
                                                                                                                                            

                                                 
 

Л Е Н І Н С Ь К А  Р А Й О Н Н А  У  М І С Т І   

Д Н І П Р О П Е Т Р О В С Ь К У  Р А Д А  

 

VІ  скликання  XХXXI сесія 

 

Р І Ш Е Н Н Я  
 

_______________  №  _______                             

 

Про бюджет району на 2015 рік 

 

Відповідно до Конституції України, керуючись законами України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», «Про Державний бюджет України 

на 2015 рік», Бюджетним кодексом України,  Ленінська районна у місті рада  

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Визначити на 2015 рік: 

 

1.1. Доходи бюджету району у місті у сумі 425625,734 тис.грн., у тому 

числі доходи загального фонду бюджету району у місті 404268,701 тис.грн., 

доходи спеціального фонду бюджету району у місті 21357,033 тис.грн., у тому 

числі бюджету розвитку – 10980,000 тис.грн. згідно з додатком 1. 

1.2. Видатки бюджету району у місті в сумі 425625,734 тис.грн., у тому 

числі видатки загального фонду бюджету району в сумі 404268,701 тис.грн. та 

видатки   спеціального  фонду  бюджету   району   в   сумі  21357,033  тис.грн.  

згідно з додатком 2. 

           Відповідно до статті 20 Бюджетного кодексу України, врахувати, що 

бюджет району у місті на 2015 рік складено без застосування програмно-

цільового методу. 

2. Визначити оборотний касовий залишок бюджетних коштів  бюджету 

району у сумі 200,0 тис.грн. 

2. Затвердити    на   2015   рік   міжбюджетні   трансферти   згідно   з     

додатком 3. 

4. Затвердити перелік об’єктів, фінансування яких буде здійснено за 

рахунок коштів бюджету розвитку міського бюджету у 2015 році, згідно з 

додатком 4. 

5. Затвердити  перелік  захищених  статей  видатків  загального  фонду 

бюджету району на 2015 рік за їх економічною структурою:  

         - оплата праці працівників бюджетних установ та закладів; 

         - нарахування на заробітну плату; 
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         - придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів; 

         - забезпечення продуктами харчування; 

         - оплата комунальних послуг та енергоносіїв; 

         - соціальне забезпечення. 

 6. Затвердити у складі видатків бюджету району кошти на реалізацію 

державних, регіональних, міських та районних галузевих програм у сумі 

18 453,025тис.грн., у тому числі видатки загального фонду бюджету району в 

сумі 7 429,761тис.грн. та  видатки спеціального фонду бюджету району в сумі 

11 023,264тис.грн.  згідно з додатком 5. 

          7. Керуючись статтями 51, 77 Бюджетного кодексу України, зобов’язати 

розпорядників коштів бюджету району у місті: 

7.1. Забезпечити 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. 

 7.2. Затвердити   ліміти   споживання   енергоносіїв   у   натуральних 

показниках для кожної бюджетної установи, виходячи з обсягів відповідних 

бюджетних асигнувань.  

 7.3. Забезпечити укладання угод по кожному виду енергоносіїв у межах 

встановлених лімітів. 

 7.4. При виконанні бюджету району забезпечити в повному обсязі 

проведення розрахунків за електричну енергію, теплову енергію, 

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

споживаються бюджетними установами, не допускаючи будь-якої 

простроченої заборгованості з їх оплати.   

8. Керуючись статтею 23 Бюджетного кодексу України, у процесі 

виконання бюджету району за обґрунтованим поданням головного 

розпорядника коштів бюджету району, дозволити фінансовому управлінню 

районної у місті ради здійснювати перерозподіл видатків у розрізі 

економічної класифікації в межах загального обсягу бюджетних призначень 

головного розпорядника коштів бюджету району окремо по загальному та 

спеціальному фондах бюджету району.  

Забороняється без внесення змін до рішення районної ради про 

бюджет району збільшення бюджетних призначень по загальному та 

спеціальному фондах бюджету району  на: 
 

- оплату праці працівників бюджетних установ і закладів за рахунок 

зменшення інших видатків; 
 

- видатки з функціонування органів місцевого самоврядування за 

рахунок зменшення видатків по інших кодах функціональної та економічної 

класифікації. 

9. Установити, що відповідно до статті 68 Бюджетного кодексу України 

до загального фонду бюджету району у місті у 2015 році зараховуються такі 

податки і збори, що стягуються з платників, які перебувають на обліку і 
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обслуговуються державною податковою інспекцією у Ленінському районі 

міста, а також ті, що зараховуються за місцем вчинення дії, крім платежів 

плати за землю: 

- податок  та збір на  доходи  фізичних  осіб  по  платниках, що 

перебувають на обліку в державній податковій інспекції у Ленінському районі 

міста;  

- державне мито, в частині що відповідно до закону зараховується до 

відповідних місцевих бюджетів; 

- адміністративні штрафи, що накладаються місцевими органами 

виконавчої влади та виконавчими органами місцевих рад або утвореними 

ними в установленому порядку адміністративними комісіями;  

- рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім 

рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів у частині 

деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування); 

- збір за місця для паркування транспортних засобів; 

- туристичний збір; 

- збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності, що 

справлявся до 1 січня 2015 року; 

- кошти від реалізації безхазяйного майна (у тому числі такого, від 

якого відмовився власник або отримувач), знахідок, спадкового майна (у разі 

відсутності спадкоємців за заповітом і за законом, усунення їх від права на 

спадкування, неприйняття ними спадщини, а також відмови від її прийняття), 

майна, одержаного територіальною громадою в порядку спадкування чи 

дарування, а також валютних цінностей і грошових коштів, власники яких 

невідомі; 

- інші надходження, передбачені законодавством. 

До бюджету району у місті зараховується 90,0 % платежів земельного 

податку та орендної плати за землю за земельні ділянки, що знаходяться на 

території району у місті, та 58,1 % податку  та збору на  доходи  фізичних  

осіб, крім платежів, які сплачуються платниками, що перебувають на обліку в 

Спеціалізованій державній податковій інспекції з обслуговування великих 

платників у м. Дніпропетровську Міжрегіонального головного управління 

Міндоходів. 

10. Джерелами формування спеціального фонду бюджету району у місті 

є власні надходження бюджетних установ і закладів, які утримуються за 

рахунок коштів бюджету району у місті. 

11. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України 

доручити виконавчому комітету Ленінської  районної у місті ради, в особі 

начальника фінансового управління Ленінської районної у місті ради, 

отримувати в Головному управлінні Державної казначейської служби України 

у Дніпропетровській області: 

- позики на покриття тимчасових касових розривів, пов’язаних із 

забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного 

бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на 
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договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами 

з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду; 

- врахувати, що у разі розміщення коштів бюджету району на депозитах 

в установах банків, обсяги тимчасових касових розривів за загальним фондом 

бюджету району не покриваються за рахунок коштів єдиного казначейського 

рахунку.  

12. Керуючись статтею 16 Бюджетного кодексу України, надати право 

начальнику фінансового управління районної у місті ради в межах  поточного 

бюджетного періоду здійснювати на конкурсних засадах розміщення 

тимчасово вільних коштів бюджету району на депозитах у банківських 

установах з подальшим поверненням  таких коштів до кінця поточного 

бюджетного періоду. 

Порядок здійснення таких операцій визначається Кабінетом Міністрів 

України. 

Відсотки за користування тимчасово вільними коштами бюджету 

району, розміщеними на депозитних рахунках у банківських установах, 

спрямовувати на проведення видатків бюджету району. 

13. Керуючись статтями 102, 103
3
, 103

4
 Бюджетного кодексу України 

надати право голові районної у місті ради, у разі отримання з інших бюджетів 

та надання з міського бюджету у  міжсесійний період цільових субвенцій та 

дотацій, розподіляти їх між головними розпорядниками коштів бюджету 

району, виходячи з фактичної потреби у коштах цільових субвенцій та 

дотацій, своїми розпорядженнями, з наступним затвердженням на сесіях  

районної у місті ради. 

З метою ефективного використання коштів субвенцій з державного 

бюджету на фінансування державних програм соціального захисту населення 

дозволити голові районної у місті ради протягом бюджетного року своїми 

розпорядженнями перерозподіляти їх річні обсяги між кодами 

функціональної, економічної класифікації, виходячи із фактично нарахованих 

обсягів відповідних пільг, субсидій та допомоги населенню і фактичної 

потреби у коштах, з наступним затвердженням на сесіях районної у місті 

ради. 

14. Надати право головним розпорядникам коштів бюджету району на 

підписання договорів на одержання субвенцій з міського бюджету та інших 

бюджетів.  

15. Додатки до цього рішення є його невід’ємною частиною. 

16. Контроль  за  виконанням  цього  рішення  покласти  на  постійну 

комісію районної у місті ради з питань соціально-економічного розвитку, 

бюджету та фінансів (Ігнатьєва Т.В.) і начальника фінансового управління    

Льошину О.М. 

 

 

Голова районної у місті ради                                                          А.М. Коваленко 

 

Вірно: завідувач загального відділу                                            О.М.Ріпна 



(тис.грн.)

1 2 3 4 5 6

10000000 Податкові надходження 128,082.300 128,082.300 0.000 0.000

11000000 Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості 79,805.100 79,805.100 0.000 0.000

11010000 Податок та збір на доходи фізичних осіб 79,805.100 79,805.100 0.000 0.000

11010100
Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів 

платника податку у вигляді заробітної плати
74,235.100 74,235.100 0.000 0.000

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

1,590.000 1,590.000 0.000 0.000

11010400
Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів 

платника податку інших ніж заробітна плата
2,480.000 2,480.000 0.000 0.000

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

річного декларування
1,465.000 1,465.000 0.000 0.000

11010900

Податок на доходи фізичних осіб із суми пенсійних виплат або щомісячного довічного 

грошового утримання, що оподатковуються відповідно до підпункту 164.2.19 пункту 164.2 

статті 164 Податкового кодексу

35.000 35.000 0.000 0.000

13000000 Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів 9.700 9.700 0.000 0.000

13010000 Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів 9.700 9.700 0.000 0.000

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)

9.700 9.700 0.000 0.000

18000000 Місцеві податки 48,267.500 48,267.500 0.000 0.000

18010000 Податок на майно 47,573.800 47,573.800 0.000 0.000

18010500 Земельний податок з юридичних осіб 17,427.760 17,427.760 0.000 0.000

18010600 Орендна плата з юридичних осіб 25,166.040 25,166.040 0.000 0.000

18010700 Земельний податок з фізичних осіб 1,640.000 1,640.000 0.000 0.000

18010900 Орендна плата з фізичних осіб 3,340.000 3,340.000 0.000 0.000

18020000 Збір за місця для паркування транспортних засобів 691.200 691.200 0.000 0.000

18020100 Збір за місця для паркування транспортних засобів, сплачений юридичними особами 236.500 236.500 0.000 0.000

18020200 Збір за місця для паркування транспортних засобів, сплачений фізичними особами 454.700 454.700 0.000 0.000

18030000 Туристичний збір 2.500 2.500 0.000 0.000

18030200 Туристичний збір, сплачений фізичними особами 2.500 2.500 0.000 0.000

20000000 Неподаткові надходження 12,169.269 1,835.500 10,333.769 0.000

21000000 Доходи від власності та підприємницької діяльності 70.600 70.600 0.000 0.000

21080000 Інші надходження 70.600 70.600 0.000 0.000

21080500 Інші надходження 24.100 24.100 0.000 0.000

21081100 Адміністративні штрафи та інші санкції 46.500 46.500 0.000 0.000

Всього
у тому числі:                                                            

бюджет розвитку

Додаток 1

до рішення ХХХХІ сесії районної у місті ради VІ скликання

      від __________________________ № _________________ 

Загальний фондКод

Доходи бюджету Ленінського району у місті на 2015 рік

Найменування згідно із класифікацією доходів бюджету Всього

Спеціальний фонд



1 2 3 4 5 6

Всього
у тому числі:                                                            

бюджет розвитку

Загальний фондКод Найменування згідно із класифікацією доходів бюджету Всього

Спеціальний фонд

22000000 Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності 1,750.000 1,750.000 0.000 0.000

22090000 Державне мито 1,750.000 1,750.000 0.000 0.000

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

за оформлення документів на спадщину і дарування
318.000 318.000 0.000 0.000

22090200 Державне мито, не віднесене до інших категорій  13.400 13.400 0.000 0.000

22090300
Державне мито за дії, пов'язані з одержанням патентів на об'єкти права інтелектуальної 

власності, підтриманням їх чинності та передаванням прав їхніми власниками  
7.400 7.400 0.000 0.000

22090400
Державне мито, пов`язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та 

паспортів громадян України
1,411.200 1,411.200 0.000 0.000

24000000 Інші неподаткові надходження 14.900 14.900 0.000 0.000

24060000 Інші надходження 14.900 14.900 0.000 0.000

24060300 Інші надходження 14.900 14.900 0.000 0.000

25000000 Власні надходження бюджетних установ 10,333.769 0.000 10,333.769 0.000

25010000
Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із 

законодавством
10,333.769 0.000 10,333.769 0.000

25010100 Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно їх основною діяльністю 10,291.049 0.000 10,291.049 0.000

25010300 Плата за оренду майна бюджетних установ 42.720 0.000 42.720 0.000

30000000 Доходи від операцій з капіталом 32.100 32.100 0.000 0.000

31000000 Надходження від продажу основного капіталу 32.100 32.100 0.000 0.000

31010000

Кошти від реалізації скарбів, майна, одержаного державою або територіальною 

громадою в порядку спадкування чи дарування, безхазяйного майна, знахідок, а також 

валютних цінностей і грошових коштів, власники яких невідомі

32.100 32.100 0.000 0.000

31010200

Кошти від реалізації безхазяйного майна, знахідок, спадкового майна, майна, одержаного 

територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, а також валютні цінності і 

грошові кошти, власники яких невідомі

32.100 32.100 0.000 0.000

РАЗОМ ДОХОДІВ 140,283.669 129,949.900 10,333.769 0.000

40000000 Офіційні трансферти 285,342.065 274,318.801 11,023.264 10,980.000

41000000 Від органів державного управління 285,342.065 274,318.801 11,023.264 10,980.000

41030000 Субвенції 285,342.065 274,318.801 11,023.264 10,980.000

41030400 Субвенція з інших бюджетів на виконання інвестиційних проектів 10,980.000 0.000 10,980.000 10,980.000

41030600

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

138,443.500 138,443.500 0.000 0.000

41030800

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 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 

38,103.800 38,103.800 0.000 0.000



1 2 3 4 5 6

Всього
у тому числі:                                                            

бюджет розвитку

Загальний фондКод Найменування згідно із класифікацією доходів бюджету Всього

Спеціальний фонд

41030900

Субвенція з  державного  бюджету місцевим бюджетам на надання пільг з послуг зв'язку,  

інших передбачених законодавством пільг (крім  пільг  на одержання ліків,   

зубопротезування,   оплату   електроенергії, природного і скрапленого газу на  побутові  

потреби,  твердого  та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і 

водовідведення,  квартирної плати (утримання будинків і споруд  та прибудинкових  

територій),  вивезення  побутового сміття та рідких нечистот),  на компенсацію втрати  

частини  доходів  у  зв'язку  з відміною   податку  з  власників  транспортних  засобів  та  

інших самохідних машин і механізмів та  відповідним  збільшенням  ставок акцизного  

податку з пального і на компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян

997.500 997.500 0.000 0.000

41031000
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій 

населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу
104.800 104.800 0.000 0.000

41033900 Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 93,503.638 93,503.638 0.000 0.000

41035000 Інші субвенції, в тому числі: 2,087.264 2,044.000 43.264 0.000

Субвенція з міського бюджету бюджету району у місті на виконання Програми надання 

послуг та інших видів допомоги соціально-незахищеним верствам населення міста 

Дніпропетровська на 2014-2018 роки

1,925.000 1,925.000 0.000 0.000

Субвенція з міського бюджету бюджету району у місті на виконання заходів Програми 

зайнятості населення по м. Дніпропетровську на 2013-2017 роки (організація проведення 

оплачуваних громадських робіт)

20.000 20.000 0.000 0.000

Субвенція з міського бюджету бюджету району у місті на виконання природоохоронних 

заходів (ліквідація стихійних сміттєзвалищ (погашення заборгованості за фактично виконані 

у 2014 році роботи))

43.264 0.000 43.264 0.000

Субвенція з міського бюджету бюджету району у місті на озеленення територій 99.000 99.000 0.000 0.000

41035800

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 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"

1,121.563 1,121.563 0.000 0.000

Всього доходів (без урахування офіційних трансфертів) 140,283.669 129,949.900 10,333.769 0.000

ВСЬОГО ДОХОДІВ 425,625.734 404,268.701 21,357.033 10,980.000

Голова районної у місті ради А.М. Коваленко



тис. грн.

оплата праці

комунальні 

послуги та 

енергоносії

оплата 

праці 

комунальні 

послуги та 

енергоносії 

бюджет 

розвитку

з них 

капітальні 

видатки за 

рахунок 

коштів, що 

передаються 

із загального 

фонду до 

бюджету 

розвитку 

(спеціальног

о фонду)

01 Ленінська районна у місті рада, всього 4859.873 4859.873 2796.990 330.463 0.000 2000.000 0.000 0.000 0.000 2000.000 2000.000 0.000 6859.873

у тому числі:

010000 Державне управління 4116.609 4116.609 2447.524 301.039 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 4116.609

010116 0111
Органи місцевого самоврядування, утримання районної у місті ради та її виконавчих органів

4116.609 4116.609 2447.524 301.039 0.000 4116.609

090000 Соціальний захист та соціальне забезпечення 540.012 540.012 349.466 29.424 0.000 0.000 0.000 0.000 540.012

091101 1040 Утримання центрів соціальних служб для  сім'ї, дітей та молоді 538.352 538.352 349.466 29.424 0.000 538.352

091102 1040 Програми i заходи центрiв соцiальних служб для  сім'ї, дітей та молодi 1.660 1.660 0.000 1.660

091103 1040 Соціальні програми і заходи державних органів у справах для молоді 58.252 58.252 0.000 58.252

110000 Культура і мистецтво 140.000 140.000 0.000 140.000

110104 0829
Видатки на заходи, передбачені державними і місцевими програмами розвитку культури і 

мистецтва 140.000 140.000 0.000 140.000

150000 Будівництво 2000.000 2000.000 2000.000 2000.000

150101 0490 Капітальні вкладення 2000.000 2000.000 2000.000 2000.000

у тому числі:

за рахунок субвенції з міського бюджету на виконання інвестиційних проектів 2000.000 2000.000 2000.000 2000.000

250000 Видатки, не віднесені до основних груп 5.000 5.000 5.000

250404 0133 Іншi видатки 5.000 5.000 5.000

10 Відділ освіти Ленінської районної у місті ради, всього 198388.389 198388.389 90608.732 52018.172 19309.197 10329.197 280.917 27.418 8980.000 8980.000 0.000 217697.586

у тому числі:

010000 Державне управління 398.505 398.505 243.256 58.529 398.505

010116 0111 Органи місцевого самоврядування, утримання апарату управління 398.505 398.505 243.256 58.529 0.000 398.505

070000 Освіта 197553.800 197553.800 90365.476 51959.643 10329.197 10329.197 280.917 27.418 0.000 0.000 0.000 207882.997

070101 0910 Дошкiльнi заклади освiти 65891.811 65891.811 29982.711 15987.668 9263.862 9263.862 73.076 9.035 75155.673

070201 0921
Загальноосвiтнi школи (в т.ч. школа-дитячий садок, інтернат при школі), спецiалiзованi школи, 

ліцеї,  гiмназiї, колегіуми 120849.350 120849.350 54181.905 34019.509 802.458 802.458 25.902 3.684 0.000 121651.808

у тому числі:

 субвенція  бюджетам районів у місті за рахунок коштів освітньої субвенції з державного 

бюджету місцевим  бюджетам 92666.620 92666.620 50062.054 14830.976 0.000 92666.620

070202 0921 Вечiрні (змінні) школи 1084.551 1084.551 614.100 230.416 0.000 1084.551

у тому числі:

 субвенція  бюджетам районів у місті за рахунок коштів освітньої субвенції з державного 

бюджету місцевим  бюджетам 837.018 837.018 595.952 24.735

070401 0960 Позашкiльнi заклади освiти, заходи iз позашкiльної роботи з дiтьми 3740.466 3740.466 2186.907 728.304 262.877 262.877 181.939 14.699 4003.343

070802 0990 Методична робота, iншi заходи у сфері народної освiти 410.113 410.113 255.601 54.729 0.000 410.113

070803 0990 Служби технiчного нагляду за будiвництвом i капiтальним ремонтом 584.757 584.757 334.142 58.121 0.000 584.757

070804 0990 Централiзованi бухгалтерiї обласних, міських, районних відділів освіти 2473.465 2473.465 1600.700 110.211 0.000 2473.465

070806 0990 Iншi заклади освiти 2452.317 2452.317 1209.410 770.685 0.000 2452.317

070808 0990
Допомога дітям - сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 

18 років 66.970 66.970 0.000 66.970

090000 Соціальний захист та соціальне забезпечення 436.084 436.084 0.000 436.084

091108 1040

Заходи з оздоровлення та відпочинку дітей, крім заходів з оздоровлення дітей, що 

здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи 436.084 436.084 0.000 436.084

150000 Будівництво, всього 8980.000 8980.000 8980.000 8980.000

150101 0490 Капітальні вкладення 8980.000 8980.000 8980.000 8980.000

у тому числі:

за рахунок субвенції бюджетам районів у місті на виконання інвестиційних проектів 8980.000 8980.000 8980.000 8980.000

15 Управління праці та соцзахисту населення Ленінської районної у місті ради, 

всього 196521.042 196521.042 8908.515 692.668 4.572 4.572 3.000 0.000 0.000 0.000 0.000 196525.614

у тому числі:

010000 Державне управління 5371.140 5371.140 3658.941 244.796 0.000 0.000 5371.140

010116 0111 Органи місцевого самоврядування, утримання апарату управління 5371.140 5371.140 3658.941 244.796 0.000 5371.140

070000 Освіта 1121.563 1121.563 0.000 1121.563

070303 0910 Дитячі будинки ( в т.ч сімейного типу, прийомні сім"ї) 1121.563 1121.563 0.000 1121.563

у тому числі:

за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення виплат 

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" 1121.563 1121.563 0.000 1121.563

090000 Соціальний захист та соціальне забезпечення 188083.339 188083.339 5234.900 447.872 0.000 4.572 4.572 3.000 0.000 0.000 0.000 0.000 188087.911

Розподіл видатків  бюджету району у місті  на 2015 рік 
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Додаток 2

до рішення XХXXІ сесії  Ленінської районної  у місті ради VI скликання
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Спеціальний фонд
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та 
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ня 

місцевого 

бюджету

Найменування згідно з типовою/тимчасовою класифікацією видатків та кредитування 
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споживання
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видатки 

розвитку

Загальний фонд

Разом
Всього

з них 

видатки 

споживання 

090201 1030

Пільги ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус 

ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", особам, які мають особливі заслуги перед 

Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі 

заслуги перед Батьківщиною, дітям війни, особам, які мають особливі трудові заслуги перед 

Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі 

трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань та реабілітованим 

громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами, на житлово-

комунальні послуги 23927.200 23927.200 0.000 23927.200

у тому числі:

за рахунок субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 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 23927.200 23927.200 0.000 23927.200

090202 1030

Пільги ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус 

ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", особам, які мають особливі заслуги перед 

Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі 

заслуги перед Батьківщиною, особам, які мають особливі трудові заслуги перед 

Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі 

трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань на придбання 

твердого палива та скрапленого газу 43.724 43.724 0.000 43.724

у тому числі: 0.000 0.000

за рахунок субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових 

субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого 

газу 43.724 43.724 0.000 43.724

090203 1030

Інші пільги ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України "Про 

статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", особам, які мають особливі заслуги 

перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають 

особливі заслуги перед Батьківщиною, ветеранам праці, особам, які мають особливі трудові 

заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають 

особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань та 

реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами 97.627 97.627 0.000 97.627

у тому числі: 0.000

за рахунок субвенція з державного бюджету  місцевим бюджетам на надання пільг з послуг 

зв'язку та інших передбачених законодавством пільг, в тому числі компенсації втрати частини 

доходів у зв'язку з відміною податку з власників транспортних засобів та відповідним 

збільшенням ставок акцизного податку з пального для фізичних осіб (крім пільг на одержання 

ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові 

потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і 

водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), 

вивезення побутового сміття та рідких нечистот) та  компенсацію за пільговий проїзд окремих 

категорій громадян 97.627 97.627 0.000 97.627

1030

Пільги ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам 

податкової міліції, ветеранам державної пожежної охорони, ветеранам Державної кримінально-

виконавчої служби, ветеранам служби цивільного захисту, ветеранам Державної служби 

спеціального зв'язку та захисту інформації України, вдовам (вдівцям) померлих (загиблих) 

ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів податкової міліції, 

ветеранів державної пожежної охорони, ветеранів Державної кримінально-виконавчої служби, 

ветеранів служби цивільного захисту та ветеранів Державної служби спеціального зв'язку та 

захисту інформації України; звільненим зі служби за віком, через хворобу або за вислугою 

років військовослужбовцям Служби безпеки України, працівникам міліції, особам 

начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-

виконавчої системи; особам, звільненим із служби цивільного захисту за віком, через хворобу 

або за вислугою років, та які стали інвалідами під час виконання службових обов’язків; 

пенсіонерам з числа слідчих прокуратури; дітям (до досягнення 

повноліття) працівників міліції, осіб начальницького складу податкової міліції, рядового і 

начальницького складу кримінально-виконавчої системи, загиблих або померлих у зв'язку з 

виконанням службових обов'язків, непрацездатним членам сімей, які перебували на їх 

утриманні; звільненим з військової служби особам, які стали інвалідами під час проходження 

військової служби; батькам та членам сімей військовослужбовців, військовослужбовців 

Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, які загинули (померли) 

або пропали безвісти під час проходження військової служби;  батькам та членам сімей осіб 

рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, які загинули (померли) або 

зникли безвісти під час виконання службових обов’язків на житлово-комунальні послуги

у тому числі: 0.000

3220.6000.0003220.6003220.600

090204
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споживання 

за рахунок субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 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 3220.600 3220.600 0.000 3220.600

090207 1070

Пільги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам 

(чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов'язана з 

Чорнобильською катастрофою, на житлово-комунальні послуги 1648.100 1648.100 0.000 1648.100

у тому числі: 0.000

за рахунок субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 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 1648.100 1648.100 0.000 1648.100

090208 1070

Пільги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам 

(чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов'язана з 

Чорнобильською катастрофою, на придбання твердого палива 1.332 1.332 0.000 1.332

у тому числі:

за рахунок субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових 

субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого 

газу 1.332 1.332 0.000 1.332

090209 1070

Інші пільги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам 

(чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов'язана з 

Чорнобильською катастрофою 28.566 28.566 0.000 28.566

у тому числі:

за рахунок субвенція з державного бюджету  місцевим бюджетам на надання пільг з послуг 

зв'язку та інших передбачених законодавством пільг, в тому числі компенсації втрати частини 

доходів у зв'язку з відміною податку з власників транспортних засобів та відповідним 

збільшенням ставок акцизного податку з пального для фізичних осіб (крім пільг на одержання 

ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові 

потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і 

водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), 

вивезення побутового сміття та рідких нечистот) та  компенсацію за пільговий проїзд окремих 

категорій громадян 28.566 28.566 0.000 28.566

090214 1070 Пільги окремим категоріям громадян з послуг зв'язку 871.307 871.307 0.000 871.307

у тому числі:

за рахунок субвенція з державного бюджету  місцевим бюджетам на надання пільг з послуг 

зв'язку та інших передбачених законодавством пільг, в тому числі компенсації втрати частини 

доходів у зв'язку з відміною податку з власників транспортних засобів та відповідним 

збільшенням ставок акцизного податку з пального для фізичних осіб (крім пільг на одержання 

ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові 

потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і 

водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), 

вивезення побутового сміття та рідких нечистот) та  компенсацію за пільговий проїзд окремих 

категорій громадян 871.307 871.307 0.000 871.307

090215 1070

Пільги багатодітним сім’ям, дитячим будинкам сімейного типу та прийомним сім’ям, в яких не 

менше року проживають відповідно троє або більше дітей, а також сім’ям (крім багатодітних 

сімей), в яких не менше року проживають троє і більше дітей, враховуючи тих, над якими 

встановлено опіку чи піклування, на житлово-комунальні послуги 1828.900 1828.900 0.000 1828.900

у тому числі:

за рахунок субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 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 1828.900 1828.900 0.000 1828.900

090216 1070

Пільги багатодітним сім’ям, дитячим будинкам сімейного типу та прийомним сім’ям, в яких не 

менше року проживають відповідно троє або більше дітей, а також сім’ям (крім багатодітних 

сімей), в яких не менше року проживають троє і більше дітей, враховуючи тих, над якими 

встановлено опіку чи піклування, на придбання твердого палива та скрапленого газу 11.582 11.582 0.000 11.582

у тому числі: 0.000

за рахунок субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових 

субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого 

газу 11.582 11.582 0.000 11.582

090302 1040 Допомога у зв'язку з вагітністю і пологами 1510.500 1510.500 0.000 1510.500

у тому числі:

за рахунок субвенції  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 1510.500 1510.500 0.000 1510.500

090303 1040 Допомога до досягнення дитиною трирічного віку 1856.460 1856.460 0.000 1856.460
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у тому числі:

за рахунок субвенції  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 1856.460 1856.460 0.000 1856.460

090304 1040 Допомога при народженні дитини 80025.140 80025.140 80025.140

у тому числі:

за рахунок субвенції  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 80025.140 80025.140 0.000 80025.140

090305 1040 Допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування 5665.000 5665.000 0.000 5665.000

у тому числі:

за рахунок субвенції  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 5665.000 5665.000 0.000 5665.000

090306 1040 Допомога на дітей одиноким матерям 16001.000 16001.000 0.000 16001.000

у тому числі:

за рахунок субвенції  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 16001.000 16001.000 0.000 16001.000

090307 1040 Тимчасова державна допомога дітям 1506.900 1506.900 0.000 1506.900

у тому числі:

за рахунок субвенції  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 1506.900 1506.900 0.000 1506.900

090308 1040 Допомога при усиновлені дитини 247.680 247.680 0.000 247.680

у тому числі:

за рахунок субвенції  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 247.680 247.680 0.000 247.680

090401 1040 Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім'ям 11702.400 11702.400 0.000 11702.400

у тому числі:

за рахунок субвенції  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 11702.400 11702.400 0.000 11702.400
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комунальні 

послуги та 

енергоносії 

бюджет 

розвитку

з них 

капітальні 

видатки за 

рахунок 

коштів, що 

передаються 

із загального 

фонду до 

бюджету 

розвитку 

(спеціальног

о фонду)

Спеціальний фонд

Код 

тимчасової 

класифікац

ії видатків 

та 

кредитуван

ня 

місцевого 

бюджету

Найменування згідно з типовою/тимчасовою класифікацією видатків та кредитування 

місцевого бюджету
видатки 

споживання

Код 

функціона

льної 

класифіка

ції 

видатків 

та 

кредитува

ння 

бюджету

Всього

з них 
з них 

видатки 

розвитку   

видатки 

розвитку

Загальний фонд

Разом
Всього

з них 

видатки 

споживання 

090405 1060
Субсидії населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг 7080.600 7080.600 0.000 7080.600

у тому числі:

за рахунок субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 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 7080.600 7080.600 0.000 7080.600

090406 1060
Субсидії населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного 

побутового палиава і скрапленого газу 43.550 43.550 0.000 43.55000

у тому числі:

за рахунок субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових 

субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого 

газу 43.550 43.550 0.000 43.55000

090407 1060
Компенсація населенню додаткових витрат на оплату послуг газопостачання, центрального 

опалення та централізованого постачання гарячої води 398.400 398.400 0.000 398.400

у тому числі:

за рахунок субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 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 398.400 398.400 0.000 398.400

090412 1090 Інші видатки на соціальний захист населення 1970.231 1970.231 0.000 1970.231

090413 1010 Допомога на догляд за інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу 2905.820 2905.820 0.000 2905.820

у тому числі:

за рахунок субвенції  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 2905.820 2905.820 0.000 2905.820

090414 1060

Компенсація особам, які згідно із статтями 43 та 48 Гірничого закону України мають право на 

безоплатне отримання вугілля на побутові потреби, але проживають у будинках, що мають 

центральне опалення 4.612 4.612 0.000 4.61200

у тому числі: 0.00000

за рахунок субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових 

субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого 

газу 4.612 4.612 0.000 4.61200

091204 1020 Територiальнi центри  соцiального обслуговування (надання соціальних послуг) 7893.675 7893.675 5234.900 447.872 4.572 4.572 3.000 7898.247

091205 1010

Виплати грошової компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам 

похилого віку, інвалідам, дітям - інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і 

потребують сторонньої допомоги 444.982 444.982 0.000 444.982

091209 1030 Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів 124.851 124.851 0.000 124.851

091300 1010 Державна соціальна допомога інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам 17022.600 17022.600 0.000 17022.600

у тому числі:

за рахунок субвенції  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 17022.600 17022.600 0.000 17022.600

250000 Видатки, не віднесені до основних груп 1945.000 1945.000 14.674 0.000 0.000 0.000 1945.000

250404 0133 Іншi видатки 1945.000 1945.000 14.674 0.000 1945.000

у тому числі:

за рахунок субвенції  з міського бюджету на виконання Програми надання послуг та інших 

видів допомоги соціально-незахищеним верствам населення  міста Дніпропетровська на  2014-

2018 роки 1925.000 1925.000

за рахунок субвенції з міського бюджету на виконання Програми зайнятості населення по м. 

Дніпропетровську на 2013-2017 роки (організація проведення оплачуваних громадських робіт) 20.000 20.000 14.674 0.000 20.000

20 Управління - служба у справах дітей Ленінської районної у місті ради, всього  

1143.975 1143.975 318.555 39.534 0.000 1143.975

у тому числі:
010000 Державне управління 475.959 475.959 318.555 39.534 0.000 475.959

010116 0111  Органи місцевого самоврядування, утримання апарату управління 475.959 475.959 318.555 39.534 0.000 475.959

090000 Соціальний захист та соціальне забезпечення 668.016 668.016 0.000 668.016

090802 1040 Інші програми соціального захисту дітей 6.608 6.608 0.000 6.608



оплата праці

комунальні 

послуги та 

енергоносії

оплата 

праці 

комунальні 

послуги та 

енергоносії 

бюджет 

розвитку

з них 

капітальні 

видатки за 

рахунок 

коштів, що 

передаються 

із загального 

фонду до 

бюджету 

розвитку 

(спеціальног

о фонду)

Спеціальний фонд

Код 

тимчасової 

класифікац

ії видатків 

та 

кредитуван

ня 

місцевого 

бюджету

Найменування згідно з типовою/тимчасовою класифікацією видатків та кредитування 

місцевого бюджету
видатки 

споживання

Код 

функціона

льної 

класифіка

ції 

видатків 

та 

кредитува

ння 

бюджету

Всього

з них 
з них 

видатки 

розвитку   

видатки 

розвитку

Загальний фонд

Разом
Всього

з них 

видатки 

споживання 

091108 1040

Заходи з оздоровлення та відпочинку дітей, крім заходів з оздоровлення дітей, що 

здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи 661.408 661.408 0.000 661.408

41 Управління з питань економічного розвитку, комунального господарства та 

самоврядного контролю, всього 2527.651 2527.651 534.997 139.603 43.264 43.264 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 2570.915

у тому числі:
010000 Державне управління 891.966 891.966 534.997 40.603 0.000 891.966

010116 0111 Органи місцевого самоврядування, утримання апарату управління 891.966 891.966 534.997 40.603 0.000 891.966

100000 Житлово-комунальне господарство 1536.685 1536.685 0.000 1536.685

100203 0620 Благоустрiй мiст, сіл, селищ 1536.685 1536.685 99.000 0.000 1536.685

240000 Цільові фонди 99.000 99.000 43.264 43.264 142.264

240601 0511 Охорона та раціональне використання природних ресурсів 99.000 99.000 99.000

у тому числі:

за рахунок субвенції з міського бюджету на озеленення територій 99.000 99.000 99.000

240602 0512 Утилізація відходів 43.264 43.264 43.264

у тому числі:

за рахунок субвенції з міського бюджету на виконання природоохоронних заходів (ліквідацію 

стихійних сміттєзвалищ (погашення заборгованості за фактично виконані у 2014 році роботи)) 43.264 43.264 43.264

75 Фінансове управління Ленінської районної у місті ради 827.771 827.771 548.514 36.887 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 827.771

010000 Державне управління 827.771 827.771 548.514 36.887 0.000 827.771

010116 0111  Органи місцевого самоврядування, утримання апарату управління 827.771 827.771 548.514 36.887 0.000 827.771

ВСЬОГО ВИДАТКІВ 404268.701 404268.701 103716.303 53257.327 21357.033 10377.033 283.917 27.418 10980.000 10980.000 0.000 425625.734

410306 138443.500 138443.500 0.000

410308 38103.800 38103.800 0.000

410309 997.500 997.500 0.000

410310 104.800 104.800 0.000

Голова районної у місті ради А.М.Коваленко



Додаток 3 

до рішення ХХХХІ сесії районної у місті ради VІ скликання  

від __________________________ № _________________ 

Міжбюджетнітрансферти з державного та міського бюджетівбюджету Ленінського району умісті на 2015 рік 

тис.грн.  

Назва місцевого 

бюджету 

адміністративно-

територіальної 

одиниці 

Субвенції загального фонду: 
 

 

 

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 

 

КДБ410306 

Субвенція з 

державного 

бюджету місцевим 

бюджетам 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 

 

КДБ410308 

Субвенція з  державного  

бюджету місцевим 

бюджетам на надання пільг 

з послуг зв'язку,  інших 

передбачених 

законодавством пільг (крім  

пільг  на одержання ліків,   

зубопротезування,   оплату   

електроенергії, природного 

і скрапленого газу на  

побутові  потреби,  

твердого  та рідкого 

пічного побутового палива, 

послуг тепло-, 

водопостачання і 

водовідведення,  

квартирної плати 

(утримання будинків і 

споруд  та прибудинкових  

територій),  вивезення  

побутового сміття та 

рідких нечистот),  на 

компенсацію втрати  

частини  доходів  у  зв'язку  

з відміною   податку  з  

власників  транспортних  

засобів  та  інших 

самохідних машин і 

механізмів та  відповідним  

збільшенням  ставок 

акцизного  податку з 

пального і на 

компенсацію за пільговий 

проїзд окремих категорій 

громадян 

 

КДБ410309 

Субвенція з 

державного 

бюджету 

місцевим 

бюджетам на 

надання пільг та 

житлових 

субсидій 

населенню на 

придбання 

твердого та 

рідкого пічного 

побутового 

палива і 

скрапленого 

газу 

 

КДБ410310 

Освітня 

субвенція з 

державного 

бюджету 

місцевим 

бюджетам 

 

КДБ410339 

Субвенція з державного 

бюджету місцевим 

бюджетам 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" 

 

КДБ410358 

Субвенція з 

міського 

бюджету 

бюджету району 

у місті на 

виконання 

Програми 

надання послуг 

та інших видів 

допомоги 

соціально-

незахищеним 

верствам 

населення міста 

Дніпропетровсь

ка на 2014-2018 

роки 

 

КДБ410350 

Субвенція з 

міського 

бюджету 

бюджету району 

у місті на 

виконання 

заходів 

Програми 

зайнятості 

населення по м. 

Дніпропетровськ

у на 2013-2017 

роки (організація 

проведення 

оплачуваних 

громадських 

робіт) 

 

КДБ410350 

Субвенція 

з міського 

бюджету 

бюджету 

району у 

місті на 

озеленення 

територій 

 

КДБ410350 

Бюджет 

Ленінського району 

у місті 

138443,500 38103.800 997,500 104,800 93503,638 1121,563   1 925,000 20,000 99,000 

 

 



Назва місцевого 

бюджету 

адміністративно-

територіальноїодиниці 

Субвенції спеціального фонду: 

 

Разом 

 

Субвенція з 

міського 

бюджету 

бюджету 

району у місті 

на виконання 

природоохоро

нних заходів 

(ліквідація 

стихійних 

сміттєзвалищ 

(погашення 

заборгованості 

за фактично 

виконані у 

2014 році 

роботи)) 

 

КДБ 410350 

Субвенція з 

міського бюджету 

на виконання 

інвестиційних 

проектів 

 

КДБ 410304 

    

Бюджет Ленінського району 

у місті 

43,264 10 980,000     285 342,065 

 

 

 

Голова районної у місті ради             А.М.Коваленко 



тис.грн.

01      Ленінська районна у місті рада Всього у т.ч. по об'єктах: 2,000.00000

150101 0490

Субвенція іншим бюджетам на виконання

інвестиційних проектів

Будівництво водогону по вул. Доблесній в сел. Сухачівка-

Діївка м. Дніпропетровськ 2,000.000

10       Відділ освіти Ленінської районної у 

місті ради 8,980.000

150101 0490

Субвенція іншим бюджетам на виконання

інвестиційних проектів

Проектування та реконструкція спорткомплексу у КЗО

ССЗШ № 141, вул. Моніторна, 3
4,000.000

Проектування та реконструкція приміщень у КЗО НВК №

103 ДМР, вул. Нарвська, 169
1,700.000

Проектування та реконструкція будівлі КЗО ДНЗ №

390 ДМР, провулок Штурманський, 3 (проект)
280.000

Проектування та реконструкція в частині

термомодернізації будівлі у КЗО СЗШ № 72 ДМР,

вул. Жовтенят, 42-А

3,000.000

В С Ь О Г О 0.000 0.000 0.000 10,980.000

А.М.КоваленкоГолова районної у місті ради

Загальний 

обсяг 

фінансування 

будівництва

Відсоток 

завершеності 

будівництва 

об'єкту на 

майбутні 

роки

Всього видатків 

на завершення 

будівництва, 

освоєння об'єктів 

на майбутні роки

Разом 

видатків на 

поточний рік

Код тимчасової 

класи-фікації 

видатків та 

креди-тування 

місцевого 

бюджету

Код 

функціональ-

ної класи-

фікації 

видатків та 

креди-тування 

бюджету

Назва об'єктів відповідно до проектно-кошторисної 

документації

Найменування згідно з типовою 

відомчою/типовою програмною/тимчасовою 

класифікацією видатків та кредитування 

місцевого бюджету

Додаток 4

Перелік об'єктів, 

видатки на які у 2015 році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку

    від   ___________________       №  ______________   

до рішення XXXXI сесії Ленінської районної у місті ради VI скликання



тис.грн.

Загальний 

фонд

Спеціальний 

фонд
Разом

Сума, тис.грн. Сума, тис.грн. Сума, тис.грн.

01 Ленінська районна у місті рада 204.91200 2,000.00000 2,204.91200 ########

091102 1040

Програми і заходи центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та 

молоді 
Районна Програма "Молодь Ленінського району" 2013-2017 роки

1.66000 1.66000

091103 1040
Програми і заходи державних органів у справах молоді Районна Програма "Молодь Ленінського району" 2013-2017 роки

58.252 58.2520

110104 0829

Видатки на заходи, передбачені державними і місцевими 

програмами розвитку культури і мистецтва 

Програма основних щорічних масових заходів у Ленінському районі на 2011-2015 

роки 140.00000 140.00000

150101 0490 Капітальні вкладення
Програма економічного і соціального розвитку міста на 2015 рік

2,000.000 2,000.000

250404 0133 Інші видатки

Комплексна програма профілактики злочинності в Ленінському районі на 2012-

2015 роки 5.000 5.000

10 Відділ освіти Ленінської районної у місті ради
436.08400 8,980.00000 9,416.08400 436.084

091108 1040

Заходи з оздоровлення та відпочинку дітей, крім заходів з 

оздоровлення дітей, що здійснюється за рахунок коштів на 

оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи 

Програма оздоровлення та відпочинку дітей у м.Дніпропетровську на 2013-2017 

роки

436.084 436.084

150101 0490 Капітальні вкладення
Програма економічного і соціального розвитку міста на 2015 рік

8,980.000 8,980.000

15 Управління праці та соціального захисту населення
4,485.0640 0.0000 4,485.0640 2,540.064

Додаток 5

Перелік місцевих (регіональних) програм,  які фінансуватимуться за рахунок коштів місцевого бюджету у 2015 році

до рішення XХXXІ сесії  Ленінської районної  у місті ради VI скликання

    від   ___________________№  ______________   

Код 

тимчасової 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевого 

бюджету

Найменування згідно з типовою відомчою/тимчасовою 

класифікацією видатків та кредитування місцевого 

бюджету

Код 

функціональн

ої 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Найменування місцевої (регіональної) програми



Загальний 

фонд

Спеціальний 

фонд
Разом

Сума, тис.грн. Сума, тис.грн. Сума, тис.грн.

Код 

тимчасової 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевого 

бюджету

Найменування згідно з типовою відомчою/тимчасовою 

класифікацією видатків та кредитування місцевого 

бюджету

Код 

функціональн

ої 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Найменування місцевої (регіональної) програми

090412 1090
Інші видатки на соціальний захист населення 

Комплексна програма соціального захисту ветеранів війни та праці Ленінського 

району "Ветеран" на 2013-2017 роки 175.11800 175.11800

Програма взаємодії виконавчих органів районної у місті ради з органами 

самоорганізації населення на 2012-2015 роки. 212.000 212.000

Програма надання послуг та інших видів допомоги соціально незахищеним 

верствам населення Ленінського району на 2014-2018 роки 397.13300 397.13300

Комплексна програма соціального захисту громадян Ленінського району 

м.Дніпропетровська, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, на 

2014-2016 роки 177.98000 177.98000

Комплексна програма соціального захисту інвалідів Ленінського району 

"Турбота"на 2013-2017 рр 1,008.00000 1,008.00000

091205 1010

Виплати грошової компенсації фізичним особам, які надають 

соцпослуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-

інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і 

потребують сторонньої допомоги 

Комплексна програма соціального захисту інвалідів Ленінського району 

"Турбота"на 2013-2017 рр

444.982 444.982

091209 1030

Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і 

ветеранів

Комплексна програма соціального захисту ветеранів війни та праці Ленінського 

району "Ветеран" на 2013-2017 роки 124.851 124.851

250404 0133
Інші видатки

Програма зайнятості населення по м.Дніпропетровську на 2013-2017 роки  (організація 

проведення оплачувальних громадських робіт) 20.000 20.00000

Програма надання послуг та інших видів допомоги соціально незахищеним 

верствам населення міста Дніпропетровська на 2014-2018 роки 1,925.000 1,925.00000

20 Управління-служба у справах дітей 668.016 0.000 668.016 668.016

090802 1040 Соціальний захист неповнолітніх

Програма "Соціального захисту дітей та розвитку сімейних форм виховання дітей-

сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування у Ленінському районі 

м.Дніпропетровська на 2011-2015 роки" 6.608 6.608

091108 1040

Заходи з оздоровлення та відпочинку дітей, крім заходів з 

оздоровлення дітей, що здійснюється за рахунок коштів на 

оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи 

Програма оздоровлення та відпочинку дітей у м.Дніпропетровську на 2013-2017 

роки

661.408 661.408

41 Управління з питань економічного розвитку, 

комунального господарства та самоврядного 

контролю 1,635.68500 43.26400 1,678.94900 1,635.685

100203 0620
Благоустрій міст, сіл, селищ

Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства міста 

Дніпропетровська на 2008-2015 роки 1,536.68500 1,536.68500

240601 0511 Охорона та раціональне використання природних ресурсів Програма економічного і соціального розвитку міста на 2015 рік 99.000 99.0000

240602 0512

Утилізація відходів
Комплексна програма охорони навколишнього природного середовища 

м.Дніпропетровська на 2011-2015 рр. (погашення кредиторської заборгованості за 

фактично виконані у 2014 році роботи) 43.264 43.26400

Всього видатків: 7,429.76100 11,023.26400 18,453.02500

Голова районної у місті ради А.М.Коваленко

-7429.76100 -11023.26400 -18,453.02500

0.00000

5,504.76100

-1,925.00000



тис.грн.

Загальний 

фонд

Спеціальний 

фонд
Разом

Сума, тис.грн. Сума, тис.грн. Сума, тис.грн.

01 Ленінська районна у місті рада 0.00000 0.00000 0.00000 ########

091102 1040

Програми і заходи центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та 

молоді 
Районна Програма "Молодь Ленінського району" 2013-2017 роки

0.00000

091103 1040
Програми і заходи державних органів у справах молоді Районна Програма "Молодь Ленінського району" 2013-2017 роки

0.0000

100101 0610
Житлово-експлуатаційне господарство 

Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства міста 

Дніпропетровська на 2008-2015 роки 0.000

110104 0829

Видатки на заходи, передбачені державними і місцевими 

програмами розвитку культури і мистецтва 

Програма основних щорічних масових заходів у Ленінському районі на 2011-2015 

роки 0.00000

150101 0490 Капітальні вкладення
Програма економічного і соціального розвитку міста на 2015 рік

0.000

250404 0133 Інші видатки

Комплексна програма профілактики злочинності в Ленінському районі на 2012-2015 

роки 0.000

10 Відділ освіти Ленінської районної у місті ради
0.00000 0.00000 0.00000 0.000

70101 0910
Дошкільні заклади освіти Програма розвитку дошкільної освіти у місті Дніпропетровську на 2013-2017 роки

0.000

70201 0921

Загальноосвітні школи (в т. ч. школа-дитячий садок, інтернат 

при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми 

Програма розвитку загальної середньої освіти у м.Дніпропетровська на 2013-2017 

роки 0.000

70401 0960

Позашкільні заклади освіти, заходи із позашкільної роботи з 

дітьми
Програма розвитку позашкільної освіти у м.Дніпропетровську на 2015-2017 роки

0.000

091108 1040

Заходи з оздоровлення та відпочинку дітей, крім заходів з 

оздоровлення дітей, що здійснюється за рахунок коштів на 

оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи 

Програма оздоровлення та відпочинку дітей у м.Дніпропетровську на 2013-2017 

роки

0.000

150101 0490 Капітальні вкладення
Програма економічного і соціального розвитку міста на 2015 рік

0.000

180107 0470
Фінансування енергозберігаючих заходів

Цільова програма з енергозбереження та енергоефективності м.Дніпропетровська 

на 2013-2016 роки 0.0000

15 Управління праці та соціального захисту населення
0.0000 0.0000 0.00000 0.000

Код 

тимчасової 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевого 

бюджету

Найменування згідно з типовою відомчою/тимчасовою 

класифікацією видатків та кредитування місцевого 

бюджету

Код 

функціональн

ої 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Найменування місцевої (регіональної) програми

до рішення міської ради

Додаток 5

"Про бюджет району на 2015 рік"

Перелік місцевих (регіональних) програм,  які фінансуватимуться за рахунок коштів місцевого бюджету у 2015 році



Загальний 

фонд

Спеціальний 

фонд
Разом

Сума, тис.грн. Сума, тис.грн. Сума, тис.грн.

Код 

тимчасової 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевого 

бюджету

Найменування згідно з типовою відомчою/тимчасовою 

класифікацією видатків та кредитування місцевого 

бюджету

Код 

функціональн

ої 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Найменування місцевої (регіональної) програми

090412 1090
Інші видатки на соціальний захист населення 

Комплексна програма соціального захисту ветеранів війни та праці Ленінського 

району "Ветеран" на 2013-2017 роки 0.00000

Програма взаємодії виконавчих органів районної у місті ради з органами 

самоорганізації населення на 2012-2015 роки. 0.000

Програма надання послуг та інших видів допомоги соціально незахищеним 

верствам населення Ленінського району на 2014-2018 роки 0.00000

Комплексна програма соціального захисту громадян Ленінського району 

м.Дніпропетровська, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, на 

2014-2016 роки 0.00000

Комплексна програма соціального захисту інвалідів Ленінського району 

"Турбота"на 2013-2017 рр 0.00000

091205 1010

Виплати грошової компенсації фізичним особам, які надають 

соцпослуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-

інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і 

потребують сторонньої допомоги 

Комплексна програма соціального захисту інвалідів Ленінського району 

"Турбота"на 2013-2017 рр

0.000

091209 1030

Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і 

ветеранів

Комплексна програма соціального захисту ветеранів війни та праці Ленінського 

району "Ветеран" на 2013-2017 роки 0.000

250404 0133
Інші видатки

Програма зайнятості населення по м.Дніпропетровську на 2013-2017 роки  (організація 

проведення оплачувальних громадських робіт) 0.00000

20 Управління-служба у справах дітей 0.000 0.000 0.000 0.000

090802 1040 Соціальний захист неповнолітніх

Програма "Соціального захисту дітей та розвитку сімейних форм виховання дітей-

сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування у Ленінському районі 

м.Дніпропетровська на 2011-2015 роки" 0.000

091108 1040

Заходи з оздоровлення та відпочинку дітей, крім заходів з 

оздоровлення дітей, що здійснюється за рахунок коштів на 

оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи 

Програма оздоровлення та відпочинку дітей у м.Дніпропетровську на 2013-2017 

роки

0.000

41 Управління з питань економічного розвитку, 

комунального господарства та самоврядного 

контролю 0.00000 0.00000 0.00000 0.000

100203 0620
Благоустрій міст, сіл, селищ

Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства міста 

Дніпропетровська на 2008-2015 роки 0.00000

240602 0512
Утилізація відходів Комплексна програма охорони навколишнього природного середовища 

м.Дніпропетровська на 2011-2015 рр. 0.00000

Всього видатків: 0.00000 0.00000 0.00000

Голова районної у місті ради А.М.Коваленко

0.00000 0.00000 0.00000

0.00000

0.00000

0.00000



            Додаток  6

тис.грн.

Разом
в тому числі 

бюджет розвитку

200000 Внутрішнє фінансування 4523.72518 0.00000 4523.72518

208000
Фінансування за рахунок зміни залишків

коштів місцевих бюджетів
4523.72518 0.00000 0.00000 4523.72518

208100 На початок періоду 4723.72518 4723.72518

208200 На кінець періоду 200.00000 200.00000

600000 Фінансування за активними операціями 4523.72518 4523.72518

602000 Зміни обсягів готівкових коштів 4523.72518 0.00000 0.00000 4523.72518

602100 На початок періоду 4723.72518 4723.72518

602200 На кінець періоду 200.00000 200.000

Всього за типом боргового зобов'язання 0.00000 0.00000 0.00000

Голова районної у місті ради А.М.Коваленко

до рішення XXXXI сесії Ленінської районної у місті ради VI скликання

Джерела фінансування   бюджету району  на 2015 рік

Спеціальний фонд

РазомКод Назва Загальний фонд

    від   ___________________       №  ______________   


