видатки спеціального фонду 105827054,0 105827054,0 100,0

Всього видатків 484135774,0 484135774,0 100,0

Фінансування загального фонду -4036114 -4036114 100,0

Фінансування спеціального фонду 85819510 85819510 100,0

Начальник фінансового управління міської ради Т.В.Пилипенко

Очікуване виконання бюджету  Лиманської об'єднаної територіальної громади за 2020 рік 



Додаток 2

грн.

2022 рік 2023 рік

Доходи загального фонду 300 914 300 313 818 900 327 954 500

Податок та збір на доходи фізичних осіб 234 523 000 244 544 400 256 775 600

Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної 

плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, 

заготовленої в порядку рубок головного користування) 460 800 490 000 515 000

Рентна плата за користування надрами для видобування корисних 

копалин загальнодержавного значення 23 200 25 000 26 500

Рентна плата за користування надрами для видобування корисних 

копалин місцевого значення 1 415 500 1 528 700 1 622 000

Рентна плата за користування надрами для видобування природного газу
18 300 19 700 20 900

Акцизний податок 9 483 200 9 834 100 10 276 800

Податок на майно 27 836 600 28 636 600 29 079 600

Туристичний збір 380 000 420 000 450 000

Єдиний податок 23 617 400 25 000 000 25 700 000

Адмінштрафи та інші санкції 55 000 60 000 64 000

Плата за ліцензії на певні види господарської діяльності та сертифікати, 

що видаються Радою міністрів Автономної Республіки Крим, 

виконавчими органами місцевих рад і місцевими органами виконавчої 

влади 20 900 23 000 24 600

Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних 

осіб,  фізичних  осіб – підприємців та громадських формувань 60 000 65 000 75 000

Плата за надані адмінпослуги 1 550 000 1 600 000 1 650 000

Адміністративний     збір  за державну    реєстрацію речових прав на 

нерухоме   майно та їх обтяжень  500 000 550 000 600 000

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 3 000 4 000 5 000

Находження від орендної плати за користування цілісним майновим 

комплексом та іншим майном,що перебуває в комунальній власності 
358 400 358 900 359 500

Державне мито 600 000 650 000 700 000

Інші надходження 9 000 9 500 10 000

Доходи спеціального фонду 4 445 318 4 676 689 4 904 921

Екологічний податок 185 000 185 000 185 000

Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про 

охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської 

та іншої діяльності 12 000 13 000 15 000

Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури 

населеного пункту

Власні надходження бюджетних установ 4 196 318 4 478 689 4 704 921

Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського 

призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та 

земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки 

Крим 52 000 0 0

Офіційні трансферти 127 539 326 117 272 800 117 272 800

Всього доходів 432 898 944 435 768 389 450 132 221

Видатки загального фонду 0 80 910 735 83 469 677

Освіта 0 0 0

Охорона здоров`я 0 0 0

Соціальний захист  та соціальне забезпечення 0 0 0

Культура 0 0 0

Фізична культура та спорт 0 0 0

Жилищно - комунальне господарство 0 0 0

Інші видатки 0 80 910 735 83 469 677

Видатки спеціального фонду 0 4 676 689 4 904 921

Всього видатків 0 85 587 424 88 374 598

Фінансування загального фонду -17 215 285 -350 180 965 -361 757 623 

Фінансування спеціального фодду 17 215 285 0 0

Начальник фінансового управління міської ради Т.В.Пилипенко

Прогноз бюджету  Лиманської міської територіальної громади на 2022-2023 роки 

Найменування Бюджет на 2021 рік

Прогноз по роках



Додаток 3

грн.

Найменування Виконано за 2019 рік Бюджет на 2020 рік
Очікуване виконання  за 

2020 рік
Бюджет на 2021 рік Відхилення %

Доходи загального фонду

Податок та збір на доходи фізичних осіб 201194460 209179200 209201000 234523000 25322000 112,1

Податок на прибуток підприємств 1200 0

Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів( 

крім рентної плати за спеціальне використання лісових 

ресурсів в частині деревини,заготовленої в порядку рубок 

головного користування) 630491 393400 411400 460800 49400 112,0

Рентна плата за користування  водними об"єктами місцевого 

значення 0 0,0

Рентна плата за користування надрами для видобування 

корисних копалин загальнодержавного значення 12629 19700 20700 23200 2500 112,1

Рентна плата  за користування надрами для видобування  

корисних копалин місцевого значення 1041725 1263900 1263917 1415500 151583 112,0

Рентна плата за користування надрами для видобування 

природного газу та газового конденсату 31103 15700 16400 18300 1900 111,6

Рентна плата за користування надрами для видобування 

газового конденсату 0

Акцизний збір 6517714 8145700 8290700 9483200 1192500 114,4

Податок на майно 27754770 25419500 26191300 27836600 1645300 106,3

Туристичний збір 333800 215400 215500 380000 164500 176,3

Єдиний податок 19805219 20518600 21582500 23617400 2034900 109,4

Частина прибутку госпосподарських орган-цій 170 -170 0,0

Плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих 

бюджетів 2773973 2112900 2112900 -2112900 0,0

Адмінштрафи та інші санкції 182749 47200 48000 55000 7000 114,6

Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення 

законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних 

напоїв та тютюнових виробів 449099 138300 148422 -148422 0,0

Плата за ліцензії на певні види господарської діяльності та 

сертифікати, що видаються Радою міністрів Автономної 

Республіки Крим, виконавчими органами місцевих рад і 

місцевими органами виконавчої влади 36970 0 0 20900 20900

Адміністративний збір за проведення державної реєстрації 

юридичних осіб,  фізичних  осіб – підприємців та громадських 

формувань 50691 49200 48900 60000 11100 122,7

Плата за надані адмінпослуги 1484609 1406000 1460400 1550000 89600 106,1

Адміністративний     збір  за державну    реєстрацію речових 

прав на нерухоме   майно та їх обтяжень  900615 450000 477500 500000 22500 104,7

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 2900 5200 5250 3000 -2250 57,1

Находження від орендної плати за користування цілісним 

майновим комплексом та іншим майном,що перебуває в 

комунальній власності 

8537

18600 18700 358400 339700 1916,6

Держмито 751626 169000 170000 600000 430000 352,9

Орендна плата за водні об`єкти (їх частини), що надаються в 

користування на умовах оренди 0

Інші надходження 573834 121300 121388 9000 -112388 7,4

РАЗОМ 264538714 269688800 271805047 300914300 29109253 110,7

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам для 

реалізації проектів в рамках Надзвичайної кредитної програми 

для відновлення України 0 2003430 2003430 -2003430 0,0

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на 

формування інфраструктури об’єднаних територіальних 

громад 9286300 0

Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 79682900 73225600 73225600 117272800 44047200 160,2

Медична субвенція  з державного бюджету місцевим бюджетам 32086300 8583700 8583700 -8583700 0,0

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на 

здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку 

окремах територій 4675400 0

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на 

здійснення заходів щодо підтримки територій, що зазнали 

негативного впливу внаслідок збройного конфлікту на сході 

України 560000 812000 812000 -812000 0,0

Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам 

на здійснення переданих з державного бюджету видатків з 

утримання закладів освіти та охорони здоров"я

14818467

12397600 12397600 -12397600 0,0

Інші дотації з місцевого бюджету 4335000 6051900 6051900 7190000 1138100 118,8

Субвенція з місцевого бюджету  на надання пільг та житлових 

субсидій населенню на оплату електроенергії, природного 

газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, 

квартирної плати( утримання будинків і споруд та 

прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та 

рідких нечистот 26083636 0

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на 

надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання 

твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого 

газу 6098211 0

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на 

виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, 

інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам,тимчасової державної 

допомоги дітям та допомоги  по догляду за інвалідами I чи II 

групи внаслідок психічного розладу 83981406 0

Порівняльна таблиця показників бюджету Лиманської об'єднаної територіальної громади за 2019-2021 роки.



Субвенція з місцевого бюджету  на виплату державної 

соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-

вихователям і прийомним батькам за надання соціальних 

послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних 

сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною 1799339 0

Субвенція з місцевого бюджету на проектні, будівельно-

ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для 

розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до 

сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, осіб з їх числа 

за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 0

Субвенція з місцевого бюджету на виплату грошової 

компенсації за належні для отримання жилі приміщення для 

внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, 

суверенітет та територіальну цілісність України і брали 

безпосередню участь в антитерористичній операції, 

забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в 

районах антитерористичної операції у період її проведення, у 

здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і 

оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської 

Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх 

здійснення, перебуваючи безпосереденьо в районах та у 

період здійснення зазначених заходів, та визнані особами з 

інвалідністю внаслідок війни III групи відповідно до пунктів 

11 - 14 частини другої статті 7 або учасниками бойових дій 

відповідно до пунктів 19 - 20 частини першої статті 6 Закону 

України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального 

захисту", та які потребують поліпшення житлових умов за 

рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 3110478 3110478 -3110478 0,0

Субвенція з місцевого бюджету на проектні, будівельно-

ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для 

розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до 

сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, 

позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа за 

рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 421972 421972 -421972 0,0

Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих 

видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції
556323

492200 492200 784700 292500 159,4

Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів 

освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного 

періоду 830000 830000 -830000

Субвенція з місцевого бюджету на надання державної 

підтримки особам з особливими освітніми потребами за 

рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

55500

333200 333200 417300 84100 125,2

Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, 

сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова 

українська школа" за рахунок відповідної субвенції з 

державного бюджету 1207420 1957093 1957093 -1957093 0,0

Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих 

видатків у сфері охорони здоров’я за рахунок коштів медичної 

субвенції 286600 286600 -286600 0,0

Субвенція з місцевого бюджету на проведення виборів 

депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів, 

за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету
2167200 2167200 -2167200

Субвенція з місцевого бюджету  за рахунок залишку коштів 

медичної субвенції, що утворився на початок бюджетного 

періоду 0

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на 

відшкодування вартості лікарських засобів для лікування 

окремих захворювань 211960 0

Інші субвенції з місцевого бюджету 15227167 34816341 34816341 635926 -34180415 1,8

Субвенція з місцевого бюджнту на реалізацію заходів, 

спрямованих на підвищення якості освіти за рахунок 

відповідної субвенції з державного бюджету 839666 0

Субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки 

окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я за 

рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 5305400 1379700 1379700 1238600 -141100 89,8

Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення подачею 

кисню ліжкового фонду закладів охорони здоров`я, які 

надають стаціонарну медичну допомогу пацієнтам з гострою 

респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою 

коронавірусом SARS-CoV-2, за рахунок відповідної субвенції 

з державного бюджету 112050 112050 -112050 0,0

Разом по загальному фонду бюджету 551349109 418669864 420786111 428453626 7667515 101,8

Доходи спеціального фонду 0

Екологічний податок 188000 195000 160000 185000 25000 115,6

Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням 

законодавства про охорону навколишнього природного 

середовища внаслідок господарської та іншої діяльності 19543 20000 17200 12000 -5200 69,8

Надходження коштів пайової участі у розвитку 

інфраструктури населеного пункту 282380 255000 133379 -133379 0,0

Власні надходження бюджетних установ 9581231 4113382 8900000 4196318 -4703682 47,1

Надходження від продажу землі і нематеріальних активів 118440
9902 124925 52000 -72925 41,6

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам для 

реалізації проектів в рамках Надзвичайної кредитної програми 

для відновлення України 0 10017144 10017144 -10017144 0,0



Разом по спеціальному фонду бюджету 10189594 14610428 19352648 4445318 -14907330 23,0

Разом по загальному та спеціальному фондах бюджету 561538703 433280292 440138759 432898944 -7239815 98,4

0

Видатки загального фонду 471944072 378308720 378308720 0 -378308720 0,0

Освіта 173864908 200467939 200467939 0 -200467939 0,0

Охорона здоров`я 48556934 28506550 28506550 0 -28506550 0,0

Соціальний захист 140011901 27717983 27717983 0 -27717983 0,0

Культура 12049592 12283313 12283313 0 -12283313 0,0

Фізична культура та спорт 3283148 4478992 4478992 0 -4478992 0,0

Жилищно - комунальне господарство 13591074 16911319 16911319 0 -16911319 0,0

Органи місцевого самоврядування 59987258 73347215 73347215 0 -73347215 0,0

Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє 

господарство 8147119 6037716 6037716 0 -6037716 0,0

Інші видатки 10238938 8557693 8557693 0 -8557693 0,0

Реверсна дотація 2213200 0

Видатки спеціального фонду 92796899 105827054 105827054 0 -105827054 0,0

Всього видатків 564740971 484135774 484135774 0 -484135774 0,0

Фінансування загального фонду -79405037 -4036114 -4036114 -17215285 -13179171

Фінансування спеціального фонду 82607305 85819510 85819510 17215285 -68604225

Начальник фінансового управління міської ради Т.В.Пилипенко




