
Проект

УКРАЇНА

НОВОЗАВОДСЬКА РАЙОННА У М. ЧЕРНІГОВІ РАДА

РІШЕННЯ

27 жовтня 2020 року м.Чернігів № 24/УІІ-

Про виконання районного у місті 
бюджету за І півріччя 2020 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 І півріччя 2020 року:

- за доходами в сумі 21 519 106,39 грн, у тому числі за доходами 
загального фонду районного у місті бюджету в сумі 21 173 231,24 грн та за 
доходами спеціального фонду районного у місті бюджету в сумі 345 875,15 грн;

- за видатками в сумі 21 247 336,63 грн, у тому числі за видатками 
загального фонду районного у місті бюджету в сумі 20 963 255,92 грн та за 
видатками спеціального фонду районного у місті бюджету в 
сумі 284 080,71 грн.

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

Г олова районної у місті ради Т. КУЗНЕЦОВА-МОЛОДЧАЯ



Додаток
до рішення районної у місті ради 
27 жовтня 2020 року № 24/УП-

З В І Т
про виконання районного у місті бюджету 

за І півріччя 2020 року
(грн.коп)

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
Загальн и й  ф он д

Офіційні трансферти 40000000 40 915 909,00 22 345 273,00 21 173 231,24 51,75 94,75
Від органів державного управління 41000000 40 915 909,00 22 345 273,00 21 173 231,24 51,75 94,75
Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам 41040000 40 515 309,00 22 155 373,00 20 983 759,13 51,79 94,71
Інші дотації з місцевого бюджету 41040400 40 515 309,00 22 155 373,00 20 983 759,13 51,79 94,71
Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам 41050000 400 600,00 189 900,00 189 472,11 47,30 99,77
Інші субвенції з місцевого бюджету 41053900 400 600,00 189 900,00 189 472,11 47,30 99,77

Всього доходів по загальному фонду: 40 915 909,00 22 345 273,00 21 173 231,24 51,75 94,75

Спеціальний фонд
Неподаткові надходження 20000000 1 309 200,00 1 537 827,94 345 875,15 26,42 22,49
Власні надходження бюджетних установ 25000000 1 309 200,00 1 537 827,94 345 875,15 26,42 22,49
Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із 
законодавством 25010000 1 309 200,00 1 309 200,00 117 247,21 8,96 8,96

Інші джерела власних надходжень бюджетних установ 25020000 0,00 228 627,94 228 627,94 0,00 100,00
Всього доходів по спеціальному фонду: 1 309 200,00 1 537 827,94 345 875,15 26,42 22,49

ВСЬО ГО  ДОХОДІВ ЗАГАЛЬНОГО ТА СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДІВ І 42 225  109,00 23 883 100,94 21 519 106,39 50,96 90,10

В И  Д  А  Т К  И
Загальн и й  ф он д

Державне управлїння 0100 27 167 842,00 15 295 848,00 14 338 435,09 52,78 93,74
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 6 462 471,00 4 191 023,00 3 698 588,09 57,23 88,25

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

0160 20 645 530,00 11 063 761,00 10 621 565,08 51,45 96,00

Інша діяльність у сфері державного управління 0180 59 841,00 41 064,00 18 281,92 30,55 44,52
Соціальний захист та соціальне забезпечення 3000 13 663 312,00 6 964 670,00 6 624 820,83 48,49 95,12
Надання пільг з оплати послуг зв 'язку, інших передбачених законодавством пільг окремим 
категоріям громадян та компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян 3030 10 000,00 9 935,00 5 016,98 50,17 50,50



1 2 3 4 5 6 7
Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства 3031 10 000,00 9 935,00 5 016,98 50,17 50,50

Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської 
катастрофи

3050 310 500,00 155 400,00 155 400,00 50,05 100,00

Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни 3090 90 100,00 34 500,00 34 072,11 37,82 98,76

Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, особам з 
інвалідністю, дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування 3100 11 348 700,00 5 791 194,00 5 642 866,92 49,72 97,44

Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до 
самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю 3104 11 348 700,00 5 791 194,00 5 642 866,92 49,72 97,44

Заклади і заходи з питань дітей та їх соціального захисту 3110 78 000,00 16 000,00 0,00 0,00 0,00
Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту 3112 78 000,00 16 000,00 0,00 0,00 0,00
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

3160 1 428 971,00 725 650,00 615 659,80 43,08 84,84

Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів 
внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на 
оплату житлово-комунальних послуг

3180 204 580,00 116 000,00 84 677,43 41,39 73,00

Інші заклади та заходи 3240 192 461,00 115 991,00 87 127,59 45,27 75,12
Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення 3242 192 461,00 115 991,00 87 127,59 45,27 75,12
Житлово-комунальне господарство 6000 25 075,00 25 075,00 0,00 0,00 0,00
Організація благоустрою населених пунктів 6030 25 075,00 25 075,00 0,00 0,00 0,00
Економічна діяльність 7000 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00
Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування 7680 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00

Всього видатків по загальному фонду: 40 861 229,00 22 290 593,00 20 963 255,92 51,30 94,05
Спеціальний фонд

Державне управлїння 0100 1 288 880,00 1 288 880,00 36 432,72 2,83 2,83
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 1 234 200,00 1 234 200,00 3 932,72 0,32 0,32

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

0160 54 680,00 54 680,00 32 500,00 59,44 59,44

Соціальний захист та соціальне забезпечення 3000 75 000,00 305 442,31 247 647,99 330,20 81,08
Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, особам з 
інвалідністю, дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування

3100 75 000,00 305 442,31 247 647,99 330,20 81,08

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

3104 75 000,00 305 442,31 247 647,99 330,20 81,08

Всього видатків по спеціальному фонду: 1 363 880,00 1 594 322,31 284 080,71 20,83 17,82
ВСЬО ГО  В и датк ів  ЗАГАЛЬНОГО ТА СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДІВ 42 225  109,00 23 884  915,31 21 247 336,63 50,32 88,96

Заступник голови районної у місті ради В.ВЕЛГОРСЬКИИ



ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до звіту “Про виконання районного у місті бюджету 

за І півріччя 2020 року”

Районний у місті бюджет на 2020 рік затверджений рішенням районної у 
місті ради від 23 грудня 2019 року № 21/VII-155.

Загальний обсяг доходів районного у місті бюджету на 2020 рік був 
визначений в розмірі 43 337 182 грн, в тому числі доходи загального фонду -  
42 027 982 грн, доходи спеціального фонду -  1 309 200 грн.

Загальний обсяг видатків районного у місті бюджету на 2020 рік був 
визначений в розмірі 43 337 182 грн, в тому числі видатки загального фонду -  
41 973 302 грн, видатки спеціального фонду -  1 363 880 грн.

Профіцит загального фонду районного у місті бюджету становив 
54 680 грн. Дефіцит спеціального фонду районного у місті бюджету становив 
54 680 грн, за рахунок коштів загального фонду, які передаються до бюджету 
розвитку ( спеціальний фонд) .

В процесі виконання районного у місті бюджету доходи та видатки 
зменшені на 1 112 073 грн.

Загальний обсяг доходів районного у місті бюджету на 2020 рік, з 
урахуванням змін, становить -  42 225 109 грн, в тому числі доходи загального 
фонду -  40 915 909 грн, доходи спеціального фонду -  1 309 200 грн.

В січні-червні 2020 року до бюджету району надійшли доходи в сумі 
21 519 106 грн, в тому числі загального фонду -  21 173 231 грн, або 51,8% та 
спеціального фонду -  345 875 грн, або 26,4% до річного плану.

Загальний обсяг видатків районного у місті бюджету на 2020 рік, з 
урахуванням змін, становить -  42 225 109 грн, в т.ч. загальний фонд -  
40 861 229 грн, спеціальний фонд -  1 363 880 грн.

Видатки районного у місті бюджету за І півріччя 2020 року проведені на 
суму 21 247 337 грн, в тому числі загальний фонд -  20 963 256 грн або 51,3%, 
спеціальний фонд -  284 081 грн або 20,8 % до річного плану.

Фінансування передбачених бюджетом видатків в звітному періоді 
здійснювалось в межах фактичних надходжень, з урахуванням першочерговості 
платежів. В першу чергу проводились видатки по захищених статтях районного 
у місті бюджету, таких як оплата праці працівників бюджетних установ і 
нарахування на заробітну плату, оплату за спожиті енергоносії, трансферти 
населенню, пов’язані з соціальним захистом та соціальним забезпеченням.

Державне управлшня

ТПКВКМБ 0100 Державне управління. Передбачені видатки на 2020 рік 
в сумі 28 456 722 грн, в тому числі загального фонду в сумі
27 167 842 грн, спеціального фонду 1 288 880 грн.

За звітний період з загального фонду направлено 14 338 435 грн, або 
52,8% до річного плану. По спеціальному фонду видатки в звітному періоді 
проведені на суму 36 433 грн або 2,8 % до річного плану.
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Штатна чисельність працівників органів місцевого самоврядування на 
01 липня 2020 року становила 142 одиниць. Фактично було зайнято 
132 посади.

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.

Уточненим річним розписом на утримання Новозаводської районної у 
м. Чернігові ради передбачено 7 696 671 грн, в тому числі видатки загального 
фонду в сумі 6 462 471 грн, спеціального фонду 1 234 200 грн.

За звітний період з загального фонду направлено 3 698 588 грн, або 57,2% 
до річного плану. По спеціальному фонду видатки в звітному періоді проводені 
у сумі 3 933 грн.

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 передбачено 20 645 530 грн по загальному фонду. 
Крім того, в 2020 році по спеціальному фонду заплановані кошти на придбання 
комп’ютерної техніки та обладнання у сумі 54 680 грн.

За звітний період з загального фонду направлено 10 621 565 грн, або 
51,5% до річного плану. По спеціальному фонду видатки в звітному періоді 
склали 32 500 грн (кондиціонери - 4 шт.).

ТПКВКМБ 0180 Інша діяльність у сфері державного управління. 
Видатки на 2020 рік передбачені в сумі 59 841 грн, фактично використано 
18 282 грн, в т.ч.:

- районною у місті радою на виплату грошової винагороди при 
нагородженні Почесними грамотами з нагоди ювілеїв, професійних свят та 
головам вуличних комітетів -  17 282 грн;

- управлінням праці та соціального захисту населення районної у місті 
ради на забезпечення виконання рішень суду -  1 000 грн.

Соціальний захист та соціальне забезпечення

Районним у місті бюджетом на 2020 рік передбачені видатки на 
утримання установ соціального забезпечення та фінансування програм 
соціального захисту населення по загальному фонду в сумі 
13 663 312 грн. Уточнені кошторисні призначення по спеціальному фонду 
складали 305 442 грн.

Фактично за звітний період використано по загальному фонду 
6 624 821 грн, або 48,5% до річного плану, по спеціальному фонду 247 648 грн, 
або 81,1 % до уточнених кошторисних призначень.

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

Чорнобильської катастрофи (ТПКВКМБ 3050) передбачено бюджетом на 
поточний рік 310 500 грн, із них на пільгове зубопротезування -
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36 000 грн, на забезпечення ліками -  274 500 грн., за звітний період видатки 
проведені у сумі 155 400 грн ;

- видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю 
внаслідок війни (ТПКВКМБ 3090) на 2020 рік передбачені в сумі 
90 100 грн, фактично направлено за січень-червень поточного року 
34 072 грн або 37,8%.

За рахунок іншої дотації з міського бюджету:
- на надання інших пільг (пільговий проїзд) окремим категоріям 

громадян відповідно до законодавства (ТПКВКМБ 3031) по загальному фонду 
передбачено на 2020 рік 10 000 грн, профінансовано 5 017 грн, або 50,2% до 
затверджених річних призначень.

- на утримання територіального центру забезпечення соціальними 
послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до 
самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю 
(КТПКВК 3104) по загальному фонду передбачено 11 348 700 грн. та 
фактично за звітний період використано 5 642 867 грн, або 49,71% до річних 
призначень. По спеціальному фонду виконання склало 247 648 грн, або 81,1% 
до уточнених кошторисних призначень.

Штатна чисельність по територіальному центру на 01 липня 2020 року 
становила 124,5 одиниць. Фактично було зайнято 121,5 посад.

Районним у місті бюджетом на 2020 рік передбачені видатки на заходи 
державної політики з питань дітей та їх соціального захисту (ТПКВКМБ 3112) 
в сумі 78 000 грн. Фінансування в звітному періоді не проводились. .

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) були передбачені видатки в сумі 1 428 971 грн.

За І півріччя 2020 року на вказану функцію направлено 615 660 грн або 
43,1% до річного плану. Кількість одержувачів послуг в звітному періоді 
склала 501 особи, середня виплата 205 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) у поточному році передбачені видатки в сумі 
204 580 грн. За звітний період на вказані цілі направлено 84 677 грн або 41,4% 
до річного плану.

Пільги надаються чотирьом сім’ям військовослужбовців, що загинули в 
Афганістані, Почесному громадянину м. Чернігова та 28 сім’ям загиблих 
учасників АТО.

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення 
(ТПКВКМБ 3242) передбачені на 2020 рік в сумі 192 461 грн. В звітному 
періоді видатки проведені на суму 87 128 грн:

- на виплату допомоги на поховання непрацюючих громадян (45 осіб) у 
сумі 54 577 грн;
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- на виплату грошової винагороди за успіхи в навчанні дітям-сиротам та 
дітям позбавленим батьківського піклування у сумі 32 551 тис. грн.

Житлово-комунальне господарство

В поточному році по ТПКВКМБ 6030 на благоустрій району із загального 
фонду, з урахуванням змін, передбачені видатки в сумі 25 075 грн. 
Фінансування в звітному періоді не проводились.

Економічна діяльність

В 2020 році по ТПКВКМБ 7680 передбачені Членські внески до асоціації 
органів місцевого самоврядування (внески в асоціацію міст України) в сумі 
5 000 грн. Видатки в звітному періоді не проводились.

Начальник фінансового управління Н. ДАНИЛЬЧЕНКО

Голова постійної комісії з питань 
економічного розвитку, фінансів
та бюджету районної у місті ради А. КЛИМЕНОК


