
проект

УКРАЇНА

НОВОЗАВОДСЬКА РАЙОННА У М.ЧЕРНІГОВІ РАДА

РІШЕННЯ

21грудня 2018 року м.Чернігів №17/УП-

Про виконання районного у місті 
бюджету за 9 місяців 2018 року

Відповідно до пункту 23 частини 1 статті 26, частини 2 статті 41 Закону 
України “Про місцеве самоврядування в Україні” та частини 4 статті 80 
Бюджетного кодексу України зі змінами і доповненнями, районна у місті рада 
вирішила:

1. Затвердити Звіт про виконання районного у місті бюджету 
за 9 місяців 2018 року:

- за доходами в сумі 376 439 550,65грн, у тому числі за доходами 
загального фонду районного у місті бюджету в сумі 376 165 968,84грн та за 
доходами спеціального фонду районного у місті бюджету в сумі 273 581,81грн;

- за видатками в сумі 368 824 579,61 грн, у тому числі за видатками 
загального фонду районного у місті бюджету в сумі 368 360 484,33грн та за 
видатками спеціального фонду районного у місті бюджету в сумі 
464 095,28 грн.

2. Додаток до цього рішення є його невід’ємною частиною.

Г олова районної у місті ради Т.С.Кузнецова-Молодчая



Додаток
до рішення районної у місті ради 
21 грудня 2018 р о ^  № 17/УП-

З В І Т
про виконання районного у місті бюджету 

за 9 місяців 2018 року

Найменування
Код

бюджетної
класифікації

Бюджет на рік з
урахуванням
змін

Бюджет на 
звітний період з 
урахуванням 
змін (кошторисні 
призначення)

Виконано

% виконання 
до уточнених 
річних 
призначень

% виконання 
до уточнених 
призначень за 
звітний період

1 2 3 4 5 6 7

Д О Х О Д И
Загальний фонд

Офіційні трансферти 40000000 561 685 104,00 394 748 210,30 376 165 968,84 66,97 95,29
Від органів державного управління 41000000 561 685 104,00 394 748 210,30 376 165 968,84 66,97 95,29
Д от ації з  м ісцевих бюдж ет ів інш им м ісцевим  бю дж ет ам 41040000 31 978 157,00 25 149 246,00 21 216  970,00 66,35 84,36

Інші дотації з місцевого бюджету 41040400 31 978 157,00 25 149 246,00 21 216 970,00 66,35 84,36
Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам 41050000 529 706 947,00 369 598 964,30 354 948 998,84 67,01 96,04

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, вивезення побутового сміття та рідких 
нечистот за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

41050100 369 237 900,00 250 553 639,90 250 553 639,90 67,86 100,00

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

41050200 140 182,00 114 462,00 114 462,00 81,65 100,00

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 I 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

41050300 150 908 900,00 109 975 000,00 96 026 077,83 63,63 87,32

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

41050700 555 400,00 487 667,40 486 634,99 87,62 99,79
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Субвенція з місцевого бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного 
розвитку окремих територій за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 41052300 1 000 000,00 700 000,00 0,00 0,00 0,00

Субвенція з місцевого бюджету на проведення робіт, пов'язаних зі створенням і 
забезпеченням функціонування центрів надання адміністративних послуг, у тому числі 
послуг соціального характеру, в форматі «Прозорий офіс», за рахунок відповідної 
субвенції з державного бюджету

41053100 7 508 565,00 7 508 565,00 7 508 565,00 100,00 100,00

Інші субвенції з місцевого бюджету 41053900 356 000,00 259 630,00 259 619,12 72,93 100,00
Всього доходів по загальному фонду:

561 685 104,00 394 748 210,30 376 165 968,84 66,97 95,29

С п ец іальний  ф онд
Неподаткові надходження 20000000 1 328 494,00 1 500 163,38 273 581,81 20,59 18,24
Власні надходження бюджетних установ 25000000 1 328 494,00 1 500 163,38 273 581,81 20,59 18,24
Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із 
законодавством 25010000 1 328 494,00 1 363 956,00 137 374,43 10,34 10,07

Інші джерела власних надходжень бюджетних установ 25020000 0,00 136 207,38 136 207,38 0,00 100,00
Всього доходів по спеціальному фонду: 1 328 494,00 1 500 163,38 273 581,81 20,59 18,24

В С Ь О ГО  Д О Х О Д ІВ  З А Г А Л Ь Н О Г О  ТА  С П Е Ц ІА Л Ь Н О Г О  Ф О Н Д ІВ  | 563 013 598,00 396 248 373,68 376 439 550,65 66,86 95 ,00

В И Д А Т К И
Загальний фонд

Державне управлшня 0100 18 070 360,00 14 668 426,00 13 952 435,43 77,21 95,12
Організаційне, інф ормаційно-аналіт ичне т а мат еріально-т ехнічне забезпечення  
діяльност і обласної ради, районно ї ради, районно ї у  м іст і р а д и  (у ра зі ї ї  створення), 
міської, селищної, с ільської ра д

0150 5 032 851,00 4  05 7 810,00 3 910 959,81 77,71 96,38

К ерівницт во і управління у  відповідній сф ері у  м іст ах (місті Києві), селищах, селах, 
о б ’єднаних т ерит оріальних громадах

0160 12 972 555,00 10 553 669,00 10 006 293,79 77,13 94,81

Інш а  діяльність у  сф ері держ авного управління 0180 64 954,00 5 6  947,00 35 181,83 54,16 61,78

Соціальний захист та соціальне забезпечення 3000 530 584 199,00 368 498 649,30 354 309 416,39 66,78 96,15

Н адання пільг т а ж ит лових субсидій населенню на оплат у електроенергії, природного  
газу, послуг тепло-, водопост ачання і водовідведення, кварт ирної плати, вивезення  
побут ового смітт я т а р ідких  нечист от

3010 369 23 7 900,00 250 553 639,90 250 553 639,90 67,86 100,00

Надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян 
відповідно до законодавства 3011 43 737 900,00 33 646 496,06 33 646 496,06 76,93 100,00

Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово- 
комунальних послуг 3012 325 500 000,00 216 907 143,84 216 907 143,84 66,64 100,00

Н адання пільг т а субсидій населенню на придбання т вердого т а р ідкого  пічного  
побут ового палива і скрапленого газу 3020 140 182,00 114 462,00 114 462,00 81,65 100,00

Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та 3022 140 182,00 114 462,00 114 462,00 81,65 100,00

Н адання пільг з  оплат и послуг з в ’язку, інш их передбачених законодавст вом  пільг 
окремим  кат егоріям  громадян т а ком пенсації за  пільговий проїзд окремих кат егорій  
громадян

3030 50 000,00 35 190,00 28 090,48 56,18 79,83

Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства 3031 50 000,00 35 190,00 28 090,48 56,18 79,83

Н адання допом оги сім 'ям  з  дітьми, м алозабезпеченим  с ім ’ям, т им часової допомоги  
діт ям 3040 107 911 900,00 7 7 3 9 3  469,73 66  660 613,63 61,77 86,13

Надання допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами 3041 1 222 100,00 811 097,00 617 747,35 50,55 76,16



1 2 3 4 5 6 7
Надання допомоги при усиновленні дитини 3042 227 000,00 110 580,00 59 770,00 26,33 54,05
Надання допомоги при народженні дитини 3043 56 630 050,00 41 553 519,20 36 766 095,51 64,92 88,48
Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування 3044 4 160 000,00 3 116 119,00 3 115 467,47 74,89 99,98
Надання допомоги на дітей одиноким матерям 3045 17 832 330,00 12 849 908,00 11 633 652,02 65,24 90,53
Надання тимчасової державної допомоги дітям 3046 641 000,00 490 195,00 334 538,79 52,19 68,25
Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям 3047 27 199 420,00 18 462 051,53 14 133 342,49 51,96 76,55
П ільгове м едичне обслуговування осіб, які пост раж дали внаслідок Чорнобильської 
кат аст роф и

3050 296  500,00 222 300,00 222 300,00 74,97 100,00

Н адання допом оги особам  з  інвалідністю, діт ям з  інвалідністю, особам, як і не м аю т ь  
права  на пенсію, непрацю ю чій особі, яка  досягла загального пенсійного віку, але не 
набула права на пенсійну виплату, допом оги по догляду за  особами з  інвалідністю І  чи 
І І  групи

3080 42 997  000,00 32 581 530,27 29  354 284,20 68,27 90,09

Надання державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з 
інвалідністю 3081 31 990 400,00 23 114 340,00 20 710 303,43 64,74 89,60

Надання державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та 
особам з інвалідністю, державної соціальної допомоги на догляд 3082 5 000 000,00 4 998 473,00 4 949 623,38 98,99 99,02

Надання допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок 
психічного розладу 3083 5 800 000,00 4 315 620,00 3 619 277,46 62,40 83,86

Надання тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла 
загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату

3084 200 000,00 146 497,27 70 006,05 35,00 47,79

Надання щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка 
доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного 
віку

3085 6 600,00 6 600,00 5 073,88 76,88 76,88

В идат ки на поховання учасників бойових дій т а осіб  з  інвалідністю внаслідок війни
3090 59  500,00 37 330,00 3 7  319,12 62,72 99,97

Н адання соціальних т а  реабіліт аційних послуг громадянам  похилого віку, особам  з  
інвалідністю, діт ям з  інвалідністю в уст ановах соціального обслуговування 3100 7 780 569,00 5 927  043,00 5 754 013,14 73,95 97,08

Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до 
самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю 3104 7 780 569,00 5 927 043,00 5 754 013,14 73,95 97,08

Заклади і заходи з  пит ань діт ей т а їх  соціального захист у 3110 69 000,00 18 000,00 14 000,00 20,29 77,78

Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту 3112 69 000,00 18 000,00 14 000,00 20,29 77,78
Н адання соціальних гарант ій ф ізичним особам, які надают ь соціальні послуги  
громадянам  похилого віку, особам з  інвалідністю, діт ям з  інвалідністю, хворим, які не 
здат ні до самообслуговування і пот ребую т ь ст оронньої допомоги

3160 1 177 439,00 884 250,00 856  931,98 72,78 96,91

Н адання пільг населенню (крім вет еранів війни і праці, військової служ би, органів 
внут ріш ніх справ т а  громадян, які пост раж дали внаслідок Чорнобильської 
катаст роф и) на  оплат у ж ит лово-ком унальних послуг

3180 171 913,00 123 000,00 109 205,71 63,52 88,79



1 2 3 4 5 6 7
В иплат а держ авної соціальної допомоги на діт ей-сиріт  т а дітей, позбавлених  
бат ьківського піклування, у  дит ячих будинках сімейного т ипу т а прийом них сім'ях, 
грош ового забезпечення бат ькам-виховат елям і прийом ним  бат ькам за  надання  
соціальних послуг у  дит ячих будинках сімейного т ипу т а прийом них сім 'ях за  
принципом  "гроші ходят ь за  дит иною " т а оплат у послуг із здійснення пат ронат у над 
дит иною т а виплат а соціальної допом оги на ут рим ання дит ини в с ім ’ї  пат ронат ного  
виховат еля

3230 555 400,00 487  667,40 486  634,99 87,62 99,79

Інш і заклади т а заходи 3240 136 896,00 120 767,00 117 921,24 86,14 97,64

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення 3242 136 896,00 120 767,00 117 921,24 86,14 97,64
Житлово-комунальне господарство 6000 130 000,00 130 000,00 93 632,51 72,03 72,03
Організація благоуст рою  населених пунктів 6030 130 000,00 130 000,00 93 632,51 72,03 72,03
Економічна діяльність 7000 5 000,00 5 000,00 5 000,00 100,00 100,00
Інш і програми т а  заходи, пов'язані з  економічною діяльністю 7600 5 000,00 5 000,00 5 000,00 100,00 100,00
Членські внески до асоціацій органів м ісцевого самоврядування 7680 5 000,00 5 000,00 5 000,00 100,00 100,00

Всього видатків по загальному фонду: 548 789 559,00 383 302 075,30 368 360 484,33 67,12 96,10
С п ец іальний  ф онд

Державне управлїння 0100 2 297 904,00 2 367 512,12 147 170,15 6,40 6,22
Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення 
діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), 
міської, селищної, сільської рад

0150 2 297 904,00 2 297 904,00 77 562,03 3,38 3,38

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, 
об’єднаних територіальних громадах 0160 0,00 69 608,12 69 608,12 0,00 100,00

Соціальний захист та соціальне забезпечення 3000 80 000,00 183 458,32 146 300,71 182,88 79,75
Н адання соціальних т а  реабіліт аційних послуг громадянам  похилого віку, особам  з  
інвалідністю, діт ям з  інвалідністю в уст ановах соціального обслуговування 3100 80 000,00 183 458,32 146 300,71 182,88 79,75

Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до 
самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю 3104 80 000,00 183 458,32 146 300,71 182,88 79,75

Житлово-комунальне господарство 6000 1 000 000,00 1 000 000,00 27 190,00 2,72 2,72
Утримання т а еф ект ивна експлуат ація о б ’єктів ж ит лово-комунального  
господарст ва

6010 1 000 000,00 1 000 000,00 2 7 1 9 0 ,0 0 2,72 2,72

Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду 6011 1 000 000,00 1 000 000,00 27 190,00 2,72 2,72
Економічна діяльність 7000 10 846 135,00 10 546 135,00 143 434,42 1,32 1,36
Будівницт во т а регіональний розвит ок 7300 10 475 916,00 10 175 916,00 60 207,07 0,57 0,59
Будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної 
власності 7330 9 445 916,00 9 445 916,00 60 207,07 0,64 0,64

Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально- 
економічного розвитку окремих територій 7363 1 030 000,00 730 000,00 0,00 0,00 0,00

Інш і програми т а заходи, пов'язані з  економічною діяльністю 7600 370 219,00 370 219,00 83 227,35 22,48 22,48
Заходи з  енергозбереж ення 7640 370 219,00 370 219,00 83 227,35 22,48 22,48

Всього видатків по спеціальному фонду: 14 224 039,00 14 097 105,44 464 095,28 3,26 3,29
В С Ь О Г О  В и д атк ів  З А Г А Л Ь Н О Г О  ТА  С П Е Ц ІА Л Ь Н О Г О  Ф О Н Д ІВ 563 013 598,00 397 399 180,74 368 824 579,61 65,51 92,81

Заступник голови районної у місті ради В.Ф.Велігорський



ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до звіту “Про виконання районного у місті бюджету 
за 9 місяців 2018 року”

Рішенням районної у місті ради від 22 грудня 2017 року № 12/УІІ-103 
затверджено районний у місті бюджет на 2018 рік.

Загальний обсяг доходів районного у місті бюджету на 2018 рік 
визначено в розмірі 553 425,244 тис.грн, в тому числі доходи загального 
фонду -  552 096,750 тис.грн, доходи спеціального фонду -  1 328,494 тис.грн.

Загальний обсяг видатків районного у місті бюджету на 2018 рік 
визначено в розмірі 553 425,244 тис.грн, в тому числі видатки загального 
фонду -  551 096,750 тис.грн, видатки спеціального фонду -  2 328,494 тис.грн.

Профіцит загального фонду районного у місті бюджету становить 
1 000,000 тис.грн. Дефіцит спеціального фонду районного у місті бюджету 
становить 1 000,000 тис.грн, за рахунок коштів загального фонду, які 
передаються до бюджету розвитку ( спеціальний фонд) .

В процесі виконання районного у місті бюджету доходи та видатки 
збільшені на 9 588,354 тис.грн.

Загальний обсяг доходів районного у місті бюджету на 2018 рік, з 
урахуванням змін, становить -  563 013,598 тис.грн, в тому числі загальний 
фонд -  561 685,104 тис.грн, спеціальний фонд -  1 328,494 тис.грн.

Доходна частина загального фонду за січень-вересень 2018 року

□ Субвенції з 
держав ного

000,000грн. 000,000грн. 000,000грн. 000,000грн. 000,000грн. 000,000грн. 000,000грн. 000,000грн.
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Найбільшу питому вагу в загальному обсязі доходів -  94,2% займають 
субвенції з державного бюджету.

За 9 місяців 2018 року до бюджету району надійшло доходів на суму 
376 439,551 тис.грн, в тому числі загального фонду -  376 165,969 тис.грн, або 
67,0% та спеціального фонду -  273,582 тис.грн, або 20,6% до уточненого 
річного плану.

Загальний обсяг видатків районного у місті бюджету на 2018 рік, з 
урахуванням змін, становлять -  563 013,598 тис.грн, в т.ч. загальний фонд - 
548 789,559 тис.грн, спеціальний фонд - 14 224,039 тис.грн.

Видатки районного у місті бюджету за січень-вересень 2018 року 
проведені на суму 368 824,580 тис.грн, в тому числі загальний фонд -  
368 360,485 тис.грн або 67,1%, спеціальний фонд -  464,095 тис.грн, або 3,3 % 
до уточненого річного плану.

Профіцит загального фонду районного у місті бюджету становить 
12 895,545 тис.грн. Дефіцит спеціального фонду районного у місті бюджету 
становить 12 895,545 тис.грн, за рахунок коштів загального фонду, які 
передаються до бюджету розвитку ( спеціальний фонд) .

Найбільшу питому вагу в загальному обсязі видатків займають видатки 
на соціальний захист та соціальне забезпечення -  96,2% та державне 
управління -  3,8%.
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Державне управління

Бюджетом на державне управління (ТПКВКМБ 0100) на 2018 рік 
передбачені видатки в сумі 20 368,264 тис.грн, в тому числі видатки 
загального фонду в сумі 18 070,360 тис.грн, спеціального фонду 2 297,904 
тис.грн.

За звітний період з загального фонду направлено 13 952,435 тис.грн, або 
77,2 % до уточненого річного плану. По спеціальному фонду використано 
147,170 тис.грн, або 6,4% до уточненого річного плану.

ТПКВКМБ 0150 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально- 
технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у 
місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад

Річним розписом на утримання Новозаводської районної у м. Чернігові 
ради передбачено 7 330,755 тис. грн, в тому числі видатки загального фонду в 
сумі 5 032,851 тис.грн, спеціального фонду 2 297,904 тис.грн.

За звітний період з загального фонду направлено 3 910,960 тис.грн, або 
77,7% до уточненого річного плану. По спеціальному фонду використано 
77,562 тис.грн, або 3,4% до уточненого річного плану.

Кошти спеціального фонду районної у місті ради використовуються 
згідно рішень виконавчого комітету районної у місті ради за напрямками, 
передбаченими кошторисом.

ТПКВКМБ 0160 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах 
(місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

Річним розписом на утримання виконавчих органів Новозаводської 
районної у м. Чернігові ради по загальному фонду передбачено 
12 972,555 тис. грн. Окрім цього, уточненим річним кошторисом спеціального 
фонду передбачено 69,608 тис.грн на оплату громадських робіт.

За звітний період з загального фонду на державне управління направлено 
10 006,294 тис.грн, або 77,1% до уточненого річного плану. По спеціальному 
фонду використано 69,608 тис.грн, або 100% до уточненого річного кошторису.

Штатна чисельність органів місцевого самоврядування на
01 жовтня 2018 року становить 142,5 одиниць. Фактично зайнято 135,5 посад.

ТПКВКМБ 0180
Бюджетом району на іншу діяльність у сфері державного управління на 

2018 рік передбачені видатки в сумі 64,954 тис.грн. Фактично за звітний період 
витрачено по загальному фонду 35,182 тис.грн, в т.ч.:

- районною у місті радою на преміювання при нагородженні Почесними 
грамотами з нагоди ювілеїв та професійних свят, надання допомоги головам 
вуличних комітетів у сумі 26,982 тис.грн;

- управлінням праці та соціального захисту населення районної у місті 
ради на нагородження переможців районного огляду-конкурсу з питань 
охорони праці у сумі 7,200 тис.грн;

- управлінням праці та соціального захисту населення районної у місті 
ради на виконання міської Програми для забезпечення виконання рішень суду 
на 2018-2022 роки у сумі 1,000 тис.грн.
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Соціальний захист та соціальне забезпечення

Районним у місті бюджетом на 2018 рік передбачені видатки на 
утримання установ соціального забезпечення та фінансування програм 
соціального захисту населення по загальному фонду в сумі 530 584,199 тис.грн. 
Уточнені кошторисні призначення по спеціальному фонду складають 
183,458 тис.грн.

Фактично за звітний період було використано по загальному фонду 
354 309,416 тис.грн, або 66,8% до уточненого річного плану, по спеціальному 
фонду 146,301 тис.грн, або 79,8% до уточнених кошторисних призначень.

За рахунок субвенцій з державного бюджету:
- на надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим

категоріям громадян відповідно до законодавства (ТПКВКМБ 3011)
передбачено на 2018 рік 43 737,900 тис. грн, за звітний період було
профінансовано 33 646,496 тис.грн, або 76,9% від річного плану;

- на надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату 
житлово-комунальних послуг (ТПКВКМБ 3012) річним планом по загальному 
фонду передбачено 325 500,000 тис.грн, за звітний період на вказану функцію 
направлено 216 907,144 тис.грн, що становить 66,6% до річного плану;

- на надання субсидій населенню для відшкодування витрат на
придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу 
(ТПКВКМБ 3022) передбачено на поточний рік з урахуванням змін
140,182 тис.грн, за січень-вересень 2018 року було профінансовано
114,462 тис.грн.

На виплату допомог сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, особам з 
інвалідністю та іншім категоріям населення передбачені, відповідно до 
доведених обсягів надходження субвенції з державного бюджету, в сумі 
150 908,900 тис.грн. В 2018 році з бюджету району надається 12 видів допомог. 
Видатки фінансувались своєчасно і в повному обсязі. За звітний період 
направлено 96 026,078 тис.грн, або 63,6% до річного плану.

За рахунок субвенції з обласного бюджету:
- на пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи (ТПКВКМБ 3050) передбачено бюджетом на 
2018 рік -  296,500 тис.грн, із них на пільгове зубопротезування -  
32,400 тис.грн, на забезпечення ліками -  264,100 тис.грн., за звітний період 
використано 222,300 тис.грн, або 75,0% від річного плану;

- видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю 
внаслідок війни (ТПКВКМБ 3090) на 2018 рік передбачені з урахуванням змін 
в сумі 59,500 тис.грн, фактично за січень-вересень поточного року на вказану 
функцію направлено 37,319 тис.грн.

На надання інших пільг (пільговий проїзд) окремим категоріям громадян 
відповідно до законодавства (ТПКВКМБ 3031) по загальному фонду 
передбачено 50,000 тис.грн, за січень-вересень поточного року направлено за 
рахунок іншої дотації з міського бюджету - 28,090 тис.грн, або 56,2% до
затверджених річних призначень.
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Районним у місті бюджетом на 2018 рік на утримання територіального 
центру (ТПКВКМБ 3104) по загальному фонду було передбачено
7 780,569 тис.грн. За січень-вересень 2018 року направлено 5 754,013 тис.грн, 
або 73,9% до річних призначень. По спеціальному фонду виконання склало 
146,301 тис.грн, або 182,9% до річного плану.

Штатна чисельність по територіальному центру на 01 жовтня 2018 року 
становить 124,5 одиниць. Фактично зайнято 122,5 посади.

Районним у місті бюджетом на 2018 рік видатки на заходи державної 
політики з питань дітей та їх соціального захисту (ТПКВКМБ 3112) 
передбачені в загальному фонді в сумі 69,000 тис.грн, фактично за 
січень-вересень поточного року на вказану функцію направлено 14,000 тис.грн.

На надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні 
послуги громадян похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, 
хворим які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги 
(ТПКВКМБ 3160) передбачено бюджетом 1 177,439 тис.грн.

За звітний період на вказану функцію направлено 856,932 тис.грн або 
72,8% до річного плану. Кількість одержувачів послуг в січні-вересень 
2018 року склала 493 особи, середня виплата 212,96 грн.

На надання пільг населенню (крім ветеранів війни та праці, військової 
служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок 
Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово-комунальних послуг 
(ТПКВКМБ 3180) в поточному році передбачені видатки в сумі 
171,913 тис.грн.

За січень-вересень 2018 року на вказані цілі направлено 109,206 тис.грн 
або 63,5% до річного плану.

Пільги надаються 4 сім’ям військовослужбовців, що загинули в 
Афганістані, 2-м Почесним громадянам м. Чернігова та 21-ій сім’ї загиблих 
учасників АТО.

На виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського піклування, в прийомних сім’ях (ТПКВКМБ 3230) 
передбачено бюджетом районним у місті бюджетом на 2018 рік, за рахунок 
субвенції з державного бюджету, в сумі 555,400 тис.грн. В районі проживають
8 прийомних сімей, в яких виховується 14 дітей-сиріт. За січень-вересень 
поточного року направлено 486,635 тис.грн.

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення 
(ТПКВКМБ 3242) передбачені на поточний рік в сумі 136,896 тис.грн. В 
звітному періоді видатки проведені на суму 117,921 тис.грн:

- на виплату допомоги на поховання не працюючих громадян (89 осіб) у 
сумі 54,324 тис.грн;

- на виплату грошової винагороди за успіхи в навчанні дітям-сиротам та 
дітям позбавленим батьківського піклування у сумі 63,597 тис.грн.

Заборгованість по пільгам та субсидіям станом на 01 жовтня 2018 року 
становить 18 833,452 тис. грн, в т. ч. 81,419 тис.грн прострочена.
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Житлово-комунальне господарство

Видатки на житлово-комунальне господарство в районному у місті 
бюджеті на 2018 рік визначені в обсязі 1 130,000 тис.грн.

ТПКВКМБ 6011
Видатки на капітальний ремонт житлового фонду на виконання міської 

Програми сприяння збереженню і покращенню технічного стану житлового 
фонду міста та його безпечній експлуатації на 2017 -  2019 роки передбачені в 
сумі 1 000,000 тис.грн за рахунок коштів, які передаються із загального фонду 
до спеціального фонду. За звітний період профінансовано 27,190 тис.грн, що 
становить 2,7% до річного плану.

ТПКВКМБ 6030
Видатки на благоустрій району із загального фонду передбачені в сумі

130.000 тис.грн. Протягом звітного періоду 2018 року на благоустрій району 
використано 93,633 тис.грн що складає 72,0% до річного плану.

Економічна діяльність

На реконструкцію приміщень адміністративної будівлі Новозаводської 
районної у м. Чернігові ради, з метою створення та забезпечення 
функціонування Центру соціальних та інших послуг в форматі “ Прозорий 
офіс”, передбачені видатки (ТПКВКМБ 7330) в сумі 9 445,916 тис. грн, в т.ч. за 
рахунок: субвенції з державного бюджету на проведення робіт, пов'язаних зі 
створенням і забезпеченням функціонування центрів надання адміністративних 
послуг, у тому числі послуг соціального характеру, в форматі «Прозорий офіс» 
7 508,565 тис.грн, іншої дотації з міського бюджету, в сумі 1 937,351 тис.грн. 
В звітному періоді використано 60,207 тис.грн, які були профінансовані за 
рахунок коштів іншої дотації з міського бюджету.

В поточному році на придбання автомобіля для перевезення осіб з 
інвалідністю, у тому числі візочників та людей похилого віку, для 
територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних 
послуг) Новозаводської районної у місті Чернігові ради передбачені видатки 
(ТПКВКМБ 7363) в сумі 1 030,000 тис. грн, в т. ч. за рахунок субвенції з 
місцевого бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного 
розвитку окремих територій за рахунок відповідної субвенції з державного 
бюджету в сумі 1 000,000 тис. грн, іншої дотації з міського бюджету, в сумі
30.000 тис. грн. Видатки в звітному періоді не проводилися.

В 2018 році на заходи з енергозбереження передбачені видатки 
(КТПКВК 7640) в сумі 370,219 тис.грн. За рахунок зазначених коштів 
передбачається заміна світильників на LED освітлення в будівлі 
Новозаводської районної у м.Чернігові ради. Протягом звітного періоду було 
використано 83,227 тис.грн, що становить 3,3% до річного плану.
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В 2018 році по ТПКВКМБ 7680 передбачені Членські внески до асоціації 
органів місцевого самоврядування (внески в асоціацію міст України) в сумі
5.0 тис.грн. Протягом звітного періоду використано 100% запланованої суми -
5.0 тис.грн.

Резервний фонд на 2018 рік не планується.

Начальник фінансового управління Н.Л.Данильченко

Г олова постійної комісії з питань 
економічного розвитку, фінансів 
та бюджету районної у місті ради А.С.Клименок


