
САМАРСЬКА РАЙОННА У МІСТІ ДНІПРІ РАДА
XXI сесія 

VII скликання

Р І Ш Е Н Н Я
/ 9. /< *  < № ■ /< ?  №

Про бюджет району у місті 
на 2019 рік

Відповідно до Конституції України, керуючись законами України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», «Про Державний бюджет України на 
2019 рік», Бюджетним кодексом України, на підставі рішення Дніпровської 
міської ради від 05.12.2018 року № 4/38 «Про міський бюджет на 2019 рік», 
районна у місті рада

В И Р І Ш И Л А :

1. Визначити на 2019 рік:
1.1. Доходи бюджету району у місті у сумі 165 725 537 грн, у тому числі 

доходи загального фонду бюджету району у місті -  165 704 504 грн, 
спеціального фонду -  у сумі 21 033 грн згідно з додатком 1.

1.2. Видатки бюджету району у місті у сумі 165 725 537 грн, у тому числі 
видатки загального фонду бюджету району у місті -  165 414 704 грн, 
спеціального фонду -  у сумі 310 833 грн згідно з додатками 3, 4.

1.3. Оборотний залишок бюджетних коштів бюджету району у місті у 
сумі 165 415 грн, що становить 0,1 відсотка видатків загального фонду бюджету 
району у місті, визначених у пункті 1.2 цього рішення.

1.4. Профіцит за загальним фондом бюджету району у місті у сумі 
289800 грн згідно з додатком 2.

1.5. Дефіцит за спеціальним фондом бюджету району у місті у сумі 
289800 грн згідно з додатком 2.

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів 
бюджету району у місті на 2019 рік у розрізі відповідальних виконавців за 
бюджетними програмами згідно з додатками з додатками 3, 4.

3. Затвердити міжбюджетні трансферти на 2019 рік згідно з додатком 5.
Керуючись статтями 97, 102 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 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 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. Визначити на 2019 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу 
України захищеними видатками бюджету району у місті 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.
5. На виконання доручень виборців депутатам Самарської районної в 

м. Дніпрі ради VII скликання виділити 1 260 000 грн із загального фонду 
бюджету району у місті, із розрахунку 35 000 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, з урахуванням змін.

6. Затвердити розподіл коштів бюджету розвитку на здійснення заходів 
щодо будівництва, реконструкції і реставрації об’єктів виробничої, 
комунікаційної та соціальної інфраструктури за об’єктами згідно з додатком 6.

7. Затвердити у складі видатків бюджету району у місті кошти на 
реалізацію міських та районних програм у сумі 7 595 894 грн згідно з 
додатком 7.

8. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати 
право начальнику 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.
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9. Керуючись статтею 16 Бюджетного кодексу України, надати право 
начальнику фінансового управління Самарської районної в 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», зі змінами та від 23.05.2018 року № 544 «Про 
затвердження Порядку розміщення тимчасово вільних коштів місцевих 
бюджетів шляхом придбання державних цінних паперів».

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.

10. Керуючись статтями 20, 28, 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 (закладами).

10.2. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних 
показниках для кожної бюджетної установи (закладу), виходячи з обсягів 
відповідних бюджетних асигнувань.

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 (закладами), не допускаючи будь-якої 
простроченої заборгованості з їх оплати.

10.5.'Н а 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 ЗО днів 
після набрання чинності цього рішення.

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
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щодо яких визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, 
встановленими міністерством фінансів України, до 15.03.2019 року;

- оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня 
затвердження таких документів.

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.

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 
№ 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 у місті на 2019 рік за джерелами доходів і напрямками 
видатків головних розпорядників коштів бюджету району у місті за кодами 
програмної класифікації видатків та кредитування 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 2019 році зараховуються такі 
податки і збори, що стягуються з платників, які перебувають на обліку та 
обслуговуються Лівобережною об’єднаною 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:
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- 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;

- 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;

- 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 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;
- 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 об’єднаній 
державній податковій інспекції м. Дніпра Головного управління Державної 
фіскальної служби у Дніпропетровській області (крім цих платежів, які 
сплачуються платниками, що перебувають на обліку в Дніпропетровському 
управлінні Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби) 
згідно з нормативами відрахувань, зазначених у додатку 5.

13. У зв’язку з проведенням районною у місті радою заходів з організації 
самоврядного контролю за використанням та охороною земель, додержанням 
земельного законодавства тощо 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
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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 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 
щоквартального звіту Головного управління Державної казначейської служби 
України у Дніпропетровській області;

14. 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 районною у 
місті радою, та інші надходження, передбачені законодавством.

15. Керуючись статтею 102 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.

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 1-7 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
(Барановська О.О.) та го

Голова районної у місті рМЩ Ю.М. Федько
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Додаток 1
до рішення районної у місті ради 
від

Доходи Самарського районного у місті бюджету на 2019 рік
................................................................................................... І ................................................ ........................ (грн.)

Код Найменування згідно з класифікацією доходів бюджету
•

Всього
Загальний

фонд

Спеціальний фонд !

Всього
У т-ч-: 

бюджет ; 
розвитку і

10000000 ПОДАТКОВІ НАХОДЖЕННЯ 35 852 292 35 852 292
11000000 Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості 25 433 172 25 433 172
11010000 Податок та збір на доходи фізичних осіб 25 433 172 25 433 172
11010100 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачуєтьяс податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати 24 345 172 24 345 172

11010200
та особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами 250 000 250 000

11010400 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачуєтьчя податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата 630 000 630 000
11010500 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування
18000000 Місцеві податки 10 419 120 10 419 120
18010000 Податок на майно 10 418 400 10 418 400
18010500 Земельний податок з юридичних осіб 4 700 000 4 700 000
18010600 4 893 400 4 893 400
18010700 Земельний податок з фізичних осіб 325 000 325 000 І
18010900 Орендна плата з фізичних осіб 500 000 500 000

20000000 НЕПОДАТКОВІ НАДХОДЖЕННЯ 249 601 228 568 21 033
21000000 Доходи від власності та підприємницької діяльності 42 800 42 800
21080000 Інші надходження 42 800 42 800
21081100 Адміністративні штрафи та інші санкції 42 800 42 800
22000000 138 000 138 000

Державне мито 138 000 138 000

22090100 Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і 
дарування 112 000 112 000

22090400 Державне мито, пов'язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України 26 000 26 000
24000000 Інші неподаткові надходження 47 768 47 768
24060000 Інші надходження 47 768 47 768

25000000 Власні надходження бюджетних установ 21 033 21 033
25010000 Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством 21 033 21 033
25010100 Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю 12 000 12 000

30000000 ДОХОДИ ВІД ОПЕРАЦІЙ 3 КАПІТАЛОМ 15 000 15 000
31000000 Надходження від продажу основного капіталу 15 000 15 000

31010000
безхазяйного майна, знахідок, а також валютних цінностей і грошових коштів, власники яких невідомі 15 000 15 000

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 15 000 15 000



Код Найменування згідно з класифікацією доходів бюджету Всього
Загальний

фонд

Спеціальний фонд і

Всього
ут.ч.: 

бюджет І 
розвитку j

40000000 
.....41030000.....

ОФІЦІЙНІ ТРАНСФЕРТИ 129 608 644 129 608 644 0 0!
Субвенції, всього 129 608 644 129 608 644 0 0 \
а.ник;..................................................................................................................................................... . . .

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 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

35 493 200 35 493 200

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 122 000 122 000

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 II групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за 
особою з інвалідністю і групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

90 200 000 90 200 000

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

1 992 656 1 992 656

41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету (субвенція бюджету району у місті на виконання заходів Програми зайнятості населення у м.Дніпрі 
на 2017-2021 роки (організація проведення оплачувальних громадських робіт)) 93 593 93 593

41053900
Інші субвенції з місцевого бюджету (субвенція бюджету району у місті на виконання Програми підтримки учасників антитерористичної 
операції та членів їх сімей мДніпра «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))

1 546 800 1 546 800

41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету (субвенція бюджету району у місті на надання пільг окремим категоріям громадян відповідно до 
законодавства) 129 395 129 395

41053900 інші субвенції з місцевого бюджету (субвенція бюджету району у місті на виконання галузевих програм, затверджених міською та 
районними у місті радами) 31 000 31 000

Всього доходів (без урахування офіційних трансфертів) 36 116 893 36 095 860 21 033 0
ВСЬОГО ДОХОДІВ 165 725 537 165 704 504 21 033 0

Голова районної у місті ради



Додаток 2 
до рішення районної у місті ради , 
від N° г //& /

Фінансування бюджету району у місті на 2019 рік
_______________________________________________________________ (грн)

Код Назва Всього
Загальний

фонд

Спеціальний фонд

Разом
в тому числі 

бюджет 
розвитку

Фінансування за типом кредитора
200000 Внутрішнє фінансування 0 -289800 289800 289800

208000 Фінансування за рахунок зміни залишків 
коштів

0 -289800 289800 289800

208400
Кошти, що передаються із загального фонду 
бюджету до бюджету розвитку (спеціального 

фонду)
0 -289800 289800 289800

Всього за типом кредитора 0 -289800 289800 289800
Фінансування за типом боргового зобов"язання -289800 289800 289800

600000 Фінансування за активними операціями 0 -289800 289800 289800
602000 Зміни обсягів бюджетних коштів 0 -289800 289800 289800

602400
Кошти, що передаються із загального фонду 
бюджету до бюджету розвитку (спеціального 

фонду)
0 -289800 289800 289800

Всього за типом боргового зобов"язання 0 -289800 289800 289800

Голова районної у місті ради Ю.М. Федько



Додаток З 
до рішення районної у місті ради„л

Розподіл видатків бюджету району у  місті на 2019 рік за Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів

Код 
програм-ної 

класи
фікації 

видатків та 
креди

тування 
місцевого 
бюджету

Код
ТПКВКМБ Код ФКВКБ Найменування згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування 

місцевого бюджету

Загальний фонд Спеціальний фонд

Разом
Усього видатки

споживання

з них:

видатки
розвитку Усього

з них:

видатки
споживання

з них:

видатки
розвиткуоплата праці

комунальні 
послуги та 
енергоносії

бюджет
розвитку

з них:

оплата праці

комунальні 
послуги та 

енерго-носії

капітальні 
видатки за 
раху нок 

коштів, що 
передаються із 
загального фон 
ду до бюджету 

розвитку

0100 Державне управління, всього 21336241 21336241 15420107 697346 0 9033 0 0 9033 0 0 0 21345274

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

21305241 21305241 15420107 697346 9033 9033 21314274

0180 0133 інша діяльність у сфері державного управління 31000 31000 31000

3000 Соціальний захист та соціальне забезпечення 140116780 140116780 6693384 232408 0 27000 15000 15000 12000 6000 0 0 140143780

3011 1030 Надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян 
відповідно до законодавства 14071800 14071800 14071800

у тому числі:
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 побутового 
відходів) та вивезення рідких нечистот, внесків за встановлення, обслуговування та заміну 
вузлів комерційного обліку води та теплової енергії, обслуговування для споживачів 
комунальних послуг, що надаються у багатоквартирних будинках за індивідуальними 
договорами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

14071800 14071800 *
-Л

14071800

3012 1060 Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних 
послуг 21421400 21421400 21421400

V тому числі:
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 побутового 
відходів) та вивезення рідких нечистот, внесків за встановлення, обслуговування та заміну 
вузлів комерційного обліку води та теплової енергії, обслуговування для споживачів 
комунальних послуг, що надаються у багатоквартирних будинках за індивідуальними 
договорами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

21421400 21421400 21421400

3021 1030 Надання пільг на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого 
газу окремим категоріям громодян відповідно до законодавства 21140 21140 0 21140

• у тому числі:
і за рахунок субвенції 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

21140 21140 0 21140

3022 1060 Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого 
пічного побутового палива і скрапленого газу 100860 100860 0 100860

у тому числі:
за рахунок субвенції 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

100860 100860 0 100860

3031 1030 Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства 34310 34310 34310
3032 1070 Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв"язку 95085 95085 95085
3041 1040 Надання допомоги у зв"язку з вагітністю і пологами 621190 621190 0 621190

V 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, 
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 II групи внаслідок психічного 
розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з 
інвалідністю І групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку за рахунок відповідної 
субвенції з державного бюджету

621190 621190 0 621190



Код 
програм-ної 

класи
фікації 

видатків та 
креди

тування 
місцевого 
бюджету

Код
ТПКВКМБ Код ФКВКБ Найменування згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування 

місцевого бюджету

Загальний фонд Спеціальний фонд

Разом
Усього видатки

споживання

з них:

видатки
розвитку Усього

з них:

видатки
споживання

з них:

видатки
розвиткуоплата праці

комунальні 
послуги та 
енергоносії

бюджет
розвитку

з них: 
капітальні 
видатки за 
раху нок 

коштів, що 
передаються із 
загального фон 
дудо бюджету 

розвитку

оплата праці

комунальні 
послуги та 

енерго-носії

3042 1040 Надання допомоги при усиновленні дитини 72240 72240 0 72240
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, 
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 II групи внаслідок психічного 
розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з 
інвалідністю І групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку за рахунок відповідної 
субвенції з державного бюджету

72240 72240 0 72240

3043 1040 Надання допомоги при народженні дитини 32204200 32204200 0 32204200
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, 
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 II групи внаслідок психічного 
розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з 
інвалідністю І групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку за рахунок відповідної 
субвенції з державного бюджету

32204200 32204200 0 32204200

3044 1040 Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування 4904670 4904670 0 4904670
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, 
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 II групи внаслідок психічного 
розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з 
інвалідністю І групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку за рахунок відповідної 
субвенції з державного бюджету

4904670 4904670 0 4904670

3045 1040 Надання допомоги на дітей одиноким матерям 16472000 16472000 0 16472000
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, 
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 II групи внаслідок психічного 
розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з 
інвалідністю І групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку за рахунок відповідної 
субвенції з державного бюджету

16472000 16472000 0 16472000

3046 1040 Надання тимчасової державної допомоги дітям 488470 488470 0 488470
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, 
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 II групи внаслідок психічного 
розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з 
інвалідністю І групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку за рахунок відповідної 
субвенції з державного бюджету

488470 488470 0 488470

3047 1040 Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім“ям 10167850 10167850 0 10167850
V 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, 
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 II групи внаслідок психічного 
розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з 
інвалідністю І групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку за рахунок відповідної 
субвенції з державного бюджету

10167850 10167850 0 10167850
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3081 1010 Надання державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з 
інваліднстю 17916030 17916030 0 17916030

V 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, 
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 II групи внаслідок психічного 
розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з 
інвалідністю І групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку за рахунок відповідної 
субвенції з державного бюджету

17916030 17916030 0 17916030

3082 1010 Надання державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з 
інвалідністю, державної соціальної допомоги на догляд 5129840 5129840 0 5129840

утому 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, 
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 II групи внаслідок психічного 
розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з 
інвалідністю І групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку за рахунок відповідної 
субвенції з державного бюджету

5129840 5129840

*

0 5129840

3083 1010 Надання допомоги по догляду за особами з інвалідністю І чи II групи внаслідок психічного 2033150 2033150 0 2033150
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, 
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 II групи внаслідок психічного 
розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з 
інвалідністю І групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку за рахунок відповідної 
субвенції з державного бюджету

2033150 2033150 0 2033150

3084 1010 Надання тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла 
загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійу виплату 184400 184400 184400

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, 
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 II групи внаслідок психічного 
розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з 
інвалідністю І групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку за рахунок відповідної 
субвенції з державного бюджету

184400 184400 184400

3085 1010
Надання щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає 
за особою з інвалідністю І групи, а також за особою, яка досягла 80-річного вікудопомоги по 
догляду за особами з інвалідністю І чи II групи внаслідок психічного розладу

5960 5960 5960

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, 
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 II групи внаслідок психічного 
розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з 
інвалідністю І групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку за рахунок відповідно" 
субвенції з державного бюджету

5960 5960 0 0 5960

3104 1020
Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до 
самообслуговування у зв"язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю 7013967 7013967 5329240 167032 27000 15000 15000 12000 6000 7040967
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3112 1040 Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту 90517 90517 0 0 90517

3121 1040 Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді 1717298 1717298 1287428 65376 0 0 1717298

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

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

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

178248 178248 0 0 178248

3192 1030 Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, 
діяльність яких має соціальну спрямованість 205119 205119 0 205119

3210 1050 Організація та проведення громадських робіт 93593 93593 76716 93593

3230 1040

Виплата державної соціальної допомоги на дітей-сиріт і 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

1992656 1992656 1992656

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 за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

1992656 1992656

»

1992656

3242 1090 інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення 2856800 2856800 2856800
4000 Культура і мистецтво 307983 307983 307983
4082 0829 інші заходи в галузі культури і мистецтва 307983 307983 307983
5000 Фізична культура і спорт 100000 100000 100000
5011 0810 Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту 100000 100000 100000
6000 Житлово-комунальне господарство 3466500 3466500 3466500
6030 0620 Організація благоустрію населених пунктів 3466500 3466500 3466500

7300 Будівництво та регіонального розвиток 200000 200000 200000 200000

7310 0443 Будівницттво об"єктів житлово-комунального господарства 200000 200000 200000 200000
8000 інша діяльність 87200 87200 74800 74800 74800 162000
8100 Захист населенняі територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного 50000 50000 50000
8110 0320 Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха 50000 50000 50000
8200 Громадський порядрк та безпека 37200 37200 74800 74800 74800 112000
8220 0380 Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення 12000 12000 12000

8230 0380 Інші заходи громадського порядку та безпеки 25200 25200 74800 74800 74800 100000

РАЗОМ ВИДАТКІВ 165414704 165414704 22113491 929754 0 310833 289800 289800 21033 6000 0 0 165725537

Голова районної у місті ради Ю.М. Федько



Додаток 4 
до рішення районної у місті ради

Розподіл видатків бюджету району у місті на 2019 рік

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
Усього видатки

споживання

з них:

видатки
розвитку Усього

з них:

видатки
споживання

з них:

видатки
розвиткуоплата праці

комунальні 
послуги та 
енергоносії

бюджет
розвитку

з них:

оплата праці

комунальні 
послуги та 
енергоносії

капітальні 
видатки за 

рахунок коштів, 
що передають ся 
із загального фон 

дудо бюджету 
роз-витку (спеціа 

льного фонду)

0100000 Самарська районна у  місті рада, всього 12448557 12448557 7865400 665049 0 83833 74800 74800 9033 0 0 0 12532390
у тому числі:

0100 державне управління 10212089 10212089 6577972 599673 9033 9033 10221122

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
10181089 10181089 6577972 599673 9033 10181089

0110180 0180 0133 інша діяльність у сфері державного управління 31000 31000 31000
3000 соціальний захист та соціальне забезпечення 1741285 1741285 1287428 65376 1741285
3120 здійснення соц іальної роботи з вразливими категоріями населення 1726835 1726835 1287428 65376 1726835

0113121 3121 1040 утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді 1717298 1717298 1287428 65376 1717298
0113122 3122 1040 заходи державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків 9537 9537 9537

3130 реалізація державної політики у  молодіжній сфері 14450 14450 14450
0113133 3133 1040 інші заходи та заклади молодіжної політики 14450 14450 І 14450

4000 культура і  мистецтво 307983 307983 307983
0114082 4082 0829 інші заходи в галузі культури і мистецтва 307983 307983 307983

5000 ф ізична культура і  спорт 100000 100000 100000
0115011 5011 0810 проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту 100000 100000 100000

8000 інш а діяльність 87200 87200 87200

8100 Захист населенняі територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру 50000 50000 50000

0118110 8110 0320 Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха 50000 50000 50000

8200 Громадський порядрк та безпека 37200 37200 74800 74800 74800 112000
0118220 8220 0380 Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення 12000 12000 12000

0118230 8230 0380 Інші заходи громадського порядку та безпеки 25200 25200 74800 74800 74800 100000

0800000
Управління праці та соціального захисту населення Самарської районної у  місті ради, 
всього 145693611 145693611 11322830 243397 0 27000 15000 15000 12000 6000 0 0 145720611

у тому числі:
0100 державне управління 7408633 7408633 5916874 76365 0 0 7408633

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
7408633 7408633 5916874 76365 7408633

3000 соціальний захист та соціальне забезпечення 138284978 138284978 5405956 167032 0 27000 15000 15000 12000 6000 138311978
0813011 3011 1030 надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян відповідно до 

законодавства 14071800 14071800 14071800

у тому числі:
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 побутового відходів) та вивезення рідких 
нечистот, внесків за встановлення, обслуговування та заміну вузлів комерційного обліку води та 
теплової енергії, обслуговування для споживачів комунальних послуг, що надаються у 
багатоквартирних будинках за індивідуальними договорами за рахунок відповідної субвенції з 
державного бюджету

14071800 14071800 14071800

0813012 3012 1060 надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг 21421400 21421400 21421400
у тому числі:



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
Усього видатки

споживання

з них:

видатки
розвитку Усього

з них:

видатки
споживання

з них:

видатки
розвиткуоплата праці

комунальні 
послуги та 
енергоносії

бюджет
розвитку

з них:

оплата праці

комунальні 
послуги та 
енергоносії

капітальні 
видатки за 

рахунок коштів, 
що передають ся 
із загального фон 

ду до бюджету 
роз-витку (спеціа 

льного фонду)

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 побутового відходів) та вивезення рідких 
нечистот, внесків за встановлення, обслуговування та заміну вузлів комерційного обліку води та 
теплової енергії, обслуговування для споживачів комунальних послуг, що надаються у 
багатоквартирних будинках за індивідуальними договорами за рахунок відповідної субвенції з 
державного бюджету

21421400 21421400 21421400

0813021 3021 1030 надання пільг на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого 
газу окремим категоріям громодян відповідно до законодавства 21140 21140 21140

у тому числі:
за рахунок субвенції 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

21140 21140 21140

0813022 3022 1060 надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного 
побутового палива і скрапленого газу 100860 100860 100860

у тому числі:
за рахунок субвенції 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

100860 100860 100860

0813031 3031 1030 надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства 104611 104611 1 104611
0813032 3032 1070 надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв"язку 24784 24784 •А 24784
0813041 3041 1040 надання допомоги у зв"язку з вагітністю і пологами 621190 621190 621190

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, 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 II групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій 
працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю І групи, а також за особою, яка досягла 80- 
річного віку за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

621190 621190 621190

0813042 3042 1040 надання допомоги при усиновленні дитини 72240 72240 72240
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, 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 II групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій 
працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю І групи, а також за особою, яка досягла 80- 
річного віку за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

72240 72240 72240

0813043 3043 1040 надання допомоги при народженні дитини 32204200 32204200 32204200
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, 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 II групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій 
працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю І групи, а також за особою, яка досягла 80- 
річного віку за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

32204200 32204200 32204200

0813044 3044 1040 надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування 4904670 4904670 4904670
у тому числі:



Код 
програм
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•

Загальний фонд Спеціальний фонд

Разом
Усього видатки

споживання

з них:

видатки
розвитку Усього

з них:

видатки
споживання

з них:

видатки
розвиткуоплата праці

комунальні 
послуги та 
енергоносії

бюджет
розвитку

з них:

оплата праці

комунальні 
послуги та 
енергоносії

капітальні 
видатки за 

рахунок коштів, 
що передають ся 
із загального фон 

ду до бюджету 
роз-витку (спеціа 

льного фонду)

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

4904670 4904670 4904670

0813045 3045 1040 надання допомоги на дітей одиноким матерям 16472000 16472000 16472000
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, 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 II групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій 
працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю І групи, а також за особою, яка досягла 80- 
річного віку за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

16472000 16472000 16472000

0813046 3046 1040 надання тимчасової державної допомоги дітям 488470 488470 488470
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, 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 II групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій 
працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю І групи, а також за особою, яка досягла 80- 
річного віку за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

488470 488470

*

488470

0813047 3047 1040 надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім"ям 10167850 10167850 10167850

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, 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 II групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій 
працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю І групи, а також за особою, яка досягла 80- 
річного віку за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

10167850 10167850 10167850

0813081 3081 1010 надання державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інваліднстю 17916030 17916030 17916030

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, 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 II групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій 
працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю І групи, а також за особою, яка досягла 80- 
річного віку за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

17916030 17916030 17916030

0813082 3082 1010 надання державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам 
інвалідністю, державної соціальної допомоги на догляд 5129840 5129840 5129840

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, 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 II групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій 
працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю І групи, а також за особою, яка досягла 80- 
річного віку за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

5129840 5129840 5129840

0813083 3083 1010 надання допомоги по догляду за особами з інвалідністю І чи II групи внаслідок психічного розладу 2033150 2033150 2033150

V то м у  числі:



Загальний фонд Спеціальний фонд

Код 
програм
ної класи

фікації 
видатків та 

креди
тування 

місцевого 
бюджету

Код 
ТПКВКМБ 
ГТКВ КБМ 

С

Код
ФКВКБ

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

споживання оплата праці
комунальні 
послуги та 
енергоносії

видатки
розвитку бюджет

розвитку

капітальні 
видатки за 

рахунок коштів, 
що передають ся 
із загального фон 

ду до бюджету 
роз-витку (спеціа 

льного фонду)

видатки
споживання

комунальні 
послуги та 
енергоносії

видатки
розвитку

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, 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 II групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій 
працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю І групи, а також за особою, яка досягла 80- 
річного віку за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

2033150 2033150

надання тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального 
пенсійного віку, але не набула права на пенсійу виплату_____________________________________

184400 184400 184400

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, 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 II групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій 
працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю І групи, а також за особою, яка досягла 80- 
річного віку за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

184400

надання щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за 
особою з інвалідністю І групи, а також за особою, яка досягла 80-річного вікудопомоги по догляду за 
особами з інвалідністю І чи II групи внаслідок психічного розладу

5960

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, 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 II групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій 
працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю І групи, а також за особою, яка досягла 80- 
річного віку за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

5960 5960 5960

забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до 
самообслуговування у зв"язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю ______ ________ 7013967 167032 27000 15000 15000 12000

надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого 
віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування 
потребують сторонньої допомоги

178248

соціальний захист ветеранів віини та праці 205119 205119 205119
надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність 
яких має соціальну спрямованість________________________________________________________

205119 205119

організація та проведення громадських робіт 93593 93593 76716 93593

виплата державної соціальної допомоги на дітей-сиріт і 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  т о м у  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 за рахунок 
відповідної субвенції з державного бюджету

1992656 1992656 1992656

інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення 2856800 2856800

Управління - служба у  справах дітей Самарської районної у  місті ради, всього 1213955 8634
у  тому числі:

державне управління 1525004 1525004 1213955 8634 1525004
організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної 

ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад
1525004 1525004 1213955 1525004



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
Усього видатки

споживання

з них:

видатки
розвитку Усього

з них:

видатки
споживання

з них:

видатки
розвиткуоплата праці

комунальні 
послуги та 
енергоносії

бюджет
розвитку

з них:

оплата праці

комунальні 
послуги та 
енергоносії

капітальні 
видатки за 

рахунок коштів, 
що передають ся 
із загального фон 

ду до бюджету 
роз-витку (спеціа 

льного фонду)

3000 соціальний захист та соціальне забезпечення 90517 90517 4 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 90517

1200000 Відділ комунального господарства Самарської районної у  м іст і ради, всього 4355556 4355556 682816 5020 0 200000 200000 200000 0 0 0 0 4555556

у тому числі:
0100 державне управління 889056 889056 889056

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, сільської рад 889056 889056 682816 5020 889056

6000 житлово-комунальне господарство 3466500 3466500 3466500
1216030 6030 0620 організація благоустрію населених пунктів 3466500 3466500 3466500

7300 Будівництво та регіонального розвиток 200000 200000 200000 200000
1217310 7310 0443 Будівницттво об'єктів житлово-комунального господарства 200000 200000 200000 200000

3700000 Фінансове управління Самарської районної в м іст і ради, всього 1301459 1301459 1028490 7654 0 0 0 0 0 0 0 0 1301459

у тому числі:
0100 державне управління 1301459 1301459 1028490 7654 1301459

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
1301459 1301459 1028490 7654

*
1301459

ВСЬОГО ВИДАТКІВ 165414704 165414704 22113491 929754 о 310833 289800 289800 21033 6000 0 0 165725537

Голова районної у місті ради Ю.М. Федько



Додаток 5
до рішення районної у місті ради 

від № ///£ /
Міжбюджетні трансферти між бюджетом району у місті та іншими бюджетами на 2019 рік

(.грн.;

Код
•

Найменування згідно з класифікацією доходів бюджету Назва
бюджету Всього Загальний

фонд

Спеціальний фонд

Всього

у тому 
числі: 

бюджет 
розвитку

40000000 ОФІЦІЙНІ ТРАНСФЕРТИ

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 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

державний 35 493 200 35 493 200

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 державний 122 000 122 000

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 II групи внаслідок психічного розладу, 
компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю І групи, а також за 
особою, яка досягла 80-річного віку за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

державний 90 200 000 90 200 000

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

державний 1 992 656 1 992 656

41053900
Інші субвенції з місцевого бюджету (субвенція бюджету району у місті на виконання заходів Програми зайнятості 
населення у м.Дніпрі на 2017-2021 роки (організація проведення оплачувальних громадських робіт)) міський 93 593 93 593

41053900
Інші субвенції з місцевого бюджету (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 1 546 800 1 546 800

41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету (субвенція бюджету району у місті на надання пільг окремим категоріям громадян 
відповідно до законодавства) міський 129 395 129 395

41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету (субвенція бюджету району у місті на виконання галузевих програм, затверджених 
міською та районними у місті радами) міський 31 000 31 000

Всього трансф ертів 129 608 644 129 608 644 0 0

Голова районної у місті ради Ю.М. Федько



Д одаток 6 
до рішення' районної в місті ради 

від & Ж Ж Ж  №

Розподіл коштів 
бюджету розвитку за об'єктами у 2019 році

грн

Код програм
ної класи

фікації 
видатків та 

креди
тування 

місцевого 
бюджету

Код Типової 
програмної 

класифікації 
видатків та 

креди 
тування 

місцевого 
бюджету

Код ФКВКБ

Найменування головного розпорядника коштів 
бюджету району у місті/ відповідального виконавця, 

найменування бюджетної програми/ підпрограми 
згідно з Типовою програмною класифікацією видатків 

та кредитування місцевого бюджету

Найменування об'єктів відповідно до проектно-кошторисної документації

Строк реалізації 
об'єктів (рік 

початку і 
завершення)

Загальна 
вартість 

об'єкта, грн

Обсяг 
видаткфів 
бюджеу 

розвитку, грн

Рівень 
будівельної 
готовності 
об’єкта на 

кінець 
бюджетного 
періоду, %

1200000
Відділ комунального господарства Самарської 
районної в місті ради, всього 2 019 200 000 200 000 100,0%

1217310 7310 443 Будівництво об’єктів житлово-комунального 
господарства

Реконструкція зовнішнього освітлення по вул. Енергетиків від вул. Світанкової 
до вул. Станіславського Самарського району м. Дніпра (проектні роботи, 
експертиза проекту)

2 019 200 000 200 000 100,0%

В С Ь О ГО 2 019 200 000 200 000 100,0%

Голова районної в м істі ради Ю.М. Федько



Додаток 7

до рішення районної у місті ради 

від

Перелік місцевих (регіональних) програм, які фінансуватимуться за рахунок коштів бюджету району у місті у 2019 році

грн

Код програм
ної класи

фікації 
видатків та 

креди
тування 

місцевого 
бюджету

Код
ТПКВКМБ

Код
ФКВКБ

•

Найменування головного розпорядника коштів бюджету 
району у місті/ відповідального виконавця, найменування 

бюджетної програми/ підпрограми згідно з Типовою 
класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету

Найменування місцевої /регіональної програми

Дата та номер 
документа, яким 

затверджено 
місцеву регіональну 

програму

Усього Загальний
фонд

Спеціальний фонд

Усього
у тому числі 

бюджет 
розвитку

0100000 Самарська районна у м іс т і рада, всього 553 970 479 170 74 800 74 800
у тому числі:

0110180 0180 0133 Інша діяльність у сфері державного управління Програма інформатизації та інформаційної діяльності 
Дніпровської міської ради на 2016-2020 роки

від 30.03.2016 № 
25/5 (зі змінами) 31 000 31 000

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

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

від 15.11.2017 № 
2/15 (зі змінами) 10 000 10 000

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

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

від 15.11.2017 № 
2/15 (зі змінами) 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

від 15.11.2017 № 
2/15 (зі змінами) 14 450 14 450

0114082 4082 0829 Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва
Програма основних щорічних масових заходів на 2018-2019 
роки

від 19.12.2017 № 
5/16 (зі змінами) 307 983 307 983

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

від 27.02.2017 № 
4/11 (зі змінами) 100 000 100 000

0118230 8230 0380 Інші заходи громадського порядку та безпеки Комплексна програма щодо профілактики правопорушень у 
Самарському районі місті Дніпра на 2018-2020 роки

від 15.11.2017 № 
1/15 (зі змінами) 100 000 25 200 74 800 74 800

0118110 8110 0320 Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та 
наслідків стихійного лиха

Програма запобігання виникненню надзвичайих ситуацій, 
оперативного реагування на них та забезпечення пожежної 
безпеки і умов безпечної життєдіяльності населення 
Самарського району міста Дніпра на 2016-2020 роки

від 28.10.2016 № 
4/9 (зі змінами) 50 000 50 000

0118220 8220 0380 Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого 
значення

Програма сприяння діяльності Самарському районному 
військовому комісаріату в організації та проведенні приписки 
громадян району до призовної дільниці та призову на 
строкову службу у 2017-2020 рр.

від 30.08.2017 № 
2/14 (зі змінами) 12 000 12 000

Управління праці т а  соціального захисту населення 
Самарської районної у  м іс т і ради, всього 3 284 907 3 284 907 0 0

у тому числ і:

0813242 3242 1090 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального 
забезпечення

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

від 21.06.2017 № 
1/13 (зі змінами) 50 000 50 000



грн

Код програм
ної класи

фікації 
видатків та 

креди
тування 

місцевого 
бюджету

Код
ТПКВКМБ

Код
ФКВКБ

Найменування головного розпорядника коштів бюджету 
району у місті/ відповідального виконавця, найменування 

бюджетної програми/ підпрограми згідно з Типовою 
класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету

Найменування місцевої /регіональної програми

Дата та номер 
документа, яким 

затверджено 
місцеву регіональну 

програму

Усього Загальний
фонд

Спеціальний фонд

Усього
у тому числі 

бюджет 
розвитку

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

від 08.04.2016 № 
18/5 (зі змінами) 1 260 000 1 260 000

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

від 01 12.2016 № 
22/16 (зі змінами) 1 546 800 1 546 800

0813210 3210 1050 Організація та проведення громадських робіт Програма зайнятості населення у м. Дніпрі на 2017-2021 роки від 15.02.2017 № 
18/18 (зі змінами) 93 593 93 593

0813031 3031 1030
Надання інших пільг окремим категоріям громадян 
відповідно до законодавства Комплексна програма соціального захисту мешканців міста 

Дніпра на 2017-2021 роки
від 15.02.2017 № 
17/18 (зі змінами)

104 611 104611

0813032 3032 1070
Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати 
послуг зв"язку 24 784 24784

0813192 3192 1030

Надання фінансової підтримки громадським організаціям 
ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має 
соціальну спрямованість

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

від 21.06.2017 № 
1/13 (зі змінами) 205 119 205119

Управління - служба у справах дітей Самарської 
районної V місті ради, всього 90 517 90 517 0 0

у тому числ і:

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.Дніпра на 2016- 
2020 роки

від 04.02.2016 № 
7/4 (зі змінами) 90 517 90 517

Відділ комунального господарства Самарської 
районної V місті ради, всього 3  666 500 3 466 500 200 000 200 000

у тому числ і:

1216030 6030 0620 Організація благоустрію населених пунктів
Програми реформування та розвитку комунального 
господарства Самарського району міста Дніпра на 2017-2020 
роки

від 11.04.2016 № 
1/12 (зі змінами) 3 466 500 3 466 500

1217310 7310 0443 Будівницттво об"єктів житлово-комунального господарства Програма економічного і соціального розвитку Самарського 
району міста Дніпра на 2019 рік

від 19.12.2018 № 
2/21 200 000 200 000 200 000

ВСЬОГО ВИДАТКІВ 7 595 894 7 321 094 274 800 274 800

Голова районної у місті ради Ю.М. Федько


