Від 26.02.2019 № 200

Про проект рішення міської ради
«Про внесення змін до рішення
міської ради від 24.01.2019 № 2-3735
«Про міський бюджет на 2019 рік»

Відповідно до підпункту 1 частини «а» статті 28 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», статті 78 Бюджетного кодексу України,
виконком Черкаської міської ради
ВИРІШИВ:
1. Схвалити проект рішення міської ради «Про внесення змін до рішення
міської ради від 24.01.2019 № 2-3735 «Про міський бюджет на 2019 рік», подати
його на розгляд та затвердження міської ради.
2. Контроль за виконанням рішення покласти на директора
департаменту фінансової політики Джуган Н.В.
Міський голова

А.В. Бондаренко

Проект рішення

ЧЕРКАСЬКА МІСЬКА РАДА
<

Про внесення змін до рішення
міської ради від 24.01.2019 № 23735 «Про міський бюджет на
2019 рік»
1. Внести зміни до рішення міської ради від 24.01.2019 № 2-3735 «Про міський
бюджет на 2019 рік» такі зміни:
1.1. Викласти абзаци 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 пункту 1 в новій редакції:
«1. Визначити на 2019 рік:
- доходи міського бюджету у сумі 3 286 103 136,00 гривень, в тому числі доходи
загального фонду міського бюджету - 3 163 954 964,00 гривень та доходи спеціального
фонду міського бюджету - 122 148 172,00 гривень, у тому числі бюджету розвитку
41 157 000,00 гривень згідно з додатком 1 до цього рішення;
- видатки міського бюджету у сумі 3 306 097 277,29 гривень, в тому числі
видатки загального фонду міського бюджету - 2 761 654 819,20 гривень та видатки
спеціального фонду міського бюджету – 544 442 458,09 гривень згідно з додатком 3 до
цього рішення;
- повернення кредитів до міського бюджету у сумі 67 293 104,00 гривень, у тому
числі повернення кредитів до спеціального фонду міського бюджету 
67 293 104,00 гривень згідно з додатком 4 до цього рішення;
- надання кредитів з міського бюджету у сумі 81 600 787,48 гривень, у тому
числі надання кредитів із загального фонду міського бюджету  13 731 487,00 гривень
та надання кредитів із спеціального фонду міського бюджету  67 869 300,48 гривень
згідно з додатком 4 до цього рішення;
- профіцит за загальним фондом міського бюджету 388 568 657,80 гривень згідно
з додатком № 2 до цього рішення;
- дефіцит за спеціальним фондом міського бюджету у сумі 422 870 482,57
гривень згідно з додатком 2 до цього рішення.
1.2. Викласти пункт 5 в новій редакції:
«5. Затвердити розподіл витрат міського бюджету на реалізацію міських
/регіональних програм у сумі 589 487 684,76 гривень згідно з додатком 7 до цього
рішення.»
1.3. Викласти підпункт 1 пункту 14 в новій редакції:
«1) забезпечують розробку проектів паспортів бюджетних програм і їх
затвердження протягом 45 днів після набрання чинності цього рішення; внесення в
установленому порядку змін до паспортів бюджетних програм протягом бюджетного
періоду;»
1.4. Викласти пункт 16 в новій редакції:
«16. Установити, що кошти від оренди майна, яке належить до комунальної
власності територіальної громади міста Черкаси (крім бюджетних установ і
організацій, комунальних некомерційних підприємств у сфері охорони здоров’я та
інших комунальних підприємств, засновником яких є територіальна громада м.
Черкаси в особі Черкаської міської ради), зараховуються орендарями на спеціальний
рахунок департаменту економіки та розвитку і після сплати департаментом до

державного бюджету податку на додану вартість у повному обсязі перераховуються до
загального фонду міського бюджету (код 22080400).
Кошти від приватизації об'єктів комунальної власності міста зараховуються
покупцями на рахунок департаменту економіки та розвитку, і після сплати
департаментом до державного бюджету податку на додану вартість у повному обсязі
перераховуються до бюджету розвитку спеціального фонду міського бюджету.».
2. Додатки 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12 до рішення міської ради від 24.01.2019 № 23735 «Про міський бюджет на 2019 рік» викласти у новій редакції (додаються).
3. Контроль за виконанням рішення покласти на міського голову Бондаренка А.В.

Міський голова

А.В. Бондаренко

Додаток № 1
до рішення міської ради
"Про міський бюджет на 2019 рік"
від 24.01.2019 № 2-3735
відповідно до рішення міської ради
від _______________ № _________

Доходи міського бюджету на 2019 рік
грн.

Код

Найменування згідно
з класифікацією доходів бюджету

Всього

Загальний
фонд

Спеціальний фонд
у т.ч. бюджет
Всього
розвитку

1

2

3

4

5

10000000

Податкові надходження

1,929,981,000.00

1,920,938,000.00

9,043,000.00

1,211,174,100.00
1,209,800,000.00

1,211,174,100.00
1,209,800,000.00

1,095,353,000.00

1,095,353,000.00

11000000

Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості

11010000

Податок та збір на доходи фізичних осіб
Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів
платника податку у вигляді заробітної плати

11010100

11010200

Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та
інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького
складу, що сплачується податковими агентами

75,482,000.00

75,482,000.00

11010400

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

21,393,000.00

21,393,000.00

11010500

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

17,122,000.00

17,122,000.00

450,000.00
1,374,100.00
1,374,100.00

1,374,100.00

310,300.00
310,300.00

310,300.00
310,300.00

11010900
11020000
11020200
13000000
13030000
13030200
14000000
14020000
14021900
14030000
14031900
14040000
18000000
18010000
18010100
18010200
18010300
18010400
18010500
18010600
18010700
18010900
18011000
18011100
18030000
18030100
18030200
18050000
18050300
18050400

18050500
19000000
19010000
19010100

19010200
19010300
20000000
21000000
21010000

21010300
21050000
21080000
21080500

Податок на доходи фізичних осіб від оподаткування пенсійних виплат або щомісячного
довічного грошового утримання, що сплачується (перераховується) згідно з Податковим
кодексом України
Податок на прибуток підприємств
Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності
Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів
Рентна плата за користування надрами
Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин місцевого
значення
Внутрішні податки на товари та послуги
Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції)
Пальне
Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів
(продукції)
Пальне
Акцизний податок з реалізації суб"єктами господарювання роздрібної торгівлі
підакцизних товарів
Місцеві податки
Податок на майно
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними
особами, які є власниками об"єктів житлової нерухомості
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними
особами, які є власниками об"єктів житлової нерухомості
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними
особами, які є власниками об"єктів нежитлової нерухомості
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними
особами, які є власниками об"єктів нежитлової нерухомості
Земельний податок з юридичних осіб
Орендна плата з юридичних осіб
Земельний податок з фізичних осіб
Орендна плата з фізичних осіб
Транспортний податок з фізичних осіб
Транспортний податок з юридичних осіб
Туристичний збір
Туристичний збір, сплачений юридичними особами
Туристичний збір, сплачений фізичними особами
Єдиний податок
Єдиний податок з юридичних осіб
Єдиний податок з фізичних осіб
Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка
сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік
дорівнює або перевищує 75 відсотків
Інші податки і збори
Екологічний податок
Еколочічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих
речовин стаціонарними джерелами забруднення (за винятком викидів в атмосферне
повітря двоокису вуглецю)
Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об`єкти
Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на
об’єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини
Неподаткові надходження
Доходи від власності та підприємницької діяльності
Частина чистого прибутку (доходу) державних або комунальних унітарних
підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного бюджету, та дивіденди
(дохід), нараховані на акції (частки) господарських товариств, у статутних капіталах
яких є державна або комунальна власність
Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань,
що вилучається до відповідного місцевого бюджету
Плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів
Інші надходження
Інші надходження

450,000.00
1,374,100.00

310,300.00

310,300.00

139,850,000.00
16,200,000.00
16,200,000.00

139,850,000.00
16,200,000.00
16,200,000.00

65,650,000.00
65,650,000.00

65,650,000.00
65,650,000.00

58,000,000.00

58,000,000.00

569,603,600.00
245,496,000.00

569,603,600.00
245,496,000.00

530,000.00

530,000.00

3,646,000.00

3,646,000.00

3,900,000.00

3,900,000.00

30,500,000.00
73,946,000.00
106,946,000.00
3,100,000.00
21,308,000.00
1,058,000.00
562,000.00
160,000.00
42,900.00

30,500,000.00
73,946,000.00
106,946,000.00
3,100,000.00
21,308,000.00
1,058,000.00
562,000.00
202,900.00
160,000.00
42,900.00

323,904,700.00

323,904,700.00

59,347,000.00
264,457,700.00

59,347,000.00
264,457,700.00

100,000.00

100,000.00

202,900.00

6

9,043,000.00
9,043,000.00

9,043,000.00
9,043,000.00

8,871,000.00

8,871,000.00

12,000.00

12,000.00

160,000.00

160,000.00

140,075,572.00

60,903,400.00

19,211,300.00

19,211,300.00

3,430,000.00

3,430,000.00

3,430,000.00
14,500,000.00
1,281,300.00
60,000.00

3,430,000.00
14,500,000.00
1,281,300.00
60,000.00

79,172,172.00

7,224,000.00

1

Код
21080900

21081100
21081500
22000000
22010000
22010300
22012500
22012600
22012900

22080000
22080400
22090000
22090100
22090200
22090400
24000000
24030000
24060000
24060300
24061900

24062100
24062200

Найменування згідно
з класифікацією доходів бюджету
Штрафні санкції за порушення законодавства про патентування, за порушення норм
регулювання обігу готівки та про застосування реєстраторів розрахункових операцій у
сфері торгівлі, громадського харчування та послуг
Адміністративні штрафи та інші санкції
Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері
виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів
Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської
діяльності
Плата за надання адміністративних послуг
Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб
- підприємців та громадських формувань
Плата за надання інших адміністративних послуг
Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх
обтяжень
Плата за скорочення термінів надання послуг у сфері державної реєстрації речових прав
на нерухоме майно та їх обтяжень і державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадськиї формувань, а також плата за надання інших платних послуг,
пов"язаних з такою державною реєстрацією
Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом
та іншим державним майном
Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та
іншим майном, що перебуває в комунальній власності
Державне мито
Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому
числі за оформлення документів на спадщину і дарування
Державне мито, не віднесене до інших категорій
Державне мито, пов’язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок)
та паспортів громадян України
Інші неподаткові надходження
Надходження сум кредиторської та депонентської заборгованості підприємств,
організацій та установ, щодо яких минув строк позивної давності
Інші надходження
Інші надходження
Кошти, отримані від надання учасниками процедури закупівель як забезпечення їх
тендерної пропозиції (пропозиції конкурсних торгів), які не підлягають поверненню цим
учасникам
Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону
навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності
Кошти за шкоду, що заподіяна на земельних ділянках державної та комунальної
власності, які не надані у користування та не передані у власність, внаслідок їх
самовільного зайняття, використання не за цільовим призначенням, зняття ґрунтового
покриву (родючого шару ґрунту) без спеціального дозволу; відшкодування збитків за
погіршення якості ґрунтового покриву тощо та за неодержання доходів у зв’язку з
тимчасовим невикористанням земельних ділянок

24110000
24110700

Доходи від операцій з кредитування та надання гарантій
Плата за гарантії, надані Верховною Радою Автономної Республіки Крим та міськими
радами

24110900

Відсотки за користування довгостроковим кредитом, що надається з місцевих бюджетів
молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та
придбання житла
Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту

24170000
25000000
25010000

25010200
25010300

Власні надходження бюджетних установ
Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із
законодавством
Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною
діяльністю
Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності
Плата за оренду майна бюджетних установ

25010400

Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім
нерухомого майна)

25010100

25020000
25020100
25020200

30000000
31000000
31010000

31010200

31020000
31030000
33000000
33010000

33010100

Інші джерела власних надходжень бюджетних установ
Благодійні внески, гранти та дарунки
Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших
бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для
суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів нерухомого майна, що
перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб

Доходи від операцій з капіталом
Надходження від продажу основного капіталу
Кошти від реалізації скарбів, майна, одержаного державою або територіальною
громадою в порядку спадкування чи дарування, безхазяйного майна, знахідок, а
також валютних цінностей і грошових коштів, власники яких невідомі
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
Надходження коштів від Державного фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного
каміння
Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що
перебуває в комунальній власності
Кошти від продажу землі і нематеріальних активів
Кошти від продажу землі
Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що
перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які
знаходяться на території Автономної Республіки Крим

Разом доходів

Всього

Загальний
фонд

3,000.00
1,018,300.00

3,000.00
1,018,300.00

200,000.00

200,000.00

35,003,400.00
27,219,600.00

35,003,400.00
27,219,600.00

1,330,000.00
24,878,000.00

1,330,000.00
24,878,000.00

992,000.00

992,000.00

19,600.00

19,600.00

7,000,000.00

7,000,000.00

7,000,000.00

7,000,000.00

783,800.00

783,800.00

614,600.00

614,600.00
200.00

200.00
169,000.00

169,000.00

14,032,155.00

6,688,700.00

200.00
6,688,500.00
6,658,000.00

200.00
6,688,500.00

10,000.00

10,000.00

7,343,455.00

7,224,000.00

6,658,000.00

20,000.00

20,500.00
123,455.00

Спеціальний фонд
у т.ч. бюджет
Всього
розвитку

20,000.00

20,500.00

24,000.00

123,455.00

24,000.00

24,000.00

24,000.00

99,455.00

99,455.00

7,200,000.00
71,828,717.00

7,200,000.00

71,828,717.00

71,127,317.00

71,127,317.00

61,589,916.00
5,684,700.00

61,589,916.00

3,713,601.00

3,713,601.00

139,100.00
701,400.00
200,000.00

701,400.00

7,200,000.00

5,684,700.00

139,100.00
200,000.00

501,400.00

501,400.00

33,944,000.00
7,944,000.00

11,000.00

33,933,000.00

33,933,000.00

11,000.00

7,933,000.00

7,933,000.00

10,000.00

10,000.00

10,000.00

10,000.00

1,000.00

1,000.00

7,933,000.00

7,933,000.00

7,933,000.00

26,000,000.00
26,000,000.00

26,000,000.00
26,000,000.00

26,000,000.00
26,000,000.00

26,000,000.00

2,104,000,572.00

1,981,852,400.00

26,000,000.00

26,000,000.00

122,148,172.00

41,157,000.00
2

Код
40000000

Найменування згідно
з класифікацією доходів бюджету

Всього

Загальний
фонд

Офіційні трансферти

1,182,102,564.00

1,182,102,564.00

3,306,900.00

3,306,900.00

41040000

Дотації

41040200

Дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення переданих з державного бюджету
видатків у утримання закладів освіти та охорони здоров’я

41030000
41033900
41034200
41034500
41050000
41050100

Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам
Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам
Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо
соціально-економічного розвитку окремих територій
Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам
Субвенція з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на
оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення,
квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), управління
багатоквартирним будинком, поводження з побутовими відходами (вивезення побутових
відходів) та вивезення рідких нечистот, внесків за встановлення, обслуговування та
заміну вузлів комерційного обліку води та теплової енергії, абонентського обслуговування
для споживачів комунальних послуг, що надаються у багатоквартирних будинках за
індивідуальними договарами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

3,306,900.00

3,306,900.00

503,514,400.00
298,956,200.00
204,458,200.00

503,514,400.00
298,956,200.00
204,458,200.00

100,000.00
675,281,264.00

100,000.00
675,281,264.00

290,298,200.00

290,298,200.00

313,000.00

313,000.00

352,505,300.00

352,505,300.00

4,499,019.00

4,499,019.00

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

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 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

41050700

Субвенція з місцевого бюджету на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт
та дітей, позбавлених батьківського піклування, у дитячих будинках сімейного типу та
прийомних сім'ях, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за
надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за
принципом "гроші ходять за дитиною" та оплата послуг із здійснення патронату над
дитиною та виплата соціальної допомоги на утримання дитини в сім'ї патронатного
вихователя, підтримка малих групових будинків за рахунок відповідної субвенції з
державного бюджету

41051000

Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за
рахунок коштів освітньої субвенції
Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони
здоров’я за рахунок коштів медичної субвенції

524,649.00

524,649.00

7,017,460.00

7,017,460.00

Субвенція з місцевого бюджету на відшкодування вартості лікарських засобів для
лікування окремих захворювань за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

1,396,711.00

1,396,711.00

920,000.00

17,806,925.00

920,000.00
17,806,925.00

400,000.00

400,000.00

137,123.00

137,123.00

108,000.00

108,000.00

2,717,250.00

2,717,250.00

626,798.00

626,798.00

420,000.00

420,000.00

13,376,920.00

13,376,920.00

41051500
41052000

Спеціальний фонд
у т.ч. бюджет
Всього
розвитку

41051200

41053900

Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими
освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету
Інші субвенції:
на виконання обласної програми підвищення якості шкільної природничо-математичної
освіти на період до 2021 року (на умовах співфінансування)
на виплату обласних стипендій переможцям ІІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад
з базових дисциплін та ІІ етапу конкурсу - захисту науково - дослідницьких робіт учнів членів Малої академії наук
на виплату щомісячної фінансової допомоги (стипендії) воїнам ОУН-УПА, які
проживають на території області
на пільгове медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи
на компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне
обслуговування автомобілів, мотоколясок і на транспортне обслуговування; поховання
учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни; встановлення телефонів
особам з інвалідністю I і II груп
на виплату щомісячної допомоги (стипендії) політичним в’язням і репресованим, які
проживають на території області
на виконання обласної програми надання медичної допомоги хворим нефрологічного
профілю на 2014-2019 роки (на умовах співфінансування)
на виконання обласної програми медикаментозного забезпечення хворих із
трансплантованими органами на 2017-2020 роки (на умовах співфінансування)

Всього доходів

Директор департаменту фінансової політики

20,834.00

20,834.00

3,286,103,136.00

3,163,954,964.00

122,148,172.00

41,157,000.00

Н.В. Джуган
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Додаток № 2
до рішення міської ради
"Про міський бюджет на 2019 рік"
від 24.01.2019 № 2-3735
відповідно до рішення міської ради
від _______________ № _________

Фінансування міського бюджету на 2019 рік
грн.

Код

Найменування
згідно з класифікацією фінансування
бюджету

200000 Внутрішнє фінансування

Спеціальний фонд
Всього

Загальний фонд

Всього

в т.ч. бюджет
розвитку

36,549,253.77

-388,568,657.80

425,117,911.57

422,353,305.01

36,549,253.77

-388,568,657.80

425,117,911.57

422,353,305.01

47,045,100.57
10,495,846.80

40,082,218.20
10,104,881.65

6,962,882.37
390,965.15

3,807,310.66

-418,545,994.35

418,545,994.35

418,545,994.35

-2,247,429.00

-2,247,429.00

-2,247,429.00

-2,247,429.00

-2,247,429.00

-2,247,429.00

-2,247,429.00

-2,247,429.00

-2,247,429.00

400000 Фінансування за борговими операціями

-2,247,429.00

-2,247,429.00

-2,247,429.00

402000 Погашення
402200 Зовнішні зобов'язання
402202 Середньострокові зобов'язання

-2,247,429.00
-2,247,429.00
-2,247,429.00

-2,247,429.00
-2,247,429.00
-2,247,429.00

-2,247,429.00
-2,247,429.00
-2,247,429.00

208000
208100
208200
208400
300000
301000
301100
301200

600000

Фінансування за рахунок зміни
залишків коштів бюджетів
На початок періоду
На кінець періоду
Кошти, що передаються із загального
фонду бюджету до бюджету розвитку
(спеціального фонду)
Зовнішнє фінансування
Позики, надані міжнародними
фінансовими організаціями
Одержано позик
Погашено позик

Фінансування за активними операціями

36,549,253.77

-388,568,657.80

425,117,911.57

422,353,305.01

602000 Зміни обсягів бюджетних коштів
602100 На початок періоду

36,549,253.77
47,045,100.57

-388,568,657.80
40,082,218.20

425,117,911.57
6,962,882.37

422,353,305.01
3,807,310.66

602200 На кінець періоду

10,495,846.80

10,104,881.65

390,965.15

-418,545,994.35

418,545,994.35

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

(спеціального фонду)

#REF!

Директор департаменту фінансової політики

418,545,994.35

#REF!

Н.В. Джуган
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Додаток № 3
до рішення міської ради
"Про міський бюджет на 2019 рік"
від 24.01.2019 № 2-3735
відповідно до рішення міської ради
від _______________ № _________

РОЗПОДІЛ
видатків міського бюджету на 2019 рік
грн.

Загальний фонд
Код програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів

Код
Код Типової
програмної Функціональ
ної
класифікації
видатків та класифікації
кредитування видатків та
кредитування
місцевих
бюджету
бюджетів

Найменування головного розпорядника коштів
міського бюджету/відповідального виконавця,
найменування бюджетної програми згідно з
типовою програмною класифікацією видатків та
кредитування місцевих бюджетів

Спеціальний фонд
з них

з них

Всього

видатки споживання

оплата праці і
нарахування на
заробітну плату

медикаменти

харчування

комунальні послуги
та енергоносії

Інші видатки

видатки розвитку

Всього

у тому числі бюджет
розвитку

видатки
споживання

оплата праці і
нарахування на
заробітну плату

медикаменти

з них

харчування

комунальні
послуги та
енергоносії

видатки розвитку

кошти, що передаються із
загального фонду
бюджету до бюджету
розвитку (спеціального
фонду)

Разом

0200000

Департамент управління справами та
юридичного забезпечення ЧМР

25,199,935.00

25,199,935.00

24,399,912.00

800,023.00

25,199,935.00

0210000

Департамент управління справами та
юридичного забезпечення ЧМР

25,199,935.00

25,199,935.00

24,399,912.00

800,023.00

25,199,935.00

0210160

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

0160

0111

0600000
0610000

0610160

0160

0611000

1000

0111

0611010

1010

0910

0611020

1020

0921

Департамент освіти та гуманітарної
політики ЧМР
Департамент освіти та гуманітарної
політики ЧМР
Керівництво і управління у відповідній сфері у
містах (місті Києві), селищах, селах,
об’єднаних територіальних громадах
Освіта
в т.ч. освітня субвенція з державного
бюджету
субвенції з державного бюджету
субвенція з обласного бюджету
Надання дошкільної освіти
Надання загальної середньої освіти
загальноосвітніми навчальними закладами ( в
т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при
школі), спеціалізованими школами, ліцеями,
гімназіями, колегіумами
в т.ч. субвенції з державного бюджету
в т.ч. освітня субвенція з державного
бюджету
в т.ч. субвенція з обласного бюджету

0611090

1090

24,399,912.00

791,345,314.80

121,315.00

48,191,906.00

102,122,837.00

84,796,223.00

800,023.00

127,289.00

99,028,795.68

28,565,646.79

69,064,728.00

25,401,244.00

39,200.00

32,299,000.00

4,273,388.00

29,964,067.68

11,771,042.16

1,125,733,680.48

1,026,704,884.80

1,026,577,595.80

791,345,314.80

121,315.00

48,191,906.00

102,122,837.00

84,796,223.00

127,289.00

99,028,795.68

28,565,646.79

69,064,728.00

25,401,244.00

39,200.00

32,299,000.00

4,273,388.00

29,964,067.68

11,771,042.16

1,125,733,680.48

16,360.00

311,337.00

104,900.00

43,439,800.00

98,224,300.00

46,422,673.00

80,994,370.32

10,833,070.32

68,834,200.00

25,376,500.00

39,200.00

32,299,000.00

4,221,900.00

12,160,170.32

35,905,747.72

4,721,847.72

31,151,100.00

47,800.00

31,187,357.80

5,708,257.80

24,459,500.00

19,565,300.00

19,241,450.00

19,241,450.00

18,913,753.00

918,756,492.80

918,756,492.80

730,564,819.80

298,959,370.80

298,959,370.80

298,959,370.80

920,000.00
537,123.00
294,156,600.00

920,000.00
537,123.00
294,156,600.00

598,000.00
218,761,700.00

16,300.00

26,124,500.00

39,901,400.00

322,000.00
537,123.00
9,352,700.00

441,700,693.80

441,700,693.80

366,507,070.80

43,900.00

15,253,400.00

40,956,200.00

18,940,123.00

920,000.00

920,000.00

598,000.00

291,197,070.80

291,197,070.80

291,197,070.80

25,199,935.00

19,241,450.00
999,750,863.12
298,959,370.80

6,300.00

30,492,500.00

263,800.00

4,754,647.72

920,000.00
537,123.00
330,062,347.72

349,500.00

1,067,800.00

6,727,857.80

472,888,051.60

322,000.00

920,000.00
291,197,070.80

537,123.00

537,123.00

Надання позашкільної освіти позашкільними
закладами освіти, заходи із позашкільної
роботи з дітьми

24,312,350.00

24,312,350.00

20,802,100.00

2,622,000.00

888,250.00

786,087.00

1,687.00

770,400.00

385,000.00

32,600.00

15,687.00

25,098,437.00

56,890,100.00

56,890,100.00

54,592,100.00

1,901,800.00

396,200.00

4,194,877.80

401,277.80

3,651,900.00

2,805,600.00

35,900.00

542,977.80

61,084,977.80

80,407,200.00

80,407,200.00

52,784,100.00

12,119,000.00

13,438,600.00

8,878,600.00

8,759,600.00

2,572,800.00

2,790,000.00

119,000.00

10,516,900.00

10,516,900.00

7,762,300.00

0611100

1100

0960

0611110

1110

0930

Підготовка кадрів професійно-технічними
закладами та іншими закладами освіти

0611150

1150

0990

0611161

1161

0990

0611162

1162

0990

0613000

3000

0613133

3133

3140

25,199,935.00

1,026,577,595.80

0960

Надання спеціальної освіти школами
естетичного
виховання
(музичними,
художніми, хореографічними, театральними,
хоровими, мистецькими)

0613140

25,199,935.00

1,026,704,884.80

1040

1040

0613230

3230

1040

0613241

3241

1090

0613242

3242

1090

0614000
0614030

4000
4030

0824

0614040

4040

0824

0614060

4060

0828

в т.ч. освітня субвенція з державного
бюджету
Методичне забезпечення діяльності
навчальних закладів
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері
освіти
в т.ч. субвенція з державного бюджету
Інші програми та заходи у сфері освіти
Соціальний захист та соціальне
забезпечення
Інші заходи та заклади молодіжної політики
Оздоровлення та відпочинок дітей (крім
заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються
за рахунок коштів на оздоровлення громадян,
які постраждали внаслідок Чорнобильської
катастрофи)
Виплата державної соціальної допомоги на
дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування, у дитячих будинках сімейного
типу та прийомних сім'ях, грошового
забезпечення батькам-вихователям і
прийомним батькам за надання соціальних
послуг у дитячих будинках сімейного типу та
прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять
за дитиною" та оплата послуг із здійснення
патронату над дитиною та виплата соціальної
допомоги на утримання дитини в сім'ї
патронатного вихователя, підтримка малих
групових будинків
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері
соціального захисту і соціального забезпечення
Інші заходи у сфері соціального захисту і
соціального забезпечення
Культура і мистецтво
Забезпечення діяльності бібліотек
Забезпечення діяльності музеїв i виставок
Забезпечення діяльності палаців i будинків
культури, клубів, центрів дозвілля та iнших
клубних закладів
Забезпечення діяльності інших закладів в
галузі культури і мистецтва
Інші заходи в галузі культури і мистецтва

537,123.00

4,111,500.00

4,111,500.00

3,235,100.00

15,819,249.00

15,819,249.00

13,821,549.00

524,649.00

524,649.00

1,358,800.00

1,358,800.00

61,100.00

8,080,628.00

8,080,628.00

1,651,000.00

802,063.00

802,063.00

5,122,463.00

5,122,463.00

71,958.00

71,958.00

2,080,744.00

2,080,744.00

3,400.00

3,400.00

25,872,203.00
11,311,437.00

25,872,203.00
11,311,437.00

44,700.00

2,020,800.00

32,900.00

1,457,000.00

89,285,800.00

2,754,600.00
41,100.00

10,516,900.00
835,300.00

723,900.00

1,273,800.00

4,111,500.00
41,700.00

41,700.00

31,800.00

49,882.00

49,882.00

22,283.00

15,860,949.00

524,649.00

524,649.00
1,297,700.00
419,999.00

387,751.00

419,999.00

1,651,000.00

387,751.00

5,621,878.00

1,358,800.00
8,130,510.00

802,063.00

802,063.00

4,702,464.00

5,122,463.00

71,958.00

71,958.00

41,993.00

49,882.00

49,882.00

22,283.00

2,130,626.00

3,400.00
14,255,802.00
9,812,702.00

3,400.00

2,087,807.00
1,233,871.00

9,528,594.00
264,864.00

271,098.00
156,200.00

152,000.00
152,000.00

114,898.00

24,744.00
24,744.00

745,755.00

745,755.00

510,300.00

20,655.00

214,800.00

30,700.00

30,700.00

3,677,408.00

3,677,408.00

2,759,000.00

821,748.00

96,660.00

84,198.00

84,198.00

6,837,540.00

11,533.00

6,457,507.00

29,205.00

156,200.00
156,200.00

140,000.00
140,000.00

26,143,301.00
11,467,637.00
776,455.00

29,205.00

3,761,606.00

6,837,540.00

368,500.00

3,300,063.00

3,300,063.00

805,300.00

5000

Фізична культура і спорт

54,626,822.00

54,626,822.00

25,959,940.00

0615011

5011

0810

Проведення навчально-тренувальних зборів і
змагань з олімпійських видів спорту

1,155,247.00

1,155,247.00

740,338.00

414,909.00

0615012

5012

0810

Проведення навчально-тренувальних зборів і
змагань з неолімпійських видів спорту

223,307.00

223,307.00

149,007.00

74,300.00

0615031

5031

0810

Утримання та навчально-тренувальна робота
комунальних дитячо-юнацьких спортивних
шкіл

37,359,056.00

37,359,056.00

0615041

5041

0810

8,124,848.00

8,124,848.00

8,124,848.00

8,124,848.00

0615062

5062

0810

6,640,000.00

6,640,000.00

6,640,000.00

6,640,000.00

0615063

5063

0810

1,124,364.00

1,124,364.00

20,406.00

1,124,364.00

0614081

4081

0829

0614082

4082

0829

0615000

Утримання та фінансова підтримка спортивних
споруд
Підтримка спорту вищих досягнень та
організацій, які здійснюють фізкультурноспортивну діяльність в регіоні
Забезпечення діяльності централізованої
бухгалтерії

24,880,940.00

1,079,000.00

6,837,540.00

2,494,763.00
16,415.00

16,415.00

4,332,107.00

3,442,762.00

1,406,619.00

1,381,661.00

24,958.00

22,911,741.00

7,637,278.00

3,300,063.00
65,748.00

65,748.00

54,692,570.00
1,155,247.00
223,307.00

65,748.00

65,748.00

37,424,804.00

1

Загальний фонд
Код програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів

0616084

Код
Код Типової
програмної Функціональ
ної
класифікації
видатків та класифікації
кредитування видатків та
кредитування
місцевих
бюджету
бюджетів

6084

0610

0617321

7321

0443

0617324

7324

0443

0617325

7325

0443

0617363

7363

0490

Найменування головного розпорядника коштів
міського бюджету/відповідального виконавця,
найменування бюджетної програми згідно з
типовою програмною класифікацією видатків та
кредитування місцевих бюджетів

Витрати, пов`язані з наданням та
обслуговуванням пільгових довгострокових
кредитів, наданих громадянам на
будівництво/реконструкцію/придбання житла

Спеціальний фонд
з них

з них

Всього

видатки споживання

оплата праці і
нарахування на
заробітну плату

медикаменти

харчування

комунальні послуги
та енергоносії

Інші видатки

127,289.00

Будівництво освітніх установ та закладів
Будівництво установ та закладів культури
Будівництво споруд, установ та закладів
фізичної культури і спорту
Виконання інвестиційних проектів в рамках
здійснення заходів щодо соціальноекономічного розвитку окремих територій
в т.ч. субвенція з державного бюджету на
соціально-економічний розвиток

видатки розвитку

Всього

127,289.00

67,120.89

у тому числі бюджет
розвитку

видатки
споживання

оплата праці і
нарахування на
заробітну плату

медикаменти

з них

харчування

комунальні
послуги та
енергоносії

видатки розвитку

кошти, що передаються із
загального фонду
бюджету до бюджету
розвитку (спеціального
фонду)

67,120.89

7,425,230.76

7,425,230.76

7,425,230.76

71,505.80

71,505.80

71,505.80

3,845,375.60

3,845,375.60

6,238,464.31

6,238,464.31

Разом

194,409.89

3,555,930.00

7,425,230.76

3,845,375.60

2,000,000.00

3,845,375.60

6,238,464.31

6,075,112.16

6,238,464.31

71,505.80

6,075,112.16

6,075,112.16

6,075,112.16

6,075,112.16

6,075,112.16

0700000

Департамент охорони здоров'я та медичних
послуг ЧМР

448,639,473.74

448,639,473.74

5,973,166.00

442,666,307.74

18,744,027.68

18,744,027.68

18,744,027.68

2,771,292.00

467,383,501.42

0710000

Департамент охорони здоров'я та медичних
послуг ЧМР

448,639,473.74

448,639,473.74

5,973,166.00

442,666,307.74

18,744,027.68

18,744,027.68

18,744,027.68

2,771,292.00

467,383,501.42

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

6,173,713.00

6,173,713.00

5,973,166.00

200,547.00

6,173,713.00

442,280,062.74

442,280,062.74

442,280,062.74

442,280,062.74

205,355,870.52

205,355,870.52

205,355,870.52

205,355,870.52

251,285,643.00

251,285,643.00

251,285,643.00

251,285,643.00

130,474,752.00

130,474,752.00

130,474,752.00

130,474,752.00

63,313,767.00

63,313,767.00

63,313,767.00

63,313,767.00

31,322,486.00

31,322,486.00

31,322,486.00

31,322,486.00

68,723,827.52

68,723,827.52

68,723,827.52

68,723,827.52

30,641,376.52

30,641,376.52

30,641,376.52

30,641,376.52

18,853,367.00

18,853,367.00

18,853,367.00

18,853,367.00

11,968,588.00

11,968,588.00

11,968,588.00

11,968,588.00

13,157,583.00

13,157,583.00

13,157,583.00

13,157,583.00

9,495,905.22

9,495,905.22

9,495,905.22

9,495,905.22

в т.ч. медична субвенція з державного
бюджету на здійснення переданих видатків у
сфері охорони здоров'я (цукровий діабет)

9,495,905.22

9,495,905.22

9,495,905.22

9,495,905.22

Відшкодування вартості лікарських засобів
для лікування окремих захворювань

1,396,711.00

1,396,711.00

1,396,711.00

1,396,711.00

в т.ч. субвенція з державного бюджету на
відшкодування вартості лікарських засобів
для лікування окремих захворювань

1,396,711.00

1,396,711.00

1,396,711.00

1,396,711.00

1,656,105.00

1,656,105.00

1,656,105.00

1,656,105.00

948,668.00

948,668.00

948,668.00

948,668.00

14,397,154.00

14,397,154.00

14,397,154.00

14,397,154.00

13,397,754.00

13,397,754.00

13,397,754.00

13,397,754.00

99,698.00

99,698.00

99,698.00

99,698.00

99,698.00

99,698.00

99,698.00

99,698.00

0710160

0160

0712000

2000

0712010

2010

0712030

0712080

0712100

2030

2080

2100

0111

0731

0733

Лікарсько-акушерська допомога вагітним,
породіллям та новонародженим

0721

в т.ч. медична субвенція з державного
бюджету
Амбулаторно-поліклінічна допомога
населенню, крім первинної медичної допомоги

0722

0712111

2111

0726

0712144

2144

0763

0712146

0712151

2146

2151

0763

0763

0712152

2152

0763

0713050

3050

1070

0717363

7363

Охорона здоров'я
в т.ч. за рахунок медичної субвенції з
державного бюджету
Багатопрофільна стаціонарна медична
допомога населенню
в т.ч. медична субвенція з державного
бюджету

0490

в т.ч. медична субвенція з державного
бюджету
Стоматологічна допомога населенню
в т.ч. медична субвенція з державного
бюджету
Первинна медична допомога населенню, що
надається центрами первинної медичної
(медико-санітарної) допомоги
Централізовані заходи з лікування хворих на
цукровий та нецукровий діабет

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері
охорони здоров’я
в т.ч. медична субвенція з державного
бюджету
Інші програми та заходи у сфері охорони
здоров’я
в т.ч. субвенція з обласного бюджету
Пільгове медичне обслуговування осіб, які
постраждали внаслідок Чорнобильської
катастрофи
в т.ч. за рахунок субвенції з обласного
бюджету
Виконання інвестиційних проектів в рамках
здійснення заходів щодо соціальноекономічного розвитку окремих територій

2,620,200.00

в т.ч. субвенція з державного бюджету на
соціально-економічний розвиток
0717670

7670

0490

0718110

8110

0320

Департамент соціальної політики ЧМР

0800000

Департамент соціальної політики ЧМР

0810000

0810160

0160

0813000

3000

0111

0813011

3011

1030

0813012

3012

1060

0813021

Внески до статутного капіталу суб’єктів
господарювання
Заходи запобігання та ліквідації надзвичайних
ситуацій та наслідків стихійного лиха

3021

1030

Керівництво і управління у відповідній сфері у
містах (місті Києві), селищах, селах,
об’єднаних територіальних громадах
Соціальний
захист
та
соціальне
забезпечення
в т.ч. за рахунок субвенцій з державного
бюджету
в т.ч. за рахунок субвенцій з обласного
бюджету
Надання пільг на оплату житлово-комунальних
послуг окремим категоріям громадян
відповідно до законодавства
в т.ч. за рахунок субвенції з державного
бюджету
Надання субсидій населенню для
відшкодування витрат на оплату житловокомунальних послуг
в т.ч. за рахунок субвенції з державного
бюджету
Надання пільг на придбання твердого та
рідкого пічного побутового палива і
скрапленого газу окремим категоріям
громадян відповідно до законодавства
в т.ч. за рахунок субвенції з державного
бюджету

2,620,200.00

2,620,200.00

1,575,000.00

2,620,200.00

1,575,000.00

1,575,000.00

1,575,000.00

1,575,000.00

1,575,000.00

16,123,827.68

16,123,827.68

16,123,827.68

1,196,292.00

16,123,827.68

86,000.00

86,000.00

798,176,505.69

798,176,505.69

70,910,491.69

1,566.00

106,296.00

1,086,043.00

726,072,109.00

86,000.00
2,636,458.00

2,350,000.00

280,458.00

36,656.00

132,200.00

44,304.00

2,356,000.00

800,812,963.69

798,176,505.69

798,176,505.69

70,910,491.69

1,566.00

106,296.00

1,086,043.00

726,072,109.00

2,636,458.00

2,350,000.00

280,458.00

36,656.00

132,200.00

44,304.00

2,356,000.00

800,812,963.69

1,533,016.00

1,750,000.00

1,750,000.00

1,566.00

106,296.00

1,086,043.00

724,539,093.00

886,458.00

600,000.00

280,458.00

36,656.00

132,200.00

44,304.00

86,000.00

54,653,104.00

54,653,104.00

53,120,088.00

743,523,401.69

743,523,401.69

17,790,403.69

1,750,000.00

56,403,104.00

606,000.00

744,409,859.69

647,615,519.00

647,615,519.00

647,615,519.00

3,772,350.00

3,772,350.00

3,772,350.00

3,772,350.00

89,273,808.00

89,273,808.00

89,273,808.00

89,273,808.00

647,615,519.00

89,273,808.00

89,273,808.00

89,273,808.00

89,273,808.00

201,024,392.00

201,024,392.00

201,024,392.00

201,024,392.00

201,024,392.00

201,024,392.00

201,024,392.00

201,024,392.00

19,760.00

19,760.00

19,760.00

19,760.00

19,760.00

19,760.00

19,760.00

19,760.00
2

Загальний фонд
Код програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів

0813022

Код
Код Типової
програмної Функціональ
ної
класифікації
видатків та класифікації
кредитування видатків та
кредитування
місцевих
бюджету
бюджетів

3022

1060

0813031

3031

1070

0813032

3032

1070

0813035

3035

1070

0813036

3036

1070

0813041

3041

1040

0813042

3042

1040

0813043

3043

1040

0813044

3044

1040

0813045

3045

0813046

3046

Найменування головного розпорядника коштів
міського бюджету/відповідального виконавця,
найменування бюджетної програми згідно з
типовою програмною класифікацією видатків та
кредитування місцевих бюджетів

0813049

0813050

0813081

0813082

0813083

0813084

0813085

3047

3049

3050

3081

3082

3083

3084

3085

1040

1070

1010

1010

1010

1040

1010

0813086

3086

1010

0813090

3090

1030

3104

1020

0813121

3121

1040

0813140

3140

1040

з них
комунальні
послуги та
енергоносії

кошти, що передаються із
загального фонду
бюджету до бюджету
розвитку (спеціального
фонду)

Разом

293,240.00

293,240.00

293,240.00

293,240.00

293,240.00

293,240.00

293,240.00

Надання інших пільг окремим категоріям
громадян відповідно до законодавства

199,270.00

199,270.00

199,270.00

199,270.00

1,682,705.00

1,682,705.00

харчування

комунальні послуги
та енергоносії

Інші видатки

Всього

медикаменти

харчування

видатки розвитку

293,240.00

Надання пільг окремим категоріям громадян з
оплати послуг зв`язку
Компенсаційні виплати за пільговий проїзд
окремих категорій громадян на залізничному
транспорті
Компенсаційні виплати на пільговий проїзд
електротранспортом окремим категоріям
громадян
Надання допомоги у зв'язку з вагітністю і
пологами
в т.ч. за рахунок субвенції з державного
бюджету
Надання допомоги при усиновленні дитини

1,682,705.00

1,682,705.00

3,978,165.00

3,978,165.00

3,978,165.00

3,978,165.00

45,459,917.00

45,459,917.00

45,459,917.00

45,459,917.00

3,023,004.00

3,023,004.00

3,023,004.00

3,023,004.00

3,023,004.00

3,023,004.00

3,023,004.00

3,023,004.00

567,600.00

567,600.00

567,600.00

567,600.00

в т.ч. за рахунок субвенції з державного
бюджету

567,600.00

567,600.00

567,600.00

567,600.00

124,074,442.00

124,074,442.00

124,074,442.00

124,074,442.00

124,074,442.00

124,074,442.00

124,074,442.00

124,074,442.00

8,841,449.00

8,841,449.00

8,841,449.00

8,841,449.00

8,841,449.00

8,841,449.00

8,841,449.00

8,841,449.00

46,169,934.00

46,169,934.00

46,169,934.00

46,169,934.00

46,169,934.00

46,169,934.00

46,169,934.00

46,169,934.00

1,098,954.00

1,098,954.00

1,098,954.00

1,098,954.00

Надання допомоги при народженні дитини
в т.ч. за рахунок субвенції з державного
бюджету
Надання допомоги на дітей, над якими
встановлено опіку чи піклування

Надання тимчасової державної допомоги дітям
в т.ч. за рахунок субвенції з державного
бюджету
Надання державної соціальної допомоги
малозабезпеченим сім'ям

1,098,954.00

1,098,954.00

1,098,954.00

1,098,954.00

45,960,900.00

45,960,900.00

45,960,900.00

45,960,900.00

в т.ч. за рахунок субвенції з державного
бюджету

45,960,900.00

45,960,900.00

45,960,900.00

45,960,900.00

Відшкодування послуги з догляду за дитиною
до трьох років «муніципальна няня»

2,003,004.00

2,003,004.00

2,003,004.00

2,003,004.00

в т.ч. за рахунок субвенції з державного
бюджету

2,003,004.00

2,003,004.00

2,003,004.00

2,003,004.00

3,027,792.00

3,027,792.00

3,027,792.00

3,027,792.00

2,617,552.00

2,617,552.00

2,617,552.00

2,617,552.00

76,694,553.00

76,694,553.00

76,694,553.00

76,694,553.00

76,694,553.00

76,694,553.00

76,694,553.00

76,694,553.00

23,980,052.00

23,980,052.00

23,980,052.00

23,980,052.00

23,980,052.00

23,980,052.00

23,980,052.00

23,980,052.00

15,983,472.00

15,983,472.00

15,983,472.00

15,983,472.00

15,983,472.00

15,983,472.00

15,983,472.00

15,983,472.00

Пільгове медичне обслуговування осіб, які
постраждали внаслідок Чорнобильської
катастрофи
в т.ч. за рахунок субвенції з обласного
бюджету
Надання державної соціальної допомоги
особам з інвалідністю з дитинства та дітям з
інвалідністю
в т.ч. за рахунок субвенції з державного
бюджету
Надання державної соціальної допомоги
особам, які не мають права на пенсію, та
особам з інвалідністю, державної соціальної
допомоги на догляд
в т.ч. за рахунок субвенції з державного
бюджету
Надання допомоги по догляду за особами з
інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного
розладу
в т.ч. за рахунок субвенції з державного
бюджету
Надання тимчасової державної соціальної
допомоги непрацюючій особі, яка досягла
загального пенсійного віку, але не набула права
на пенсійну виплату
в т.ч. за рахунок субвенції з державного
бюджету
Надання щомісячної компенсаційної виплати
непрацюючій працездатній особі, яка доглядає
за особою з інвалідністю I групи, а також за
особою, яка досягла 80-річного віку
в т.ч. за рахунок субвенції з державного
бюджету
Надання допомоги на дітей, хворих на тяжкі
перинатальні ураження нервової системи,
тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні
захворювання, онкологічні, онкогематологічні
захворювання, дитячий церебральний параліч,
тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу
(інсулінозалежний), гострі або хронічні
захворювання нирок IV ступеня, на дитину, яка
отримала тяжку травму, потребує
трансплантації органа, потребує паліативної
допомоги, яким не встановлено інвалідність
в т.ч. за рахунок субвенції з державного
бюджету
Видатки на поховання учасників бойових дій
та осіб з інвалідністю внаслідок війни
в т.ч. за рахунок субвенції з обласного
бюджету

0813104

оплата праці і
нарахування на
заробітну плату

в т.ч. за рахунок субвенції з державного
бюджету

1040

1040

з них
видатки
споживання

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

медикаменти

видатки розвитку

у тому числі бюджет
розвитку

видатки споживання

в т.ч. за рахунок субвенції з державного
бюджету

0813047

оплата праці і
нарахування на
заробітну плату

Всього

в т.ч. за рахунок субвенції з державного
бюджету
Надання допомоги на дітей одиноким матерям

1040

Спеціальний фонд
з них

Забезпечення соціальними послугами за
місцем проживання громадян, які не здатні до
самообслуговування у зв'язку з похилим віком,
хворобою, інвалідністю
Утримання та забезпечення діяльності центрів
соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді
Оздоровлення та відпочинок дітей (крім
заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються
за рахунок коштів на оздоровлення громадян,
які постраждали внаслідок Чорнобильської
катастрофи)

1,844,004.00

1,844,004.00

1,844,004.00

1,844,004.00

1,844,004.00

1,844,004.00

1,844,004.00

1,844,004.00

234,532.00

234,532.00

234,532.00

234,532.00

234,532.00

234,532.00

234,532.00

234,532.00

2,029,400.00

2,029,400.00

2,029,400.00

2,029,400.00

2,029,400.00

2,029,400.00

2,029,400.00

2,029,400.00

193,359.00

193,359.00

193,359.00

193,359.00

193,359.00

193,359.00

193,359.00

193,359.00

16,742,105.00

16,742,105.00

15,270,885.00

2,116,979.00

2,116,979.00

1,975,897.00

146,244.00

146,244.00

1,566.00

106,296.00

998,448.00

364,910.00

87,595.00

53,487.00

2,116,979.00

146,244.00

146,244.00

886,458.00

600,000.00

280,458.00

36,656.00

132,200.00

44,304.00

606,000.00

17,628,563.00

3

Загальний фонд
Код програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів

Код
Код Типової
програмної Функціональ
ної
класифікації
видатків та класифікації
кредитування видатків та
кредитування
місцевих
бюджету
бюджетів

0813160

3160

1010

0813171

3171

1010

Найменування головного розпорядника коштів
міського бюджету/відповідального виконавця,
найменування бюджетної програми згідно з
типовою програмною класифікацією видатків та
кредитування місцевих бюджетів

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
Компенсаційні виплати особам з інвалідністю
на бензин, ремонт, технічне обслуговування
автомобілів, мотоколясок і на транспортне
обслуговування
в т.ч. за рахунок субвенції з обласного
бюджету

0813172

0813180

0813192

0813210

3172

3180

3192

3210

1010

1060

1030

1050

0813230

3230

1040

0813242

3242

1090

Встановлення телефонів особам з інвалідністю
I і II груп
в т.ч. за рахунок субвенції з обласного
бюджету
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
Надання фінансової підтримки громадським
організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю,
діяльність яких має соціальну спрямованість
Організація та проведення громадських робіт
Виплата державної соціальної допомоги на
дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування, у дитячих будинках сімейного
типу та прийомних сім'ях, грошового
забезпечення
батькам-вихователям
і
прийомним батькам за надання соціальних
послуг у дитячих будинках сімейного типу та
прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять
за дитиною" та оплата послуг із здійснення
патронату над дитиною та виплата соціальної
допомоги на утримання дитини в сім'ї
патронатного вихователя, підтримка малих
групових будинків

Спеціальний фонд
з них

з них
оплата праці і
нарахування на
заробітну плату

видатки
споживання

оплата праці і
нарахування на
заробітну плату

з них
комунальні
послуги та
енергоносії

кошти, що передаються із
загального фонду
бюджету до бюджету
розвитку (спеціального
фонду)

Разом

видатки споживання

1,943,625.00

1,943,625.00

1,943,625.00

1,943,625.00

432,394.00

432,394.00

432,394.00

432,394.00

432,394.00

432,394.00

432,394.00

432,394.00

1,045.00

1,045.00

1,045.00

1,045.00

1,045.00

1,045.00

1,045.00

1,045.00

1,917,865.00

1,917,865.00

1,917,865.00

1,917,865.00

804,312.00

804,312.00

804,312.00

804,312.00

543,621.69

543,621.69

4,499,019.00

4,499,019.00

медикаменти

харчування

комунальні послуги
та енергоносії

Інші видатки

видатки розвитку

у тому числі бюджет
розвитку

Всього

Всього

медикаменти

харчування

видатки розвитку

543,621.69

543,621.69

4,499,019.00

4,499,019.00

в т.ч. за рахунок субвенції з державного
бюджету
Інші заходи у сфері соціального захисту і
соціального забезпечення
в т.ч. за рахунок субвенції з обласного
бюджету

4,499,019.00

4,499,019.00

4,499,019.00

4,499,019.00

16,718,484.00

16,718,484.00

16,718,484.00

16,718,484.00

528,000.00

528,000.00

1200000

Департамент житлово-комунального
комплексу ЧМР

277,453,432.93

144,384,675.00

15,727,279.00

16,424,605.00

112,232,791.00

133,068,757.93

40,444,114.08

29,100,369.89

11,265,855.69

29,178,258.39

3,514,200.00

317,897,547.01

1210000

Департамент житлово-комунального
комплексу ЧМР

277,453,432.93

144,384,675.00

15,727,279.00

16,424,605.00

112,232,791.00

133,068,757.93

40,444,114.08

29,100,369.89

11,265,855.69

29,178,258.39

3,514,200.00

317,897,547.01

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

14,288,421.00

14,288,421.00

13,859,901.00

20,400.00

14,348,421.00

Житлово-комунальне господарство

83,543,045.96

53,046,368.00

16,376,605.00

36,669,763.00

30,496,677.96

2,874,050.00

2,874,050.00

2,874,050.00

86,417,095.96

2,874,050.00

2,874,050.00

2,874,050.00

2,874,050.00

1210160

0160

0111

1216000

6000

1216011

6011

0620

1216012

6012

0620

1216030

6030

0620

1216040

6040

0620

1216090

6090

0640

1217000

7000

1217310

7310

0443

1217363

7363

0490

Експлуатація та технічне обслуговування
житлового фонду
Забезпечення діяльності з виробництва,
транспортування, постачання теплової енергії
Організація благоустрою населених пунктів
Заходи, пов'язані з поліпшенням питної води
Інша діяльність у сфері житлово-комунального
господарства
Економічна діяльність
Будівництво об`єктів житлово-комунального
господарства
Виконання інвестиційних проектів в рамках
здійснення заходів щодо соціальноекономічного розвитку окремих територій

528,000.00

428,520.00

829,251.08
81,784,694.88

53,011,088.00

35,280.00

35,280.00

16,376,605.00

36,634,483.00

60,000.00

829,251.08

829,251.08

28,773,606.88

81,784,694.88

893,820.00

893,820.00

72,906,086.00

72,906,086.00

35,280.00

102,189,902.97

в т.ч. субвенція з державного бюджету на
соціально-економічний розвиток
1217422

7422

1217426

7426

0453

1217461

7461

0456

1217640

7640

0470

1217670

7670

0490

1217691

7691

0490

1218110

8110

0320

1218120

8120

0320

1218340

1216084

8340

6084

0453

0540

0610

Регулювання цін на послуги місцевого
наземного електротранспорту
Інші заходи у сфері елетротранспорту
Утримання та розвиток автомобільних доріг та
дорожньої інфраструктури за рахунок коштів
місцевого бюджету
Заходи з енергозбереження
Внески до статутного капіталу суб`єктів
господарювання
Виконання заходів за рахунок цільових
фондів, утворених Верховною Радою
Автономної Республіки Крим, органами
місцевого самоврядування і місцевими
органами виконавчої влади і фондів, утворених
Верховною Радою Автономної Республіки
Крим, органами місцевого самоврядування і
місцевими органами виконавчої влади
Заходи запобігання та ліквідації надзвичайних
ситуацій та наслідків стихійного лиха
Заходи з організації рятування на водах
в т.ч. Програма забезпечення рятувальних
заходів на водних об'єктах м. Черкаси
комунальною установою "Черкаська міська
комунальна аварійно-рятувальна служба" на
2018-2020 роки

22,375,989.00

24,778,258.99

24,755,319.89

24,772,808.39

3,514,200.00

199,874,247.96

4,790,144.38

4,790,144.38

5,450.60

4,790,144.38

400,000.00

4,790,144.38

865,200.00

865,200.00

865,200.00

840,000.00

865,200.00

840,000.00

840,000.00

840,000.00

840,000.00

22,375,989.00

1,193,700.00

1,193,700.00

1,193,700.00

148,561,799.97

71,712,386.00

71,712,386.00

15,871,265.85

15,853,777.35

15,871,265.85

1,500,000.00

3,246,198.16

3,246,198.16

3,246,198.16

774,200.00

2,964,500.00

2,964,500.00

840,000.00
22,375,989.00
1,193,700.00

76,849,413.97

164,433,065.82
2,964,500.00

5,450.60

5,450.60

3,246,198.16

5,450.60

920,000.00

920,000.00

920,000.00

920,000.00

2,262,800.00

2,262,800.00

1,867,378.00

48,000.00

347,422.00

2,262,800.00

2,262,800.00

2,262,800.00

1,867,378.00

48,000.00

347,422.00

2,262,800.00

Природоохоронні заходи за рахунок цільових
фондів
Витрати, пов’язані з наданням та
обслуговуванням пільгових довгострокових
кредитів, наданих громадянам на
будівництво/реконструкцію/придбання житла

39,600.00

35,280.00

893,820.00
175,095,988.97

528,000.00

11,260,805.09

382,177.00

382,177.00

11,220,805.09

40,000.00

11,260,805.09

382,177.00
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Загальний фонд
Код програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів

1219800

Код
Код Типової
програмної Функціональ
ної
класифікації
видатків та класифікації
кредитування видатків та
кредитування
місцевих
бюджету
бюджетів

9800

0180

1400000
1410000
1410160

0160

0111

Найменування головного розпорядника коштів
міського бюджету/відповідального виконавця,
найменування бюджетної програми згідно з
типовою програмною класифікацією видатків та
кредитування місцевих бюджетів

Субвенція з місцевого бюджету державному
бюджету на виконання програм соціальноекономічного розвитку регіонів
Управління інспектування ЧМР
Управління інспектування ЧМР
Керівництво і управління у відповідній сфері у
містах (місті Києві), селищах, селах,
об’єднаних територіальних громадах
в т.ч. Програма впорядкування тимчасових
споруд і зовнішньої реклами на території
міста Черкаси на 2017-2019 роки

1600000
1610000

1610160

0160

0111

1617324

7324

0443

1617325

7325

0443

1617461

7461

0456

1618312

8312

0512

Департамент
архітектури
та
містобудування ЧМР
Департамент
архітектури
та
містобудування ЧМР
Керівництво і управління у відповідній сфері у
містах (місті Києві), селищах, селах,
об’єднаних територіальних громадах

Спеціальний фонд
з них

з них

Всього

видатки споживання

оплата праці і
нарахування на
заробітну плату

медикаменти

харчування

комунальні послуги
та енергоносії

Інші видатки

961,000.00

видатки розвитку

Всього

у тому числі бюджет
розвитку

1,471,000.00

1,471,000.00

видатки
споживання

оплата праці і
нарахування на
заробітну плату

медикаменти

з них

харчування

комунальні
послуги та
енергоносії

видатки розвитку

кошти, що передаються із
загального фонду
бюджету до бюджету
розвитку (спеціального
фонду)

1,471,000.00

Разом

961,000.00

961,000.00

6,888,926.00
6,888,926.00

6,888,926.00
6,888,926.00

6,261,849.00
6,261,849.00

627,077.00
627,077.00

2,432,000.00
6,888,926.00
6,888,926.00

6,888,926.00

6,888,926.00

6,261,849.00

627,077.00

6,888,926.00

483,000.00

483,000.00

18,998,332.00

18,998,332.00

17,643,566.00

1,354,766.00

483,000.00
114,584,854.01

114,584,854.01

114,584,854.01

100,299,500.00

133,583,186.01

18,998,332.00

18,998,332.00

17,643,566.00

1,354,766.00

114,584,854.01

114,584,854.01

114,584,854.01

100,299,500.00

133,583,186.01

18,998,332.00

18,998,332.00

17,643,566.00

1,354,766.00

170,000.00

170,000.00

170,000.00

170,000.00

1,169,492.06

1,169,492.06

1,169,492.06

1,169,492.06

112,347,762.88

112,347,762.88

112,347,762.88

897,599.07

897,599.07

897,599.07

Будівництво установ та закладів культури

483,000.00

18,998,332.00

1700000

Будівництво споруд, установ та закладів
фізичної культури і спорту
Утримання та розвиток автомобільних доріг та
дорожньої інфраструктури за рахунок коштів
місцевого бюджету
Утилізація відходів
Управління
державного
архітектурнобудівельного контролю ЧМР

4,213,851.00

4,213,851.00

4,050,341.00

163,510.00

4,213,851.00

1710000

Управління
державного
архітектурнобудівельного контролю ЧМР

4,213,851.00

4,213,851.00

4,050,341.00

163,510.00

4,213,851.00

1710160

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

0160

0111

2000000
2010000

2010160

0160

0111

2010180

0180

0133

Департамент організаційного забезпечення
ЧМР
Департамент організаційного забезпечення
ЧМР
Керівництво і управління у відповідній сфері у
містах (місті Києві), селищах, селах,
об’єднаних територіальних громадах
Інша діяльність у сфері державного управління
в т.ч.: Міська програма здійснення заходів,
що не могли бути передбачені під час
складання бюджету та порядок надання
матеріальної допомоги громадянам міста
Програма сприяння діяльності органів
самоорганізації населення міста Черкаси на
2017-2021
Програма фінансування заходів, пов'язаних із
нагородженням
міськими
відзнаками
громадян, трудових колективів на 2016-2020
роки
Програма діяльності загонів оборони міста
Черкаси волонтерських та громадських
організацій, залучених до оборонної роботи,
військово-патріотичного виховання громадян,
соціальної реабілітації та адаптації
учасників АТО, на 2016-2019 роки

2013242

3242

1090

2014082

4082

0829

2018420

8420

0830

2017370

7370

0490

2017680

7680

0490

2018220

2018230

8220

8230

0380

0380

Інші заходи у сфері соціального захисту і
соціального забезпечення
в т.ч. Міська Програма соціальної підтримки
мешканців м. Черкаси, які забезпечують
національну безпеку і оборону, відсіч і
стримування збройної агресії Россійської
Федерації у Донецькій та Луганській
областях, членів їх сімей та членів сімей
загиблих громадян, які захищали державний
суверенітет України на 2019-2021
Інші заходи в галузі культури і мистецтва
Інші заходи у сфері засобів масової інформації

Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки
місцевого значення
в т.ч. міська цільова Програма організації і
сприяння приписці громадян до призовних
дільниць та їх призову на строкову військову
службу у 2017 - 2021
Інші заходи громадського порядку та безпеки

2710160

0111

4,213,851.00

4,050,341.00

42,443,016.04

25,116,635.00

87,101.00

3,177,109.00

14,062,171.04

163,510.00

5,712,231.00

4,626,000.00

1,086,231.00

965,908.00

4,626,000.00

48,155,247.04

42,443,016.04

42,443,016.04

25,116,635.00

87,101.00

3,177,109.00

14,062,171.04

5,712,231.00

4,626,000.00

1,086,231.00

965,908.00

4,626,000.00

48,155,247.04

30,921,315.00

30,921,315.00

24,391,955.00

2,652,229.00

3,877,131.00

3,437,231.00

2,351,000.00

1,086,231.00

965,908.00

2,351,000.00

34,358,546.00

7,787,673.04

7,787,673.04

524,880.00

7,262,793.04

7,787,673.04

355,652.00

355,652.00

355,652.00

355,652.00

5,785,199.04

5,785,199.04

5,785,199.04

5,785,199.04

1,003,922.00

1,003,922.00

1,003,922.00

1,003,922.00

642,900.00

642,900.00

118,020.00

642,900.00

154,256.00

154,256.00

154,256.00

154,256.00

154,256.00

154,256.00

154,256.00

154,256.00

1,082,592.00

1,082,592.00

995,491.00

1,082,592.00

955,091.00

955,091.00

524,880.00

87,101.00

4,213,851.00

955,091.00

955,091.00
2,275,000.00

2,275,000.00

2,275,000.00

2,275,000.00

217,298.00

217,298.00

217,298.00

217,298.00

217,298.00

217,298.00

217,298.00

217,298.00

1,024,791.00

1,024,791.00

724,680.00

300,111.00

1,024,791.00

1,024,791.00

1,024,791.00

724,680.00

300,111.00

1,024,791.00

300,000.00

300,000.00

300,000.00

300,000.00

300,000.00

300,000.00

20,481,387.00

20,481,387.00

13,398,884.00

2,368,329.48

4,714,173.52

263,291,977.64

263,291,977.64

263,291,977.64

231,941,231.19

283,773,364.64

20,481,387.00

20,481,387.00

13,398,884.00

2,368,329.48

4,714,173.52

263,291,977.64

263,291,977.64

263,291,977.64

231,941,231.19

283,773,364.64

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

18,954,387.00

18,954,387.00

13,398,884.00

2,368,329.48

3,187,173.52

791,946.00

791,946.00

791,946.00

в т.ч. Міська програма управління об'єктами
комунальної власності територіальної
громади м. Черкаси на 2017-2021 роки

4,983,738.00

4,983,738.00

2,332,204.48

2,651,533.52

Департамент економіки та розвитку ЧМР

0160

4,213,851.00

300,000.00

Департамент економіки та розвитку ЧМР

2710000

897,599.07

300,000.00

в т.ч. Програма забезпечення правопорядку в
м. Черкаси на 2016-2020 роки

2700000

112,347,762.88

42,443,016.04

Реалізація інших заходів щодо соціальноекономічного розвитку територій
Членські внески до асоціацій органів місцевого
самоврядування
в т.ч.: Міська Програма здійснення заходів,
що не могли бути передбачені під час
складання бюджету та порядок надання
матеріальної допомоги громадянам міста

100,299,500.00

19,746,333.00

4,983,738.00
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Загальний фонд
Код програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів

Код
Код Типової
програмної Функціональ
ної
класифікації
видатків та класифікації
кредитування видатків та
кредитування
місцевих
бюджету
бюджетів

Найменування головного розпорядника коштів
міського бюджету/відповідального виконавця,
найменування бюджетної програми згідно з
типовою програмною класифікацією видатків та
кредитування місцевих бюджетів

Організація та проведення громадських робіт

2713210

3210

1050

2717370

7370

0490

Реалізація інших заходів щодо соціальноекономічного розвитку територій

2717610

7610

0411

Сприяння розвитку малого та середнього
підприємництва
в т.ч. Програма сприяння залученню
інвестицій та розвитку підприємництва у
м.Черкаси на 2017-2021 роки

2717640

7640

0470

2717693

7693

0490

Заходи з енергозбереження
Програма підвищення енергоефективності та
зменшення споживання енергоресурсів у місті
Черкасах на 2016-2020 роки
Інші заходи пов'язані з економічною діяльністю
в т.ч. Програма розроблення стратегічного
плану розвитку м. Черкаси до 2030 року на
2017-2020 роки
Департамент фінансової політики ЧМР

3700000

Департамент фінансової політики ЧМР

3710000

3710160

0160

0111

3717693

7693

0490

3718600
3718700
3719110

8600
8700
9110

0170
0133
0180

Керівництво і управління у відповідній сфері у
містах (місті Києві), селищах, селах,
об’єднаних територіальних громадах
Інші заходи, пов'язані з економічною
діяльністю
Обслуговування місцевого боргу
Резервний фонд
Реверсна дотація

ВСЬОГО

Директор департаменту фінансової політики

Спеціальний фонд
з них

з них

Всього

видатки споживання

580,000.00

580,000.00

347,000.00

оплата праці і
нарахування на
заробітну плату

медикаменти

харчування

комунальні послуги
та енергоносії

Інші видатки

видатки розвитку

Всього

у тому числі бюджет
розвитку

262,500,031.64

262,500,031.64

видатки
споживання

оплата праці і
нарахування на
заробітну плату

медикаменти

з них

харчування

комунальні
послуги та
енергоносії

видатки розвитку

кошти, що передаються із
загального фонду
бюджету до бюджету
розвитку (спеціального
фонду)

Разом

231,941,231.19

262,500,031.64

580,000.00

580,000.00
262,500,031.64

347,000.00

347,000.00

347,000.00

347,000.00

347,000.00

347,000.00

347,000.00

350,000.00

350,000.00

350,000.00

350,000.00

350,000.00

350,000.00

350,000.00

350,000.00

250,000.00

250,000.00

250,000.00

250,000.00

250,000.00

250,000.00

250,000.00

250,000.00

92,455,075.00

82,455,075.00

13,509,809.00

68,945,266.00

92,455,075.00

92,455,075.00

82,455,075.00

13,509,809.00

68,945,266.00

92,455,075.00

14,386,151.00

14,386,151.00

13,509,809.00

876,342.00

14,386,151.00

50,000.00

50,000.00

50,000.00

50,000.00

93,924.00
10,000,000.00
67,925,000.00
2,761,654,819.20
213,919,585.00

93,924.00

93,924.00

93,924.00
10,000,000.00
67,925,000.00
3,306,097,277.29
219,958,762.00

67,925,000.00
2,618,458,772.27
213,919,585.00

988,337,247.49
195,523,224.00

122,881.00

48,385,303.00

125,178,923.48
5,036,918.48

67,925,000.00
1,456,434,417.30
13,359,442.52

133,196,046.93

544,442,458.09

461,262,876.01

81,697,272.69

25,437,900.00

39,200.00

32,431,200.00

5,283,600.00

462,745,185.40

350,297,265.35

Н.В. Джуган
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Додаток № 4
до рішення міської ради
"Про міський бюджет на 2019 рік"
від 24.01.2019 № 2-3735
відповідно до рішення міської ради
від _______________ № _________

КРЕДИТУВАННЯ
міського бюджету в 2019 році
грн.
Код Типової
Код
Код програмної
програмної
Функціональної
класифікації
класифікації
класифікації
видатків та
видатків та
видатків та
кредитування
кредитування
кредитування
місцевих
місцевих
бюджету
бюджетів
бюджетів

Найменування головного розпорядника коштів
міського бюджету/відповідального виконавця,
найменування бюджетної програми згідно з
типовою програмною класифікацією видатків
та кредитування місцевих бюджетів

0600000

Департамент освіти та гуманітарної
політики ЧМР

0610000

Департамент освіти та гуманітарної
політики ЧМР

0618000

0618821

0618822

Видатки, не віднесені до основних груп

8000

8821

8822

1060

1060

Надання кредитів

Повернення кредитів

Спеціальний фонд
Загальний фонд
усього

у тому числі
бюджет розвитку

Кредитування-всього

Спеціальний фонд
Разом

Загальний фонд
усього

у тому числі
бюджет розвитку

Спеціальний фонд
Разом

Загальний фонд
усього

у тому числі
бюджет розвитку

Разом

2,121,487.00

1,118,687.00

3,240,174.00

-771,000.00

-771,000.00

2,121,487.00

347,687.00

2,469,174.00

2,121,487.00

1,118,687.00

3,240,174.00

-771,000.00

-771,000.00

2,121,487.00

347,687.00

2,469,174.00

2,121,487.00

1,118,687.00

3,240,174.00

-771,000.00

-771,000.00

2,121,487.00

347,687.00

2,469,174.00

2,121,487.00

1,118,687.00

3,240,174.00

2,121,487.00

1,118,687.00

3,240,174.00

2,121,487.00

1,118,687.00

3,240,174.00

2,121,487.00

1,118,687.00

3,240,174.00

Надання пільгових довгострокових
кредитів молодим сім’ям та одиноким
молодим громадянам на
будівництво/придбання житла
в т.ч. відповідно до Програми
молодіжного житлового
кредитування в м. Черкаси на 20182022 роки
Повернення пільгових довгострокових
кредитів, наданих молодим сім’ям та
одиноким молодим громадянам на
будівництво/ придбання житла

-771,000.00

-771,000.00

-771,000.00

-771,000.00

-771,000.00

-771,000.00

-771,000.00

-771,000.00

-520,804.00

-520,804.00

228,509.48

11,838,509.48

1200000

в т.ч. відповідно до Програми
молодіжного житлового
кредитування в м. Черкаси на 20182022 роки
Департамент житлово-комунального
комплексу

11,610,000.00

749,313.48

1210000

Департамент житлово-комунального
комплексу

11,610,000.00

749,313.48

12,359,313.48

-520,804.00

-520,804.00

11,610,000.00

228,509.48

11,838,509.48

11,610,000.00

749,313.48

12,359,313.48

-520,804.00

-520,804.00

11,610,000.00

228,509.48

11,838,509.48

11,610,000.00

749,313.48

12,359,313.48

11,610,000.00

749,313.48

12,359,313.48

11,610,000.00

749,313.48

12,359,313.48

11,610,000.00

749,313.48

12,359,313.48

-520,804.00

-520,804.00

-520,804.00

-520,804.00

-520,804.00

-520,804.00

1218000

1218841

8000

Видатки, не віднесені до основних груп

8841

Надання довгострокових кредитів
громадянам на будівництво /
реконструкцію / придбання житла

1060

в т.ч. відповідно до Програми
пільгового житлового кредитування
учасникам антитерористичної
операції та членам їх сімей в м.
Черкаси на 2016-2020 роки

1218842

8842

1060

12,359,313.48

Повернення довгострокових кредитів,
наданих громадянам на будівництво /
реконструкцію / придбання житла

-520,804.00

в т.ч. відповідно до Програми
пільгового житлового кредитування
учасникам антитерористичної
операції та членам їх сімей в м.
Черкаси на 2016-2020 роки
3700000

Департамент фінансової політики ЧМР

-520,804.00
66,001,300.00

66,001,300.00

66,001,300.00

-66,001,300.00

-66,001,300.00

11,610,000.00

-66,001,300.00
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Код Типової
Код програмної
Код
програмної
класифікації
Функціональної
класифікації
видатків та
класифікації
видатків та
кредитування
видатків та
кредитування
місцевих
кредитування
місцевих
бюджетів
бюджету
бюджетів

3710000

3718881

8881

8882

0490

Повернення кредитів

Надання кредитів

усього

у тому числі
бюджет розвитку

Кредитування-всього
Спеціальний фонд

Спеціальний фонд

Спеціальний фонд
Загальний фонд

Департамент фінансової політики ЧМР

0490

3718882

Найменування головного розпорядника коштів
міського бюджету/відповідального виконавця,
найменування бюджетної програми згідно з
типовою програмною класифікацією видатків
та кредитування місцевих бюджетів

Разом

Загальний фонд
усього

Загальний фонд
усього

у тому числі
бюджет розвитку

Разом

66,001,300.00

66,001,300.00

КП "Черкасиводоканал"

66,001,300.00
27,766,000.00

66,001,300.00
27,766,000.00

66,001,300.00
27,766,000.00

66,001,300.00
27,766,000.00

66,001,300.00
27,766,000.00

66,001,300.00
27,766,000.00

КПТМ "Черкаситеплокомуненерго"

38,235,300.00

38,235,300.00

38,235,300.00

38,235,300.00

38,235,300.00

38,235,300.00

-66,001,300.00

-66,001,300.00

-66,001,300.00

Повернення коштів, наданих для
виконання гарантійних зобов'язань за
позичальників, що отримали кредити під
місцеві гарантії

Всього

Директор департаменту фінансової політики

13,731,487.00

67,869,300.48

66,001,300.00

81,600,787.48

-66,001,300.00

Разом

66,001,300.00

Надання коштів для забезпечення
гарантійних зобов'язань за позичальників,
що отримали кредити під місцеві гарантії

-66,001,300.00

у тому числі
бюджет розвитку

-66,001,300.00

-66,001,300.00

-66,001,300.00

-66,001,300.00

-67,293,104.00

-66,001,300.00

-67,293,104.00

13,731,487.00

576,196.48

14,307,683.48

Н.В. Джуган
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Додаток № 5
до рішення міської ради
"Про міський бюджет на 2019 рік"
від 24.01.2019 № 2-3735
відповідно до рішення міської
ради
від _______________ №
_________

Міжбюджетні трансферти на 2019 рік

Трансферти іншим бюджетам

Трансферти з інших місцевих бюджетів
Субвенція загального фонду на:

субвенції

дотація на:

дотація на:

загального фонду на:

Код бюджету

Найменування бюджету одержувача / надавача
міжбюджетного
трансферту

Державний бюджет
23100000000 Обласний бюджет
Всього

здійснення
переданих з
державного
бюджету
видатків у
утримання
закладів освіти
та охорони
здоров’я *

на надання пільг та житлових субсидій
населенню на оплату електроенергії,
природного газу, послуг тепло-,
водопостачання і водовідведення,
квартирної плати (утримання будинків і
споруд та прибудинкових територій),
управління багатоквартирним будинком,
поводження з побутовими відходами
(вивезення побутових відходів) та вивезення
рідких нечистот, внесків за встановлення,
обслуговування та заміну вузлів
комерційного обліку води та теплової
енергії, абонентського обслуговування для
споживачів комунальних послуг, що
надаються у багатоквартирних будинках за
індивідуальними договорами за рахунок
відповідної субвенції з державного бюджету
*

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,
на надання пільг та житлових тимчасової державної соціальної допомоги
субсидій населенню на
непрацюючій особі, яка досягла загального
придбання твердого та рідкого пенсійного віку, але не набула права на
пічного побутового палива і
пенсійну виплату, допомоги по догляду за
скрапленого газу за рахунок
особами з інвалідністю І чи ІІ групи
відповідної субвенції з
внаслідок психічного розладу,
державного бюджету *
компенсаційної виплати непрацюючій
працездатній особі, яка доглядає за особою
з інвалідністю I групи, а також за особою,
яка досягла 80-річного віку за рахунок
відповідної субвенції з державного
бюджету *

на виплату державної соціальної
допомоги на дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського
піклування, у дитячих будинках
сімейного типу та прийомних сім'ях,
грошового забезпечення батькамвихователям і прийомним батькам за
надання соціальних послуг у дитячих
будинках сімейного типу та
прийомних сім'ях за принципом
"гроші ходять за дитиною" та оплата
послуг із здійснення патронату над
дитиною та виплата соціальної
допомоги на утримання дитини в сім'ї
патронатного вихователя, підтримка
малих групових будинків за рахунок
відповідної субвенції з державного
бюджету *

на здійснення
переданих
видатків у сфері
на здійснення
охорони здоров’я
переданих видатків за рахунок коштів
у сфері освіти за
медичної
рахунок коштів
субвенції (цільові
освітньої субвенції видатки на
*
лікування хворих
на цукровий та
нецукровий
діабет) *

на відшкодування
вартості лікарських
засобів для
лікування окремих
захворювань за
рахунок
відповідної
субвенції з
державного
бюджету *

на надання
державної
підтримки особам з
особливими
освітніми
потребами за
інші субвенції *
рахунок
відповідної
субвенції з
державного
бюджету *

Всього

Всього

Реверсна
дотація **

67,925,000.00
3,306,900.00
3,306,900.00

290,298,200.00
290,298,200.00

313,000.00
313,000.00

352,505,300.00
352,505,300.00

4,499,019.00
4,499,019.00

524,649.00

7,017,460.00
7,017,460.00

1,396,711.00
1,396,711.00

920,000.00
920,000.00

17,806,925.00
17,806,925.00

678,588,164.00
678,588,164.00

67,925,000.00

67,925,000.00
678,588,164.00
746,513,164.00

* Рішення Черкаської обласної ради від 18.12.2018 № 28-20/VII "Про обласний бюджетЧеркаської області на 2019 рік", розпорядження Черкаської ОДА від 30.11.2018 № 942 (зі змінами) "Про розподіл додаткової дотації з державного бюджеиу місцевим бюджетам на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я на 2019 рік"
** Закон України "Про Державний бюджет України на 2019 рік" від 23.11.2018 № 2629-VIII (додаток 6)

Директор департаменту фінансової політики

Н.В. Джуган
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Додаток № 7
до рішення міської ради
"Про міський бюджет на 2019 рік"
від 24.01.2019 № 2-3735
відповідно до рішення міської ради
від _______________ № _________

РОЗПОДІЛ
витрат місцевого бюджету на реалізацію місцевих/регіональних програм у 2019 році
Код
програмної
класифікації
видатків та
кредитуванн
я місцевих
бюджетів

Код Типової
Код
Найменування головного розпорядника коштів
програмної
Функціональної
класифікації
міського бюджету/відповідального виконавця,
класифікації
видатків та
найменування бюджетної програми згідно з типовою
видатків та
кредитуванн
програмною класифікацією видатків та кредитування
кредитування
я місцевих
місцевих бюджетів
бюджету
бюджетів

0600000
0610000
0611010

1010

0910

0921
0611020

1020

0990

0611150

1150

0611162

1162

0990

1040
0613133

3133

Найменування місцевої (регіональної) програми

Дата та номер
документа, яким
затверджено місцеву
(регіональну) програму

Спеціальний фонд
ВСЬОГО

Загальний фонд

всього

у тому числі бюджет
розвитку

Департамент освіти та гуманітарної політики ЧМР

58,959,715.89

57,724,026.00

1,235,689.89

0.00

Департамент освіти та гуманітарної політики ЧМР

58,959,715.89

57,724,026.00

1,235,689.89

0.00

Надання дошкільної освіти

18,020,600.00

18,020,600.00

1,020,600.00

1,020,600.00

17,000,000.00

17,000,000.00

14,856,500.00

14,856,500.00

400,000.00

400,000.00

1,297,700.00

1,297,700.00

Міська програма соціальної підтримки мешканців м.
Черкаси, які забезпечують національну безпеку і оборону,
відсіч і стримування збройної агресії Россійської
Федерації у Донецькій та Луганській областях, членів їх
сімей та членів сімей загиблих громадян, які захищали
державний суверенітет України, на 2019-2021

рішення міської ради від
23.10.2018 № 2-3710

Міська програма стимулювання педагогічних працівників
закладів дошкільної освіти м. Черкаси на період з 01.01.
до 31.12.2019

рішення міської ради від
14.01.2019 № 2-3829

Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми
навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим
садком, інтернатом при школі), спеціалізованими
школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами

Програма організації безкоштовного харчування окремих
категорій учнів 1-11 класів закладів загальньої середньої
освіти комунальної власності міста Черкаси 2018-2021
роки

Методичне забезпечення діяльності навчальних
закладів

Міська програма виплати муніціпальних стипендій учням рішення міської ради від
закладів загальної середньої та позашкільної освіти за
10.01.2018 № 2-2845
досягнення у навчанні, позакласній і позашкільній
діяльності та премій учням - переможцям Міжнародних та
Всеукраїнських олімпіад, конкурсів, турнірів,
педагогічним і науково-педагогічним працівникам, які
підготували цих переможців, на 2018-2022 роки

Інші програми та заходи у сфері освіти

Інші заходи та заклади молодіжної політики

рішення міської ради від
19.04.2018 № 2-3366

Міська програма забезпечення проведення
профілактичних медичних оглядів працівників установ та
закладів освіти, культури, фізичної культури і спорту,
закладів роботи з молоддю, підпорядкованих
департаменту освіти та гуманітарної політики ЧМР на
2017-2019 роки
Міська програма відпочинку працівників закладів освіти
міста Черкаси на 2018-2019 роки

рішення міської ради від
16.12.2016 № 2-1509

рішення міської ради від
19.04.2018 № 2-3374

61,100.00

61,100.00

Програма підтримки сімей та молоді м.Черкаси на 20172021 роки

рішення міської ради від
13.12.2017 № 2-1648

802,063.00

802,063.00
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Код
програмної
класифікації
видатків та
кредитуванн
я місцевих
бюджетів

Код Типової
Код
Найменування головного розпорядника коштів
програмної
Функціональної
класифікації
міського бюджету/відповідального виконавця,
класифікації
видатків та
найменування бюджетної програми згідно з типовою
видатків та
кредитуванн
програмною класифікацією видатків та кредитування
кредитування
я місцевих
місцевих бюджетів
бюджету
бюджетів
1040
Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з

оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок
коштів на оздоровлення громадян, які постраждали
внаслідок Чорнобильської катастрофи)

Найменування місцевої (регіональної) програми

Програма оздоровлення та відпочинку дітей та молоді
м.Черкаси на 2016-2020 роки

Дата та номер
документа, яким
затверджено місцеву
(регіональну) програму

Загальний фонд

рішення міської ради від
24.12.2015 № 2-25 (зі
змінами)

5,122,463.00

5,122,463.00

2,130,626.00

2,080,744.00

3,400.00

3,400.00

0613140

3140

0613241

3241

1040

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері
соціального захисту і соціального забезпечення

Програма підтримки сімей та молоді м.Черкаси на 20172021 роки

рішення міської ради від
13.12.2017 № 2-1648

0613242

3242

1040

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального Міська програма проведення профілактичних медичних
забезпечення
оглядів працівників установ та закладів освіти, культури,
фізичної культури і спорту, закладів роботи з молоддю,
підпорядкованих департаменту освіти та гуманітарної
політики ЧМР на 2017-2019 роки

рішення міської ради від
16.12.2016 № 2-1509

рішення міської ради від
29.12.2015 № 2-45

Міська програма розвитку культури міста Черкаси на
2016-2020 роки

Спеціальний фонд
ВСЬОГО

0614040

4040

0824

Забезпечення діяльності музеїв i виставок

745,755.00

745,755.00

0614081

4081

0829

Забезпечення діяльності інших закладів в галузі
культури і мистецтва

6,448,485.00

6,448,485.00

0614082

4082

0829

Інші заходи в галузі культури і мистецтва

2,386,764.00

2,386,764.00

395,867.00

395,867.00

508,332.00

508,332.00

9,100.00

9,100.00

304,909.00

304,909.00

Міська програма "Черкаські таланти" на 2016-2020 роки
Міська програма виділення грантів у галузі культури
м.Черкаси на 2018-2022 роки
Програма проведення профілактичних медичних оглядів
працівників установ та закладів освіти, культури, фізичної
культури і спорту, закладів роботи з молоддю,
підпорядкованих департаменту освіти та гуманітарної
політики ЧМР на 2017-2019 роки
0615011

5011

0810

рішення міської ради від
24.12.2015 № 2-26
рішення міської ради від
10.11.2017 № 2-2581
рішення міської ради від
16.12.2016 № 2-1509

рішення міської ради від
Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з Міська програма сприяння проведенню змагань
22.01.2015 № 2-683
національного та міжнародного рівня у м.Черкаси на 2015олімпійських видів спорту
2020 роки
Міська програма розвитку єдиноборств у м. Черкаси на
2019-2023 роки

рішення міської ради від
24.01.2019 № 2-3905

140,000.00

140,000.00

0615012

5012

0810

Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з Міська програма розвитку єдиноборств у м. Черкаси на
неолімпійських видів спорту
2019-2023 роки

рішення міської ради від
24.01.2019 № 2-3905

60,000.00

60,000.00

0615031

5031

0810

Утримання та навчально-тренувальна робота
комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл

Міська програма розвитку єдиноборств у м. Черкаси на
2019-2023 роки

рішення міської ради від
24.01.2019 № 2-3905

640,000.00

640,000.00

Програма проведення профілактичних медичних оглядів
працівників установ та закладів освіти, культури, фізичної
культури і спорту, закладів роботи з молоддю,
підпорядкованих департаменту освіти та гуманітарної
політики ЧМР на 2017-2019 роки

рішення міської ради від
16.12.2016 № 2-1509
31,468.00

31,468.00

1,160,000.00

1,160,000.00

194,409.89

127,289.00

0615062

0616084

5062

6084

0810

1060

49,882.00

Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які Міська програма розвитку єдиноборств у м. Черкаси на
здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в
2019-2023 роки
регіоні

рішення міської ради від
24.01.2019 № 2-3905

Витрати, пов`язані з наданням та обслуговуванням
Програма молодіжного житлового кредитування в м.
пільгових довгострокових кредитів, наданих
Черкаси на 2018-2022 роки
громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання
житла

рішення міської ради від
10.01.2018 № 2-2843

67,120.89
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Код
програмної
класифікації
видатків та
кредитуванн
я місцевих
бюджетів
0618821

Код Типової
Код
Найменування головного розпорядника коштів
програмної
Функціональної
класифікації
міського бюджету/відповідального виконавця,
класифікації
видатків та
найменування бюджетної програми згідно з типовою
видатків та
кредитуванн
програмною класифікацією видатків та кредитування
кредитування
я місцевих
місцевих бюджетів
бюджету
бюджетів
8821
1060
Надання пільгових довгострокових кредитів молодим

Дата та номер
документа, яким
затверджено місцеву
(регіональну) програму

Спеціальний фонд
ВСЬОГО

Загальний фонд

сім’ям та одиноким молодим громадянам на
будівництво/придбання житла

3,240,174.00

2,121,487.00

1,118,687.00

0700000

Департамент охорони здоров'я та медичних послуг
ЧМР

21,883,673.00

21,883,673.00

0.00

0.00

0710000

Департамент охорони здоров'я та медичних послуг
ЧМР

0.00

0712010

2010

0731

0733
0712030

2030

0712111

2111

0726

Багатопрофільна стаціонарна медична допомога
населенню

Найменування місцевої (регіональної) програми

21,883,673.00

21,883,673.00

0.00

11,999,142.00

11,999,142.00

0.00

рішення міської ради від
01.11.2017 № 2-2480

1,445,447.00

1,445,447.00

рішення міської ради від
Міська програма забезпечення лікувальним харчуванням
17.11.2016 № 2-1261
тяжкохворих та дітей, хворих на фенілкетонурію віком від
3 до 18 років, на 2017 - 2019

5,983,792.00

5,983,792.00

Міська програма забезпечення ефективним лікуванням
дітей, хворих на ЮРА, цистиноз, двобічну нейросенсорну
глухоту та хворих на муковісцидоз на 2017-2019

рішення міської ради від
16.12.2016 № 2-1529 (зі
змінами)

1,202,241.00

1,202,241.00

Міська Програма "Репродуктивне здоров’я на 2019-2021
роки"

рішення міської ради від
24.01.2019 № 2-3739

1,941,819.00

1,941,819.00

Міська Програма "Розвиток паліативної допомоги у м.
Черкакси на 2019-2021 роки"

рішення міської ради від
24.01.2019 № 2-3738

602,138.00

602,138.00

Міська програма забезпечення осіб з інвалідністю та дітей рішення міської ради від
з інвалідністю технічними засобами на 2018-2020
01.11.2017 № 2-2481

823,705.00

823,705.00

Міська програма забезпечення туберкулінодіагностикою
дитячого населення міста Черкаси на 2018-2020 роки

Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям Міська Програма "Репродуктивне здоров’я на 2019-2021
та новонародженим
роки"

рішення міської ради від
24.01.2019 № 2-3739

1,980,741.00

1,980,741.00

Первинна медична допомога населенню, що надається Міська програма забезпечення ефективним лікуванням
дітей, хворих на ЮРА, цистиноз, двобічну нейросенсорну
центрами первинної медичної (медико-санітарної)
глухоту та хворих на муковісцидоз на 2017-2019
допомоги

рішення міської ради від
16.12.2016 № 2-1529 (зі
змінами)

612,816.00

612,816.00

7,204,974.00

7,204,974.00

86,000.00

86,000.00

Міська програма забезпечення осіб з інвалідністю та дітей рішення міської ради від
з інвалідністю технічними засобами на 2018-2020
01.11.2017 № 2-2481
0718110

8110

0320

Заходи запобігання та ліквідації надзвичайних
ситуацій та наслідків стихійного лиха

Програма забезпечення техногенної та пожежної безпеки
на території м. Черкаси, захисту населення від
надзвичайних ситуацій техногенного, природного,
соціального, воєнного характеру на 2019-2022 роки

рішення міської ради від
24.01.2019 № 2-3754

0800000

08 Департамент соціальної політики ЧМР

72,732,827.00

72,732,827.00

0.00

0.00

0810000

08 Департамент соціальної політики ЧМР

72,732,827.00

72,732,827.00

0.00

0.00

199,270.00

199,270.00

1,682,705.00

1,682,705.00

3,978,165.00

3,978,165.00

0813031

0813032

3031

3032

1070
1070
1070

0813035

3035

Надання інших пільг окремим категоріям громадян Міська програма соціального захисту окремих категорій
громадян - мешканців м. Черкаси, які мають право на
відповідно до законодавства
пільги вілповідно до законодавства
Надання пільг окремим категоріямгромадян з оплати
послуг зв'язку
Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих
категорій громадян на залізничному транспорті

рішення міської ради від
12.06.2018 № 2-3420

3

Код
програмної
класифікації
видатків та
кредитуванн
я місцевих
бюджетів

0813036

Код Типової
Код
Найменування головного розпорядника коштів
програмної
Функціональної
класифікації
міського бюджету/відповідального виконавця,
класифікації
видатків та
найменування бюджетної програми згідно з типовою
видатків та
кредитуванн
програмною класифікацією видатків та кредитування
кредитування
я місцевих
місцевих бюджетів
бюджету
бюджетів
1070
Компенсаційні виплати на пільговий проїзд

3036
1070

0813050

3050
1040

0813140

3140

1010
0813160

3160

0813180

3180

1060

Найменування місцевої (регіональної) програми

Дата та номер
документа, яким
затверджено місцеву
(регіональну) програму

ВСЬОГО

Загальний фонд

Спеціальний фонд

електротранспортом окремим категоріям громадян

Програма розвитку міського електротранспорту у м.
Черкаси на 2017-2020 роки

рішення міської ради від
05.10.2017 № 2-2379 (зі
змінами)

45,459,917.00

45,459,917.00

Пільгове медичне обслуговування осіб, які
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

Міська соціальна програма "Турбота" на період з 2018 до
2022

рішення міської ради від
10.11.2017 № 2-2578 (зі
змінами)

410,240.00

410,240.00

Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з
оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок
коштів на оздоровлення громадян, які постраждали
внаслідок Чорнобильської катастрофи)

Програма оздоровлення та відпочинку дітей та молоді
м.Черкаси на 2016-2020 роки

рішення міської ради від
24.12.2015 № 2-25 (зі
змінами)

146,244.00

146,244.00

1,943,625.00

1,943,625.00

1,769,135.00

1,769,135.00

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

Міська соціальна програма "Турбота" на період з 2018 до
2022

Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, Міська соціальна програма "Турбота" на період з 2018 до
військової служби, органів внутрішніх справ та
2022
громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської
катастрофи), на оплату житлово-комунальних послуг

рішення міської ради від
10.11.2017 № 2-2578 (зі
змінами)

рішення міської ради від
10.11.2017 № 2-2578 (зі
змінами)

4

Код
програмної
класифікації
видатків та
кредитуванн
я місцевих
бюджетів

Код Типової
Код
Найменування головного розпорядника коштів
програмної
Функціональної
класифікації
міського бюджету/відповідального виконавця,
класифікації
видатків та
найменування бюджетної програми згідно з типовою
видатків та
кредитуванн
програмною класифікацією видатків та кредитування
кредитування
я місцевих
місцевих бюджетів
бюджету
бюджетів
катастрофи), на оплату житлово-комунальних послуг

1030
0813192

3192

0813242

3242

1090

1200000
1210000
1216011

6011

0620

Найменування місцевої (регіональної) програми

Дата та номер
документа, яким
затверджено місцеву
(регіональну) програму

Спеціальний фонд
ВСЬОГО

Загальний фонд

148,730.00

148,730.00

Міська програма соціальної підтримки мешканців м.
Черкаси, які забезпечують національну безпеку і оборону,
відсіч і стримування збройної агресії Россійської
Федерації у Донецькій та Луганській областях, членів їх
сімей та членів сімей загиблих громадян, які захищали
державний суверенітет України на 2019-2021

рішення міської ради від
23.10.2018 № 2-3710

Надання фінансової підтримки громадським
організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність Міська соціальна програма "Турбота" на період з 2018 до
2022
яких має соціальну спрямованість

рішення міської ради від
10.11.2017 № 2-2578 (зі
змінами)

804,312.00

804,312.00

Міська соціальна програма "Турбота" на період з 2018 до
2022

рішення міської ради від
10.11.2017 № 2-2578 (зі
змінами)

10,747,256.00

10,747,256.00

Міська програма соціальної підтримки мешканців м.
Черкаси, які забезпечують національну безпеку і оборону,
відсіч і стримування збройної агресії Россійської
Федерації у Донецькій та Луганській областях, членів їх
сімей та членів сімей загиблих громадян, які захищали
державний суверенітет України на 2019-2021

рішення міської ради від
23.10.2018 № 2-3710
5,443,228.00

5,443,228.00

304,742,396.95

271,810,511.93

32,931,885.02

20,898,827.35

304,742,396.95

271,810,511.93

32,931,885.02

20,898,827.35

2,874,050.00

2,874,050.00

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального
забезпечення

Департамент житлово-комунального комплексу
ЧМР
Департамент житлово-комунального комплексу
ЧМР
Експлуатація та технічне обслуговування житлового
фонду

1216012

6012

0620

Забезпечення діяльності з виробництва,
транспортування, постачання теплової енергії

1216030

6030

0620

Організація благоустрою населених пунктів

Програма розвитку і утримання житлово-комунального
господарства міста Черкаси на 2016-2020 роки
Програма розвитку і утримання житлово-комунального
господарства міста Черкаси на 2016-2020 роки
Програма "Екологія 2015-2020"

Програма розвитку і утримання житлово-комунального
господарства міста Черкаси на 2016-2020 роки

рішення міської ради від
28.07.2016 № 2-824 (зі
змінами)
рішення міської ради від
22.01.2015 № 2-686 (зі
змінами)
рішення міської ради від
28.07.2016 № 2-824 (зі
змінами)
рішення міської ради від
28.07.2016 № 2-824 (зі
змінами)

2,874,050.00

829,251.08

829,251.08

6,840,150.00

6,840,150.00

74,944,544.88

74,944,544.88

35,280.00

35,280.00

382,177.00

382,177.00

893,820.00

1216040

6040

0620

Заходи пов'язані з поліпшенням питної води

1216084

6084

0610

Витрати, пов’язані з наданням та обслуговуванням
Міська програма пільгового житлового кредитування
пільгових довгострокових кредитів, наданих
учасникам антитерористичної операції та членам їх сімей
громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання в м. Черкаси на 2016-2020 роки
житла

рішення міської ради від
20.09.2016 № 2-936

Інша діяльність у сфері житлово-комунального
господарства

Програма поводження з безпритульними тваринами у
місті Черкаси на 2016-2020 роки

рішення міської ради від
20.09.2016 № 2-905 (зі
змінами)

893,820.00

Будівництво об`єктів житлово-комунального
господарства

Програма розвитку і утримання житлово-комунального
господарства міста Черкаси на 2016-2020 роки

рішення міської ради від
28.07.2016 № 2-824 (зі
змінами)

700,000.00

Регулювання цін на послуги місцевого наземного
електротранспорту
Інші заходи у сфері елетротранспорту
Утримання та розвиток автомобільних доріг та
дорожньої інфраструктури за рахунок коштів
місцевого бюджету

Програма розвитку міського електротранспорту у м.
Черкаси на 2017-2020 роки

рішення міської ради від
05.10.2017 № 2-2379 (зі
змінами)

22,375,989.00

22,375,989.00

1,193,700.00

1,193,700.00

рішення міської ради від
14.01.2016 № 2-87 (зі
змінами)

164,433,065.82

148,561,799.97

0640
1216090

6090

1217310

7310

1217422

7422

1217426

7426

0443

1217461

7461

0453
0453
0456

Програма розвитку і утримання житлово-комунального
господарства міста Черкаси на 2016-2020 роки

рішення міської ради від
28.07.2016 № 2-824 (зі
змінами)

Програма будівництва, реконструкції, ремонту та
утримання об'єктів вулично-дорожньої мережі міста
Черкаси на 2016 -2020 роки

0.00

700,000.00

700,000.00

15,871,265.85

15,853,777.35
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Код
програмної
класифікації
видатків та
кредитуванн
я місцевих
бюджетів

Код Типової
Код
Найменування головного розпорядника коштів
програмної
Функціональної
класифікації
міського бюджету/відповідального виконавця,
класифікації
видатків та
найменування бюджетної програми згідно з типовою
видатків та
кредитуванн
програмною класифікацією видатків та кредитування
кредитування
я місцевих
місцевих бюджетів
бюджету
бюджетів
0490
Виконання заходів за рахунок цільових фондів,

1217691

7691

1218110

8110

1218120

8120

утворених Верховною Радою Автономної Республіки
Крим, органами місцевого самоврядування і
місцевими органами виконавчої влади і фондів,
утворених Верховною Радою Автономної Республіки
Крим, органами місцевого самоврядування і
місцевими органами виконавчої влади
0320

0320

Найменування місцевої (регіональної) програми

1218841

8340

Програма "Екологія 2015-2020"

Програма забезпечення техногенної та пожежної безпеки
на території м. Черкаси, захисту населення від
надзвичайних ситуацій техногенного, природного,
соціального, воєнного характеру на 2019-2022 роки

рішення міської ради від
24.01.2019 № 2-3754

Заходи з організації рятування на водах

Програма забезпечення рятувальних заходів на водних
об'єктах м. Черкаси комунальною установою "Черкаська
міська комунальна аварійно-рятувальна служба" на 20182020 роки

рішення міської ради від
05.10.2017 № 2-2375

Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів

1060

Надання довгострокових кредитів громадянам на
будівництво / реконструкцію / придбання житла

8841
0180

1219800

1400000
1410000
1410160

9800

0160

на виконання програм соціально-економічного

0111

1600000

Міська програма пільгового житлового кредитування
учасникам антитерористичної операції та членам їх сімей
в м. Черкаси на 2016-2020 роки

7461

2000000
2010000
0180

Утримання та розвиток автомобільних доріг та
дорожньої інфраструктури за рахунок коштів
місцевого бюджету

920,000.00

2,262,800.00

2,262,800.00

11,113,805.09

рішення міської ради від
20.09.2016 № 2-905 (зі
змінами)

147,000.00

147,000.00

рішення міської ради від
20.09.2016 № 2-936

Програма забезпечення техногенної та пожежної безпеки
на території м. Черкаси, захисту населення від
надзвичайних ситуацій техногенного, природного,
соціального, воєнного характеру на 2019-2022 роки

рішення міської ради від
24.01.2019 № 2-3754

Програма впорядкування тимчасових споруд і зовнішньої
реклами на території міста Черкаси на 2017-2019 роки

рішення міської ради від
06.04.2017 № 2-1814

Програма будівництва, реконструкції, ремонту та
утримання об'єктів вулично-дорожньої мережі міста
Черкаси на 2016 -2020 роки

920,000.00

11,113,805.09

Департамент архітектури та містобудування ЧМР
0456

2010180

розвитку регіонів
Управління інспектування ЧМР
Управління інспектування ЧМР
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах
(місті Києві), селищах, селах, об’єднаних
територіальних громадах

Програма поводження з безпритульними тваринами у
місті Черкаси на 2016-2020 роки

5,450.60

рішення міської ради від
22.01.2015 № 2-686 (зі
змінами)

Департамент архітектури та містобудування ЧМР

1610000

1617461

Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету

Загальний фонд

5,450.60

Заходи запобігання та ліквідації надзвичайних
ситуацій та наслідків стихійного лиха

0540

Спеціальний фонд
ВСЬОГО

рішення міської ради від
22.01.2015 № 2-686 (зі
змінами)

Програма "Екологія 2015-2020"
1218340

Дата та номер
документа, яким
затверджено місцеву
(регіональну) програму

рішення міської ради від
14.01.2016 № 2-87 (зі
змінами)

12,359,313.48

11,610,000.00

749,313.48

2,432,000.00

961,000.00

1,471,000.00

1,471,000.00

483,000.00
483,000.00

483,000.00
483,000.00

0.00
0.00

0.00
0.00

483,000.00

483,000.00

112,347,762.88

0.00

112,347,762.88

112,347,762.88

112,347,762.88

0.00

112,347,762.88

112,347,762.88

112,347,762.88

112,347,762.88

112,347,762.88

Департамент організаційного забезпечення ЧМР

11,521,701.04

11,521,701.04

0.00

0.00

Департамент організаційного забезпечення ЧМР

11,521,701.04

11,521,701.04

0.00

0.00

7,787,673.04

7,787,673.04

0.00

355,652.00

355,652.00

5,785,199.04

5,785,199.04

0133
Міська Програма здійснення заходів, що не могли бути
передбачені під час складання бюджету та порядок
надання матеріальної допомоги громадянам міста
Міська цільова програма сприяння діяльності органів
самоорганізації населення міста Черкаси на 2017-2021

рішення міської ради від
17.03.2015 № 2-1096 (зі
змінами)
рішення міської ради від
16.12.2016 № 2-1497 (зі
змінами)

Інша діяльність у сфері державного управління
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Код
програмної
класифікації
видатків та
кредитуванн
я місцевих
бюджетів

Код Типової
Код
Найменування головного розпорядника коштів
програмної
Функціональної
класифікації
міського бюджету/відповідального виконавця,
класифікації
видатків та
найменування бюджетної програми згідно з типовою
видатків та
кредитуванн
програмною класифікацією видатків та кредитування
кредитування
я місцевих
місцевих бюджетів
бюджету
бюджетів
Інша діяльність у сфері державного управління

Найменування місцевої (регіональної) програми

Програма фінансування заходів, пов'язаних із
нагородженням міськими відзнаками громадян, трудових
колективів на 2016-2020 роки
Програма діяльності загонів оборони міста Черкаси
волонтерських та громадських організацій, залучених до
оборонної роботи, військово-патріотичного виховання
громадян, соціальної реабілітації та адаптації учасників
АТО, на 2016-2019 роки

2013242

3242

1090

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального
забезпечення

Інші заходи в галузі культури і мистецтва
2014082

4082

2017680

7680

2018220

2018230

0829

Загальний фонд

рішення міської ради від
13.09.2016 № 2-899 (зі
змінами)

1,003,922.00

1,003,922.00

642,900.00

642,900.00

154,256.00

154,256.00

1,082,592.00

1,082,592.00

217,298.00

217,298.00

Спеціальний фонд

рішення міської ради від
17.01.2018 № 2-2864

рішення міської ради від
23.10.2018 № 2-3710 (зі
Міська Програма соціальної підтримки мешканців м.
змінами)
Черкаси, які забезпечують національну безпеку і оборону,
відсіч і стримування збройної агресії Россійської
Федерації у Донецькій та Луганській областях, членів їх
сімей та членів сімей загиблих громадян, які захищали
державний суверенітет України на 2019-2021
рішення міської ради від
Програма організації та проведення у м. Черкаси
13.02.2017 № 2-1645 (зі
державних та місцевих свят, відзначення знаменних і
змінами)
пам"ятних дат, визначних історичних подій, інших заходів
на 2017-2021 роки
рішення міської ради від
17.03.2015 № 2-1096 (зі
змінами)

Членські внески до асоціацій органів місцевого
самоврядування

0380

Міська програма організації і сприяння приписці
Заходи та роботи з мібілізаційної підготовки місцевого
громадян до призовних дільниць та їх призову на
значення
строкову військову службу у 2017 - 2021

рішення міської ради від
16.12.2016 № 2-1528 (зі
змінами)

1,024,791.00

1,024,791.00

Інші заходи громадського порядку та безпеки

Програма забезпечення правопорядку в м. Черкаси на
2016-2020 роки

рішення міської ради від
13.05.2016 № 2-579 (зі
змінами)

300,000.00

300,000.00

Інші заходи у сфері засобів масової інформації

Програма підтримки засобів масової інформації та
сприяння розвитку інформаційної сфери на 2015-2019
роки

рішення міської ради від
22.01.2015 № 2-678 (зі
змінами)

955,091.00

955,091.00

6,722,684.00

5,930,738.00

791,946.00

791,946.00

8220

Міська програма здійснення заходів, що не могли бути
передбачені під час складання бюджету та порядок
надання матеріальної допомоги громадянам міста

8230

8420

ВСЬОГО

0490

0380

2018420

Дата та номер
документа, яким
затверджено місцеву
(регіональну) програму

0830

2700000

Департамент економіки та розвитку ЧМР

2710000

Департамент економіки та розвитку ЧМР

6,722,684.00

5,930,738.00

791,946.00

791,946.00

Міська Програма управління об'єктами комунальної
власності територіальної громади м. Черкаси на 20172021 роки

рішення міської ради від
20.09.2016 № 2-937 (зі
змінами)

5,775,684.00

4,983,738.00

791,946.00

791,946.00

2710160

0160

0111

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

2717610

7610

0411

Сприяння розвитку малого та середнього
підприємництва

Програма сприяння залученню інвестицій та розвитку
підприємництва у м.Черкаси на 2017-2021 роки

рішення міської ради від
16.06.2017 № 2-2202

347,000.00

347,000.00

Заходи з енергозбереження

Програма підвищення енергоефективності та зменшення
споживання енергоресурсів у місті Черкасах на 2016-2020
роки

рішення міської ради від
20.09.2016 № 2-906

350,000.00

350,000.00

рішення міської ради від
16.06.2017 № 2-2203

250,000.00

250,000.00

93,924.00

93,924.00

0.00

0.00

93,924.00

93,924.00

0.00

0.00

93,924.00

93,924.00

2717640

7640

0470

2717693

7693

0490

Інші заходи пов'язані з економічною діяльністю

3700000

Департамент фінансової політики ЧМР

3710000

Департамент фінансової політики ЧМР
Обслуговування місцевого боргу

3718600

Програма розроблення стратегічного плану розвитку м.
Черкаси до 2030 року на 2017-2020 роки

8600

0170

Програма управління місцевим боргом м.Черкаси на 2017- рішення міської ради від
2020 роки
13.02.2017 № 2-1618
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Код
програмної
класифікації
видатків та
кредитуванн
я місцевих
бюджетів

Код Типової
Код
Найменування головного розпорядника коштів
програмної
Функціональної
класифікації
міського бюджету/відповідального виконавця,
класифікації
видатків та
найменування бюджетної програми згідно з типовою
видатків та
кредитуванн
програмною класифікацією видатків та кредитування
кредитування
я місцевих
місцевих бюджетів
бюджету
бюджетів

Всього

Директор департаменту фінансової політики

Найменування місцевої (регіональної) програми

Дата та номер
документа, яким
затверджено місцеву
(регіональну) програму

Спеціальний фонд
ВСЬОГО

Загальний фонд

589,487,684.76

442,180,400.97

147,307,283.79

134,038,536.23

Н.В. Джуган
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Додаток № 8
до рішення міської ради
"Про міський бюджет на 2019 рік"
від 24.01.2019 № 2-3735

Перелік виконавчих органів міської ради, на які покладено контроль за справлянням надходжень до
міського бюджету м. Черкаси в 2019 році
Код
21050000

Найменування доходів
згідно із бюджетною класифікацією

Назва
виконавчого органу міської ради

Плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих Департамент фінансової політики
бюджетів
Черкаської міської ради
Адміністративна комісія при виконавчому
комітеті Черкаської міської ради

21081100

Адміністративні штрафи та інші санкції

Управління інспектування Черкаської
міської ради
Управління державного архітектурнобудівельного контролю Черкаської міської
ради
Департамент фінансової політики
Черкаської міської ради в частині
підтвердження фактичних надходжень до
бюджету

22080400

Надходження від орендної плати за користування цілісним
Департамент економіки та розвитку
майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в
Черкаської міської ради
комунальній власності
Департамент архітектури та містобудування
Черкаської міської ради

24060300

Плата за право тимчасового користування місцями на
розміщення зовнішньої реклами

Управління інспектування Черкаської
міської ради
Департамент фінансової політики
Черкаської міської ради оперативний
контроль за станом розрахунків з
бюджетом за укладеними договорами
Департамент архітектури та містобудування
Черкаської міської ради

24060300

Плата за пайову участь в утриманні об’єктів благоустрою

24170000

Надходження коштів пайової участі у розвитку
інфраструктури населеного пункту

31030000

Кошти від відчуження майна, що перебуває в комунальній
власності

Департамент фінансової політики
Черкаської міської ради оперативний
контроль за станом розрахунків з
бюджетом за укладеними договорами
Департамент економіки та розвитку
Черкаської міської ради
Департамент фінансової політики
Черкаської міської ради в частині
підтвердження фактичних надходжень до
бюджету
Департамент економіки та розвитку
Черкаської міської ради
Департамент архітектури та містобудування
Черкаської міської ради

Код

Найменування доходів
згідно із бюджетною класифікацією

Назва
виконавчого органу міської ради
Департамент фінансової політики
Черкаської міської ради в частині
підтвердження фактичних надходжень до
бюджету

33010000

Кошти від продажу землі

18010600,
18010900

Плата за оренду землі (згідно ст. 288 Податкового кодексу
України контроль за сплатою орендної плати за землю
покладено на податкові органи, але для збільшення
надходжень до бюджету структурні підрозділи Черкаської
міської ради проводять додаткові заходи

22010300,
22012600,
22012900

Адміністративний збір за проведення державної реєстрації
юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців та
громадських формувань; Адміністративний збір за державну
реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень;
Департамент організаційного забезпечення
Плата за скорочення термінів надання послуг у сфері
Черкаської міської ради
державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх
обтяжень і державної реєстрації юридичних осіб, фізичних
осіб - підприємців та громадськиї формувань, а також плата
за надання інших платних послуг

Директор департаменту фінансової політики

Департамент архітектури та містобудування
Черкаської міської ради
Департамент фінансової політики
Черкаської міської ради оперативний
контроль за станом розрахунків з
бюджетом за укладеними договорами

Н.В. Джуган

Додаток № 6
до рішення міської ради
"Про міський бюджет на 2019 рік"
від 24.01.2019 № 2-3735
відповідно до рішення міської ради
від _______________ № _________

Розподіл коштів бюджету розвитку за об'єктами у 2019 році
грн.

Код
програмної
класифікаці
ї видатків
та
кредитуван
ня місцевих
бюджетів

Код
Типової
програмної
класифікац
ії видатків
та
кредитуван
ня
місцевих
бюджетів

Код
Функціона
Найменування головного розпорядника
льної
коштів місцевого бюджету,
класифіка
відповідального виконавця,
ції
найменування бюджетної програми
видатків
згідно з типовою програмною
та
класифікацією видатків та
кредитува
кредитування місцевих бюджетів
ння
бюджету

0600000
0610000
0611010

1010

0910

Найменування об’єкта відповідно до проектнокошторисної документації

Департамент освіти та гуманітарної
політики
Департамент освіти та гуманітарної
політики
Надання дошкільної освіти

628,894.81
1,492.31

Капітальний ремонт будівлі (влаштування автоматичної
системи пожежної сигналізації та оповіщення,
автоматичної системи пожежогасіння та протипожежних
дверей) ДНЗ № 13 (виготовлення ПКД)

14,000.00

Капітальний ремонт прилеглої території ДНЗ № 21

1,620.00

Капітальний ремонт приміщень (заміна вікон) ДНЗ № 30

714.00
2,415.00
2,706.00
1,434.66

Капітальний ремонт будівлі ДНЗ № 34

402,925.00

Капітальний ремонт будівлі (покрівля) ДНЗ № 34 ЧМР

595,717.00

Капітальний ремонт будівлі (фасад) ДНЗ № 35
Капітальний ремонт будівлі (внутрішні інженерні
мережі) ДНЗ №37

1,620.00

Капітальний ремонт будівлі (покрівля) ДНЗ № 38

586,000.00

Капітальний ремонт будівлі ДНЗ №39
Капітальний ремонт прилеглої території (зовнішні
мережі опалення) дошкільного навчального закладу №
57
Капітальний ремонт будівлі (покрівля) ДНЗ №57
Капітальний ремонт будівлі (внт.мережа опалення) ДНЗ
№59
Капітальний ремонт будівлі (мережа опалення та
водопостачання) ДНЗ №69

697.00

507.84
1,146.00
3,780.00
955.00
549.44

Капітальний ремонт прилеглої територі ДНЗ № 69

1,080.00

Капітальний ремонт будівлі (санвузли) ДНЗ №74

1,333.00

Капітальний ремонт будівлі (внутрішні інженерні
мережі) ДНЗ №74
Капітальний ремонт будівлі (покрівля) ДНЗ №74
Капітальний ремонт прилеглої території ДНЗ № 77
Капітальний ремонт будівлі (заміна вікон) ДНЗ № 78

Надання загальної середньої освіти
загальноосвітніми навчальними
закладами ( в т. ч. школою-дитячим
садком, інтернатом при школі),
спеціалізованими школами, ліцеями,
гімназіями, колегіумами

4,721,847.72
1,080.00

Капітальний ремонт будівлі ДНЗ № 10

Капітальний ремонт прилеглої території (павільйони)
ДНЗ №22
Капітальний ремонт зовнішніх інженерних мереж ДНЗ
№ 27
Капітальний ремонт будівлі ДНЗ № 29

0921

Обсяг видатків
бюджету
розвитку, гривень

28,565,646.79

Капітальний ремонт будівлі (утеплення фасаду) ДНЗ № 9

1020

Загальна вартість
об'єкта, гривень

28,565,646.79

Капітальний ремонт будівлі ДНЗ № 7

0611020

Строк реалізації
об'єкта (рік
початку і
завершення)

4,115.00
395.00
5,342.66
9,513.00

Капітальний ремонт будівлі (харчоблок) ДНЗ № 81

104,403.00

Капітальний ремонт будівлі (харчоблок) ДНЗ № 83

604,030.00

Капітальний ремонт будівлі ДНЗ №89

382,000.00

Капітальний ремонт будівлі (групові осередки)ДНЗ № 91

407,182.00

Капітальний ремонт будівлі ДНЗ №46
Капітальний ремонт будівлі (внутрішні інженерні
мережі) ДНЗ №78

322,200.00
632,000.00
5,708,257.80

Капітальний ремонт спортивного майданчику зі
штучним покриттям ЗОШ №6 по вул. Гоголя, 123 в м.
Черкаси
Капітальний ремонт будівлі (санітарні вузли) початкові
класи гімназії № 9
Капітальний ремонт будівлі гімназії № 9 (система
вентиляції)
Капітальний ремонт будівлі (санвузли) СШ №13

749,000.00
52,200.00
1,436,891.00
10,000.00

Капітальний ремонт будівлі (санітарні вузли) Черкаської
спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 13

6,000.00

Капітальний ремонт будівлі (покрівлі теплиці) СШ №13

7,846.80

Капітальний ремонт будівлі (заміна вікон) СШ № 13

4,918.00

Капітальний ремонт будівлі (їдальня) СШ № 13

1,231.20

Капітальний ремонт будівлі (санітарні вузли) ЗОШ № 22

30,000.00

Капітальний ремонт будівлі (спортивна зала) ЗОШ № 22

9,000.00

Капітальний ремонт (термомодернізація ІІІ блоку)
Черкаської спеціалізованої школи І-ІІІ ст. № 27
ім.М.К.Путейка Черкаської міської ради по вул.
Сумгаїтській, 22, м.Черкаси

1,270,000.00

Капітальний ремонт спортивного майданчику зі
штучним покриттям Черкаської спеціалізованої школи ІІІІ ст. № 27 ім.М.К.Путейка Черкаської міської ради по
вул. Сумгаїтській, 22, м.Черкаси

749,000.00

Капітальний ремонт будівлі (покрівля) спеціалізованої
школи І-ІІІ ступенів №28

178,917.20

Рівень будівельної
готовності об'єкта на
кінець бюджетного
періоду, %

Код
програмної
класифікаці
ї видатків
та
кредитуван
ня місцевих
бюджетів

Код
Типової
програмної
класифікац
ії видатків
та
кредитуван
ня
місцевих
бюджетів

Код
Функціона
Найменування головного розпорядника
льної
коштів місцевого бюджету,
класифіка
відповідального виконавця,
ції
найменування бюджетної програми
видатків
згідно з типовою програмною
та
класифікацією видатків та
кредитува
кредитування місцевих бюджетів
ння
бюджету

Найменування об’єкта відповідно до проектнокошторисної документації

Капітальний ремонт спортивного майданчику зі
штучним покриттям ЗОШ № 29 по вул. Карбишева,3 в
м. Черкаси
Капітальний ремонт приміщень (санітарні вузли)
гімназія №31
Капітальний ремонт будівлі (санітарні вузли) ЗОШ № 32
Капітальний ремонт будівлі ФІМЛІ ЧМР
0611090

1090

0960

0611100

1100

0960

Надання позашкільної освіти
позашкільними закладами освіти,
заходи із позашкільної роботи з дітьми

Капітальний ремонт будівлі СЮТ

Надання спеціальної освіти школами
естетичного виховання (музичними,
Капітальний ремонт будівлі (фасад) ДМШ №1 ім. М.В.
художніми, хореографічними,
Лисенка за адресою: вул. Б. Вишневецького, 31, 33,
театральними, хоровими, мистецькими) 35(виготовлення ПКД)
Капітальний ремонт будівлі (інженерні мережі) Дитячої
школи мистецтв корпус №1
Капітальний ремонт будівлі (внутрішня мережа
опалення) Дитячої школи мистецтв по пров. Гастелло, 3
Капітальний ремонт будівлі (санвузли) Дитячої школи
мистецтв по пров. Гастелло, 3
Капітальний ремонт частини приміщень будівлі
Черкаської дитячої школи мистецтв по провулку
Гастелло, 3 (корпусу № 2)

0614030

0617321

4030

7321

0824

0443

5,215.40
10,195.20
8,995.20
354,612.00

7,425,230.76
1,074.00
2,160.00
1,620.00
27,169.40
35,000.00
74,450.00
8,121.60

Реконструкція прилеглої території (спортивний
майданчик) Черкаської загальноосвітньої школи І-ІІІ
ступенів № 21 ім. Ю.Г. Іллєнка Черкаської міської ради
Черкаської області
Реконструкція будівлі (актова зала) ЗОШ №24
Реконструкція ЗОШ І-ІІІ ступенів № 26 (підвищення
енергоефективності закладів освіти в рамках спільного
проекту з НЕФКО)
Реконструкція будівлі (утеплення фасаду) СШ № 27 (ІV
блок)
Реконструкція будівлі Черкаської спеціалізованої школи
І-ІІІ ступенів №28 ім. Т.Г. Шевченка ЧМР (утеплення
фасаду)
Реконструкція будівлі ЗОШ № 32
Реконструкція будівлі Черкаської дитячої школи
мистецтв по провулку Гастелло, 3
Реконструкція будівлі ДМШ № 1 ім. М.В. Лисенка
Будівництво споруд, установ та закладів

22,260.00

Реконструкція будівлі (фасад) ДНЗ № 27
Реконструція будівлі ДНЗ № 32
Реконструкція будівлі (фасад) дошкільного навчального
закладу № 33

Будівництво футбольного міні-поля зі штучним
покриттям на території Черкаської спеціалізованої
школи І-ІІІ ступенів №20 Черкаської міської ради
(реалізація проектів-переможців визначених згідно
Програми "Громадський бюджет міста Черкаси на 20152019 роки)

0443

1,687.00
401,277.80

Реконструкція будівлі ДНЗ №22 (виготовлення ПКД)

Реконструкція будівлі (фасад) СШ №18 (молодша)

7325

2,052.00
347,201.60
1,687.00

140,000.00

Реконструкція бігових доріжок гумовим покриттям
спеціалізованої школи №17 (реалізація проектівпереможців визначених згідно Програми "Громадський
бюджет міста Черкаси на 2015-2019 роки)

0617325

105,000.00

12,000.00

Будівництво освітніх установ та закладів

Будівництво установ та закладів
культури

749,000.00

Придбання обладнання і предметів довгострокового
користування для інформаційного Інтелект-Центру
"Південно-Західний" (на базі бібліотеки-філії №2 для
дітей Черкаської міської ЦБС) (реалізація проектівпереможців визначених згідно Програми "Громадський
бюджет міста Черкаси на 2015-2019 роки)

Реконструкція будівлі (заміна вікон) ДНЗ №43
Реконструкція будівлі (фасад) ДНЗ № 45
Реконструкція будівлі ДНЗ № 46
Реконструкція будівлі ДНЗ № 55
Реконструкція будівлі ДНЗ № 57
Реконструкція будівлі ДНЗ № 59
Реконструкція будівлі ДНЗ № 59
Реконструкція будівлі (фасад) ДНЗ № 59
Реконструкція будівлі ДНЗ № 69
Реконструкція прилеглої території ДНЗ № 73
Реконструкція будівлі (фасад) ДНЗ № 84 Черкаської
міської ради
Реконструкція будівлі (фасад) ДНЗ № 89
Реконструкція будівлі (фасад) дошкільного навчального
закладу (ясла-садок) № 91 "Кобзарик" Черкаської
міської ради
Реконструкція прилеглої території (спортивний
майданчик) ПМГ
Реконструкція прилеглої території (футбольне поле)
Гімназія №9

0443

Обсяг видатків
бюджету
розвитку, гривень

Придбання 120 екземплярів книги В.Б. Страшевича
"Старі Черкаси"

Реконструкція будівлі (фасад) дошкільного навчального
закладу (ясла-садок) № 38 Черкаської міської ради

7324

Загальна вартість
об'єкта, гривень

152,000.00

Забезпечення діяльності бібліотек

Реконструкція будівлі (фасад) ДНЗ № 1
Реконструкція будівлі ДНЗ № 7
Реконструкція будівлі ДНЗ № 13
Реконструкція будівлі (фасад) ДНЗ № 18

0617324

Строк реалізації
об'єкта (рік
початку і
завершення)

12,648.43
93,911.00
42.00
17,508.00
322,200.00
12,557.00
6,442.00
240,926.00
1,620.00
8,024.00
1,060.94
119,220.00
2,700.00
8,130.34
15,400.00
659,160.56
121,647.88

2,000,000.00

268,835.21

1,555,930.00

46,350.20
9,000.00
1,000,000.00
9,000.00
25,855.00
717,467.20
71,505.80
50,769.80
20,736.00
3,845,375.60

Рівень будівельної
готовності об'єкта на
кінець бюджетного
періоду, %

Код
програмної
класифікаці
ї видатків
та
кредитуван
ня місцевих
бюджетів

Код
Типової
програмної
класифікац
ії видатків
та
кредитуван
ня
місцевих
бюджетів

Код
Функціона
Найменування головного розпорядника
льної
коштів місцевого бюджету,
класифіка
відповідального виконавця,
ції
найменування бюджетної програми
видатків
згідно з типовою програмною
та
класифікацією видатків та
кредитува
кредитування місцевих бюджетів
ння
бюджету
фізичної культури і спорту

Найменування об’єкта відповідно до проектнокошторисної документації

7363

0490

Виконання інвестиційних проектів в
рамках здійснення заходів щодо
соціально-економічного розвитку
окремих територій

Загальна вартість
об'єкта, гривень

Обсяг видатків
бюджету
розвитку, гривень

Реконструкція спортивного комплексу для проведення
уроків фізичного виховання та позаурочних оздоровчоспортивних заходів (реалізація проектів-переможців
визначених згідно Програми "Громадський бюджет
міста Черкаси на 2015-2019 роки)

2,000,000.00

Реконструкція комплексу з басейном "Сокіл"(система
рекуперації) по вул. Смілянській, 78

1,839,498.60

Реконструкція спортивного майданчика №3 з
улаштуванням штучного покриття 40Х60 (штучна трава)
для гри в футбол на КП "Центральний стадіон" по вул.
Смілянській, 78 м. Черкаси
0617363

Строк реалізації
об'єкта (рік
початку і
завершення)

5,877.00

6,238,464.31
Придбання комп'ютерної техніки для Черкаської
спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 18 імені
В'ячеслава Чорновола Черкаської міської ради
Черкаської області (в т.ч. субвенція з державного
бюджету на соціально-економічний розвиток 100000,00 грн.)
Придбання спортивних товарів та інвентарю для
ДЮСШ м. Черкаси (в т.ч. субвенція з державного
бюджету на соціально-економічний розвиток 1624000,00 грн.)
Придбання деревообробних станків (форматнорокрійний, автоматичний кромко-облицювальний,
рейсмусовий по дереву та фугувальний по дереву) для
Державного навчального закладу "Черкаський
професійний ліцей" (в т.ч. субвенція з державного
бюджету на соціально-економічний розвиток 500000,00 грн.)
Капітальний ремонт прилеглої території ДНЗ № 54
“Метелик” Черкаської міської ради (в т.ч. субвенція з
державного бюджету на соціально-економічний
розвиток - 40000,00 грн.)
Капітальний ремонт прилеглої території (спортивний
майданчик) Перша міська гімназія м. Черкаси, вул.
Святотроїцька, 68 (в т.ч. субвенція з державного
бюджету на соціально-економічний розвиток - 14016,05
грн.)
Капітальний ремонт прилеглої території ДНЗ ясла-садок
№ 69 “Росинка” Черкаської міської ради за адресою: м.
Черкаси, вул. Смаглія, 4 (в т.ч. субвенція з державного
бюджету на соціально-економічний розвиток - 1048,54
грн.)
Капітальний ремонт будівлі ЗОШ № 6 за адресою: м.
Черкаси, вул. Гоголя, 123 (в т.ч. субвенція з державного
бюджету на соціально-економічний розвиток - 98938,83
грн.)

103,000.00

1,654,000.00

515,000.00

41,200.00

14,436.54

1,080.00

101,725.77

Капітальний ремонт прилеглої території (спортивний
майданчик) Черкаської загальноосвітньої школи І-ІІІ
ступенів № 10 Черкаської міської ради за адресою
просп. Хіміків, 36 в м. Черкаси (в т.ч. субвенція з
державного бюджету на соціально-економічний
розвиток - 311000,00 грн.)

320,330.00

Капітальний ремонт прилеглої території (спортивний
майданчик) Черкаської загальноосвітньої школи І-ІІІ
ступенів № 13 Черкаської міської ради за адресою вул.
Гетьмана Сагайдачного, 146 в м. Черкаси (в т.ч.
субвенція з державного бюджету на соціальноекономічний розвиток - 311000,00 грн.)

320,330.00

Капітальний ремонт прилеглої території (спортивний
майданчик) Черкаської загальноосвітньої школи І-ІІІ
ступенів № 15 Черкаської міської ради за адресою вул.
Кобзарська, 77 в м. Черкаси (в т.ч. субвенція з
державного бюджету на соціально-економічний
розвиток - 311000,00 грн.)

320,330.00

Капітальний ремонт прилеглої території (спортивний
майданчик) Черкаської загальноосвітньої школи І-ІІІ
ступенів № 22 Черкаської міської ради за адресою вул.
Кобзарська, 108 в м. Черкаси (в т.ч. субвенція з
державного бюджету на соціально-економічний
розвиток - 311000,00 грн.)

320,330.00

Капітальний ремонт прилеглої території (спортивний
майданчик) Черкаської загальноосвітньої школи І-ІІІ
ступенів № 25 Черкаської міської ради за адресою вул.
Нарбутівська, 206 в м. Черкаси (в т.ч. субвенція з
державного бюджету на соціально-економічний
розвиток - 311000,00 грн.)

320,330.00

Капітальний ремонт прилеглої території (спортивний
майданчик з тренажерами) Черкаської Загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів № 29 (в т.ч. субвенція з державного
бюджету на соціально-економічний розвиток 500000,00 грн.) (КПКВК 0617363)

515,000.00

Капітальний ремонт прилеглої території (спортивний
майданчик) Черкаської гімназії № 31 за адресою вул.
Героїв Дніпра, 27 Черкаської міської ради в м. Черкаси
(в т.ч. субвенція з державного бюджету на соціальноекономічний розвиток - 311000,00 грн.)

320,330.00

Рівень будівельної
готовності об'єкта на
кінець бюджетного
періоду, %

Код
програмної
класифікаці
ї видатків
та
кредитуван
ня місцевих
бюджетів

Код
Типової
програмної
класифікац
ії видатків
та
кредитуван
ня
місцевих
бюджетів

Код
Функціона
Найменування головного розпорядника
льної
коштів місцевого бюджету,
класифіка
відповідального виконавця,
ції
найменування бюджетної програми
видатків
згідно з типовою програмною
та
класифікацією видатків та
кредитува
кредитування місцевих бюджетів
ння
бюджету

0700000
0710000
0717670

7670

0490

Найменування об’єкта відповідно до проектнокошторисної документації

0800000
0810000
0810160

7363

0160

0490

0111

Департамент соціальної політики ЧМР
Департамент соціальної політики ЧМР
Керівництво і управління у відповідній

Обсяг видатків
бюджету
розвитку, гривень

304,992.00

Реконструкція прилеглої території (покриття синтетична
трава) Черкаської гімназії № 31 за адресою вул. Героїв
Дніпра, 27 Черкаської міської ради в м. Черкаси (в т.ч.
субвенція з державного бюджету на соціальноекономічний розвиток - 935000,00 грн.)

963,050.00

Ремонт та закупівля обладнання для Черкаської
спеціалізованої школи I—III ступенів № 18 ім. В.
Чорновола, за адресою: м. Черкаси, вул. НечуяЛевицького, б. 12 (в т.ч. субвенція з державного
бюджету на соціально-економічний розвиток 100000,00 грн.)

103,000.00

Департамент охорони здоров'я та
медичних послуг
Департамент охорони здоров'я та
медичних послуг
Внески до статутного капіталу суб’єктів
господарювання
Внески в статутний капітал КНП "Другий
Черкаський міський центр первинної медикосанітарної допомоги", в т.ч.:
Капітальний ремонт (заміна вікон, зовнішніх дверей,
утеплення фасадів, встановлення ІТП погодного
регулювання) будівлі КНП "Друга Черкаська міська
поліклініка" ЧМР

Виконання інвестиційних проектів в
рамках здійснення заходів щодо
соціально-економічного розвитку
окремих територій

Загальна вартість
об'єкта, гривень

Капітальний ремонт будівлі (внутрішні мережі
освітлення) Черкаської гімназії № 31 Черкаської міської
ради (в т.ч. субвенція з державного бюджету на
соціально-економічний розвиток - 296108,74 грн.)

18,744,027.68
18,744,027.68
16,123,827.68
95,605.00

95,605.00

Внески в статутний капітал КНП "Четвертий
Черкаський міський центр первинної медикосанітарної допомоги", в т.ч.:

149,930.00

Капітальний ремонт будівлі КНП "Четвертий
Черкаський міський центр первинної медико-санітарної
допомоги"

149,930.00

Внески в статутний капітал КНП "Черкаська міська
консультативно-діагностична поліклініка", в т.ч.:

428,664.00

Капітальний ремонт будівлі КНП "Черкаська міська
консультативно-діагностична поліклініка" за адресою
вул. В’ячеслава Чорновола,9 (відокремлення системи
опалення та гарячого водопостачання)

428,664.00

Внески в статутний капітал КНП "Черкаська міська
дитяча лікарня", в т.ч.:

1,097,778.36

Придбання обладнання і предметів довгострокового
користування для КНП "Черкаська міська дитяча
лікарня" (апарат штучної вентиляції легенів) (реалізація
проектів-переможців визначених згідно Програми
"Громадський бюджет міста Черкаси на 2015-2019 роки)

805,500.00

Капітальний ремонт будівель КЗ "Черкаська міська
дитяча лікарня ЧМР" за адресою м.Черкаси
вул.Кобзарська, 40 (поліклініка №2) (ліве крило)

292,278.36

Внески в статутний капітал КНП "Черкаська міська
інфекційна лікарня" ЧМР, в т.ч.:

91,290.00

Придбання обладнання і предметів довгострокового
користування для КНП "Черкаська міська інфекційна
лікарня" ЧМР (кисневий концентратор) (реалізація
проектів-переможців визначених згідно Програми
"Громадський бюджет міста Черкаси на 2015-2019 роки)

91,290.00

Внески в статутний капітал КНП "Перша
Черкаська міська лікарня", в т.ч.:
Капітальний ремонт території КНП "Перша Черкаська
міська лікарня" ЧМР (парку)

0717363

Строк реалізації
об'єкта (рік
початку і
завершення)

2,075,728.32
93,440.90

Капітальний ремонт будівлі КНП "Перша Черкаська
міська лікарня" ЧМР (операційний блок)

1,237,295.20

Капітальний ремонт будівлі КНП "Перша Черкаська
міська лікарня" ЧМР (заміна вікон)

744,992.22

Внески в статутний капітал КНП "Третя Черкаська
міська лікарня швидкої медичної допомоги", в т.ч.:

12,184,832.00

Придбання обладнання і предметів довгострокового
користування для КНП "Третя Черкаська міська лікарня
швидкої медичної допомоги"

7,339,000.00

Капітальний ремонт будівлі КЗ "Третя Черкаська міська
лікарня швидкої медичної допомоги"

4,546,330.00

Капітальний ремонт території КНП "Третя Черкаська
міська лікарня швидкої медичної допомоги" (освітлення
пішохідної зони) (реалізація проектів-переможців
визначених згідно Програми "Громадський бюджет
міста Черкаси на 2015-2019 роки)

299,502.00

2,620,200.00
Придбання обладнання і предметів довгострокового
користування для КНП "Черкаський міський пологовий
будинок "Центр матері та дитини" (в т.ч. субвенція з
державного бюджету на соціально-економічний
розвиток - 1575000,00 грн.)

2,620,200.00

2,350,000.00
2,350,000.00
1,750,000.00

Рівень будівельної
готовності об'єкта на
кінець бюджетного
періоду, %

Код
програмної
класифікаці
ї видатків
та
кредитуван
ня місцевих
бюджетів

Код
Типової
програмної
класифікац
ії видатків
та
кредитуван
ня
місцевих
бюджетів

Код
Функціона
Найменування головного розпорядника
льної
коштів місцевого бюджету,
класифіка
відповідального виконавця,
ції
найменування бюджетної програми
видатків
згідно з типовою програмною
та
класифікацією видатків та
кредитува
кредитування місцевих бюджетів
ння
бюджету
сфері у містах (місті Києві), селищах,
селах, об’єднаних територіальних
громадах

0813104

3104

1020

1200000
1210000
1216011

6011

0620

Найменування об’єкта відповідно до проектнокошторисної документації

Капітальний ремонт приміщень адміністративної
будівлі департаменту соціальної політики Черкаської
міської ради за адресою: бул. Шевченка, 307

Забезпечення соціальними послугами за
місцем проживання громадян, які не
Капітальний ремонт адміністративної будівлі
здатні до самообслуговування у зв'язку з
територіального центру надання соціальних послуг м.
похилим віком, хворобою, інвалідністю
Черкаси (ремонт системи опалення, водопостачання і
водовідведення) за адресою: вул. Пушкіна, 13-а
Департамент житлово-комунального
комплексу
Департамент житлово-комунального
комплексу
Експлуатація та технічне
обслуговування житлового фонду

600,000.00

600,000.00

162,750.00
4,000.00
136,500.00
105,000.00
3,000.00
3,000.00
2,000.00
400,000.00

50,000.00
16,000.00
16,000.00
16,000.00
16,000.00
52,500.00
16,000.00
63,000.00
65,100.00
5,000.00
63,000.00
63,000.00
66,150.00
66,150.00
65,100.00
110,250.00
37,800.00
441,000.00
3,000.00

141,750.00

5,000.00

Капітальний ремонт прибудинкової території (дитячий
майданчик) за адресою: вул. Ярославська, 24

123,000.00

Капітальний ремонт прибудинкової території (дитячий
майданчик) за адресою: вул. Ярославська, 32

123,000.00

Капітальний ремонт житлового будинку по вул. по вул.
Толстого, 25 (1,2,3,4,5,6 під'їзди) (ліфти), м. Черкаси
Будівництво об`єктів житловокомунального господарства

1,750,000.00

2,874,050.00
Капітальний ремонт житлового будинку по вул.
Благовісна, 180 (покрівля)
Капітальний ремонт житлового будинку №43 по вул.
Різдвяна (покрівля)
Капітальний ремонт житлового будинку №50 по вул.
Толстого (покрівля)
Капітальний ремонт житлового будинку №103 по вул.
Нижня Горова (покрівля)
Капітальний ремонт житлового будинку №105 по вул.
Нижня Горова (покрівля)
Капітальний ремонт житлового будинку №115 по вул.
Нижня Горова (покрівля)
Капітальний ремонт житлового будинку №69 по вул.
Героїв Дніпра (заміна вікон та дверей)

Капітальний ремонт житлового будинку по вул.
Пилипенка, 12 (встановлення ІТП)
Капітальний ремонт ганків до під'їздів № 1-8 житлового
будинку по вул. Гуржіївській, 30

0443

Обсяг видатків
бюджету
розвитку, гривень

29,100,369.89

Капітальний ремонт внутрішньобудинкової мережі
електропостачання житлового будинку №8/1 по вул.
Яцика
Капітальний ремонт житлового будинку №164 по вул.
Нижня Горова (заміна вікон)
Капітальний ремонт житлового будинку №168 по вул.
Нижня Горова (заміна вікон)
Капітальний ремонт житлового будинку №57 по вул.
Різдвяна (заміна вікон)
Капітальний ремонт житлового будинку №57/1 по вул.
Різдвяна (заміна вікон)
Капітальний ремонт житлового будинку №50 по вул.
Толстого (заміна вікон)
Капітальний ремонт житлового будинку №78 по вул.
Толстого (заміна вікон)
Капітальний ремонт житлового будинку №9а по вул.
Чехова (інженерні мережі)
Капітальний ремонт житлового будинку №57/1 по вул.
Різдвяна (інженерні мережі)
Капітальний ремонт житлового будинку №57 по вул.
Різдвяна (інженерні мережі)
Капітальний ремонт житлового будинку №43 по вул.
Різдвяна (інженерні мережі)
Капітальний ремонт житлового будинку №115 по вул.
Нижня Горова (інженерні мережі)
Капітальний ремонт житлового будинку №164 по вул.
Нижня Горова (інженерні мережі)
Капітальний ремонт житлового будинку №168 по вул.
Нижня Горова (інженерні мережі)
Капітальний ремонт житлового будинку № 50 по вул.
Толстого (інженерні мережі)
Капітальний ремонт житлового будинку № 76 по вул.
Толстого (інженерні мережі)
Капітальний ремонт житлового будинку № 78 по вул.
Толстого (інженерні мережі)
Капітальний ремонт прибудинкової території будинку №
96 по вул. М. Залізняка
Капітальний ремонт прибудинкової території житлових
будинків по вул. Митницькій, 17, 17/1 та по вул. Гоголя,
315
Капітальний ремонт прибудинкової території житлових
будинків по бул. Шевченка, 264 та по вул. Небесної
Сотні, 41
Капітальний ремонт прибудинкової території житлових
будинків по вул. Пилипенка 10, 12 та вул. Пастерівська,
106

7310

Загальна вартість
об'єкта, гривень

29,100,369.89

Капітальний ремонт житлового будинку №2 по вул.
Сержанта Смірнова (заміна вікон та дверей)

1217310

Строк реалізації
об'єкта (рік
початку і
завершення)

25,000.00
231,000.00
178,000.00
4,790,144.38

Реконструкція дитячого майданчику із встановленням
спортивного обладнання по вул. Припортова, 35

259,234.38

Реконструкція житлового будинку по вул. Вячеслава
Чорновола, 122/41(заміна склоблоків)

24,150.00

Реконструкція південно-західної частини полігону
твердих побутових відходів в районі с. Руська Поляна
Будівництво міського кладовища в районі вул.
Промислової та станції Заводської (I черга)

3,300,000.00
700,000.00

Рівень будівельної
готовності об'єкта на
кінець бюджетного
періоду, %

Код
програмної
класифікаці
ї видатків
та
кредитуван
ня місцевих
бюджетів

1217363

1217461

Код
Типової
програмної
класифікац
ії видатків
та
кредитуван
ня
місцевих
бюджетів

7363

7461

Код
Функціона
Найменування головного розпорядника
льної
коштів місцевого бюджету,
класифіка
відповідального виконавця,
ції
найменування бюджетної програми
видатків
згідно з типовою програмною
та
класифікацією видатків та
кредитува
кредитування місцевих бюджетів
ння
бюджету

0490

0456

Виконання інвестиційних проектів в
рамках здійснення заходів щодо
соціально-економічного розвитку
окремих територій

Утримання та розвиток автомобільних
доріг та дорожньої інфраструктури за
рахунок коштів місцевого бюджету

Найменування об’єкта відповідно до проектнокошторисної документації

75,000.00

15,880.00

Будівництво мереж зовнішнього освітлення
прибудинкової території житлових будинків №№ 175,
175/1, 175/2, 173/1, 173/2 по вул. Гетьмана Сагайдачного

15,880.00

Будівництво мереж зовнішнього освітлення
вул.Святотроїцька (тротуар, парна сторона, від бульвару
Шевченка до вул.Благовісної) в м.Черкаси (реалізація
проектів-переможців визначених згідно Програми
"Громадський бюджет міста Черкаси на 2015-2019 роки)

400,000.00

865,200.00
Придбання та монтаж спортивного ігрового майданчика
м. Черкаси, вул. 30 років Перемоги 22 (в т.ч. субвенція з
державного бюджету на соціально-економічний
розвиток - 60000,00 грн.)

61,800.00

Придбання та монтаж спортивного ігрового майданчика
м. Черкаси, вул. 30 років Перемоги 22/1 (в т.ч. субвенція
з державного бюджету на соціально-економічний
розвиток - 60000,00 грн.)

61,800.00

Придбання та монтаж спортивного ігрового майданчика
м. Черкаси, вул. Гоголя б.221 (в т.ч. субвенція з
державного бюджету на соціально-економічний
розвиток - 60000,00 грн.)

61,800.00

Придбання та монтаж спортивного ігрового майданчика
м. Черкаси, вул. 30 років Перемоги 62 (в т.ч. субвенція з
державного бюджету на соціально-економічний
розвиток - 60000,00 грн.)

61,800.00

Придбання та монтаж спортивного ігрового майданчика
м. Черкаси, вул. Героїв Майдану 13 (в т.ч. субвенція з
державного бюджету на соціально-економічний
розвиток - 60000,00 грн.)

61,800.00

Придбання та монтаж спортивного ігрового майданчика
м. Черкаси, вул. Сумгаїтська 51 (в т.ч. субвенція з
державного бюджету на соціально-економічний
розвиток - 80000,00 грн.)

82,400.00

Придбання та монтаж спортивного майданчика м.
Черкаси, вул. Одеська, 8 (в т.ч. субвенція з державного
бюджету на соціально-економічний розвиток - 60000,00
грн.)

61,800.00

Придбання та встановлення спортивного майданчику на
території парку-пам’ятки садово-паркового мистецтва
місцевого значення “Соснівський” Комунального
підприємства “Дирекція парків” Черкаської міської ради
(в т.ч. субвенція з державного бюджету на соціальноекономічний розвиток - 400000,00 грн.)

412,000.00

15,853,777.35
Капітальний ремонт міжквартального проїзду від
вул.Героїв Майдану до алеї Генерала Путейка (вздовж
буд.3/2) в м.Черкаси (реалізація проектів-переможців
визначених згідно Програми "Громадський бюджет
міста Черкаси на 2015-2019 роки)

Капітальний ремонт вул. Можайського (тротуар,
непарна сторона, від бул. Шевченка до вул. Благовісна)
в м.Черкаси
Карітальний ремонт вул. В.Чорновола (тротуар, парна
сторона, від вул. А.Лупиноса до пров. А.Яковліва) в
м.Черкаси
Капітальний ремонт спуску Крилова в м.Черкаси
Капітальний ремонт вул. Волкова (від вул. Чорновола до
вул. Різдвяної) (в т.ч. паркувальний майданчик поблизу
будинку №1 по вул. В. Чорновола) в м. Черкаси
Капітальний ремонт вул. А. Лупиноса (від. вул.
Пастерівська до вул. В.Чорновола) в м.Черкаси
Капітальний ремонт вул. Першотравнева в м. Черкаси
Капітальний ремонт вул. Симиренківська (від вул.
Чигиринської до вул. Гетьмана Сагайдачного) в м.
Черкаси
Реконструкція узвозу Пастерівський
0490

Внески до статутного капіталу суб`єктів

Обсяг видатків
бюджету
розвитку, гривень

Будівництво мереж зовнішнього освітлення
прибудинкової території житлових будинків №№ 417,
419 по бульв. Шевченка та № 79 по вул. Кобзарська

Капремонт вул. Вернигори (тротуар, парна сторона, від
вул. Смілянської до будинку №20 по вул. Вернигори, 20)

7670

Загальна вартість
об'єкта, гривень

Будівництво контейнерного майданчику для збору ТПВ
по вул. Гетьмана Сагайдачного, 257

Капітальний ремонт міжквартального проїзду між
житловими будинками №29/4 та №29/2 по вул. М.
Залізняка
Капітальний ремонт міжквартального проїзду до
будинків № 10, 12 по вул. Капітана Пилипенка та № 106
по вул.Пастерівська
Капітальний ремонт міжквартального проїзду до
будинків № 96, 94/1, 94/3 по вул.Смілянській від вул.
Вернигори в м.Черкаси
Капремонт вул. Вернигори (тротуар, непарна сторона,
від вул. Лук’янова до вул. Десантників)

1247670

Строк реалізації
об'єкта (рік
початку і
завершення)

1,500,000.00

53,000.00

112,000.00

76,793.52
163,736.00
262,000.00

360,834.00

3,709.00
2,416.83

134,745.00

17,500.00
7,000,000.00
6,137,100.00
29,943.00
3,246,198.16

Рівень будівельної
готовності об'єкта на
кінець бюджетного
періоду, %

Код
програмної
класифікаці
ї видатків
та
кредитуван
ня місцевих
бюджетів

Код
Типової
програмної
класифікац
ії видатків
та
кредитуван
ня
місцевих
бюджетів

Код
Функціона
Найменування головного розпорядника
льної
коштів місцевого бюджету,
класифіка
відповідального виконавця,
ції
найменування бюджетної програми
видатків
згідно з типовою програмною
та
класифікацією видатків та
кредитува
кредитування місцевих бюджетів
ння
бюджету
господарювання

Найменування об’єкта відповідно до проектнокошторисної документації

9800

0180

1600000
1610000
1617324

1617325

7324

7325

0443

0443

Субвенція з місцевого бюджету
державному бюджету на виконання
програм соціально-економічного
розвитку регіонів

Департамент архітектури та
містобудування
Департамент архітектури та
містобудування
Будівництво установ та закладів
культури

700,000.00

700,000.00

0456

103,532.00
2,442,666.16

74,200.00

1,241,000.00
198,701.80
90,987.54
829,411.60
8,365.22

Надання субвенції з місцевого бюджету 2-му
державному пожежно-рятувальному загону УДСНС
України у Черкаській області для придбання насадок на
лафетний ствол, лебідок електричних з скріпленнями,
мотопомпи плаваючої, штурмових сокир пожежних

271,000.00

Надання субвенції з місцевого бюджету Черкаському
інституту пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля
Національного університету цивільного захисту України
для реконструкції комплексу навчальних споруд
(навчально-тренувальна вежа) для підготовки фахівців з
пожежної безпеки

1,200,000.00

114,584,854.01
114,584,854.01
170,000.00
Реконструкція приміщень під танцювальну залу
Черкаського міського багатопрофільного молодіжного
центру за адресою вул. Благовісна, 170

Будівництво споруд, установ та закладів
фізичної культури і спорту
Реконструкція спортивного майданчику за адресою:
вул.С.Амброса, 147 м. Черкаси

Утримання та розвиток автомобільних
доріг та дорожньої інфраструктури за
рахунок коштів місцевого бюджету

103,532.00

1,471,000.00

Будівництво Льодового Палацу в м. Черкаси
(виготовлення ПКД)
7461

Обсяг видатків
бюджету
розвитку, гривень

Реконструкція водопровідної мережі по бульв.
Шевченка з встановленням наземних пожежних
гідрантів (реалізація проектів-переможців визначених
згідно Програми "Громадський бюджет міста Черкаси
на 2015-2019 роки)

Реконструкція будівлі КП "Центральний стадіон"
(накриття над трибунами) (виготовлення ПКД)

1617461

Загальна вартість
об'єкта, гривень

Внески в статутний капітал КП
"Черкасиводоканал", в т.ч.:

Внески в статутний капітал КП "Черкаська служба
чистоти", у т.ч.:
Будівництво контейнерного майданчику для збору ТПВ
по вул. Новопречистенська, 40
Внески в статутний капітал КП "Дирекція парків",
в т.ч.:
Придбання майданчику для вигулу собак в парк
"Хіміків" (реалізація проектів-переможців визначених
згідно Програми "Громадський бюджет міста Черкаси
на 2015-2019 роки)
Придбання атракціону "Колесо огляду" в парку "ім. 50річчя Радянської влади"
Реконструкція скверу "В'ячеслава Чорновола"
Будівництво пляжу "Смілянський" (зовнішні мережі
водопостачання та водовідведення)
Будівництво (розміщення) атракціону "Колесо огляду" в
парку "Сосновий Бір" (відновлення) по вул. Дахнівській,
121 в м. Черкаси
Будівництво мереж водопостачання та водовідведення
пляжу "Пушкінський"
1219800

Строк реалізації
об'єкта (рік
початку і
завершення)

170,000.00
1,169,492.06
215,628.00
80,000.00
873,864.06
112,347,762.88

Капітальний ремонт бульв. Шевченка (тротуари від вул.
Небесної Сотні до вул. Г.Сталінграда), м. Черкаси

1,703,200.00

Капітальний ремонт території на розі вулиць
В.Чорновола та Гоголя (реалізація проектів-переможців
визначених згідно Програми "Громадський бюджет
міста Черкаси на 2015-2019 роки)

299,500.00

Капітальний ремонт бульв. Шевченка від вул.
Університетської до вул. Можайського м. Черкаси

24,685,788.78

Реконструкція вул. Героїв Дніпра (від вул. Богдана
Хмельницького до вул. Сержанта Смірнова), м. Черкаси

1,241,858.74

Реконструкція вул. Героїв Дніпра (від вул. Сержанта
Жужоми до вул. Богдана Хмельницького), в м. Черкаси

3,753,010.35

Реконструкція вул. Героїв Дніпра (від вул. Сержанта
Смірнова до вул. Козацька), в м. Черкаси

21,323,018.55

Реконструкція вул. Менделєєва від вул. Санаторної до
вул. Я. Галана (І черга)
Реконструкція вул. Менделєєва від вул. Дахнівська до
вул. Санаторної
Реконструкція вул. Молоткова, м. Черкаси (І черга)
Реконструкція вул. Молоткова, м. Черкаси (ІІ черга)
Реконструкція вул. Сумгаїтської від межі міста до
вул.Одеської
Реконструкція із застосуванням щебенево-мастичного
асфальтобетону вул. Благовісна від вул. Котовського до
вул. Можайського, м. Черкаси
Реконструкція із застосуванням щебенево-мастичного
асфальтобетону вул. Благовісної від вул. Котовського до
вул. Енгельса
Реконструкція із застосуванням щебенево-мастичного
асфальтобетону вул. Гагаріна від вул. Сержанта
Жужоми до узвозу Клубний
Реконструкція із застосуванням щебенево-мастичного
асфальтобетону вул. Енгельса від бульв. Шевченка до
вул. Бидгощської

300,000.00
157,523.31
460,095.21
282,814.25
7,717,768.46

785,272.33

1,647,369.80

2,034,081.57

1,120,944.67

Рівень будівельної
готовності об'єкта на
кінець бюджетного
періоду, %

Код
програмної
класифікаці
ї видатків
та
кредитуван
ня місцевих
бюджетів

Код
Типової
програмної
класифікац
ії видатків
та
кредитуван
ня
місцевих
бюджетів

Код
Функціона
Найменування головного розпорядника
льної
коштів місцевого бюджету,
класифіка
відповідального виконавця,
ції
найменування бюджетної програми
видатків
згідно з типовою програмною
та
класифікацією видатків та
кредитува
кредитування місцевих бюджетів
ння
бюджету

Найменування об’єкта відповідно до проектнокошторисної документації

Реконструкція із застосуванням щебенево-мастичного
асфальтобетону вул. Ільїна від вул. Котовського до вул.
Енгельса
Реконструкція із застосуванням щебенево-мастичного
асфальтобетону вул. Смілянської від вул. Фрунзе до вул.
30- річчя Перемоги
Реконструкція із застосуванням щебенево-мастичного
асфальтобетону вул. Котовського від вул. Хрещатик до
вул. Одеської
Реконструкція із застосуванням щебенево-мастичного
асфальтобетону вул. Хрещатик від вул. Котовського до
вул. Леніна

8312

0512

2010000
2010160

2017370

0160

7370

0111

0490

Обсяг видатків
бюджету
розвитку, гривень

1,911,938.66

3,073,513.20

1,080,204.76

703,242.89

9,002,783.39

Реконструкція із застосуванням щебенево-мастичного
асфальтобетону бульв. Шевченка (від вул. Лазарєва до
вул. Небесної Сотні), м. Черкаси

4,936,912.83

Реконструкція із застосуванням щебенево-мастичного
асфальтобетону бульв. Шевченка (від вул. Небесної
Сотні до вул. Г.Сталінграда), м. Черкаси

1,509,000.00

Реконструкція із застосуванням щебенево-мастичного
асфальтобетону бульв. Шевченка (від вул. Різдв'яна до
вул. Добровольського), м. Черкаси

22,317,921.13

300,000.00
897,599.07

Утилізація відходів
Будівництво полігону твердих побутових відходів в
районі с.Руська Поляна (І, ІІ, ІІІ черга) (виготовлення
ПКД)

2000000

Загальна вартість
об'єкта, гривень

Реконструкція із застосуванням щебенево-мастичного
асфальтобетону бульв. Шевченка (від вул. Г.Сталінграда
до вул. Різдв'яна), м. Черкаси

Будівництво зливової каналізації по вул. Козацькій
1618312

Строк реалізації
об'єкта (рік
початку і
завершення)

Департамент організаційного
забезпечення ЧМР
Департамент організаційного
забезпечення ЧМР
Керівництво і управління у відповідній
сфері у містах (місті Києві), селищах,
Капітальний ремонт приміщення майнового комплексу
селах, об’єднаних територіальних
за адресою вул. Благовісна, 170 (4 поверх)
громадах

897,599.07
4,626,000.00
4,626,000.00
2,351,000.00
126,000.00

Капітальний ремонт приміщення майнового комплексу
за адресою вул. Благовісна, 170 (корпус И-4) (2 поверх,
зал дзюдо, школа Вікторія)

1,075,000.00

Капітальний ремонт приміщення майнового комплексу
за адресою вул. Благовісна, 170 (корпус К-2 та корпусу
Л-2 (покрівля)

1,150,000.00

Реалізація інших заходів щодо соціальноекономічного розвитку територій
Реконструкція приміщення майнового комплексу за
адресою вул. Благовісна, 170 (корпус В-2, перший
поверх)

2,275,000.00
2,275,000.00

2700000

Департамент економіки та розвитку

263,291,977.64

2710000

Департамент економіки та розвитку

263,291,977.64

2710160

0160

0111

2717370

7370

0490

Керівництво і управління у відповідній
сфері у містах (місті Києві), селищах,
Капітальний ремонт приміщень нежитлової будівлі по
селах, об’єднаних територіальних
вул. Небесної Сотні, 3 в м. Черкаси, додаткові роботи
громадах
Реалізація інших заходів щодо соціальноекономічного розвитку територій
Програма соціально-економічного і культурного
розвитку міста Черкаси на 2017-2019 рік (розподіл
коштів за напрямками між головними розпорядниками
коштів буде здійснено за окремим рішенням Черкаської
міської ради про міський бюджет на 2019 рік)

ВСЬОГО
Директор департаменту фінансової політики

791,946.00
791,946.00
262,500,031.64

262,500,031.64

461,262,876.01
Н.В. Джуган

Рівень будівельної
готовності об'єкта на
кінець бюджетного
періоду, %

Додаток № 12
до рішення міської ради
"Про міський бюджет на 2019 рік"
від 24.01.2019 № 2-3735
відповідно до рішення міської ради
від _______________ № _________

ВИДАТКИ
на проведення робіт, пов'язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг у 2019 році
(грн.)

№ з/п
1

Назва напрямків
2

Разом видатків на поточний
рік
3

зн

Загальний фонд

Спеціальний фонд

4

5

164,433,065.82

148,561,799.97

15,871,265.85

148,579,288.47
50,097,886.00
6,300,000.00
4,900,000.00

148,561,799.97
50,097,886.00
6,300,000.00
4,900,000.00

17,488.50

бюджет р

6

ГОЛОВНИЙ РОЗПОРЯДНИК КОШТІВ - ДЕПАРТАМЕНТ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСУ
1

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету
Поточні видатки
Поточний ремонт дорожнього покриття
Поточний ремонт та утримання мереж зливової каналізації
Поточний ремонт та утримання технічних засобів регулювання дорожнього руху
Інші заходи із розвитку та збереження вулично-дорожньої мережі міста (технічні огляди дорожнього господарства, проведення контролю та
експертизи якості виконаних будівельно-дорожніх робіт, об"єктів вулично-дорожньої мережі)

250,000.00

250,000.00

10,164,500.00

10,164,500.00

Поточний ремонт дорожнього покриття
Поточний ремонт пішоходних тротуарів
Поточний ремонт внутрішньоквартальних проїздів
Поточний ремонт та утримання мереж зливової каналізації
Нанесення розмітки проїзної частини
Поточний ремонт та утримання технічних засобів регулювання дорожнього руху

76,866,902.47
28,514,898.64
1,500,003.00
2,600,002.00
1,800,000.00
4,400,007.00
1,517,490.50

76,849,413.97
28,514,898.64
1,500,003.00
2,600,002.00
1,800,000.00
4,400,007.00
1,500,002.00

Інші заходи із розвитку та збереження вулично-дорожньої мережі міста (зимове та літнє утримання доріг, утримання зелених
насаджень, ремонт та утримання штучних споруд, малих архітектурних форм, зупинок громадського транспорту, інвентаризація та
паспортизація дорожнього господарства)
Капітальні видатки

36,534,501.33
15,853,777.35

36,534,501.33

Інші заходи із розвитку та збереження вулично-дорожньої мережі міста (зимове та літнє утримання доріг)
Фінансова підтримка КП "ЧЕЛУАШ" на проведення термінового (позапланового) поточного ремонту та утримання об'єктів
вулично-дорожньої мережі, в т.ч:

Капітальний ремонт міжквартального проїзду від вул.Героїв Майдану до алеї Генерала Путейка (вздовж буд.3/2) в м.Черкаси (реалізація
проектів-переможців визначених згідно Програми "Громадський бюджет міста Черкаси на 2015-2019 роки)
Капітальний ремонт міжквартального проїзду між житловими будинками №29/4 та №29/2 по вул. М. Залізняка
Капітальний ремонт міжквартального проїзду до будинків № 10, 12 по вул. Капітана Пилипенка та № 106 по вул.Пастерівська
Капітальний ремонт міжквартального проїзду до будинків № 96, 94/1, 94/3 по вул.Смілянській від вул. Вернигори в м.Черкаси
Капремонт вул. Вернигори (тротуар, непарна сторона, від вул. Лук’янова до вул. Десантників)
Капремонт вул. Вернигори (тротуар, парна сторона, від вул. Смілянської до будинку №20 по вул. Вернигори, 20)
Капітальний ремонт вул. Можайського (тротуар, непарна сторона, від бул. Шевченка до вул. Благовісна) в м.Черкаси
Карітальний ремонт вул. В.Чорновола (тротуар, парна сторона, від вул. А.Лупиноса до пров. А.Яковліва) в м.Черкаси
Капітальний ремонт спуску Крилова в м.Черкаси
Капітальний ремонт вул. Волкова (від вул. Чорновола до вул. Різдвяної) (в т.ч. паркувальний майданчик поблизу будинку №1 по вул. В.
Чорновола) в м. Черкаси
Капітальний ремонт вул. А. Лупиноса (від. вул. Пастерівська до вул. В.Чорновола) в м.Черкаси
Капітальний ремонт вул. Першотравнева в м. Черкаси

15,853,

17,488.50

17,488.50

15,853,777.35

15,853,

1,500,000.00
53,000.00

1,500,000.00
53,000.00

1,500,0
53,00

112,000.00

112,000.00

112,0

76,793.52
163,736.00
262,000.00
360,834.00

76,793.52
163,736.00
262,000.00
360,834.00

76,79
163,7
262,0
360,8

3,709.00
2,416.83

3,709.00
2,416.83

3,70
2,41

134,745.00
17,500.00
7,000,000.00

134,745.00
17,500.00
7,000,000.00

134,7
17,50
7,000,0

6,137,100.00
Капітальний ремонт вул. Симиренківська (від вул. Чигиринської до вул. Гетьмана Сагайдачного) в м. Черкаси
29,943.00
Реконструкція узвозу Пастерівський
ГОЛОВНИЙ РОЗПОРЯДНИК КОШТІВ - ДЕПАРТАМЕНТ АРХІТЕКТУРИ ТА МІСТОБУДУВАННЯ
2

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету
Капітальні видатки
Капітальний ремонт бульв. Шевченка (тротуари від вул. Небесної Сотні до вул. Г.Сталінграда), м. Черкаси (з ПКД)
Капітальний ремонт території на розі вулиць В.Чорновола та Гоголя (реалізація проектів-переможців визначених згідно Програми
"Громадський бюджет міста Черкаси на 2015-2019 роки)
Капітальний ремонт бульв. Шевченка від вул. Університетської до вул. Можайського м. Черкаси
Реконструкція вул. Героїв Дніпра (від вул. Богдана Хмельницького до вул. Сержанта Смірнова), м. Черкаси
Реконструкція вул. Героїв Дніпра (від вул. Сержанта Жужоми до вул. Богдана Хмельницького), в м. Черкаси
Реконструкція вул. Героїв Дніпра (від вул. Сержанта Смірнова до вул. Козацька), в м. Черкаси
Реконструкція вул. Менделєєва від вул. Санаторної до вул. Я. Галана (І черга) (з ПКД)
Реконструкція вул. Менделєєва від вул. Дахнівська до вул. Санаторної
Реконструкція вул. Молоткова, м. Черкаси (з ПКД) (І черга)
Реконструкція вул. Молоткова, м. Черкаси (з ПКД) (ІІ черга)
Реконструкція
Сумгаїтськоїщебенево-мастичного
від межі міста до вул.Одеської
Реконструкція вул.
із застосуванням
асфальтобетону вул. Благовісна від вул. Котовського до вул. Можайського, м.
Черкаси (з ПКД)
Реконструкція із застосуванням щебенево-мастичного асфальтобетону вул. Благовісної від вул. Котовського до вул. Енгельса (з ПКД)
Реконструкція із застосуванням щебенево-мастичного асфальтобетону вул. Гагаріна від вул. Сержанта Жужоми до узвозу Клубний (з ПКД)

6,137,100.00
29,943.00

6,137,1
29,94

112,347,762.88

112,347,762.88

112,347

112,347,762.88
1,703,200.00

112,347,762.88
1,703,200.00

112,347
1,703,2

299,500.00
24,685,788.78
1,241,858.74

299,500.00
24,685,788.78
1,241,858.74

299,5
24,685,
1,241,8

3,753,010.35
21,323,018.55
300,000.00
157,523.31
460,095.21
282,814.25
7,717,768.46

3,753,010.35
21,323,018.55
300,000.00
157,523.31
460,095.21
282,814.25
7,717,768.46

3,753,0
21,323,
300,0
157,5
460,0
282,8
7,717,7

785,272.33

785,272.33

785,2

1,647,369.80

1,647,369.80

1,647,3

2,034,081.57

2,034,081.57

2,034,0

1,120,944.67

1,120,944.67

1,120,9

1,911,938.66

1,911,938.66

1,911,9

3,073,513.20

3,073,513.20

3,073,5

1,080,204.76

1,080,204.76

1,080,2

703,242.89
9,002,783.39

703,242.89
9,002,783.39

703,2
9,002,7

4,936,912.83

4,936,912.83

4,936,9

1,509,000.00

1,509,000.00

1,509,0

22,317,921.13
300,000.00
276,780,828.70

22,317,921.13
300,000.00
128,219,028.73

Реконструкція із застосуванням щебенево-мастичного асфальтобетону вул. Енгельса від бульв. Шевченка до вул. Бидгощської (з ПКД)
Реконструкція із застосуванням щебенево-мастичного асфальтобетону вул. Ільїна від вул. Котовського до вул. Енгельса (з ПКД)
Реконструкція із застосуванням щебенево-мастичного асфальтобетону вул. Смілянської від вул. Фрунзе до вул. 30- річчя Перемоги (з ПКД)
Реконструкція із застосуванням щебенево-мастичного асфальтобетону вул. Котовського від вул. Хрещатик до вул. Одеської (з ПКД)
Реконструкція із застосуванням щебенево-мастичного асфальтобетону вул. Хрещатик від вул. Котовського до вул. Леніна (з ПКД)
Реконструкція із застосуванням щебенево-мастичного асфальтобетону бульв. Шевченка (від вул. Г.Сталінграда до вул. Різдв'яна), м. Черкаси
Реконструкція із застосуванням щебенево-мастичного асфальтобетону бульв. Шевченка (від вул. Лазарєва до вул. Небесної Сотні), м.
Черкаси
Реконструкція із застосуванням щебенево-мастичного асфальтобетону бульв. Шевченка (від вул. Небесної Сотні до вул. Г.Сталінграда), м.
Черкаси
Реконструкція із застосуванням щебенево-мастичного асфальтобетону бульв. Шевченка (від вул. Різдв'яна до вул. Добровольського), м.
Черкаси
Будівництво зливової каналізації по вул. Козацькій (з ПКД)
ВСЬОГО ВИДАТКІВ

Директор департаменту фінансової політики

148,561,799.97

Н.В. Джуган

22,317,
300,0
128,201

Додаток 11
до рішення міської ради
"Про міський бюджет на 2019 рік"
від 24.01.2019 № 2-3735
відповідно до рішення міської ради
від _______________ № _________

ВИДАТКИ НА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО ЗА РАХУНОК КОШТІВ МІСЬКОГО БЮДЖЕТУ У 2019 РОЦІ

№ п/п

1.
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10

НАПРЯМКИ ВИДАТКІВ

Експлуатаційне та технічне обслуговування
житлового фонду
Капітальний ремонт житлового будинку по вул.
Благовісна, 180 (покрівля)
Капітальний ремонт житлового будинку №43 по вул.
Різдвяна (покрівля)
Капітальний ремонт житлового будинку №50 по вул.
Толстого (покрівля)
Капітальний ремонт житлового будинку №103 по вул.
Нижня Горова (покрівля)
Капітальний ремонт житлового будинку №105 по вул.
Нижня Горова (покрівля)
Капітальний ремонт житлового будинку №115 по вул.
Нижня Горова (покрівля)
Капітальний ремонт житлового будинку №69 по вул.
Героїв Дніпра (заміна вікон та дверей)
Капітальний ремонт житлового будинку №2 по вул.
Сержанта Смірнова (заміна вікон та дверей)
Капітальний ремонт внутрішньобудинкової мережі
електропостачання житлового будинку №8/1 по вул.
Яцика
Капітальний ремонт житлового будинку №164 по вул.
Нижня Горова (заміна вікон)

Разом видатків на
поточний рік, грн.

2,874,050.00

Загальний фонд

Спеціальний
фонд

2,874,050.00

із них
бюджет розвитку

2,874,050.00

162,750.00

162,750.00

162,750.00

4,000.00

4,000.00

4,000.00

136,500.00

136,500.00

136,500.00

105,000.00

105,000.00

105,000.00

3,000.00

3,000.00

3,000.00

3,000.00

3,000.00

3,000.00

2,000.00

2,000.00

2,000.00

400,000.00

400,000.00

400,000.00

50,000.00

50,000.00

50,000.00

16,000.00

16,000.00

16,000.00

1.11

Капітальний ремонт житлового будинку №168 по вул.
Нижня Горова (заміна вікон)

16,000.00

16,000.00

16,000.00

1.12

Капітальний ремонт житлового будинку №57 по вул.
Різдвяна (заміна вікон)

16,000.00

16,000.00

16,000.00

1.13

Капітальний ремонт житлового будинку №57/1 по вул.
Різдвяна (заміна вікон)

16,000.00

16,000.00

16,000.00

1.14

Капітальний ремонт житлового будинку №50 по вул.
Толстого (заміна вікон)

52,500.00

52,500.00

52,500.00

1.15

Капітальний ремонт житлового будинку №78 по вул.
Толстого (заміна вікон)

16,000.00

16,000.00

16,000.00

1.16

Капітальний ремонт житлового будинку №9а по вул.
Чехова (інженерні мережі)

63,000.00

63,000.00

63,000.00

1.17

Капітальний ремонт житлового будинку №57/1 по вул.
Різдвяна (інженерні мережі)

65,100.00

65,100.00

65,100.00

1.18

Капітальний ремонт житлового будинку №57 по вул.
Різдвяна (інженерні мережі)

5,000.00

5,000.00

5,000.00

1.19

Капітальний ремонт житлового будинку №43 по вул.
Різдвяна (інженерні мережі)

63,000.00

63,000.00

63,000.00

1.20

Капітальний ремонт житлового будинку №115 по вул.
Нижня Горова (інженерні мережі)

63,000.00

63,000.00

63,000.00

1.21

Капітальний ремонт житлового будинку №164 по вул.
Нижня Горова (інженерні мережі)

66,150.00

66,150.00

66,150.00

1.22

Капітальний ремонт житлового будинку №168 по вул.
Нижня Горова (інженерні мережі)

66,150.00

66,150.00

66,150.00

1.23

Капітальний ремонт житлового будинку № 50 по вул.
Толстого (інженерні мережі)

65,100.00

65,100.00

65,100.00

1.24

Капітальний ремонт житлового будинку № 76 по вул.
Толстого (інженерні мережі)

110,250.00

110,250.00

110,250.00

1.25

Капітальний ремонт житлового будинку № 78 по вул.
Толстого (інженерні мережі)

37,800.00

37,800.00

37,800.00

441,000.00

441,000.00

441,000.00

3,000.00

3,000.00

3,000.00

1.26
1.27

Капітальний ремонт прибудинкової території будинку №
96 по вул. М. Залізняка
Капітальний ремонт прибудинкової території житлових
будинків по вул. Митницькій, 17, 17/1 та по вул. Гоголя,
315

№ п/п

1.28

1.29
1.30
1.31
1.32
1.33

НАПРЯМКИ ВИДАТКІВ
Капітальний ремонт прибудинкової території житлових
будинків по бул. Шевченка, 264 та по вул. Небесної
Сотні, 41
Капітальний ремонт прибудинкової території житлових
будинків по вул. Пилипенка 10, 12 та вул. Пастерівська,
106
Капітальний ремонт прибудинкової території (дитячий
майданчик) за адресою: вул. Ярославська, 24
Капітальний ремонт прибудинкової території (дитячий
майданчик) за адресою: вул. Ярославська, 32
Капітальний ремонт житлового будинку по вул.
Пилипенка, 12 (встановлення ІТП)
Капітальний ремонт ганків до під'їздів № 1-8 житлового
будинку по вул. Гуржіївській, 30

Разом видатків на
поточний рік, грн.

Загальний фонд

141,750.00

141,750.00

5,000.00

5,000.00

5,000.00

123,000.00

123,000.00

123,000.00

123,000.00

123,000.00

123,000.00

25,000.00

25,000.00

25,000.00

231,000.00

231,000.00

231,000.00

178,000.00

178,000.00

Капітальний ремонт житлового будинку по вул. по вул.
Толстого, 25 (1,2,3,4,5,6 під'їзди) (ліфти), м. Черкаси

178,000.00

2.

Організація благоустрою населених пунктів

81,784,694.88

81,784,694.88

2.1

Організація роботи інженерного облаштування
вулично-дорожньої мережі, в т.ч.:

21,186,294.00

21,186,294.00

2.2

поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення міста
(фінансова підтримка КП "Міськсвітло")
оплата електроенергії на освітлення міста
послуги пульта управління зовнішнім освітленням міста
(фінансова підтримка КП "Міськсвітло")

5,144,038.00

5,144,038.00

12,422,833.00

12,422,833.00

870,700.00

870,700.00

нагляд за станом електромереж та устаткування
(фінансова підтримка КП "Міськсвітло")

1,590,100.00

1,590,100.00

1,158,623.00

1,158,623.00

11,679,154.00

11,679,154.00

3,769,004.00
120,000.00
950,000.00
400,000.00

3,769,004.00
120,000.00
950,000.00
400,000.00

4,440,150.00

4,440,150.00

2,000,000.00

2,000,000.00

обрізка дерев (формувальна, омолоджувальна,
санітарна, вздовж повітряних ліній та на перехрестях),
знесення дерев, видалення самосівів, видалення пеньків

2.3

облаштування клумб, декоративних композицій та
газонів
Догляд за малими архітектурними формами та
створення нових, в т.ч.:
обслуговування міських фонтанів
оплата водопостачання та водовідведення фонтанів

2.4

2.5

2.6

із них
бюджет розвитку

141,750.00

1.34

оплата електроенергїї світлофорних об'єктів
Забезпечення належного утримання зелених
насаджень, в т.ч.:
комплексне косіння зелених зон
придбання та встановлення лавок з урнами
утримання газонів на бульварі Шевченка
утримання зелених насаджень

Спеціальний
фонд

1,886,414.00

1,886,414.00

1,374,225.00

1,374,225.00

238,278.00

238,278.00

оплата електроенергії фонтанів
Організація та утримання місць поховань, в т.ч.:

273,911.00
4,926,436.00

273,911.00
4,926,436.00

утримання міських кладовищ (фінансова підтримка КП
"Комбінат комунальних підприємств")

3,044,240.00

3,044,240.00

знесення дерев на кладовищах
поховання та транспортування до моргу на
судмедекспертизу одиноких померлих та безрідних
громадян (фінансова підтримка КП "Комбінат
комунальних підприємств")
оплата водопостачання кладовищ

500,000.00

500,000.00

1,316,240.00

1,316,240.00

54,596.00

54,596.00

оплата електроенергії кладовищ
Забезпечення чистоти міста, в т.ч.:

11,360.00
22,607,000.00

11,360.00
22,607,000.00

ліквідація стихійних сміттєзвалищ на території міста

1,572,000.00

1,572,000.00

придбання контейнерів для збору ТПВ
прибирання випадкового сміття вздовж магістралей та
вулиць міста

1,035,000.00

1,035,000.00

20,000,000.00

20,000,000.00

Організація місць відпочинку на комунальних
пляжах міста

994,592.46

994,592.46

утримання пляжів (фінансова підтримка КП "Дирекція
парків")

559,092.46

559,092.46

Разом видатків на
поточний рік, грн.

Загальний фонд

435,500.00

435,500.00

Утримання та розвиток парків та скверів міста, в т.ч.:

15,813,696.42

15,813,696.42

на утримання зелених насаджень та зелених зон,
прибирання доріжок та алей (фінансова підтримка КП
"Дирекція парків")

14,884,984.41

14,884,984.41

на утримання та оновлення майна парків та скверів
(фінансова підтримка КП "Дирекція парків")

898,712.01

898,712.01

поточний ремонт майданчику для настільного тенісу в
Дитячому парку (реалізація проектів-переможців
визначених згідно Програми "Громадський бюджет
міста Черкаси на 2015-2019 роки) (фінансова підтримка
КП "Дирекція парків")

30,000.00

30,000.00

Збереження пам'ятників культурної та історичної
спадщини, в т.ч.:

130,000.00

130,000.00

поточний ремонт меморіального комплексу "Пагорб
Слави"

130,000.00

130,000.00

Утримання мереж зливової каналізації, в т.ч.:

2,210,029.00

2,210,029.00

оплата водовідведення від накопичувальних басейнів

2,110,029.00

2,110,029.00

оплата електроенергії насосних станцій
Монтування ялинки та гірлянд
Утримання питних фонтанчиків
утримання питних фонтанчиків
оплата водопостачання та водовідведення питних
фонтанчиків
Обслуговування водяних завіс
обслуговування водяних завіс
оплата водопостачання водяних завіс

100,000.00
230,000.00
118,453.00
111,630.00

100,000.00
230,000.00
118,453.00
111,630.00

6,823.00

6,823.00

2,626.00
2,474.00
152.00

2,626.00
2,474.00
152.00

3.

Заходи, пов’язані з поліпшенням питної води

35,280.00

35,280.00

3.1

Дослідження питної води з нецентралізованих джерел
водопостачання

35,280.00

35,280.00

4.

Інша діяльність у сфері житловокомунального господарства

893,820.00

893,820.00

893,820.00

893,820.00

821,820.00

821,820.00

72,000.00

72,000.00

829,251.08

829,251.08

№ п/п

НАПРЯМКИ ВИДАТКІВ
придбання інвентарю для пляжів (фінансова підтримка
КП "Дирекція парків")

2.7

2.8

2.9

2.10
2.11

2.12

4.1

Поводження з безпритульними тваринами, в т.ч.:
утримання та лікування безпритульних тварин, що
знаходяться у комунальних притулках (харчування,
лікування, прибирання) (фінансова підтримка КП
"Черкаська служба чистоти")
послуги зі стерилізації безпритульних тварин (фінансова
підтримка КП "Черкаська служба чистоти")

5.

Забезпечення діяльності з виробництва,
транспортування, постачання теплової
енергії

5.1

Фінансова підтримка КПТМ "Черкаситеплокомуненерго"
для забезпечення розрахунків за кредитними
зобов'язаннями, гарантом яких виступає Черкаська
міська рада

829,251.08

829,251.08

ВСЬОГО ВИДАТКІВ

86,417,095.96

83,543,045.96

Директор департаменту фінансової політики

із них

Спеціальний
фонд

бюджет розвитку

2,874,050.00

2,874,050.00

Н.В. Джуган

№ п/п

НАПРЯМКИ ВИДАТКІВ

Разом видатків на
поточний рік, грн.

Загальний фонд

Спеціальний
фонд

із них
бюджет розвитку

Додаток № 9
до рішення міської ради
"Про міський бюджет на 2019 рік"
від 24.01.2019 № 2-3735
відповідно до рішення міської ради
від _______________ № _________

ПЕРЕЛІК
природоохоронних заходів, які фінансуються за рахунок міського цільового
фонду охорони навколишнього природного середовища в 2019 році
№
1
2

3

4

5
6

7
8

9
10

11
12

13
14

15
16

17
18

19
20

21

Назва заходів
Проведення аналітичного контролю за станом забруднення
атмосферного повітря на трьох стаціонарних постах
Ліквідація наслідків буреломів, прибирання вітровальних дерев,
частин дерев, гілля, вивіз, утилізація
Заходи з озеленення та догляд за зеленими насадженнями на
об'єктах благоустрою, компенсаційні висадки, заміна аварійних та
сухостійних дерев, утримання лісопаркових зон, лісів міста, парків
та скверів, облаштування та ремонт газонів
Догляд і утримання зелених насаджень на території
безгосподарських зелених зон, парків та скверів міста
Озеленення об'єктів природно-заповідного фонду
Проведення робіт по боротьбі з омелою (обрізка гілля, ураженого
омелою; знесення дерев, уражених омелою)
Проведення заходів по боротьбі з об'єктами рослинного карантину
на території міста (визначених Правилами благоустрою міста
Черкаси), на території шкільних та дошкільних навчальних закладів
Проведення заходів по боротьбі зі шкідниками на зелених
насадженнях
Заходи щодо відновлення та підтримання сприятливого санітарного
стану річки (очищення пляжів від забруднення, мулу, відходів
деревини та ін. сміття)
Утилізація та збір небезпечних відходів
Придбання контейнерів для збору небезпечних відходів
Ліквідація стихійних сміттєзвалищ на території лісопаркових зон та
лісів міста
Видання поліграфічної продукції з екологічної тематики
Заходи щодо пропаганди охорони навколишнього природного
середовища в засобах масової інформації
Проведення протипожежних заходів на території ПЗФ
Виготовлення проектів землеустрою щодо встановлення меж
об'єктів природно-заповідного фонду міста Черкаси
Заходи по збереженню природно-заповідного фонду (полив зелених
насаджень на території ПЗФ)
Заходи по збереженню природно-заповідного фонду (видалення
аварійних та сухостійних дерев)
Забезпечення екологічно безпечного збирання перевезення,
зберігання та утилізації відходів
Придбання урн для роздільного збору сміття
Придбання контейнерів для роздільного збору сміття

22 Придбання нових вольєрів для утримання безпритульних тварин

ВСЬОГО ВИДАТКІВ

Директор департаменту фінансової політики

Обсяг, грн
99,000.00
333,000.00

6,017,805.00

758,700.00
416,950.00
600,000.00

600,000.00
600,000.00
190,000.00
187,000.00
160,000.00
200,000.00
10,000.00
40,000.00
41,350.00
100,000.00
200,000.00
180,000.00
160,000.09
45,000.00
175,000.00
147,000.00

11,260,805.09

Н.В.Джуган

