
САМАРСЬКА РАЙОННА У МІСТІ ДНІПРІ РАДА
XVI сесія 

VII скликання

Р І Ш Е Н Н Я
/& /; . № Я/Л .

Про бюджет району у місті 
на 2018 рік

Відповідно до Конституції України, керуючись законами України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», «Про Державний бюджет України на 
2018 рік», Бюджетним кодексом України, на підставі рішення сесії міської ради 
від 06.12.2017 року № 3/27 «Про міський бюджет на 2018 рік», районна у місті 
рада

В И Р І Ш И Л А :

1. Визначити на 2018 рік:
1.1. Доходи бюджету району у місті у сумі 212 448 202 грн, у тому числі 

доходи загального фонду бюджету району у місті -  212 427 169 грн, 
спеціального фонду -  у сумі 21 033 грн згідно з додатком 1.

1.2. Видатки бюджету району у місті у сумі 212 448 202 грн, у тому числі 
видатки загального фонду бюджету району у місті -  212 427 169 грн, 
спеціального фонду -  у сумі 21 033 грн згідно з додатками 2, 3.

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів 
бюджету району у місті на 2018 рік у розрізі відповідальних виконавців за 
бюджетними програмами у сумі 212 448 202 грн, у тому числі по загальному 
фонду -  212 427 169 грн та спеціальному фонду - у сумі 21 033 грн згідно з 
додатками 2, 3.

2.1. На виконання вимог Постанови Кабінету Міністрів України від 
26.08.2014 № 835 «Про деякі питання затвердження програмно-цільового 
методу складання та виконання місцевих бюджетів» головним розпорядникам 
коштів бюджету району забезпечити розробку проектів паспортів бюджетних 
програм і надати їх на затвердження фінансовому управлінню районної у місті 
ради протягом 30 днів після набрання чинності цього рішення.

3. На виконання доручень виборців депутатам Самарської районної в 
м. Дніпрі ради VII скликання виділити 900 000 грн із загального фонду 
бюджету району у місті, із розрахунку 25 000 грн на одного депутата районної 
в місті ради VII скликання на надання матеріальної допомоги, розподіливши їх 
на управління праці та соціального захисту населення районної у місті ради.

Витрачання коштів на виконання доручень виборців депутатам 
Самарської районної в м. Дніпрі ради VII скликання здійснювати згідно з 
Положенням про витрачання коштів бюджету району в місті, передбачених на



фінансування Програми виконання доручень виборців депутатам Самарської 
районної у м. Дніпрі ради VII скликання на 2016-2020 роки, затвердженим 
рішенням районної в місті ради від 08.04.2016 року № 18/5.

4. Визначити оборотний касовий залишок бюджетних коштів бюджету 
району у місті у сумі 50 000 грн.

5. Затвердити міжбюджетні трансферти на 2018 рік згідно з додатком 4.
6. Керуючись статтею 24 Бюджетного кодексу України, затвердити на 

2017 рік резервний фонд бюджету району в місті у сумі 50 000 грн.
7. Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду 

бюджету району у місті на 2018 рік за їх економічною структурою:
- оплата праці працівників бюджетних установ та закладів;
- нарахування на заробітну плату;
- придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;
- забезпечення продуктами харчування;
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв;
- поточні трансферти населенню;
- поточні трансферти бюджетам інших рівнів.
8. Затвердити у складі видатків бюджету району у місті кошти на 

реалізацію державних, регіональних, міських та районних галузевих програм у 
сумі 6 391 030 грн згідно з додатком 5.

9. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати 
право фінансовому управлінню Самарської районної у місті Дніпрі ради 
отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, позики на 
покриття тимчасових касових розривів бюджету району у місті, 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.

Урахувати, що у разі розміщення коштів бюджету району у місті на 
депозитах обсяги тимчасових касових розривів за загальним фондом бюджету 
району у місті не покриваються за рахунок коштів єдиного казначейського 
рахунку.

10. Керуючись статтями 51, 77 Бюджетного кодексу України, зобов’язати 
розпорядників коштів бюджету району у місті:

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 та 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 
встановлених лімітів.

10.4. При виконанні бюджету району у місті забезпечити у 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.

11. Керуючись статтею 23 Бюджетного кодексу України, у процесі 
виконання бюджету району у місті:

11.1. У разі необхідності здійснювати перерозподіл бюджетних 
призначень між головними розпорядниками коштів бюджету району у місті та 
бюджетними програмами за рішенням виконавчого комітету районної у місті 
ради згідно з вимогами Постанови Кабінету Міністрів України від 
12.01.2011 року № 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 у місті дозволити фінансовому управлінню Самарської 
районної у місті Дніпрі ради здійснювати перерозподіл бюджетних асигнувань, 
затверджених у розписі бюджету та кошторисах, в розрізі економічної 
класифікації видатків бюджету, а також у розрізі класифікації кредитування 
бюджету щодо надання кредитів з бюджету, в межах загального обсягу 
бюджетних призначень за бюджетною програмою окремо по загальному та 
спеціальному фондах бюджету району у місті.

Забороняється без внесення змін до рішення районної у місті ради про 
бюджет району у місті збільшення бюджетних призначень по загальному та 
спеціальному фондах бюджету району у місті 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. Установити, що відповідно до статті 68 Бюджетного кодексу України 
до загального фонду бюджету району у місті у 2018 році зараховуються такі 
податки і Збори, що стягуються з платників, які перебувають на обліку та 
обслуговуються Лівобережною міжрайонною державною податковою 
інспекцією 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;
- адміністративні штрафи, що накладаються місцевими органами 

виконавчої влади та виконавчими органами місцевих рад або утвореними ними 
в установленому порядку адміністративними комісіями;

З



- 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;

- 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 спадщин, 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 бюджету району 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;

- плата за розміщення тимчасово вільних коштів бюджету району у місті;
- 25% коштів 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 ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) без 
спеціального дозволу; відшкодування збитків за погіршення якості ґрунтового 
покриву тощо та за неодержання доходів у зв’язку з тимчасовим 
невикористанням земельних ділянок 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 щоквартального звіту головного управління Державної 
казначейської служби України у Дніпропетровській області;

- інші надходження, передбачені законодавством;
- земельний податок та орендна плата за земельні ділянки, що 

знаходяться на території району у місті, і податок та збір на доходи фізичних 
осіб по платниках, що перебувають на обліку у Лівобережній міжрайонній 
державній податковій інспекції м. Дніпра Головного управління Державної 
фіскальної служби у Дніпропетровській області згідно з нормативами 
відрахувань, зазначених у додатку 4.

13. Джерелами формування спеціального фонду бюджетів районів у місті 
є власні надходження бюджетних установ і закладів, які утримуються за 
рахунок коштів бюджету району у місті, цільові фонди, створені районними у 
місті радами, та інші надходження, передбачені законодавством.
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14. Керуючись статтями 102, ЮЗ2, ЮЗ4 Бюджетного кодексу України, у 
разі отримання з інших бюджетів у міжсесійний період цільових субвенцій та 
дотацій розподіляти їх між головними розпорядниками коштів бюджету району 
у місті, виходячи з фактичної потреби у коштах цільових субвенцій та дотацій, 
за рішеннями 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 класифікації видатків 
та кредитування місцевого бюджету, виходячи із фактично нарахованих обсягів 
відповідних пільг, субсидій та допомог населенню і фактичної потреби у 
коштах, за рішеннями виконавчого комітету районної у місті ради або за 
розпорядженням голови районної у місті ради, з наступним затвердженням змін 
на сесіях районної у місті ради.

15. Керуючись статтею 16 Бюджетного кодексу України, надати право 
начальнику фінансового управління Самарської районної у місті Дніпрі ради в 
межах поточного бюджетного періоду здійснювати на конкурсних засадах 
розміщення тимчасово вільних коштів бюджету району у місті на депозитах у 
банківських установах з подальшим поверненням таких коштів до кінця 
поточного бюджетного періоду.

Порядок здійснення таких операцій визначено Постановою Кабінету 
Міністрів України від 12.01.2011 року № 6 «Про затвердження Порядку 
розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів на вкладних 
(депозитних) рахунках у банках», з урахуванням внесених змін.

Відсотки за користування тимчасово вільними коштами бюджету району 
у місті, розміщеними на депозитних рахунках у банківських установах, 
спрямовувати на проведення видатків бюджету району у місті.

16. Надати право голові районної у місті ради на підписання договорів на 
одержання субвенцій з інших бюджетів та надання субвенцій з бюджету району 
у місті.

17. Додатки 1-5 до цього рішення є його невід’ємною частиною.
18. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів

Ю.М. Федько
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Д од аток 1

до ріш ення районної у місті ради  
від

Доходи Самарського районного у місті бюджету на 2018 рік
.....(фН.)

Код Найменування згідно з класифікацією доходів бюджету Всього
Загальний

фонд

Спеціальний фонд

Всього
у т.ч.: 

бюджет 
....РОЗВИИЯ....

10000000 ПОДАТКОВІ НАДХОДЖЕННЯ 31 511 462 31 511 462!
ї ї 000000 Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості 18 759 772 18 759 772
11010000 Податок та збір на доходи фізичних осіб 18 759 772 18 759 772
11010100 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачуєтьяс податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати 18 101 375 18 101 375

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

131 175 131 175

11010400 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачуєтьчя податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата 351 908 351 908

11010500 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування 175 314 175 314
18000000 Місцеві податки 12 751 690 12 751 690
18010000 Податок на майно 12 751 200 12 751 200
18010500 Земельний податок з юридичних осіб 4 264 911

.....'7 716 804
.................266499

4 264 911
18010600 Орендна плата з юридичних осіб 7 716 804
18010700 Земельний податок з фізичних осіб 266 499
18010900 Орендна плата з фізичних осіб 502 986 502 986
18030000 490 490
18030100 Туристичний збір, сплачений юридичними особами 490 490
20000000 НЕПОДАТКОВІ НАДХОДЖЕННЯ 196 515 175 482 21 033
21000000 Доходи від власності та підприємницької діяльності 14 000 14 000
21080000 Інші надходження 14 000 14 000
21081100 Адміністративні штрафи та інші санкції 14 000 14 000
22000000 Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності 156 000 156 000
22090000 Державне мито 156 000 156 000

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

136 000 136 000

22090400 Державне мито, пов'язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України 20 000 20 000
24000000 Інші неподаткові надходження 5 482 5 482
24060000 Інші надходження 5 482 5 482
24060300 Інші надходження 5 482 5 482

25000000 Власні надходження бюджетних установ 21 033 21 033

25010000 Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством 21 033 21033

25010100 Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю 12 000 12 000

25010300 Плата за оренду майна бюджетних установ 9 033 9 033
30000000 ДОХОДИ ВІД ОПЕРАЦІЙ 3 КАПІТАЛОМ 14 200 14 200
31000000 Надходження від продажу основного капіталу 14 200 14 200

31010000
Кошти від реалізації скарбів, майна, одержаного державою або територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, 14 200 14 200

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

14 200 14 200



Код Найменування згідно з класифікацією доходів бюджету Всього
Загальний

фонд

Спеціальний^

Всього

юнд................ і
ут.ч.: 

бюджет 
....РОЗВИТКУ....І

40000000 ОФІЦІЙНІ ТРАНСФЕРТИ 180 726 025 180 726 025 0 0!
41030000 Субвенції, всього 180 726 025 180 726 025 0 0 1

: ІЗ н их: ................................ ..........................................................................................................................................

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 І чи II групи внаслідок 
психічного розладу

87 500 000 87 500 000

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), управління багатоквартирним будинком, вивезення побутового сміття та рідких нечистот

71 281 100 71 281 100

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

116 100 116 100

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», оплату послуг із здійснення патронату над 
дитиною та виплату соціальної допомоги на утримання дитини в сімї патронатного вихователя

2 209 347 2 209 347

41035000
Інші субвенції (субвенція бюджету району у місті на виконання заходів Програми зайнятості населення у м.Дніпрі на 2017-2021 роки 
(організація проведення оплачувальних громадських робіт))

85 248 85 248

41035000
Інші субвенції (субвенція бюджету району у місті 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))

1 246 550 1 246 550

41035000 Інші субвенції (субвенція бюджету району у місті на надання пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства) 16 787 680 16 787 680

41035000 Інші субвенції (субвенція бюджету району у місті на виконання галузевих програм, затверджених міською та районними у місті радами) 1 500 000 1 500 000

Всього доход ів  (без урахування оф іц ійних трансфертів) 31 722 177 31 701 144 21 033 0
ВСЬОГО ДОХОДІВ 212 448 202 212 427 169 21 033 0

Голова районної у місті ради Ю.М. Федько



Додаток 2 
до рішення районної у місті ради

від № 2/ '/&
Розподіл видатків бюджету району у місті на 2018 рік за типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів

Загальний фонд Спеціальний фонд

Код з них: з них: з них:

програм-ної з них:
класи
фікації 

видатків та 
креди

тування 
місцевого 
бюджету

Код
ТПКВКМБ/Т

КВКБМС
Код ФКВКБ

•
Найменування згідно з типовою відомчою/тимчасовою класифікацією видатків та 

кредитування місцевого бюджету Всього
видатки

споживання оплата праці
комунальні 
послуги та 
енергоносії

видатки
розвитку

Всього
видатки

споживання оплата
праці

комунальні 
послуги та 
енергоносії

видатки
розвитку бюджет

розвитку

капітальні видатки 
за раху нок 
коштів, що 

передаються із 
загального фон ду 

до бюджету 
розвитку (спеціа 
льного фонду)

Разом

0100 __ Державне управління, всього 20942697 20942697 14933928 816781 0 9033 9033 0 0 0 0 0 20951730

0150 0111

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

20942697 20942697 14933928 816781 0 9033 9033 0 0 0 0 0 20951730

3000 Соціальний захист та соціальне забезпечення 188492713 188492713 5738926 141262 0 12000 12000 6000 0 0 0 0 186295366

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

16521769 16521769 0 0 16521769

у тому числі:

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

16521769 16521769 0 0 16521769

3016 1060
Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних

71281100 71281100 0 0 71281100

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

71281100 71281100 0 0 71281100

3021 1030

Надання пільг 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

20195 20195 0 0 20195

у тому числі:

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

20195 20195 0 0 20195

3026 1060
Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого 
пічного побутового палива і скрапленого газу

95905 95905 0 0 95905

у тому числі:

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

95905 95905 0 0 95905

3031 1030

Надання інших пільг ветеранам війни, особам, на яких поширюється дія 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 трудов 
заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, як 
мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських перерслідувань 
та реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами

155801 155801 155801

3032 1070 Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв"язку 110110 110110 110110

3041 1040 Надання допомоги у зв"язку з вагітністю і пологами 759490 759490 0 0 759490

за рахунок субвенції з державного бюджету на виплату допомоги сім"ям з дітьми 
малозабезпеченим сім”ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державно' 
допомоги дітям та допомоги по догляду за інвалідами І чи II групи внаслідок психічного 
розладу

759490 759490 0 0 759490

3043 1040 Надання допомоги при народженні дитини 37042270 37042270 0 0 37042270



Код 
програм-ної 

класи
фікації 

видатків та 
креди

тування 
місцевого 
бюджету

Код
ТПКВКМБ/Т

КВКБМС
Код ФКВКБ Найменування згідно з типовою відомчою/тимчасовою класифікацією видатків та 

кредитування місцевого бюджету

Загальний фонд Спеціальний фонд

Разом
Всього видатки

споживання

з них:

видатки
розвитку Всього видатки

споживання

з них:

видатки
розвитку

з них:

оплата праці
комунальні 
послуги та 
енергоносії

оплата
праці

комунальні 
послуги та 
енергоносії

бюджет
розвитку

з них:
капітальні видатки 

за раху нок 
коштів, що 

передаються із 
загального фон ду 

до бюджету 
розвитку (спеціа 
льного фонду)

у тому числі:
за рахунок субвенції з державного бюджету на виплату допомоги сім"ям з дітьми, 
малозабезпеченим сім"ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної 
допомоги дітям та допомоги по догляду за інвалідами І чи II групи внаслідок психічного 
розладу

37042270 37042270 0 0 37042270

3044 1040 Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування 4949860 4949860 0 0 4949860

у тому числі:
за рахунок субвенції з державного бюджету на виплату допомоги сім"ям з дітьми, 
малозабезпеченим сім"ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної 
допомоги дітям та допомоги по догляду за інвалідами І чи II групи внаслідок психічного 
розладу

4949860 4949860 0 0 4949860

3045 1040 Надання допомоги на дітей одиноким матерям 13491710 13491710 0 0 13491710
у тому числі:

за рахунок субвенції з державного бюджету на виплату допомоги сім"ям з дітьми, 
малозабезпеченим сім"ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної 
допомоги дітям та допомоги по догляду за інвалідами І чи II групи внаслідок психічного 
розладу

13491710 13491710 0 0 13491710

3046 1040 Надання тимчасової державної допомоги дітям 446910 446910 0 0 446910
у тому числі:

за рахунок субвенції з державного бюджету на виплату допомоги сім"ям з дітьми, 
малозабезпеченим сім"ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної 
допомоги дітям та допомоги по догляду за інвалідами І чи II групи внаслідок психічного 
розладу

446910 446910 0 0 446910

3047 1040 Надання допомоги при усиновленні дитини 72240 72240 0 0 72240

за рахунок субвенції з державного бюджету на виплату допомоги сім"ям з дітьми, 
малозабезпеченим сім"ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної 
допомоги дітям та допомоги по догляду за інвалідами І чи II групи внаслідок психічного 
розладу

72240 72240 0 0 72240

3048 1040 Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім"ям 12032340 12032340 0 0 12032340

за рахунок субвенції з державного бюджету на виплату допомоги сім"ям з дітьми, 
малозабезпеченим сім"ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної 
допомоги дітям та допомоги по догляду за інвалідами І чи II групи внаслідок психічного 
розладу

12032340 12032340 0 0 12032340

3049 1010 Надання державної соціальної допомога інвалідам з дитинства та дітям інвалідам 16816460 16816460 0 0 16816460

за рахунок субвенції з державного бюджету на виплату допомоги сім"ям з дітьми, 
малозабезпеченим сім"ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної 
допомоги дітям

16816460 16816460 0 0 16816460

3080 1010 Надання допомоги по догляду за інвалідами І чи II групи внаслідок психічного розладу 1888720 1888720 0 0 1888720

у тому числі:
за рахунок субвенції з державного бюджету на виплату допомоги сім"ям з дітьми, 
малозабезпеченим сім"ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної 
допомоги дітям та допомоги по догляду за інвалідами І чи II групи внаслідок психічного 
розладу

1888720 1888720 0 0 1888720

3104 1020
Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян,які не здатні до 
самообслуговування у звиязку з похилим віком, хворобою, інвалідністю 5455387 5455387 4236473 115260 12000 12000 6000 0 0 0 0 5467387

3112 1040 Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту 90517 90517 0 0 0 90517

3121 1040 Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'дітей та молоді 1861640 1861640 1432578 26002 0 0 0 0 0 0 0 1861640

3123 1040 Заходи державної політики з питань сім'ї' 11498 11498 0 0 0 0 0 0 0 11498

3122 1040
Заходи державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків 9537 9537 0 0 0 0 0 0 0 9537

3133 1040 Інші заходи та заклади молодіжної політики 14450 14450 0 0 0 0 0 0 0 14450

3161 1010
Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян,які не здатні до 
самообслуговування у зв"язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю 191420 191420 0 0 0 0 0 0 0 191420



Код 
програм-ної 

класи
фікації 

видатків та 
креди

тування 
місцевого 
бюджету

Код
ТПКВКМБ/Т

КВКБМС
Код ФКВКБ Найменування згідно з типовою відомчою/тимчасовою класифікацією видатків та 

кредитування місцевого бюджету

Загальний фонд Спеціальний фонд

Разом
Всього видатки

споживання

з них:

видатки
розвитку Всього видатки

споживання

з них:

видатки
розвитку

з них:

оплата праці
комунальні 
послуги та 
енергоносії

оплата
праці

комунальні 
послуги та 
енергоносії

бюджет
розвитку

з них:
капітальні видатки 

за раху нок 
коштів, що 

передаються із 
загального фон ду 

до бюджету 
розвитку (спеціа 
льного фонду)

3182 1030 Надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів і ветеранів, діяльність 
яких має соціальну направленість 239859 239859 0 0 0 0 0 0 0 239859

3200 1050 Організація та проведення громадських робіт 85248 85248 69875 85248

3220 1040

забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених 
батьківського піклування у дитячих будинках сімейного типу, прийомних сім"ях, в сім"ях 
патронатного вихователя, надання допомоги дітям сиротам та дітям, позбавленим 
батьківського піклування, яким виповнюється 18 років

2209347 2209347 2209347

V тому числі;
за рахунок субвенції з державного 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

2209347 2209347 2209347

3230 1090 Інші заклади та заходи 2638930 2638930 0 0 0 0 0 0 0 2638930
4000 Культура і мистецтво 426256 426256 0 0 0 0 0 0 0 426256
4040 0829 Видатки на заходи, передбачені державними і місцевими програмами розвитку культури і 

мистецтва 426256 426256 0 0 426256
5000 Фізична культура і спорт 100000 100000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100000
5011 0810 Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту 100000 100000 0 100000
6000 Житлово-комунальне господарство 2415503 2415503 0 0 0 0 0 0 0 2465503
6030 0620 Організація благоустрію населених пунктів 2415503 2415503 0 0 0 2415503

8700 0133 Резервний фонд 50000 50000

РАЗОМ ВИДАТКІВ 212427169 212377169 20672854 /У 9 5 8 0 4 3 /^ і 0 21033 21033 6000 0 0 0 0 212448202
/ /  у

Голова районної у місті ради г / и  Л Гш /  /  /  / / І  Ю.М. Федько



Додаток З 
до рішення районної у місті ради у

Розподіл видатків бюджету району у місті на 2018 рік

Код 
програм
ної класи

фікації 
видатків та 

креди
тування 

місцевого 
бюджету

Код
ТПКВКМБ
/ТКВКБМ

С

Код
ФКВКБ

Загальний фонд Спеціальний фонд

РазомНайменування головного розпорядника, відповідального виконавця бюджетної програми або напряму 
згідно з типовою відомчою/тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету Всього

з них:

видатки
розвитку

Всього

з них: з них:

видатки
споживання оплата праці

комунальні 
послуги та 
енергоносії

видатки
споживання оплата

праці

комуналь 
ні послуги 

та
енергонос

ії

видатки
розвитку

з них:

бюджет
розвитку

капітальні видатки 
за рахунок коштів, 
що передаються 

із загального 
фонду до бюд
жету розвитку 
(спеціального 

фонду)

І 0100000 11166813 11166813 6708140 695822 0 9033 9033 0 0 0 0 0 11175846
у тому числ і: 0

0100 8451052 8451052 5275562 669820 9033 9033 0 0 0 0 0 8460085

0110150 0150 0111

організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної 

ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад
8451052 8451052 5275562 669820 9033 9033 8460085

3000 соціальний захист та соціальне забезпечення 2189505 2189505 1432578 26002 0 0 0 0 0 0 0 2189505
3120 здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення 1882675 1882675 1432578 26002 0 1882675

0113121 3121 1040 утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді 1861640 1861640 1432578 26002 0 1861640

0113122 3122 1040 заходи державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків 9537 9537 0 9537

0113123 3123 1040 заходи державної політики з питань сім'ї 11498 11498 0 11498

3130 реалізація державної політики у молодіжній сфері 14450 14450 14450

0113133 3133 1040 інші заходи та заклади молодіжної політики 14450 14450 0 14450

0113230 3230 1090 інші заклади та заходи 292380 292380 0 292380

4000 культура і мистецтво 426256 426256 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 426256
0114080 4080 0829 інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва 426256 426256 0 426256

5000 фізична культура і спорт 100000 100000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100000

0115011 5011 0810 проведения навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту 100000 100000 0 100000

| 0800000
Управління праці та соціального захисту населення Самарської районної у  м іст і ради, 
всього

195008775 195008775 11100186 213817 0 12000 12000 6000 0 0 0 0 192811428

0100 державне управління 8796084 8796084 6793838 98557 0 0 0 0 0 8796084

8796084
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, сільської рад
8796084 8796084 6793838 98557 0

3000 186452550 186212691 4306348 115260 0 12000 12000 6000 0 0 0 0 184015344

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

16521769 16521769 16521769

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

16521769 16521769 0 0 0 0 16521769

0813012 3012 1060 надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг 71281100 71281100 71281100

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

71281100 71281100 0 0 0 0 71281100

0813021 3021 1030 надання пільг на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого 
газу окремим категоріям громодян відповідно до законодавства 20195 20195 20195

у тому числі:
за рахунок субвенції з державного бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на 
придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу

20195 20195 0 0 0 0 20195

0813022 3022 1060 надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного 
побутового палива і скрапленого газу

95905 95905 95905

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

95905 95905 0 0 0 0 95905

0813031 3031 1030 надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства 155801 155801 155801



Код 
програм

ної класи
фікації 

видатків та 
креди

тування 
місцевого 
бюджету

Код
ТПКВКМБ
/ТКВКБМ

С

Код
ФКВКБ

Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця бюджетної програми або напряму 
згідно з типовою відомчою/тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету

Загальний фонд Спеціальний фонд

Разом
Всього видатки

споживання

з них:

видатки
розвитку Всього видатки

споживання

з них: з них:

оппата праці
комунальні 
послуги та 
енергоносії

оплата
праці

комуналь 
ні послуги 

та
енергоносії

видатки
розвитку

з них:

бюджет
розвитку

капітальні видатки 
за рахунок коштів, 
що передаються 

із загального 
фонду до бюд
жету розвитку 
(спеціального 

фонду)

0813032 3032 1070 надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв"язку 110110 110110 110110

0813041 3041 1040 надання допомоги у зв"язку з вагітністю і пологами 759490 759490 759490

за рахунок субвенції з державного бюджету на виплату допомоги сім"ям з дітьми, малозабезпеченим 
сім"ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям та допомоги 
по догляду за інвалідами І чи II групи внаслідок психічного розладу

759490 759490 0 0 0 0 759490

0813043 3043 1040 надання допомоги при народженні дитини 37042270 37042270 37042270

за рахунок субвенції з державного бюджету на виплату допомоги сім"ям з дітьми, малозабезпеченим 
сім"ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям та допомоги 
по догляду за інвалідами І чи II групи внаслідок психічного розладу

37042270 37042270 0 0 0 0 37042270

0813044 3044 1040 надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування 4949860 4949860 4949860
у тому числі:

за рахунок субвенції з державного бюджету на виплату допомоги сім"ям з дітьми, малозабезпеченим 
сім"ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям та допомоги 
по догляду за інвалідами І чи II групи внаслідок психічного розладу

4949860 4949860 0 0 0 0 4949860

0813045 3045 1040 надання допомоги на дітей одиноким матерям 13491710 13491710 13491710
у тому числі:

за рахунок субвенції з державного бюджету на виплату допомоги сім"ям з дітьми, малозабезпеченим 
сім"ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям та допомоги 
по догляду за інвалідами І чи II групи внаслідок психічного розладу

13491710 13491710 0 0 0 0 13491710

0813046 3046 1040 надання тимчасової державної допомоги дітям 446910 446910 446910

у тому числі:
за рах>нок субвенції з державного бюджету на виплату допомоги сім"ям з дітьми, малозабезпеченим 
сім"ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям та допомоги 
по догляду за інвалідами І чи II групи внаслідок психічного розладу

446910 446910 0 0 0 0 446910

0813047 3047 1040 надання допомоги при усиновленні дитини 72240 72240 72240
у тому числі:

за рахунок субвенції з державного бюджету на виплату допомоги сім"ям з дітьми, малозабезпеченим 
сім"ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям та допомоги 
по догляду за інвалідами І чи II групи внаслідок психічного розладу

72240 72240 0 0 0 0 72240

0813048 3048 1040 надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім"ям 12032340 12032340 12032340

за рахунок субвенції з державного бюджету на виплату допомоги сім"ям з дітьми, малозабезпеченим 
сім"ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям та допомоги 
по догляду за інвалідами І чи II групи внаслідок психічного розладу

12032340 12032340 0 0 0 0 12032340

0813049 3049 1010 надання державної соціальної допомога інвалідам з дитинства та дітям інвалідам 16816460 16816460 16816460

за рахунок субвенції з державного бюджету на виплату допомоги сім"ям з дітьми, малозабезпеченим 
сім"ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям та допомоги 
по догляду за інвалідами І чи II групи внаслідок психічного розладу

16816460 16816460 0 0 0 0 16816460

0813080 3080 1010 надання допомоги по догляду за інвалідами І чи II групи внаслідок психічного розладу 1888720 1888720 1888720

за рахунок субвенції з державного бюджету на виплату допомоги сім"ям з дітьми, малозабезпеченим 
сім"ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям та допомоги 
по догляду за інвалідами І чи II групи внаслідок психічного розладу

1888720 1888720 0 0 0 0 1888720

0813104 3104 1020
забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян,які не здатні до 
самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю 5455387 5455387 4236473 115260 12000 12000 6000 5467387

0813161 3161 1010
забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до 
самообслуговування у зв"язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю 191420 191420 0 191420

3180 соціальний захист ветеранів війни т а  праці 239859 239859 239859

0813182 3182 1030 надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів і ветеранів, діяльність яких має 
соціальну направленість 239859 239859 239859

0813200 3200 1050 організація та проведення громадських робіт 85248 85248 | 69875 0 85248



Код 
програм

ної класи
фікації 

видатків та 
креди

тування 
місцевого 
бюджету

Код
ТПКВКМБ
/ТКВКБМ

С

Код
ФКВКБ

Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця бюджетної програми або напряму 
згідно з типовою відомчою/тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету

Загальний фонд Спеціальний фонд

Разом
Всього

видатки
споживання

з них:

видатки
розвитку Всього

видатки
споживання

з них:

видатки
розвитку

з них:

оплата праці
комунальні 
послуги та 
енергоносії

оплата
праці

комуналь 
ні послуги 

та
енергонос

ії

бюджет
розвитку

з них:

капітальні видатки 
за рахунок коштів, 
що передаються 

із загального 
фонду до бюд
жету розвитку 
(спеціального 

фонду)

0813220 3220 1040

забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених 
батьківського піклування у дитячих будинках сімейного типу, прийомних сім"ях, в сім"ях патронатного 
вихователя, надання допомоги дітям сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким 
виповнюється 18 років

2209347 2209347 2209347

за рахунок субвенції з державного 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

2209347 2209347 2209347

0813230 3230 1090 інші заклади та заходи 2346550 2346550 2346550

0900000 Управління - служба у  справах дітей Самарської районної у  місті ради, всього 1601128 1601128 1193209 12724 0 0 0 0 0 0 0 0 1601128
у тому числі: 0 0 0 0 1510611

0100 1510611 1510611 1193209 12724 0 1510611

0910150 0150 0111

організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної
1510611 1510611 1193209 12724 0 0 0 181034

3000 соціальний захист та соціальне забезпечення 90517 90517 0 90517

3110 заклади і заходи з питань дітей та їх соціального захисту 90517 90517 90517

0913112 3112 1040 заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту 90517 90517 0 90517

1200000 Відділ комунального господарства Самарської районної у  місті ради, всього 3335183 3335183 678697 15450 0 0 0 0 0 0 0 0 3335183

0
0100 державне управління 919680 919680 0 919680

1210150 0150 0111
організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної 
ради, пайонної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад 919680 919680 678697 15450 0 0 0 0 0 0 0 919680

6000 2415503 2415503 0 2415503

1216030 6030 0620 організація благоустрію населених пунктів 2415503 2415503 0 0 0 0 0 0 0 2415503

3700000 Фінансове управління Самарської районної в місті ради, всього 1265270 1265270 992622 20230 0 0 0 0 0 0 0 0 1265270

у тому числі:
0100 державне управління 1265270 1265270 992622 20230 1265270

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, сільської рад
1265270 1265270 992622 20230 1265270

8700 0133 резервний фонд 50000 50000

ВСЬОГО ВИДАТКІВ 212427169 212377169 1 2 0 6 2 $ 5 4 958043 0 21033 21033 6000 0 0 0 0 212448202

/ / ]  У і  / І  Ю.М. Федько
Голова районної у місті ради Л /  і  Л  І  / (



Додаток 4
до рішення районної у місті ради
від /# /* * & ?  № J //J

Міжбюджетні трансферти між бюджетом району у місті та іншими бюджетами на 2018 рік
(грн.)

Спеціальний фонд

Код Найменування згідно з класифікацією доходів бюджету Назва
бюджету Всього

Загальний
фонд Всього

утому числі: 
бюджет 
розвитку

і 40000000 ОФІЦІЙНІ ТРАНСФЕРТИ
І 41030000 Субвенції, всього 180 726 025 180 726 025 0 0

з них:

І 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 І чи II групи внаслідок психічного розладу

державний 87 500 000 87 500 00

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), управління багатоквартирним будинком, вивезення 
побутового сміття та рідких нечистот

державний 71 281 100 71 281 10

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 державний 116100 116 10

V  . 

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», оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплату соціальної допомоги 
на утримання дитини в сімї патронатного вихователя

державний 2 209 347 2 209 347

41035000
Інші субвенції (субвенція бюджету району у місті на виконання заходів Програми зайнятості населення у 
м.Дніпрі на 2017-2021 роки (організація проведення оплачувальних громадських робіт)) міський 85 248 85 248

41035000
Інші субвенції (субвенція бюджету району у місті 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))

міський 1 246 550 1 246 550

41035000
інші субвенції (субвенція бюджету району у місті на надання пільг окремим категоріям громадян відповідно до 
законодавства)

міський 16 787 680 16 787 680

41035000
Інші субвенції (субвенція бюджету району у місті на виконання галузевих програм, затверджених міською та 
районними у місті радами) міський 1 500 000 1 500 000

Всього трансфертів 180 726 025 180 726 025 0 0

Голова районної у місті ради Ю.М. Федько



Додаток 5
до рішення районної у місті ради

в ід  /У /*  S & Y - '  №  -у/г

Перелік місцевих (регіональних) програм, які фінансуватимуться за рахунок коштів бюджету району у місті у 2018 році

грн.

Код програм
ної класи

фікації 
видатків та 

креди-тування 
місцевого 
бюджету

Код
ТПКВКМБ/Т

КВКБМС

Код
ФКВКБ

Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця 
бюджетної програми або напряму згідно з типовою 

відомчою/тимчасовою класифікацією видатків та кредитування 
місцевого бюджету

Найменування місцевої (регіональної) програми Загальний фонд Спеціальний фонд

Разом 
загальний та 
спеціальний 

фонди

0100000 Самарська районна у  м іс т і рада, всього 848 989 0 848  989
у тому числ і:

0113121 3121 1040 утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для 
сім'ї, дітей та молоді

Міська цільова програма місцевих надбавок для працівників установ бюджетної 
сфери міста, крім працівників міської ради і районних у місті рад та їх 
виконавчих органів на 2016-2020 роки

36 170 36 170

0113123 3123 1040 заходи державної політики з питань сім'ї
Комплексна програма розвитку молодіжної та сімейної політики у Самарському 
районі на 2018-2020 роки 11 498 11 498

0113122 3122 1040 заходи державної політики із забезпечення рівних прав та 
можливостей жінок і чоловіків

Комплексна програма розвитку молодіжної та сімейної політики у Самарському 
районі на 2018-2020 роки 9 537 9 537

0113133 3133 1040 інші заходи та заклади молодіжної політики
Комплексна програма розвитку молодіжної та сімейної політики у Самарському 
районі на 2018-2020 роки 14 450 14 450

0113400 3400 1090 інші видатки на соціальний захист населення
Програма роботи з органами самоорганізації населення Самарського району 
на 2013-2018 роки 251 078 251 078

0114080 4080 0829 інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва Програма основних щорічних масових заходів на 2018-2019 роки 426 256 426 256

0115011 5011 0810 проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських 
видів спорту

Програма розвитку фізичної культури та спорту в Самарському районі на 2017- 
2020 роки 100 000 100 000

Управління праці т а  соціального захисту населення 
Самарської районної у  м іс т і ради, всього

3 036 021 0 3 036 021

у тому числ і:

0813230 3230 1090 інші заклади та заходи
Комплексна програма соціального захисту мешканців Самарського району м. 
Дніпра на 2017-2020 роки 200 000 200 000

Програма виконання доручень виборців депутатам Самарської районної у місті 
Дніпрі ради VII скликання на 2016-2020 роки 900 000 900 000

Програма підтримки учасників антитерористичної операції та членів їх сімей м. 
Дніпра "Родина героя" на 2017-2021 роки 1 246 550 1 246 550

0813200 3200 1050 організація та проведення громадських робіт Програма зайнятості населення у м. Дніпрі на 2017-2021 роки 85 248 85 248



грн.

Код програм
ної класи

фікації 
видатків та 

креди-тування 
місцевого 
бюджету

Код
ТПКВКМБ/Т

КВКБМС

Код
ФКВКБ

Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця 
бюджетної програми або напряму згідно з типовою 

відомчою/тимчасовою класифікацією видатків та кредитування 
місцевого бюджету

•

Найменування місцевої (регіональної) програми Загальний фонд Спеціальний фонд

Разом 
загальний та 
спеціальний 

фонди

0813104 3104 1020

забезпечення соціальними послугами за місцем проживання 
громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим 
віком, хворобою, інвалідністю

Міська цільова програма місцевих надбавок для працівників установ бюджетної 
сфери міста, крім працівників міської ради і районних у місті рад та їх 
виконавчих органів на 2016-2020 роки

172 944 172 944

0813161 3161 1010

забезпечення соціальними послугами за місцем проживання 
громадян, які не здатні до самообслуговування у зв"язку з похилим 
віком, хворобою, інвалідністю

Комплексна програма соціального захисту мешканців Самарського району м. 
Дніпра на 2017-2020 роки 191 420 191 420

0813182 3182 1030
надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів і 
ветеранів, діяльність яких має соціальну направленість

Комплексна програма соціального захисту мешканців Самарського району м. 
Дніпра на 2017-2020 роки 239 859 239 859

Управління - служба у  справах д ітей  Самарської районної у  
м іс т і ради, всього 90 517 0 90 517

утому числі:

0913112 3112 1040

заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту
Програма соціального захисту дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського 
піклування, та дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах у 
Самарському районі м.Дніпропетровська на 2016-2020 роки

90 517 90 517

«#• . Відділ комунального господарства Самарської районної у  
м іс т і ради, всього 2 415 503 0 2  415  503

у тому числ і:

4116060 6060 0620 благоустрій міст, сіл, селищ Програми реформування та розвитку комунального господарства Самарського 
району міста Дніпра на 2017-2020 роки 2 415 503 2 415 503

ВСЬОГО ВИДАТКІВ 6 391 030 0 6 391 030

Голова районної у місті ради Ю.М. Федько


