
                 

           ПРО 

ЧЕЧЕЛІВСЬКА 

РАЙОННА  У  МІСТІ  ДНІПРІ  РАДА 
 

VII СКЛИКАННЯ 
XXIV СЕСІЯ 

 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

 19.12.2018                                                 м. Дніпро                                          № 204/18  

 

Про бюджет Чечелівського 

району на 2019 рік 

 

 Відповідно до Конституції України, керуючись Законом України                   

«Про місцеве самоврядування в Україні», Бюджетним кодексом України, 

рішенням Дніпровської міської ради від 05.12.2018 № 4/38 «Про міський 

бюджет на 2019 рік», Чечелівська районна у місті рада  

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Визначити на 2019 рік: 

 

1.1. Доходи бюджету району у сумі 206 791,944 тис. грн., у тому числі 

доходи загального фонду бюджету району 206 697,028 тис. грн., доходи 

спеціального фонду бюджету району 94,916 тис. грн., згідно з додатком 1. 

  

1.2. Видатки  бюджету району у сумі 206 791,944 тис. грн., у тому числі 

видатки загального фонду бюджету району 206 697,028 тис. грн., видатки  

спеціального фонду бюджету району 94,916 тис. грн. згідно з додатками 2, 3. 

 

1.3. Оборотний залишок бюджетних коштів бюджету району у сумі 

50,000 тис. грн., що становить  0,02 відсотка видатків загального фонду 

бюджету району, визначених у пункті 1.2 цього рішення. 

 

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів  

бюджету району на 2019 рік у розрізі відповідальних виконавців за 

бюджетними програмами/підпрограмами згідно з додатками 2, 3. 

 

3. Затвердити на 2019 рік міжбюджетні трансферти згідно                                        

з додатком 4 до цього рішення. 

 

 

 

ПРОЕКТ 
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Керуючись статтями 97, 102, 105 Бюджетного кодексу України,                      

у разі отримання з інших бюджетів 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, за рішенням виконавчого комітету районної у місті ради або за 

розпорядженням голови районної у місті ради, з наступним затвердженням 

змін на сесіях районної у місті ради. 
 

З метою ефективного використання коштів субвенцій з державного 

бюджету на фінансування державних програм соціального захисту населення 

перерозподіляти їх річні обсяги між кодами програмної, економічної  

класифікації, виходячи з фактично нарахованих обсягів відповідних пільг, 

субсидій та допомог населенню і фактичної потреби у коштах, за рішенням 

виконавчого комітету районної у місті ради або за розпорядженням голови 

районної  у місті ради, з наступним затвердженням змін на сесіях районної                    

у місті ради. 

 

4. Затвердити розподіл витрат бюджету району на реалізацію  місцевих 

(регіональних) програм у сумі 6 467,341 тис. грн.  згідно з додатком 5. 

 

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

до загального фонду бюджету району у місті у 2019 році зараховуються такі 

податки і збори, що стягуються з платників, які перебувають на обліку                   

та обслуговуються Державною податковою інспекцією у Чечелівському 

районі м. Дніпра Головного управління Державної фіскальної служби 

України у Дніпропетровській області, а також ті, що зараховуються за місцем 

вчинення дії, а саме: 
 

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

відповідних місцевих бюджетів; 
 

 - туристичний збір, крім збору, який сплачується платниками, що 

перебувають на обліку в Дніпропетровському управлінні Офісу великих 

платників податків Державної фіскальної служби України; 
 

 - 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); 
 

 - рентна плата за користування надрами для видобування корисних 

копалин місцевого значення; 
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- 5% рентної плати за користування надрами для видобування 

корисних копалин загальнодержавного  значення (крім рентної плати за 

користування надрами для видобування нафти, природного газу та газового 

конденсату); 
 

 - рентна плата за користування надрами в цілях, не пов’язаних з 

видобуванням корисних копалин; 
 

 - рентна плата за спеціальне використання води водних об’єктів 

місцевого значення;  
 

 - 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; 
 

 - 80,0 % коштів, отриманих підприємствами, установами та 

організаціями, що утримуються за рахунок бюджетів районів у місті, за здані 

у вигляді брухту і відходів золото, платину, метали платинової групи, 

дорогоцінне каміння і 50,0 % коштів, отриманих цими підприємствами, 

установами та організаціями за здане у вигляді брухту і відходів срібло; 
 

 - інші надходження, передбачені законодавством; 

 

- 9,00 % земельного податку та орендна плата за земельні  ділянки, що 

знаходяться на території району, і 4,76 % податку та збору на доходи 

фізичних осіб по платниках, що перебувають на обліку в державній 

податковій інспекції району Головного управління Державної фіскальної 

служби у Дніпропетровській області (крім цих платежів, які сплачуються 

платниками, що знаходяться на обліку в Дніпропетровському управлінні 

Офісу великих платників Державної фіскальної служби).  

 

6. Кошти за шкоду, заподіяну на земельних ділянках державної та 

комунальної власності, які не надано у користування та не передано у 

власність, внаслідок їх самовільного зайняття, використання не за цільовим 

призначенням, зняття грунтового покриву (родючого щару грунту) без 

спеціального дозволу; відшкодування збитків за погіршення якості 

грунтового покриву тощо та за неодержання доходів у зв’язку з тимчасовим 

невикористанням земельних ділянок зараховуються у розмірі 25 % до 

бюджету району у місті через проведення взаємних розрахунків між міським 

бюджетом та бюджетом району у місті згідно з актами звіряння, складеними 

департаментом економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської  

міської ради та фінансовим управлінням районної у місті ради, відповідно до 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T140079.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T140079.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T140079.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T140079.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T140079.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T140079.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T140079.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T140079.html
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щоквартального звіту Головного управління Державної казначейської 

служби України у Дніпропетровській області.  

 

7. Джерелами формування спеціального фонду бюджету району                          

у місті є власні надходження бюджетних установ і закладів, які утримуються 

за рахунок коштів бюджету району та інші надходження, передбачені 

законодавством. 

 

8. Визначити на 2019 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу 

України захищеними видатками бюджету району видатки загального фонду 

на:  

 - оплату праці працівників бюджетних установ та закладів; 
 

 - нарахування на заробітну плату;  

 

 - придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів; 
 

 - забезпечення продуктами харчування; 
 

 - оплату комунальних послуг та енергоносіїв; 
 

 - поточні трансферти населенню; 
 

 - поточні трансферти бюджетам інших рівнів. 
   

9. Відповідно до статей 43, 73 Бюджетного кодексу України надати 

право фінансовому управлінню районної у місті ради отримувати у порядку, 

визначеному Кабінетом Міністрів України, позики на покриття тимчасових 

касових розривів бюджету району, 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. 

 

10. Керуючись статтями 20, 28, 51, 77 Бюджетного кодексу України, 

зобов’язати розпорядників коштів бюджету району: 

 

10.1. Забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на 

оплату праці працівників бюджетних установ та закладів відповідно до 

встановлених законодавством України умов оплати праці, розміру 

мінімальної заробітної плати та місцевих надбавок, установлених для 

працівників комунальних закладів; на проведення розрахунків за електричну 

енергію, теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та 

послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами (закладами). 

 

10.2. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних 

показниках для кожної бюджетної установи (закладу), виходячи з обсягів 

відповідних бюджетних асигнувань. 
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10.3. Забезпечити укладання угод по кожному виду енергоносіїв у межах 

установлених лімітів. 

 

10.4. При виконанні бюджету району забезпечити у повному обсязі 

проведення розрахунків за електричну енергію, теплову енергію, 

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

споживаються бюджетними установами та закладами, не допускаючи                  

будь-якої простроченої заборгованості з їх оплати. 

 

10.5. На виконання вимог наказу Міністерства фінансів України                       

від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання затвердження програмно-цільового 

методу складання та виконання місцевих бюджетів», зареєстрованого               

у Міністерстві юстиції України 10.09.2014 за № 1103/25880 (зі змінами), 

забезпечити розробку проектів паспортів бюджетних програм і надати їх на 

затвердження  фінансовому управлінню районної у місті ради протягом                    

30 днів після набрання чинності цим рішенням. 

 

10.6. Забезпечити доступність інформації про бюджет відповідно до 

законодавства, а саме: 

- здійснення публічного представлення та публікації інформації про 

бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення 

щодо яких визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, 

встановленими Міністерством фінансів України; 

- оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк                     

з дня затвердження таких документів. 

   

11. Керуючись статтею 23 Бюджетного кодексу України, у процесі 

виконання бюджету району: 

 

11.1. У разі необхідності здійснювати перерозподіл бюджетних 

призначень між головними розпорядниками коштів бюджету району та 

бюджетними програмами за рішенням виконавчого комітету районної у місті 

ради згідно з вимогами Постанови Кабінету Міністрів України від 12.01.2011 

№ 18 «Про затвердження Порядку передачі бюджетних призначень, 

перерозподілу видатків бюджету і надання кредитів з бюджету» (зі змінами). 

 

11.2. За обґрунтованим поданням головного розпорядника коштів 

бюджету району дозволити фінансовому управлінню районної у місті ради 

здійснювати перерозподіл бюджетних асигнувань, затверджених у розписі 

бюджету та кошторисах, у розрізі економічної класифікації видатків 

бюджету в межах загального обсягу бюджетних призначень за бюджетною 

програмою окремо по загальному та спеціальному фондах бюджету району. 

 

11.3.  У разі внесення змін до наказів Міністерства фінансів України від 

14.01.2011 № 11 «Про бюджетну класифікацію» (із змінами) та від 20.09.2017 
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№ 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевих бюджетів» (із змінами) дозволити фінансовому 

управлінню районної у місті ради здійснювати внесення змін до розпису 

бюджету району на 2019 рік за джерелами доходів і напрямами видатків 

головних розпорядників коштів бюджету району за кодами програмної 

класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів. 

  

 Забороняється без внесення змін до рішення районної у місті 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. 

 

12. Надати право голові районної у місті ради на підписання договорів 

на одержання субвенцій з інших бюджетів та надання субвенцій з бюджету  

району. 

 

 13. Забезпечити оприлюднення цього рішення в десятиденний строк                       

з дня його прийняття відповідно до частини четвертої статті 28 Бюджетного 

кодексу України. 

  

 14. Установити, що це рішення набирає чинності з 01.01.2019. 

     

15. Додатки 1 – 5 є невід’ємною частиною цього рішення. 

 

16. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну 

депутатську комісію з питань бюджету та фінансів, соціально-економічного 

розвитку району (Сідєков А.К.) та начальника фінансового управління 

районної у місті ради Носівець І.Г. 

 

 

 

Голова районної у місті ради                                                     Н.В. Кеда 



Доходи бюджету Чечелівського району на 2019 рік
тис.грн.

10000000 ПОДАТКОВІ  НАДХОДЖЕННЯ 36 550,140 36 550,140

11000000 Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості 29 995,140 29 995,140

11010000 Податок та збір на доходи фізичних осіб 29 995,140 29 995,140

11010100 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати 24 065,000 24 065,000

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
4 600,000 4 600,000

11010400 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата 830,000 830,000

11010500 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування 500,140 500,140

18000000 Місцеві податки 6 555,000 6 555,000

18010000 Податок на майно 6 435,000 6 435,000

18010500 Земельний податок з юридичних осіб  2 740,000 2 740,000

18010600 Орендна плата з юридичних осіб  2 530,000 2 530,000

18010700 Земельний податок з фізичних осіб 425,000 425,000

18010900 Орендна плата з фізичних осіб  740,000 740,000

18030000 Туристичний збір 120,000 120,000

18030100 Туристичний збір, сплачений юридичними особами 50,000 50,000

18030200 Туристичний збір, сплачений фізичними особами 70,000 70,000

20000000 НЕПОДАТКОВІ  НАДХОДЖЕННЯ 441,584 441,584

21000000 Доходи від власності та підприємницької діяльності 45,000 45,000

21080000 Інші надходження 45,000 45,000

21081100 Адміністративні штрафи та інші санкції 45,000 45,000

22000000 Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності 396,584 396,584

22090000 Державне мито 396,584 396,584

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

дарування
360,584 360,584

22090400 Державне мито, пов'язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України 36,000 36,000

25000000 Власні надходження бюджетних установ 94,916 94,916

25010000 Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством 94,916 94,916

25010100 Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю 7,320 7,320

25010300 Плата за оренду майна бюджетних установ 87,596 87,596

Код Найменування згідно з класифікацією доходів бюджету

Додаток 1

до рішення районної у місті ради

від 19.12.2018 № 204/18

Спеціальний фонд

Всього Загальний фонд
Всього

у тому 

числі: 

бюджет 

розвитку



Код Найменування згідно з класифікацією доходів бюджету

Спеціальний фонд

Всього Загальний фонд
Всього

у тому 

числі: 

бюджет 

розвитку

30000000 ДОХОДИ ВІД ОПЕРАЦІЙ З КАПІТАЛОМ 5,000 5,000

31000000 Надходження від продажу основного капіталу 5,000 5,000

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
5,000 5,000

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
5,000 5,000

40000000 ОФІЦІЙНІ ТРАНСФЕРТИ 169 700,304 169 700,304 0,000 0,000

41000000 Від органів державного управління 169 700,304 169 700,304 0,000 0,000

41050000 Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам, всього 169 700,304 169 700,304 0,000 0,000

з них:

41050100

Субвенція з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-,

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

багатоквартирним будинком, поводження з побутовими відходами (вивезення побутових відходів) та вивезення рідких нечистот, внесків за

встановлення, обслуговування та заміну вузлів комерційного обліку води та теплової енергії, абонентського обслуговування для споживачів

комунальних послуг, що надаються у багатоквартирних будинках за індивідуальними договорами за рахунок відповідної субвенції з

державного бюджету

53 165,500 53 165,500

41050200
Субвенція з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового

палива і скрапленого газу за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету
44,600 44,600

41050300

Субвенція з місцевого бюджету на виплату допомоги сім`ям з дітьми, малозабезпеченим сім`ям, особам, які не мають права на пенсію,

особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, тимчасової державної допомоги дітям, тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій

особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ

групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I

групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 

112 350,000 112 350,000

41050700

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», оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплату соціальної

допомоги на утримання дитини в сім'ї патронатного вихователя за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

1 822,184 1 822,184

41053900

Інші субвенції з місцевого бюджету (субвенція з міського бюджету на виконання Програми підтримки учасників антитерористичної операції

та членів їх сімей м. Дніпра "Родина героя" на 2017-2021 роки (надання адресної допомоги на оплату житлово-комунальних послуг

учасникам АТО, членам їх сімей, що проживають та зареєстровані у м. Дніпро)

1 845,300 1 845,300

41053900
Інші субвенції з місцевого бюджету (субвенція з міського бюджету на виконання заходів Програми зайнятості населення у місті Дніпрі на 

2017-2021 роки (організація проведення оплачувальних громадських робіт)
61,568 61,568

41053900
Інші субвенції з місцевого бюджету (субвенція з міського бюджету на виконання галузевих програм, затверджених міською та районними у 

місті радами)
30,000 30,000

41053900
Інші субвенції з місцевого бюджету (субвенція з міського бюджету на надання пільг окремим категоріям громадян відповідно до 

законодавства)
381,152 381,152

Всього доходів (без урахування офіційних трансфертів) 37 091,640 36 996,724 94,916 0,000

ВСЬОГО    ДОХОДІВ 206 791,944 206 697,028 94,916 0,000

Голова районної у місті ради Н.В. Кеда



 тис. грн.

з них:

0100 22 517,210 22 517,210 16 681,669 760,118 0,000 87,596 0,000 0,000 87,596 0,000 0,000 0,000 22 604,806

0150 0111 22 482,210 22 482,210 16 681,669 760,118 87,596 87,596 22 569,806

0160 0111 5,000 5,000 5,000

0180 0133 30,000 30,000 30,000

30,000 30,000 30,000

3000 181 682,518 181 682,518 7 585,215 205,763 0,000 7,320 0,000 0,000 7,320 6,000 0,000 0,000 181 689,838

 3011 1030 9 644,500 9 644,500 9 644,500

9 644,500 9 644,500  9 644,500

3012 1060 43 521,000 43 521,000 43 521,000

  

43 521,000 43 521,000 43 521,000

видатки 

споживання

видатки 

розвитку  
оплата 

праці

комунальні 

послуги та 

енергоносії

з них:

Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-

комунальних послуг

у тому числі 

бюджет 

розвитку

з них:

 капітальні 

видатки за 

рахунок коштів, 

що передаються 

із загального 

фонду до 

бюджету 

розвитку 

(спеціального 

фонду)

Інша діяльність у сфері державного управління

за рахунок субвенції з місцевого бюджету  на надання пільг та житлових 

субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, 

водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і 

споруд та прибудинкових територій), управління багатоквартирним будинком, 

поводження з побутовими відходами (вивезення побутових відходів) та 

вивезення рідких нечистот, внесків за встановлення, обслуговування та заміну 

вузлів комерційного обліку води та теплової енергії, абонентського 

обслуговування для споживачів комунальних послуг, що надаються у 

багатоквартирних будинках за індивідуальними договорами за рахунок 

відповідної субвенції з державного бюджету

Додаток 2

до рішення районної у місті ради

від 19.12.2018 № 204/18

РАЗОМ

РОЗПОДІЛ ВИДАТКІВ БЮДЖЕТУ ЧЕЧЕЛІВСЬКОГО РАЙОНУ НА 2019 РІК ЗА ТИПОВОЮ ПРОГРАМНОЮ КЛАСИФІКАЦІЄЮ ВИДАТКІВ ТА КРЕДИТУВАННЯ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ

Спеціальний фонд

Усього:
 оплата праці

видатки 

розвитку

у тому числі:

у тому числі:

Код 

програм-  

ної класи-

фікації 

видатків та 

креди-

тування 

місцевого 

бюджету

Код 

ТПКВКМБ

Код функці-

ональної 

класифікації 

видатків та 

кредитуванн

я місцевого 

бюджету

Найменування головного розпорядника коштів бюджету району / 

відповідального виконавця, найменування бюджетної програми /підпрограми 

згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування  

місцевого бюджету

Соціальний захист та соціальне забезпечення, всього

у тому числі:

за рахунок субвенції з міського бюджету на виконання  галузевих програм, 

затверджених міською та районними у місті радами

з них:

комунальні 

послуги та 

енергоносії 

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення 

діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її 

створення), міської, селищної, сільскої рад

Надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям 

громадян відповідно до законодавства

за рахунок субвенції з місцевого бюджету  на надання пільг та житлових 

субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, 

водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і 

споруд та прибудинкових територій), управління багатоквартирним будинком, 

поводження з побутовими відходами (вивезення побутових відходів) та 

вивезення рідких нечистот, внесків за встановлення, обслуговування та заміну 

вузлів комерційного обліку води та теплової енергії, абонентського 

обслуговування для споживачів комунальних послуг, що надаються у 

багатоквартирних будинках за індивідуальними договорами за рахунок 

відповідної субвенції з державного бюджету

           Загальний фонд

видатки 

споживання

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, 

селах, об'єднаних територіальних громадах

       Державне управління, всього

Усього:



з них:

видатки 

споживання

видатки 

розвитку  
оплата 

праці

комунальні 

послуги та 

енергоносії

з них:

у тому числі 

бюджет 

розвитку

з них:

 капітальні 

видатки за 

рахунок коштів, 

що передаються 

із загального 

фонду до 

бюджету 

розвитку 

(спеціального 

фонду)

РАЗОМ

Спеціальний фонд

Усього:
 оплата праці

видатки 

розвитку

Код 

програм-  

ної класи-

фікації 

видатків та 

креди-

тування 

місцевого 

бюджету

Код 

ТПКВКМБ

Код функці-

ональної 

класифікації 

видатків та 

кредитуванн

я місцевого 

бюджету

Найменування головного розпорядника коштів бюджету району / 

відповідального виконавця, найменування бюджетної програми /підпрограми 

згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування  

місцевого бюджету

з них:

комунальні 

послуги та 

енергоносії 

           Загальний фонд

видатки 

споживання

Усього:

3021 1030 9,225 9,225 9,225

9,225 9,225 9,225

3022 1060 35,375 35,375 35,375

  

35,375 35,375   35,375

3031 1030 319,490 319,490 319,490

319,490 319,490

3032 1070 61,662 61,662 61,662

        

61,662 61,662

3041 1040 845,800 845,800 845,800

  

845,800 845,800   845,800

Надання пільг на перидбання твердого та рідкого пічного побутового палива і 

скрапленого газу окремим категоріям громадян відповідно до законодавства

за рахунок субвенції з міського бюджету на надання пільг окремим категоріям 

громадян відповідно до законодавства

Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку

у тому числі:

за рахунок субвенції з місцевого бюджету на  виплату допомоги сім`ям з дітьми, 

малозабезпеченим сім`ям, особам, які не мають права на пенсію, особам з 

інвалідністю, дітям з інвалідністю, тимчасової державної допомоги дітям, 

тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла 

загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомоги 

по догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного 

розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка 

доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-

річного віку за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 

у тому числі:

Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до 

законодавства

у тому числі:

за рахунок субвенції з з місцевого бюджету на надання пільг та житлових 

субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового 

палива і скрапленого газу за рахунок відповідної субвенції з державного 

бюджету

Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на перидбання 

твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу 

за рахунок субвенції з з місцевого бюджету на надання пільг та житлових 

субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового 

палива і скрапленого газу за рахунок відповідної субвенції з державного 

бюджету

у тому числі:

Надання допомоги у зв’зку з вагітністю і пологами 

у тому числі:

за рахунок субвенції з міського бюджету на надання пільг окремим категоріям 

громадян відповідно до законодавства



з них:

видатки 

споживання

видатки 

розвитку  
оплата 

праці

комунальні 

послуги та 

енергоносії

з них:

у тому числі 

бюджет 

розвитку

з них:

 капітальні 

видатки за 

рахунок коштів, 

що передаються 

із загального 

фонду до 

бюджету 

розвитку 

(спеціального 

фонду)

РАЗОМ

Спеціальний фонд

Усього:
 оплата праці

видатки 

розвитку

Код 

програм-  

ної класи-

фікації 

видатків та 

креди-

тування 

місцевого 

бюджету

Код 

ТПКВКМБ

Код функці-

ональної 

класифікації 

видатків та 

кредитуванн

я місцевого 

бюджету

Найменування головного розпорядника коштів бюджету району / 

відповідального виконавця, найменування бюджетної програми /підпрограми 

згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування  

місцевого бюджету

з них:

комунальні 

послуги та 

енергоносії 

           Загальний фонд

видатки 

споживання

Усього:

3042 1040 216,720 216,720 216,720

216,720 216,720 216,720

3043 1040 52 010,700 52 010,700 52 010,700

52 010,700 52 010,700 52 010,700

3044 1040 5 986,100 5 986,100 5 986,100

5 986,100 5 986,100 5 986,100

3045 1040 13 383,700 13 383,700 13 383,700

13 383,700 13 383,700 13 383,700

за рахунок субвенції з місцевого бюджету на  виплату допомоги сім`ям з дітьми, 

малозабезпеченим сім`ям, особам, які не мають права на пенсію, особам з 

інвалідністю, дітям з інвалідністю, тимчасової державної допомоги дітям, 

тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла 

загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомоги 

по догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного 

розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка 

доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-

річного віку за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 

за рахунок субвенції з місцевого бюджету на  виплату допомоги сім`ям з дітьми, 

малозабезпеченим сім`ям, особам, які не мають права на пенсію, особам з 

інвалідністю, дітям з інвалідністю, тимчасової державної допомоги дітям, 

тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла 

загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомоги 

по догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного 

розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка 

доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-

річного віку за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 

у тому числі:

Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування

у тому числі:

за рахунок субвенції з місцевого бюджету на  виплату допомоги сім`ям з дітьми, 

малозабезпеченим сім`ям, особам, які не мають права на пенсію, особам з 

інвалідністю, дітям з інвалідністю, тимчасової державної допомоги дітям, 

тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла 

загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомоги 

по догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного 

розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка 

доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-

річного віку за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 

Надання допомоги при усиновленні дитини

Надання допомоги при народженні дитини

у тому числі:

за рахунок субвенції з місцевого бюджету на  виплату допомоги сім`ям з дітьми, 

малозабезпеченим сім`ям, особам, які не мають права на пенсію, особам з 

інвалідністю, дітям з інвалідністю, тимчасової державної допомоги дітям, 

тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла 

загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомоги 

по догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного 

розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка 

доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-

річного віку за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 

Надання допомоги на дітей одиноким матерям

у тому числі:



з них:

видатки 

споживання

видатки 

розвитку  
оплата 

праці

комунальні 

послуги та 

енергоносії

з них:

у тому числі 

бюджет 

розвитку

з них:

 капітальні 

видатки за 

рахунок коштів, 

що передаються 

із загального 

фонду до 

бюджету 

розвитку 

(спеціального 

фонду)

РАЗОМ

Спеціальний фонд

Усього:
 оплата праці

видатки 

розвитку

Код 

програм-  

ної класи-

фікації 

видатків та 

креди-

тування 

місцевого 

бюджету

Код 

ТПКВКМБ

Код функці-

ональної 

класифікації 

видатків та 

кредитуванн

я місцевого 

бюджету

Найменування головного розпорядника коштів бюджету району / 

відповідального виконавця, найменування бюджетної програми /підпрограми 

згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування  

місцевого бюджету

з них:

комунальні 

послуги та 

енергоносії 

           Загальний фонд

видатки 

споживання

Усього:

3046 1040 284,200 284,200 284,200

284,200 284,200 284,200

3047 1040 6 270,000 6 270,000 6 270,000

6 270,000 6 270,000 6 270,000

3081 1010 21 530,000 21 530,000 21 530,000

21 530,000 21 530,000 21 530,000

3082 1010 8 863,680 8 863,680 8 863,680

8 863,680 8 863,680 8 863,680

у тому числі:

за рахунок субвенції з місцевого бюджету на  виплату допомоги сім`ям з дітьми, 

малозабезпеченим сім`ям, особам, які не мають права на пенсію, особам з 

інвалідністю, дітям з інвалідністю, тимчасової державної допомоги дітям, 

тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла 

загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомоги 

по догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного 

розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка 

доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-

річного віку за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 

у тому числі:

у тому числі:

у тому числі:

Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям

Надання тимчасової державної допомоги дітям

за рахунок субвенції з місцевого бюджету на  виплату допомоги сім`ям з дітьми, 

малозабезпеченим сім`ям, особам, які не мають права на пенсію, особам з 

інвалідністю, дітям з інвалідністю, тимчасової державної допомоги дітям, 

тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла 

загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомоги 

по догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного 

розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка 

доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-

річного віку за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 

за рахунок субвенції з місцевого бюджету на  виплату допомоги сім`ям з дітьми, 

малозабезпеченим сім`ям, особам, які не мають права на пенсію, особам з 

інвалідністю, дітям з інвалідністю, тимчасової державної допомоги дітям, 

тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла 

загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомоги 

по догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного 

розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка 

доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-

річного віку за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 

за рахунок субвенції з місцевого бюджету на  виплату допомоги сім`ям з дітьми, 

малозабезпеченим сім`ям, особам, які не мають права на пенсію, особам з 

інвалідністю, дітям з інвалідністю, тимчасової державної допомоги дітям, 

тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла 

загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомоги 

по догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного 

розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка 

доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-

річного віку за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 

Надання державної соціальної допомоги особам,  які не  мають права на пенсію, 

та особам з інвалідністю, державної соціальної допомоги на догляд

Надання державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та 

дітям з інвалідністю



з них:

видатки 

споживання

видатки 

розвитку  
оплата 

праці

комунальні 

послуги та 

енергоносії

з них:

у тому числі 

бюджет 

розвитку

з них:

 капітальні 

видатки за 

рахунок коштів, 

що передаються 

із загального 

фонду до 

бюджету 

розвитку 

(спеціального 

фонду)

РАЗОМ

Спеціальний фонд

Усього:
 оплата праці

видатки 

розвитку

Код 

програм-  

ної класи-

фікації 

видатків та 

креди-

тування 

місцевого 

бюджету

Код 

ТПКВКМБ

Код функці-

ональної 

класифікації 

видатків та 

кредитуванн

я місцевого 

бюджету

Найменування головного розпорядника коштів бюджету району / 

відповідального виконавця, найменування бюджетної програми /підпрограми 

згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування  

місцевого бюджету

з них:

комунальні 

послуги та 

енергоносії 

           Загальний фонд

видатки 

споживання

Усього:

3083 1010 2 749,200 2 749,200 2 749,200

2 749,200 2 749,200 2 749,200

3084 1040 184,900 184,900 184,900

184,900 184,900 184,900

3085 1010 25,000 25,000 25,000

25,000 25,000 25,000

 3104 1020 8 044,300 8 044,300 6 023,863 150,864 7,320 7,320 6,000 8 051,620

3112 1040 20,061 20,061 20,061

Надання допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок 

психічного розладу

Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту 

за рахунок субвенції з місцевого бюджету на  виплату допомоги сім`ям з дітьми, 

малозабезпеченим сім`ям, особам, які не мають права на пенсію, особам з 

інвалідністю, дітям з інвалідністю, тимчасової державної допомоги дітям, 

тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла 

загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомоги 

по догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного 

розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка 

доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-

річного віку за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 

Надання щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, 

яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 

80-річного віку

у тому числі:

у тому числі:

за рахунок субвенції з місцевого бюджету на  виплату допомоги сім`ям з дітьми, 

малозабезпеченим сім`ям, особам, які не мають права на пенсію, особам з 

інвалідністю, дітям з інвалідністю, тимчасової державної допомоги дітям, 

тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла 

загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомоги 

по догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного 

розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка 

доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-

річного віку за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 

Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян,  які не 

здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, 

інвалідністю

Надання тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка 

досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату

у тому числі:

за рахунок субвенції з місцевого бюджету на  виплату допомоги сім`ям з дітьми, 

малозабезпеченим сім`ям, особам, які не мають права на пенсію, особам з 

інвалідністю, дітям з інвалідністю, тимчасової державної допомоги дітям, 

тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла 

загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомоги 

по догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного 

розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка 

доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-

річного віку за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 



з них:

видатки 

споживання

видатки 

розвитку  
оплата 

праці

комунальні 

послуги та 

енергоносії

з них:

у тому числі 

бюджет 

розвитку

з них:

 капітальні 

видатки за 

рахунок коштів, 

що передаються 

із загального 

фонду до 

бюджету 

розвитку 

(спеціального 

фонду)

РАЗОМ

Спеціальний фонд

Усього:
 оплата праці

видатки 

розвитку

Код 

програм-  

ної класи-

фікації 

видатків та 

креди-

тування 

місцевого 

бюджету

Код 

ТПКВКМБ

Код функці-

ональної 

класифікації 

видатків та 

кредитуванн

я місцевого 

бюджету

Найменування головного розпорядника коштів бюджету району / 

відповідального виконавця, найменування бюджетної програми /підпрограми 

згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування  

місцевого бюджету

з них:

комунальні 

послуги та 

енергоносії 

           Загальний фонд

видатки 

споживання

Усього:

3121 1040 1 939,741 1 939,741 1 510,886 54,899 0,000 1 939,741

3133 1040 389,700 389,700 389,700

3160 1010 268,318 268,318 268,318

3192 1030 191,849 191,849 191,849

3210 1050 61,568 61,568 50,466 61,568

61,568 61,568 50,466 61,568

3230 1040 1 822,184 1 822,184 1 822,184

1 822,184 1 822,184 1 822,184

3242 1090 3 003,545 3 003,545 0,000 3 003,545

1 845,300 1 845,300 0,000 1 845,300

за рахунок субвенції з міського бюджету на виконання заходів Програми 

зайнятості населення у місті Дніпрі на 2017-2021 роки (організація проведення 

оплачувальних громадських робіт)

Утримання  та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім"ї, 

дітей та молоді

у тому числі:

Виплата державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування, у дитячих будинках сімейного типу та прийомних 

сім'ях, 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" та оплату послуг із здійснення 

патронату над дитиною та виплата соціальної допомоги на утримання дитини в 

сім’ї патронатного вихователя

за рахунок субвенції з міського бюджету на  виконання Програми підтримки 

учасників антитерористичної операції та членів їх сімей м. Дніпра «Родина 

героя» на 2017-2021 роки (надання адресної допомоги на оплату житлово-

комунальних послуг учасникам АТО, членам їх сімей, що проживають та 

зареєстровані у м. Дніпро)

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб                  

з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість

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

Інші заходи та заклади молодіжної політики 

 за рахунок субвенції 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», оплату послуг із здійснення патронату 

над дитиною та виплату соціальної допомоги на утримання дитини в сім'ї 

патронатного вихователя за рахунок відповідної субвенції з державного 

бюджету

у тому числі:

у тому числі:

Організація та проведення громадських робіт



з них:

видатки 

споживання

видатки 

розвитку  
оплата 

праці

комунальні 

послуги та 

енергоносії

з них:

у тому числі 

бюджет 

розвитку

з них:

 капітальні 

видатки за 

рахунок коштів, 

що передаються 

із загального 

фонду до 

бюджету 

розвитку 

(спеціального 

фонду)

РАЗОМ

Спеціальний фонд

Усього:
 оплата праці

видатки 

розвитку

Код 

програм-  

ної класи-

фікації 

видатків та 

креди-

тування 

місцевого 

бюджету

Код 

ТПКВКМБ

Код функці-

ональної 

класифікації 

видатків та 

кредитуванн

я місцевого 

бюджету

Найменування головного розпорядника коштів бюджету району / 

відповідального виконавця, найменування бюджетної програми /підпрограми 

згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування  

місцевого бюджету

з них:

комунальні 

послуги та 

енергоносії 

           Загальний фонд

видатки 

споживання

Усього:

4000 107,300 107,300 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 107,300

4082 0829 107,300 107,300 107,300

6000 2 200,000 2 200,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2 200,000

6030 0620 2 200,000 2 200,000 0,000 2 200,000

7300 190,000 190,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 190,000

7340 0443 190,000 190,000 190,000

206 697,028 206 697,028 24 266,884 965,881 0,000 94,916 0,000 0,000 94,916 6,000 0,000  206 791,944

Голова  районноі у місті ради                                                                                                                                                                                  Н.В. Кеда

Житлово-комунальне господарство, всього:

РАЗОМ ВИДАТКІВ

Проектування, реставрація та охорона пам'яток архитектури 

Організація благоустрію населених пунктів

Інші заходи в галузі культури і мистецтва

Будівництво та регіональний розвиток, всього:

Культура і мистецтво, всього:



                                                                                                                                                                   РОЗПОДІЛ ВИДАТКІВ БЮДЖЕТУ ЧЕЧЕЛІВСЬКОГО РАЙОНУ НА 2019 РІК 
тис.грн.

з них:

капітальні 

видатки за 

рахунок коштів, 

що передаються 

із загального 

фонду до 

бюджету 

розвитку 

(спеціального 

фонду)

0200000 Виконавчий комітет Чечелівської районної у місті Дніпрі ради, всього 12 211,223 12 211,223 8 199,938 462,877 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 12 211,223

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, сільскої рад
9 724,421 9 724,421 6 689,052 407,978 0,000 9 724,421

0210180 0180 0133 Інша діяльність у сфері державного управління, у тому числі: 30,000 30,000 0,000 30,000

за рахунок субвенції з міського бюджету на виконання  галузевих програм, затверджених міською та 

районними у місті радами
30,000 30,000 0,000 30,000

0213112 3112 1040 Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту 20,061 20,061 0,000 20,061

0213121 3121 1040 Утримання  та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім"ї, дітей та молоді 1 939,741 1 939,741 1 510,886 54,899 0,000 1 939,741

0213133 3133 1040 Інші заходи та заклади молодіжної політики 389,700 389,700 0,000 389,700

0214082 4082 0829 Інші заходи в галузі культури і мистецтва 107,300 107,300 0,000 107,300

0800000 Управління соціального захисту населення Чечелівської районної у місті Дніпрі ради, всього 189 248,800 189 248,800 13 857,691 408,110 0,000 7,320 0,000 0,000 7,320 6,000 0,000 189 256,120

0810150 0150 0111
Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної 

ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільскої рад
9 910,784 9 910,784 7 783,362 257,246 9 910,784

0810160 0160 0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних 

територіальних громадах
5,000 5,000 5,000

0813011 3011 1030
Надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян відповідно до 

законодавства, у тому числі:
9 644,500 9 644,500 9 644,500

за рахунок субвенції з місцевого бюджету  на надання пільг та житлових субсидій населенню на 

оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної 

плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), управління багатоквартирним 

будинком, поводження з побутовими відходами (вивезення побутових відходів) та вивезення рідких 

нечистот, внесків за встановлення, обслуговування та заміну вузлів комерційного обліку води та 

теплової енергії, абонентського обслуговування для споживачів комунальних послуг, що надаються 

у багатоквартирних будинках за індивідуальними договорами за рахунок відповідної субвенції з 

державного бюджету

9 644,500 9 644,500 9 644,500

0813012 3012 1060
Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, у  

тому числі:
43 521,000 43 521,000 43 521,000

за рахунок субвенції з місцевого бюджету  на надання пільг та житлових субсидій населенню на 

оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної 

плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), управління багатоквартирним 

будинком, поводження з побутовими відходами (вивезення побутових відходів) та вивезення рідких 

нечистот, внесків за встановлення, обслуговування та заміну вузлів комерційного обліку води та 

теплової енергії, абонентського обслуговування для споживачів комунальних послуг, що надаються 

у багатоквартирних будинках за індивідуальними договорами за рахунок відповідної субвенції з 

державного бюджету

43 521,000 43 521,000 43 521,000

Код програм-

ної класи-

фікації 

видатків та 

кредитування 

місцевого 

бюджету

 Загальний фонд

з них:

РАЗОМвидатки 

споживання

від 19.12.2018 № 204/18

з них:

оплата 

праці

Додаток 3

Усього

до рішення районної у місті ради

Код функці-

ональної  

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Усього

з них:

у тому числі 

бюджет 

розвитку

Код 

ТПКВКМБ

Найменування головного розпорядника коштів бюджету району / відповідального виконавця, 

найменування бюджетної програми /підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією 

видатків та кредитування  місцевого бюджету

видатки 

розвитку

Спеціальний  фонд

видатки 

споживання
оплата праці

комунальні 

послуги та 

енергоносії

видатки 

розвитку

комунальні 

послуги та 

енергоносії



з них:

капітальні 

видатки за 

рахунок коштів, 

що передаються 

із загального 

фонду до 

бюджету 

розвитку 

(спеціального 

фонду)

Код програм-

ної класи-

фікації 

видатків та 

кредитування 

місцевого 

бюджету

 Загальний фонд

з них:

РАЗОМвидатки 

споживання

з них:

оплата 

праці

Усього

Код функці-

ональної  

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Усього

з них:

у тому числі 

бюджет 

розвитку

Код 

ТПКВКМБ

Найменування головного розпорядника коштів бюджету району / відповідального виконавця, 

найменування бюджетної програми /підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією 

видатків та кредитування  місцевого бюджету

видатки 

розвитку

Спеціальний  фонд

видатки 

споживання
оплата праці

комунальні 

послуги та 

енергоносії

видатки 

розвитку

комунальні 

послуги та 

енергоносії

0813021 3021 1030
Надання пільг на перидбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу 

окремим категоріям громадян відповідно до законодавства, у тому числі:
9,225 9,225 9,225

за рахунок субвенції з з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на 

придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу за рахунок відповідної 

субвенції з державного бюджету

9,225 9,225 9,225

0813022 3022 1060
Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на перидбання твердого та рідкого пічного 

побутового палива і скрапленого газу, у тому числі:
35,375 35,375 35,375

за рахунок субвенції з з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на 

придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу за рахунок відповідної 

субвенції з державного бюджету

35,375 35,375 35,375

0813031 3031 1030 Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства, у тому числі: 319,490 319,490 319,490

за рахунок субвенції з міського бюджету на надання пільг окремим категоріям громадян відповідно 

до законодавства
319,490 319,490 319,490

0813032 3032 1070 Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку, у тому числі: 61,662 61,662 61,662

за рахунок субвенції з міського бюджету на надання пільг окремим категоріям громадян відповідно 

до законодавства
61,662 61,662 61,662

0813041 3041 1040 Надання допомоги у зв’зку з вагітністю і пологами, у тому числі: 845,800 845,800 845,800

за рахунок субвенції з місцевого бюджету на  виплату допомоги сім`ям з дітьми, малозабезпеченим 

сім`ям, особам, які не мають права на пенсію, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, 

тимчасової державної допомоги дітям, тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій 

особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомоги 

по догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної 

виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за 

особою, яка досягла 80-річного віку за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 

845,800 845,800 845,800

0813042 3042 1040 Надання допомоги при усиновленні дитини, у тому числі: 216,720 216,720 216,720

за рахунок субвенції з місцевого бюджету на  виплату допомоги сім`ям з дітьми, малозабезпеченим 

сім`ям, особам, які не мають права на пенсію, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, 

тимчасової державної допомоги дітям, тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій 

особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомоги 

по догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної 

виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за 

особою, яка досягла 80-річного віку за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 

216,720 216,720 216,720

0813043 3043 1040 Надання допомоги при народженні дитини, у тому числі: 52 010,700 52 010,700 52 010,700

за рахунок субвенції з місцевого бюджету на  виплату допомоги сім`ям з дітьми, малозабезпеченим 

сім`ям, особам, які не мають права на пенсію, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, 

тимчасової державної допомоги дітям, тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій 

особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомоги 

по догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної 

виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за 

особою, яка досягла 80-річного віку за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 

52 010,700 52 010,700 52 010,700
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0813044 3044 1040 Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування, у тому числі: 5 986,100 5 986,100 5 986,100

за рахунок субвенції з місцевого бюджету на  виплату допомоги сім`ям з дітьми, малозабезпеченим 

сім`ям, особам, які не мають права на пенсію, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, 

тимчасової державної допомоги дітям, тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій 

особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомоги 

по догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної 

виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за 

особою, яка досягла 80-річного віку за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 

5 986,100 5 986,100 5 986,100

0813045 3045 1040 Надання допомоги на дітей одиноким матерям, у тому числі: 13 383,700 13 383,700 13 383,700

за рахунок субвенції з місцевого бюджету на  виплату допомоги сім`ям з дітьми, малозабезпеченим 

сім`ям, особам, які не мають права на пенсію, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, 

тимчасової державної допомоги дітям, тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій 

особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомоги 

по догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної 

виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за 

особою, яка досягла 80-річного віку за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 

13 383,700 13 383,700 13 383,700

0813046 3046 1040 Надання тимчасової державної допомоги дітям, у тому числі: 284,200 284,200 284,200

за рахунок субвенції з місцевого бюджету на  виплату допомоги сім`ям з дітьми, малозабезпеченим 

сім`ям, особам, які не мають права на пенсію, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, 

тимчасової державної допомоги дітям, тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій 

особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомоги 

по догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної 

виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за 

особою, яка досягла 80-річного віку за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 

284,200 284,200 284,200

0813047 3047 1040 Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям, у тому числі: 6 270,000 6 270,000 6 270,000

за рахунок субвенції з місцевого бюджету на  виплату допомоги сім`ям з дітьми, малозабезпеченим 

сім`ям, особам, які не мають права на пенсію, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, 

тимчасової державної допомоги дітям, тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій 

особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомоги 

по догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної 

виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за 

особою, яка досягла 80-річного віку за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 

6 270,000 6 270,000 6 270,000

0813081 3081 1010
Надання державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю, 

у тому числі:
21 530,000 21 530,000 21 530,000

за рахунок субвенції з місцевого бюджету на  виплату допомоги сім`ям з дітьми, малозабезпеченим 

сім`ям, особам, які не мають права на пенсію, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, 

тимчасової державної допомоги дітям, тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій 

особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомоги 

по догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної 

виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за 

особою, яка досягла 80-річного віку за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 

21 530,000 21 530,000 21 530,000
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0813082 3082 1010
Надання державної соціальної допомоги особам,  які не  мають права на пенсію, та особам з 

інвалідністю, державної соціальної допомоги на догляд, у тому числі:
8 863,680 8 863,680 8 863,680

за рахунок субвенції з місцевого бюджету на  виплату допомоги сім`ям з дітьми, малозабезпеченим 

сім`ям, особам, які не мають права на пенсію, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, 

тимчасової державної допомоги дітям, тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій 

особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомоги 

по догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної 

виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за 

особою, яка досягла 80-річного віку за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 

8 863,680 8 863,680 8 863,680

0813083 3083 1010
Надання допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, 

у тому числі:
2 749,200 2 749,200 2 749,200

за рахунок субвенції з місцевого бюджету на  виплату допомоги сім`ям з дітьми, малозабезпеченим 

сім`ям, особам, які не мають права на пенсію, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, 

тимчасової державної допомоги дітям, тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій 

особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомоги 

по догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної 

виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за 

особою, яка досягла 80-річного віку за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 

2 749,200 2 749,200 2 749,200

0813084 3084 1040
Надання тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального 

пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, у тому числі:
184,900 184,900 184,900

за рахунок субвенції з місцевого бюджету на  виплату допомоги сім`ям з дітьми, малозабезпеченим 

сім`ям, особам, які не мають права на пенсію, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, 

тимчасової державної допомоги дітям, тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій 

особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомоги 

по догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної 

виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за 

особою, яка досягла 80-річного віку за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 

184,900 184,900 184,900

0813085 3085 1010
Надання щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за 

особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку, у тому числі:
25,000 25,000 25,000

за рахунок субвенції з місцевого бюджету на  виплату допомоги сім`ям з дітьми, малозабезпеченим 

сім`ям, особам, які не мають права на пенсію, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, 

тимчасової державної допомоги дітям, тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій 

особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомоги 

по догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної 

виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за 

особою, яка досягла 80-річного віку за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 

25,000 25,000 25,000

0813104 3104 1020
Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян,  які не здатні до 

самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, у тому числі:
8 044,300 8 044,300 6 023,863 150,864 7,320 7,320 6,000 8 051,620

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

268,318 268,318 268,318

0813192 3192 1030
Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність 

яких має соціальну спрямованість
191,849 191,849 191,849
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0813210 3210 1050 Організація та проведення громадських робіт, у тому числі: 61,568 61,568 50,466 61,568

за рахунок субвенції з міського бюджету на виконання заходів Програми зайнятості населення у 

місті Дніпрі на 2017-2021 роки (організація проведення оплачувальних громадських робіт)
61,568 61,568 50,466 61,568

0813230 3230 1040

Виплата державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування, у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях, 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" та оплату послуг із 

здійснення патронату над дитиною та виплата соціальної допомоги на утримання дитини в сім’ї 

патронатного вихователя, у тому числі:

1 822,184 1 822,184 1 822,184

за рахунок субвенції 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», оплату послуг із здійснення патронату 

над дитиною та виплату соціальної допомоги на утримання дитини в сім'ї патронатного вихователя 

за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

1 822,184 1 822,184 1 822,184

0813242 3242 1090 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення, у тому числі: 3 003,545 3 003,545 0,000 3 003,545

за рахунок субвенції з міського бюджету на  виконання Програми підтримки учасників 

антитерористичної операції та членів їх сімей м. Дніпра «Родина героя» на 2017-2021 роки (надання 

адресної допомоги на оплату житлово-комунальних послуг учасникам АТО, членам їх сімей, що 

проживають та зареєстровані у м. Дніпро)

1 845,300 1 845,300 0,000 1 845,300

1200000 Відділ комунального господарства Чечелівської районної у місті Дніпрі ради, всього 3 430,675 3 430,675 804,423 50,279 0,000 87,596 0,000 0,000 87,596 0,000 0,000 3 518,271

1210150 0150 0111
Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної 

ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільскої рад
1 040,675 1 040,675 804,423 50,279 87,596 87,596 1 128,271

1216030 6030 0620 Організація благоустрію населених пунктів, у тому числі: 2 200,000 2 200,000 0,000 2 200,000

1217340 7340 0443 Проектування, реставрація та охорона пам'яток архитектури 190,000 190,000 190,000

3700000 Фінансове управління Чечелівської районної у місті Дніпрі ради 1 806,330 1 806,330 1 404,832 44,615 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1 806,330

3710150 0150 0111
Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної 

ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільскої рад
1 806,330 1 806,330 1 404,832 44,615 1 806,330

ВСЬОГО ВИДАТКІВ 206 697,028 206 697,028 24 266,884 965,881 0,000 94,916 0,000 0,000 94,916 6,000 0,000 0,000 206 791,944

 Голова районної у місті ради Н.В. Кеда



Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам, всього 169 700,304 169 700,304 0,000

з них:

Субвенція з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій

населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-,

водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і

споруд та прибудинкових територій), управління багатоквартирним будинком,

поводження з побутовими відходами (вивезення побутових відходів) та

вивезення рідких нечистот, внесків за встановлення, обслуговування та заміну

вузлів комерційного обліку води та теплової енергії, абонентського

обслуговування для споживачів комунальних послуг, що надаються у

багатоквартирних будинках за індивідуальними договорами за рахунок

відповідної субвенції з державного бюджету

53 165,500 53 165,500

Субвенція з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій

населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і

скрапленого газу за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

44,600 44,600

Субвенція з місцевого бюджету на виплату допомоги сім`ям з дітьми,

малозабезпеченим сім`ям, особам, які не мають права на пенсію, особам з

інвалідністю, дітям з інвалідністю, тимчасової державної допомоги дітям,

тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла

загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомоги

по догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу,

компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за

особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку за

рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 

112 350,000 112 350,000

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», оплату послуг із здійснення патронату над дитиною

та виплату соціальної допомоги на утримання дитини в сім'ї патронатного

вихователя за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

1 822,184 1 822,184

Інші субвенції з місцевого бюджету (субвенція з міського бюджету на виконання

Програми підтримки учасників антитерористичної операції та членів їх сімей м.

Дніпра "Родина героя" на 2017-2021 роки (надання адресної допомоги на оплату

житлово-комунальних послуг учасникам АТО, членам їх сімей, що проживають

та зареєстровані у м. Дніпро)

1 845,300 1 845,300

Інші субвенції з місцевого бюджету (субвенція з міського бюджету на виконання 

заходів Програми зайнятості населення у місті Дніпрі на 2017-2021 роки 

(організація проведення оплачувальних громадських робіт)

61,568 61,568

Інші субвенції з місцевого бюджету (субвенція з міського бюджету на надання 

пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства)
381,152 381,152

Інші субвенції з місцевого бюджету (субвенція з міського бюджету на виконання 

галузевих програм, затверджених міською та районними у місті радами)
30,000 30,000

Голова районної у місті ради Н.В. Кеда

Найменування згідно з класифікацією міжбюджетних трансфертів

Додаток 4

до рішення районної у місті ради

від 19.12.2018 № 204/18

Всього
Загальний 

фонд

Спеціальний 

фонд

Міжбюджетні трансферти з державного та міського бюджетів бюджету Чечелівського району на 2019 

рік



тис. грн.

Усього
у тому числі 

бюджет розвитку

0200000 547,061 547,061 0,000 0,000

0210180 0180 0133

від 15.02.2017                    

№ 23/18                             

(зі змінами)

30,000 30,000

0213112 3112 1040
від 28.12.2015                  

№ 16/15
20,061 20,061

0213133 3133 1040
від 20.12.2017                  

№ 167/17
389,700 389,700

0214082 4082 0829
від 19.12.2018                  

№ 208/18
107,300 107,300

0800000 3 530,280 3 530,280 0,000 0,000

0810160 0160 0111
від 27.09.2017                  

№ 150/17
5,000 5,000

0813160 3160 1010
від 22.11.2017                  

№ 160/17
268,318 268,318

0813192 3192 1030
від 22.11.2017                  

№ 160/17
191,849 191,849

0813210 3210 1050

від 15.02.2017                 

№ 18/18                               

(зі змінами)

61,568 61,568

0813242 3242 1090

від 01.12.2016                 

№ 22/16                               

(зі змінами)

1 845,300 1 845,300

Спеціальний фонд

Програма основних щорічних заходів у 

Чечелівському районі на 2019 рік 

Інша діяльність у сфері державного управління

Програма розвитку місцевого самоврядування та 

висвітлення діяльності Дніпровської міської ради, її 

виконавчих органів та комунальних підприємств на 

2017-2020 роки

Додаток 5

до рішення районної у місті ради

від 19.12.2018 № 204/18

Загальний фонд

Дата та номер 

документа, яким 

затверджекно місцеву 

(регіональну) 

програму

Усього

Розподіл витрат бюджету Чечелівського району на реалізацію місцевих (регіональних) програм у 2019 році

Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту

Код функціо-

нальної 

класифікації 

видатків та 

кредитуван-

ня бюджету

Найменування місцевої (регіональної) програми

Інші заходи в галузі культури і мистецтва

у тому числі:

 
Управління соціального захисту населення Чечелівської районної у 

місті Дніпрі ради, всього

Комплексна програма розвитку молодіжної та 

сімейної політики у Чечелівському районі м. Дніпра 

на 2018-2022 роки

Організація та проведення громадських робіт                                                                                                                   
Програма зайнятості населення у місті Дніпрі на 2017-

2021 роки                                                   

 Програма підтримки учасників антитерористичної 

операції та членів їх сімей м. Дніпра "Родина героя" 

на 2017-2021 роки 

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), 

селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення                                                                        

Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитуван-

ня місцевого 

бюджету

Код 

ТПКВКМБ

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

Комплексна програма соціального захисту мешканців 

Чечелівського району на 2018-2021 роки

Програма соціального захисту дітей-сиріт, дітей, 

позбавлених батьківського піклування, та дітей, які 

опинилися у складних життевих обставинах, у 

Красногвардійському районі                                                          

м. Дніпропетровська на 2016-2020 роки

Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з 

інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість

Комплексна програма соціального захисту мешканців 

Чечелівського району на 2018-2021 роки

Виконавчий комітет Чечелівської районної у місті Дніпрі ради, всього

Найменування головного розпорядника коштів бюджету району/ відповідального 

виконавця, найменування бюджетної програми / підпрограми згідно з Типовою 

програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету

у тому числі:

Бюджетна програма «Виконання судових рішень та 

виконавчих документів Чечелівською районною у 

місті Дніпрі радою та її виконавчими органами» на 

2017-2021 роки 

Інші заходи та заклади молодіжної політики 



Усього
у тому числі 

бюджет розвитку

Спеціальний фонд

Загальний фонд

Дата та номер 

документа, яким 

затверджекно місцеву 

(регіональну) 

програму

Усього

Код функціо-

нальної 

класифікації 

видатків та 

кредитуван-

ня бюджету

Найменування місцевої (регіональної) програми

Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитуван-

ня місцевого 

бюджету

Код 

ТПКВКМБ

Найменування головного розпорядника коштів бюджету району/ відповідального 

виконавця, найменування бюджетної програми / підпрограми згідно з Типовою 

програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету

0813242 3242 1090
від 22.11.2017                  

№ 160/17
251,495 251,495

0813242 3242 1090
від 15.03.2017                  

№ 121/17
906,750 906,750

1200000 2 390,000 2 390,000 0,000 0,000

1216030 6030 0620

від 31.05.2017                 

№ 132/17                               

(зі змінами)

2 200,000 2 200,000

1217340 7340 0443
від 15.03.2017                 

№ 124/17
140,000 140,000

1217340 7340 0443
від 08.11.2016                 

№ 84/16
50,000 50,000

6 467,341 6 467,341 0,000 0,000

 

 

Н.В. Кеда

Програма збереження пам'яток Другої світової війни у 

Чечелівському районі м. Дніпра на 2017 - 2020 роки 

ВСЬОГО ВИДАТКІВ

Голова районної у місті ради

Організація благоустрою населених пунктів

Проектування, реставрація та охорона пам'яток архитектури 

Програма фінансової підтримки мешканців 

Чечелівського району депутатами районної у місті 

Дніпрі ради VII скликання на 2017 - 2020 роки

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення                                                                        

Відділ комунального господарства Чечелівської районної у місті 

Дніпрі ради, всього

у тому числі:

Комплексна програма соціального захисту мешканців 

Чечелівського району на 2018-2021 роки

Програма розвитку комунального господарства і 

благоустрою Чечелівського району міста Дніпра на 

2017-2020 роки

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення                                                                        

Проектування, реставрація та охорона пам'яток архитектури 

Програма увічнення пам'яті загиблих героїв, які 

проживали на території Чечелівського району                          

м. Дніпра, на 2016 - 2020 роки 


