
 

ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ  
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  

РІШЕННЯ 

________________                                                                                                   №______ 

                                                                 м. Лиман 

 

Про схвалення проекту рішення  

міської ради «Про бюджет Лиманської  

об’єднаної територіальної громади на 2020 рік»  

та  прогнозу бюджету на 2021 -2022 роки 

 

Розглянувши проект рішення міської ради «Про бюджет Лиманської 

об’єднаної територіальної громади на 2020 рік»  та  прогноз  бюджету на 2021 -

2022 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 

об’єднаної територіальної громади на 2020 рік» та  прогноз  бюджету на 2021 -2022 

роки (додається). 

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

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

об’єднаної територіальної громади на 2020 рік». 

 3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на виконавчий комітет 

міської ради (Цимідан). 

 

 

 

 

 

 

Міський  голова                                                                               П.Ф.Цимідан 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                        ПРОEКТ 

 

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

___________                                                                                 №__________   
                                                                   м. Лиман 

 

Про бюджет  Лиманської  

об’єднаної територіальної 

громади на 2020 рік 

 

Керуючись Бюджетним та Податковим кодексами України, Законом України 

«Про Державний бюджет України на 2020 рік», прийнятому Верховною Радою 

України 14 листопада 2019 року у другому читанні та в цілому,  розпорядженням 

голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації  

від 05.12.2019 №1354/5-19 «Про обласний бюджет на 2020 рік», ст.26 Закону 

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

 

ВИРІШИЛА: 

1.Визначити на 2020 рік: 

доходи  бюджету об’єднаної територіальної громади сумі 379876346  

гривень, в тому числі доходи загального фонду бюджету об’єднаної територіальної 

громади 375292964 гривень, доходи спеціального фонду бюджету об’єднаної 

територіальної громади 4583382 гривень згідно з додатком 1 цього рішення; 

  

видатки бюджету об’єднаної територіальної громади у сумі 379876346 

гривень, в тому числі видатки загального фонду бюджету об’єднаної 

територіальної громади 352936446 гривень, видатки спеціального фонду  бюджету 

об’єднаної територіальної громади 26939900  гривень; 

 

профіцит за загальним фондом бюджету об’єднаної територіальної громади 

у сумі 22356518 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення; 

дефіцит за спеціальним фондом бюджету об’єднаної територіальної громади 

у сумі 22356518 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення; 

оборотний залишок бюджетних коштів бюджету об’єднаної 

територіальної громади у розмірі 50000 гривень, що становить 0,01 відсотка 

видатків загального фонду бюджету об’єднаної територіальної громади, 

визначених цим пунктом;  

резервний фонд бюджету об’єднаної територіальної громади у розмірі 

100000 гривень, що становить 0,03 відсотка видатків загального фонду бюджету 

об’єднаної територіальної громади, визначених цим пунктом. 

 

Використання коштів резервного фонду здійснюється відповідно до ст.24 

Бюджетного кодексу України, Порядку використання коштів резервного фонду 
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бюджету, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 29.03.02 р. 

№415 «Про затвердження Порядку використання коштів резервного фонду 

бюджету» (зі змінами і доповненнями)  і 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 об’єднаної територіальної громади на 2020 рік у розрізі відповідальних 

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

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

цього рішення. 

 

4. Затвердити розподіл витрат бюджету об’єднаної територіальної громади 

на реалізацію місцевих/регіональних програм у сумі 80870277 гривень згідно з 

додатком 5 до цього рішення. 

5. Затвердити на 2020 рік розподіл коштів бюджету розвитку на здійснення 

заходів із будівництва, реконструкції і реставрації об'єктів виробничої, 

комунікаційної та соціальної інфраструктури за об'єктами згідно з додатком 7 до 

цього рішення. 

6.Затвердити на 2020 рік перелік об'єктів, фінансування  яких у 2020 році 

буде здійснюватись за рахунок коштів  бюджету розвитку по КПКВКМБ 7361 

"Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів 

державного фонду регіонального розвитку" згідно з додатком 6 до цього рішення. 

  7. Установити, що у загальному фонді бюджету об’єднаної територіальної 

громади на 2020 рік до доходів загального фонду бюджету об’єднаної 

територіальної громади належать доходи, визначені статтею 64 Бюджетного 

кодексу України, та трансферти, визначені статтями 101,103
2
,103

4
,103

6
 Бюджетного 

кодексу України. 

8. Установити, що джерелами формування спеціального фонду бюджету 

об’єднаної територіальної громади на 2020 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. 

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

бюджету об’єднаної територіальної громади згідно з відповідними пунктами статті 

69
I  

Бюджетного кодексу України, спрямовуються на реалізацію заходів, 

визначених частиною другою статті 70 Бюджетного кодексу України.  

10. Визначити на 2020 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу 

України захищеними видатками бюджету об’єднаної 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. 

11. Надати право міському голові в міжсесійний період приймати 

розпорядження  з подальшим затвердженням міською радою про врахування у 

складі та виключення зі складу бюджету об’єднаної територіальної громади, а 

також визначення порядку подальшого використання коштів трансфертів з 

державного і місцевих бюджетів, що виділяються додатково бюджету об’єднаної 

територіальної громади на підставі законодавчих і нормативних актів. 

12. Фінансовому управлінню міської ради (Пилипенко): 

1) надати право: 

відповідно до абзацу другого частини восьмої статті 16 Бюджетного кодексу 

України здійснювати в межах поточного бюджетного періоду на конкурсних 

засадах розміщення тимчасово вільних коштів бюджету об’єднаної  територіальної 

громади на депозитах з подальшим поверненням таких коштів до кінця поточного 

бюджетного періоду у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України; 

відповідно до статей 43, 73 Бюджетного кодексу України у порядку, 

визначеному Кабінетом Міністрів України, отримувати позики на покриття 

тимчасових касових розривів бюджету об’єднаної  територіальної громади, 

пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах 

поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку 

на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з 

обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду; 

2) здійснювати відображення змін до розпису бюджету об’єднаної  

територіальної громади у випадку внесення змін Міністерством фінансів України 

змін та доповнень до бюджетної класифікації в частині назв  і кодів класифікації 

доходів, кодів Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих 

бюджетів і відомчої класифікації, за джерелами доходів і напрямами видатків 

головних розпорядників коштів бюджету об’єднаної  територіальної громади за 

відповідними кодами; 

3) довести головним розпорядникам коштів бюджету об’єднаної  

територіальної громади лімітні довідки про бюджетні асигнування за скороченою 

Типовою програмною  класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів 

з врахуванням внесених змін; 
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4) відповідно до частини четвертої ст.28 Бюджетного кодексу України 

оприлюднити  дане рішення у газеті «Лиманська сторона» у десятиденний термін з 

дня прийняття. 

 13. Головним розпорядникам коштів бюджету об’єднаної 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. 

14.  Додатки № 1-7 до цього рішення є його невід’ємною частиною.  

15. Це рішення набуває чинності з 01 січня 2020 року і діє по 31 грудня 2020 

року. 

16. Контроль за виконанням цього рішення покласти на виконавчий комітет 

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

соціально – економічного розвитку, інвестиційної діяльності та регуляторної  

політики (Коломацький). 

 

Міський  голова                                                                                        П.Ф.Цимідан 

 



05501000000

(грн)

усього
у тому числі                               

бюджет розвитку

1 2 3 4 5 6

10000000 Податкові надходження 275 982 700 275 787 700 195 000

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

ринкової вартості
215 587 900 215 587 900

11010000 Податок та збір на доходи фізичних осіб 215 587 900 215 587 900

11010100

Податок  на доходи  фізичних  осіб , що сплачується  

податковими  агентами, із доходів  платника  податку  у 

вигляді  заробітної  плати

208 692 900 208 692 900

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

3 235 000 3 235 000

11010400

Податок  на доходи  фізичних  осіб , що сплачується  

податковими  агентами, із доходів  платника  податку  інших 

ніж заробітна  плата

2 800 000 2 800 000

11010500
Податок  на доходи  фізичних  осіб , що сплачується  фізичними  

особами  за результатами  річного  декларування
860 000 860 000

13000000 Рентна  плата та плата за використання інших природних  1 952 600 1 952 600

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 )

840 900 840 900

13030100 Рентна плата  за користування  надрами для видобування  

корисних  копалин  загальнодержавного  значення 
18 700 18 700

13030200
Рентна плата  за користування  надрами для видобування  

корисних  копалин  місцевого  значення
1 050 000 1 050 000

13030800
Рентна плата  за користування  надрами для видобування  

природного  газу
43 000 43 000

14000000 Внутрішні податки на товари та послуги 7 200 000 7 200 000

14021900 Пальне 1 000 000 1 000 000

14031900 Пальне 4 200 000 4 200 000

14040000
Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання 

роздрібної торгівлі підакцизних товарів
2 000 000 2 000 000

18000000 Місцеві податки 51 047 200 51 047 200

18010000 Податок на майно 30 147 200 30 147 200

18010100

Податок  на нерухоме майно, відмінне  від  земельної ділянки , 

сплачений  юридичними  особами , які  є власниками  об`єктів  

житлової  нерухомості

50 000 50 000

18010200

Податок  на нерухоме майно, відмінне  від  земельної ділянки , 

сплачений  фізичними  особами , які  є власниками  об`єктів  

житлової  нерухомості

1 016 000 1 016 000

18010300

Податок  на нерухоме майно, відмінне  від  земельної ділянки , 

сплачений  фізичними  особами , які  є власниками  об`єктів  

нежитлової  нерухомості

680 100 680 100

18010400

Податок  на нерухоме майно, відмінне  від  земельної ділянки , 

сплачений  юридичними  особами , які  є власниками  об`єктів  

нежитлової  нерухомості

1 100 000 1 100 000

18010500 Земельний податок  з юридичних  осіб   4 525 000 4 525 000

18010600 Орендна плата  з юридичних  осіб   13 486 000 13 486 000

18010700 Земельний податок  з фізичних  осіб   2 022 000 2 022 000

18010900 Орендна плата  з фізичних  осіб   7 193 100 7 193 100

18011000 Транспортний  податок  з фізичних  осіб 50 000 50 000

18011100 Транспортний  податок  з юридичних  осіб 25 000 25 000

18030000 Туристичний збір 400 000 400 000

18030100 Туристичний  збір , сплачений  юридичними  особами  235 000 235 000

18030200 Туристичний  збір , сплачений  фізичними  особами  165 000 165 000

18050000 Єдиний податок 20 500 000 20 500 000

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

18050400 Єдиний податок  з фізичних  осіб  10 000 000 10 000 000

18050500

Єдиний податок  з сільськогосподарських  товаровиробників , у 

яких частка  сільськогосподарського  товаровиробництва  за 

попередній  податковий  (звітний ) рік  дорівнює  або перевищує 

75 відсотків

8 500 000 8 500 000

19000000 Інші податки та збори 195 000 195 000

19010000 Екологічний збір 195 000 195 000

19010100 

Екологічний  податок , який справляється  за викиди  в 

атмосферне повітря  забруднюючих  речовин стаціонарними  

джерелами забруднення (за винятком  викидів  в атмосферне 

повітря  двоокису  вуглецю)

109 200 109 200

19010200 
Надходження від  скидів  забруднюючих  речовин безпосередньо  

у водні  об`єкти 
35 500 35 500

код бюджету

Додаток № 1

до рішення  міської ради

"Про  бюджет Лиманської  об’єднаної 

територіальної громади на 2020 рік"

Доходи  бюджету об’єднаної  територіальної громади   на 2020 рік

Спеціальний  фонд

Код
Найменування  згідно

 з Класифікацією  доходів  бюджету
Усього Загальний фонд
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19010300 

Надходження від  розміщення  відходів  у спеціально  відведених  

для цього місцях  чи на об`єктах, крім  розміщення  окремих 

видів  відходів  як вторинної  сировини  

50 300 50 300

20000000 Неподаткові  надходження 7 989 482 3 601 100 4 388 382 255 000

21000000 Доходи від власності та підприємницької діяльності 52 000 52 000

21081100 Адміністративні штрафи та інші санкції 52 000 52 000

22000000
Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної 

господарської діяльності
3 542 100 3 542 100

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 

9 300 9 300

22010300

Адміністративний  збір  за проведення державної  реєстрації  

юридичних  осіб , фізичних  осіб  – підприємців  та громадських  

формувань

42 000 42 000

22012500 Плата  за надання інших адміністративних  послуг 1 698 000 1 698 000

22012600
Адміністративний  збір  за державну реєстрацію  речових прав 

на нерухоме майно та їх обтяжень
950 000 950 000

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

4 800 4 800

22080400

Находження від орендної плати за користування цілісним 

майновим комплексом та іншим майном,що перебуває в 

комунальній власності 

38 000 38 000

22090000 Державне мито 800 000 800 000

22090100 

Державне мито, що сплачується  за місцем розгляду  та 

оформлення документів , у тому числі  за оформлення 

документів  на спадщину і дарування  

710 000 710 000

22090400 
Державне мито, пов`язане з видачею та оформленням 

закордонних  паспортів  (посвідок ) та паспортів  громадян  

України  

90 000 90 000

24000000 Інші неподаткові надходження 282 000 7 000 275 000 255 000

24060300 Інші  надходження 7 000 7 000

24062100

Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням 

законодавства про охорону навколишнього природного 

середовища внаслідок господарської та іншої діяльності 

20 000 20 000

24170000
Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури 

населеного пункту
255 000 255 000 255 000

25000000 Власні надходження бюджетних установ 4 113 382 4 113 382

25010000
Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними 

установами згідно із законодавством 
4 113 382 4 113 382

25010100
Плата  за послуги , що надаються бюджетними установами  

згідно  з їх основною діяльністю  
3 775 120 3 775 120

25010300 Плата  за оренду майна бюджетних установ  337 414 337 414

25010400
Надходження бюджетних установ від  реалізації  в 

установленому порядку  майна (крім  нерухомого майна) 
848 848

Усього доходів  (без урахування міжбюджетних трансфертів) 283 972 182 279 388 800 4 583 382 255 000

40000000 Офіційні  трансферти 97 290 970 97 290 970

41030000 Субвенції  з державного бюджету місцевим бюджетам 77 256 300 77 256 300

41033900 Освітня  субвенція  з державного  бюджету місцевим  68 672 600 68 672 600

41034200
Медична субвенція   з державного  бюджету місцевим  

бюджетам
8 583 700 8 583 700,0

41040000 Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам 16 873 806 16 873 806

41040200

Дотація  з місцевого  бюджету на здійснення  переданих  з 

державного  бюджету видатків  з утримання закладів  освіти  

та охорони  здоров`я за рахунок відповідної  додаткової  

дотації  з державного  бюджету

12 226 606 12 226 606

41040400 Інші дотації  з місцевого  бюджету 4 647 200 4 647 200

41050000 Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам 3 160 864 3 160 864

41050700

соціальної  допомоги  на дітей -сиріт  та дітей , позбавлених  

батьківського  піклування , грошового  забезпечення  батькам-

вихователям  і прийомним  батькам за надання соціальних  

послуг у дитячих  будинках сімейного  типу та прийомних  

сім'ях за принципом  «гроші  ходять за дитиною», оплату  

послуг із здійснення  патронату  над дитиною та виплату  

соціальної  допомоги  на утримання дитини в сім'ї 

патронатного  вихователя , підтримку  малих групових  

будинків  за рахунок відповідної  субвенції  з державного  

2 300 000 2 300 000

41051500

Субвенція  з місцевого  бюджету на здійснення  переданих  

видатків  у сфері охорони  здоров’я за рахунок коштів  медичної 

субвенції

286 600 286 600

41053900 Інші субвенції  з місцевого  бюджету 574 264 574 264

Х Разом доходів 381 263 152 376 679 770 4 583 382 255 000

Начальник фінансового  управління  Т.В.Пилипенко

Секретар міської ради Т.Ю.Каракуц 

Доходи  бюджету об’єднаної територіальної громади   на 2020 рік розроблено  фінансовим управлінням міської ради
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Додаток №7

до рішення міської ради

"Про  бюджет Лиманської  

об’єднаної територіальної 

громади на 2020 рік"

грн.

Код програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевого 

бюджету

Код 

ТПКВКМБ /

ТКВКБМ

Код ФКВКБ

Найменування головного розпорядника, 

відповідального виконавця, бюджетної програми 

або напряму видатків

згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Назва об’єктів Обсяг фінансування 

1000000
Відділ культури і туризму  Лиманської міської 

ради (головний розпорядник)

1 075 258

1010000
Відділ культури і туризму Лиманської  міської 

ради  (відповідальний виконавець)

1 075 258

1017361 7361 0490 Співфінансування інвестиційних проектів, що 

реалізуються за рахунок коштів державного фонду 

регіонального розвитку

Реконструкція нежитлової будівлі, адміністративного корпусу під музичну школу з 

заходами термомодернізації та благоутрієм прибудинкової території, розташованої 

за адресою: Донецька область, м. Лиман, вул. Деповська, буд.2в
1 075 258

Всього 1 075 258

Начальник фінансового управління Т.В.Пилипенко

Секретар міської ради Т.Ю.Каракуц

Перелік об'єктів , фінансування  яких у 2020 році буде здійснюватись за рахунок коштів  бюджету розвитку по ТПКВКМБ 7361 "Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок 

коштів державного фонду регіонального розвитку"

Перелік об'єктів , фінансування  яких у 2020  році буде здійснюватись за рахунок коштів  бюджету розвитку по КПКВКМБ 7361 "Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів 

державного фонду регіонального розвитку" розроблено фінансовим управлінням міської ради

05501000000

код бюджету


