Додаток №1
до рішення Ставищенської районної ради
"Про районний бюджет Ставищенського району
на 2020рік"
від 26.05.2020 р. № 555

Доходи районного бюджету Ставищенського району на 2020 рік
1031200000
(код бюджету)
(грн)
Спеціальний фонд
у тому числі
усього
бюджет
розвитку

Код

Найменування згідно з Класифікацією доходів
бюджету

Усього

Загальний
фонд

1

2

3

4

5

6

72,009,400

72,009,400

0

0

11000000

Податкові надходження
Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення
ринкової вартості
Податок та збір на доходи фізичних осіб

72,009,400

72,009,400

0

0

71,799,900

71,799,900

0

0

54,071,700

54,071,700

1,795,000

1,795,000

15,502,400

15,502,400

430,800

430,800

0

0

0

0

10000000

11010000
11010100

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

Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення,
грошових винагород та інших виплат, одержаних
11010200
військовослужбовцями та особами рядового і навчальницького
складу, що сплачується податковими агентами.
11010400

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

Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними
особами за результатами річного декларування
Податок на доходи фізичних осіб із суми пенсійних виплат або
11010900 щомісячного довічного грошового утримання, що сплачується
(перераховується) згідно з Податковим кодексом України
11010500

Податок на прибуток підприємств
Податок на прибуток підприємств та фінансових установ
11020200
комунальної власності

11020000

Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів
Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів в
13010100 частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного
користування
Неподаткові надходження

13010000

20000000

21000000

Доходи від власності та підприємницької діяльності

21010000

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, паї) господарських товариств, у статутних капіталах
яких є державна або комунальна власність

Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних
21010300 підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного
місцевого бюджету
21081100 Адміністративні штрафи та інші санкції
Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної
22000000
господарської діяльності
22010000
Плата за надання адміністративних послуг
Плата за ліцензії на певні види господарської діяльності та
сертифікати, що видаються Радою міністрів Автономної
22010200
Республіки Крим, виконавчими органами місцевих рад і місцевими
органами виконавчої влади
Адміністративний збір за проведення державної реєстрації
22010300
юридичних осіб,фізичних осіб-підприємців та громадських
формувань
Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на
22012600
нерухоме майно та їх обтяжень

22012900

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 громадських 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
22080400 майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в
комунальній власності
22100000
Митні збори
22080000

0
1,500

1,500

1,500

1,500

208,000

208,000

208,000

208,000

1,597,000
3,000

590,600
3,000

1,006,400
0

0
0

3,000

3,000

0

0

500

500

2,500

2,500

576,000

576,000

0

0

570,500

570,500

0

0

0

0

0

0

0

40,000

40,000

525,500

525,500

5,000

5,000

5,500

5,500

5,500

5,500

11,000

11,000

Орендна плата за водні об`єкти (їх частини), що надаються в
користування на умовах оренди районними, Київською та
22130000
Севастопольською міськими державними адміністраціями,
місцевими радами
24000000
Інші неподаткові надходження
24060000

Інші надходження

24060300 Інші надходження
Кошти за шкоду, що заподіяна на земельних ділянках державної та
комунальної власності, які не надані у користування та не передані
24062200 у власність, внаслідок їх самовільного зайняття, використання не
за цільовим призначенням, зняття ґрунтового покриву (родючого
шару ґрунту) без спеціального дозволу
25000000
25010000
25010100
25010200
25010300
25010400

Власні надходження бюджетних установ
Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними
установами згідно законодавства
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, що здійснюється
відповідно до Закону України "Про оренду державного та
комунального майна"
Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому
порядку майна (крім нерухомого майна)

Усього доходів (без урахування міжбюджетних трансфертів)

11,000

11,000

600
600
500

600
600
500

100

100

1,006,400
1,006,400

0
0

0
0

0

1,006,400

0

0

1,006,400

0

491,037

491,037

72,500

72,500

442,863

442,863

0
73,606,400

72,600,000

1,006,400

0

73,521,277.0
61,852,000
57,883,500
3,968,500.00

73,269,602.0
61,852,000.0
57,883,500.0
3,968,500.00

251,675.0
0.0

251,675.0
0.0

5,340,800

5,340,800

0

0

5,340,800

5,340,800

Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам

6,328,477

6,076,802

251,675

251,675

Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у
сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції

1,236,370

1,236,370

Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки
41051200 особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної
субвенції з державного бюджету

310,123

310,123

Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та
41051400 доступної загальної середньої освіти `Нова українська школа` за
рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

997,094

997,094

Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у
сфері охорони здоров`я за рахунок медичної субвенції

161,000

161,000.00

2,282,190

2,030,515

251,675

251,675

1,341,700

1,341,700

147,127,677.00

145,869,602.00

1,258,075.0

251,675.0

Офіційні трансферти

40000000
41030000

Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам

41033900 Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам
41034200 Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам
41040000

Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам

Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків з
41040200 утримання закладів освіти та охорони здоров"я за рахунок
відповідної додаткової дотації з державнорго бюджету
41050000
41051000

41051500

41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету
Субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих
закладів та заходів у системі охорони здоров`я за рахунок
41055000 відповідної субвенції з державного бюджету

РАЗОМ ДОХОДІВ

Голова районної ради

В.П. Малаш

Додаток №2
до рішення Ставищенської районної ради
"Про районний бюджет Ставищенського
району на 2020 рік"
від 26.05.2020 р. № 555

Фінансування районного бюджету Ставищенського району на 2020 рік
10321200000
(код бюджету)
грн.

Спеціальний фонд
Код

Найменування
згідно з Класифікацією фінансування
бюджету

Усього

Загальний
фонд

усього

у тому числі
бюджет
розвитку

1

2

3

4

5

6

Фінансування за типом кредитора
200000 Внутрішнє фінансування

4386828.62

505954.72

3880873.90

3543111.80

4386828.62

505954.72

3880873.90

3543111.80

208100 На початок періоду

15078444.62

14730021.32

348423.30

63.00

208200 На
кінець
Кошти,
щоперіоду
передаються із загального фонду
бюджету до бюджету розвитку (спеціального
208400
фонду)

10691616.00

10680954.80

10661.20

63.00

0.00

-3543111.80

3543111.80

3543111.80

4386828.62

505954.72

3880873.90

3543111.80

600000 Фінансування за активними операціями

4386828.62

505954.72

3880873.90

3543111.80

602000 Зміни обсягів готівкових коштів

4386828.62

505954.72

3880873.90

3543111.80

602100 На початок періоду

15078444.62

14730021.32

348423.30

63.00

602200 На
кінець
Кошти,
щоперіоду
передаються із загального фонду
бюджету до бюджету розвитку (спеціального
602400
фонду)

10691616.00

10680954.80

10661.20

63.00

0.00

-3543111.80

3543111.80

3543111.80

4386828.62

505954.72

3880873.90

3543111.80

208000

х

Фінансування за рахунок зміни залишків
коштів бюджетів

Загальне фінансування

Фінансування за типомборгового зобов"язання

х

Загальне фінансування

Голова районної ради

В.П. Малаш

Додаток № 3
до рішення Ставищенської районної ради
"Про районний бюджет Ставищенського району на 2020 рік"

від 26.05.2020 р. № 555
РОЗПОДІЛ
видатків районного бюджету Ставищенського району на 2020 рік

10321200000
(код бюджету)

(грн.)
Загальний фонд

Код
Програмної
класифікац
ії видатків
та
кредитуван
ня
місцевого
бюджету

Код
Типової
програмної
класифікац
ії видатків
та
кредитуван
ня
місцевого
бюджету

1

2

0100000

01

код
Функціона
льної
класифіка
Найменування головного розпорядника коштів місцевого
ції
бюджету/ відповідального виконавця , найменування
бюджетної програми згідно з Типовою програмною
видатків
класифікацією
видатків та кредитування місцевого бюджету
та
кредитува
ння
бюджету
4

3

Спеціальний фонд
з них

Усього

видатки
споживання

з них

оплата праці

комунальні
послуги та
енергоносії

видатки
розвитку

Усього

у тому числі
бюджет
розвитку

видатки
споживання

видатки розвитку
оплата праці

комунальні
послуги та
енергоносії

Разом

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Апарат районної ради

( головний розпорядник )

3,640,030.00

3,640,030.00

2,531,579.00

153,908.00

0.00

245,446.00

245,446.00

0.00

0.00

0.00

245,446.00

3,885,476.00

0110000

Апарат районної ради

( відповідальний виконавець )

3,640,030.00

3,640,030.00

2,531,579.00

153,908.00

0.00

245,446.00

245,446.00

0.00

0.00

0.00

245,446.00

3,885,476.00

0110150

0150

0111

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

3,552,430.00

3,552,430.00

2,531,579.00

153,908.00

0110180

0180

0133

Інша діяльність у сфері державного управління

87,600.00

87,600.00

0.00

0.00

0200000

02

0210000
0210180

0180

0133

2010

0731

2110

0212111

2111

0726

0212140

2140

0212144

2144

0213110

3110

0213112

3112

0213120

3120

0213121

3121

1040

0213140

3140

1040

0763

1040

245,446.00

245,446.00

0.00

0.00

0.00

245,446.00

333,046.00

245,446.00

0.00

87,600.00

87,600.00

19,235,267.02

19,235,267.02

1,688,802.00

148,850.00

0.00

1,571,631.90

1,233,869.80

0.00

0.00

0.00

1,571,631.90

20,806,898.92

Районна державна адміністрація ( відповідальний виконавець )

19,235,267.02

19,235,267.02

1,688,802.00

148,850.00

0.00

1,571,631.90

1,233,869.80

0.00

0.00

0.00

1,571,631.90

20,806,898.92

Інша діяльність у сфері державного управління

1,046,196.00

1,046,196.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,046,196.00

636,330.00

636,330.00

0.00

636,330.00

37,000.00

37,000.00

0.00

37,000.00

Програма збереження архівних документів , що не належать до
національного архівного фонду

182,866.00

182,866.00

0.00

182,866.00

Програма висвітлення діяльності органів державної виконавчої влади
Ставищенського району на 2019-2021 роки

190,000.00

190,000.00

0.00

190,000.00

12,128,480.00

12,128,480.00

561,400.00

561,400.00

561,400.00

12,689,880.00

1,154,233.46

1,154,233.46

561,400.00

561,400.00

561,400.00

1,715,633.46

3,223,150.19

3,223,150.19

0.00

2,317,860.00

2,317,860.00

0.00

0.00

0.00

45,000.00

45,000.00

0.00

0.00

0.00

45,000.00

2,362,860.00

2,317,860.00

2,317,860.00

0.00

0.00

0.00

45,000.00

45,000.00

0.00

0.00

0.00

45,000.00

2,362,860.00

418,760.00

418,760.00

45,000.00

45,000.00

45,000.00

463,760.00

1,899,100.00

1,899,100.00

0.00

1,899,100.00

Програми і централізовані заходи у галузі охорони здоров"я
Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий
діабет

862,236.02

862,236.02

0.00

862,236.02

862,236.02

862,236.02

0.00

862,236.02

Заклади і заходи з питань дітей та їх соціального захисту

50,000.00

50,000.00

0.00

50,000.00

Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту

50,000.00

50,000.00

0.00

50,000.00

Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення

721,143.00

721,143.00

538,642.00

40,000.00

0.00

721,143.00

721,143.00

721,143.00

538,642.00

40,000.00

0.00

721,143.00

199,000.00

199,000.00

0.00

199,000.00

Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню
в т.ч. програма підтримки сталого функціонування Комунального
некомерційного підприємства «Ставищенська центральна районна
лікарня» Ставищенської районної ради на 2020 рік
співфінансування для покриття вартості комунальних послуг та
енергоносіїв

0212110

0.00

3,552,430.00

Програма збереження об’єктів нерухомості, що є спільною власністю
територіальних громад сіл, селища Ставищенського району та знаходяться
Ппрограма районної ради по відзначенню державних та професійних свят,
ювілейних дат,заохочення за заслуги перед Ставищенським районом,
здійснення представницьких та інших заходів
Районна державна адміністрація ( головний розпорядник )

« Програма підтримки санаторно-оздоровчого комплексу «Дружба»
Ставищенської районної ради на 2018- 2022 роки"
Програма відзначення державних та професійних свят, ювілейних і
пам’ятних дат, заохочення за заслуги перед Ставищенським районом,
здійснення представницьких та інших заходів на 2018-2021 роки

0212010

0.00

Первинна медична допомога населенню
Первинна медична допомога населенню, що надається центрами
первинної медичної ( медико-анітарної) допомоги
Програма підтримки сталого функціонування первинної медико-санітарної
допомоги в Ставищенському районі на 2019-2023 роки
Співфінансування для покриття вартості комунальних послуг та
енергоносіїв

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)

245,446.00

0.00
0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

87,600.00

3,223,150.19

0213241

3241

0217360

7360

1090

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і
соціального забезпечення

1,716,550.00

1,716,550.00

1,150,160.00

108,850.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,716,550.00

946,847.90

609,085.80

946,847.90

609,085.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

946,847.90

946,847.90

946,847.90

946,847.90

0.00

40,000.00

Виконання інвестиційних проектів
0217367

7367

0490

Виконання інвестиційних проектів в рамках реалізації заходів,
спрямованих на розвиток системи охорони здоров"я у сільській місцевості

0217610

7610

0411

Сприяння розвитку малого і середнього підприємництва
Програми розвитку малого і середнього підприємництва в
Ставищенському районі
Інша економічна діяльність

40,000.00

40,000.00

40,000.00

40,000.00

0.00

40,000.00

40,000.00

40,000.00

0.00

40,000.00

Інші заходи пов"язані з економічною діяльністю

40,000.00

40,000.00

0.00

40,000.00

40,000.00

40,000.00

0.00

40,000.00

103,802.00

103,802.00

0.00

103,802.00

103,802.00

103,802.00

0.00

103,802.00

10,000.00

10,000.00

18,384.00

18,384.00

97,811,741.70
97,811,741.70

97,811,741.70
97,811,741.70

68,048,786.00
68,048,786.00

9,772,040.00
9,772,040.00

2,582,986.00
2,582,986.00

1,838,796.00
1,838,796.00

744,190.00
744,190.00

201,534.00
201,534.00

1,838,796.00

744,190.00

201,534.00

0217690

7690

0217693

7693

0218220

8220

0490

0380

0320

Програма залучення інвестицій та поліпшення інвестиційного клімату в
Ставищенському районі на 2016-2022 роки
Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення
Комплексна районна Програма організації, забезпечення військовооблікової роботи, підготовки, проведення призову громадян на військову
службу та проведення відбору громадян на військову службу за
контрактом в Ставищенському районі на 2018-2021 роки
Заходи іззапобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків
стихійного лиха
Відділ освіти райдержадміністрації (головний розпорядник)
Відділ освіти райдержадміністрації (відповідальний виконавець)

0.00
0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0218110

8110

0600000
0610000

06

0611020

1020

0921

Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти
(у тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями,групами ))

92,025,662.70

92,025,662.70

63,751,966.00

9,402,440.00

2,582,986.00

0611090

1090

0960

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

2,038,757.00

2,038,757.00

1,553,100.00

124,000.00

0.00

2,038,757.00

0611150

1150

0990

Методичне забезпечення діяльності закладів освіти

947,700.00

947,700.00

700,000.00

70,000.00

0.00

947,700.00

0611160
0611161

1160
1161

0990

Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти
утримання централізованої бухгалтерії

1,379,360.00
1,373,930.00
1,373,930.00

1,379,360.00
1,373,930.00
1,373,930.00

972,400.00
972,400.00
972,400.00

105,100.00
105,100.00
105,100.00

0611162

1162

0990

Інші програми та заходи у сфері освіти

5,430.00

5,430.00

0611170

1170

0990

Забезпечення діяльності інклюзивно ресурсних центрів

1,420,262.00

1,420,262.00

1,071,320.00

70,500.00

0800000

08

Управління соціального захисту населення райдержадміністрації
(головний розпорядник)

6,832,688.00

6,832,688.00

3,400,420.00

167,800.00

0.00

70,000.00

0.00

70,000.00

0.00

0.00

0.00

6,902,688.00

Управління соціального захисту населення райдержадміністрації
(відповідальний виконавець)

6,832,688.00

6,832,688.00

3,400,420.00

167,800.00

0.00

70,000.00

0.00

70,000.00

0.00

0.00

0.00

6,902,688.00

Інші програми та заходи у сфері охорони здоров"я

155,000.00

155,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

155,000.00

Програма впорядкування безоплатного та пільгового відпуску лікарських
засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп
населення та за певними категоріями захворювань у Ставищенському
районі на 2018-2023 роки

35,000.00

35,000.00

0.00

35,000.00

Програма безоплатного зубопротезування пільгових категорій громадян у
Ставищенському раоні на 2019-2022 рокм

120,000.00

120,000.00

0.00

120,000.00

Надання пільг з оплати послуг зв"язку, інших передбачених
законодавством пільг окремим категоріям громадян та компенсації за
пільговий проїзд окремих категорій громадян

282,000.00

282,000.00

0.00

282,000.00

0810000

0812152

2152

0763

0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

100,394,727.70
100,394,727.70

1,838,796.00

94,608,648.70

0.00
0.00

1,379,360.00
1,373,930.00
1,373,930.00

0.00

5,430.00

0.00

1,420,262.00

0813031

3031

1030

Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до
законодавства

40,000.00

40,000.00

0.00

40,000.00

0813032

3032

1070

Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку

160,000.00

160,000.00

0.00

160,000.00

1070

Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом
окремим категоріям громадян

82,000.00

82,000.00

0.00

82,000.00

1070

Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи

1,104,000.00

1,104,000.00

0.00

1,104,000.00

4,446,688.00

4,446,688.00

3,400,420.00

167,800.00

4,446,688.00

4,446,688.00

3,400,420.00

167,800.00

345,000.00

345,000.00

0.00

0.00

345,000.00

345,000.00

500,000.00

0813050

3050

0813100

3100

08113104

3104

0813160

3160

0313240

3240

0813242

3242

Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку,
інвалідам, дітям-інвалідам в установах соціального обслуговування
1020

1010

Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які
не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою,
інвалідністю
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
Виконання заходів програми "Турбота"
Інші заклади та заходи

1090

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення
Виконання заходів програми "Турбота"

0.00

0.00
0.00
0.00

1,838,796.00
1,838,796.00

3030

3033

0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

28,384.00

0813030

0813033

0.00

0.00
0.00

18,384.00

0.00

70,000.00

70,000.00

0.00

0.00

70,000.00

70,000.00

0.00

0.00

0.00

4,516,688.00

4,516,688.00

0.00

345,000.00

500,000.00

0.00

500,000.00

500,000.00

500,000.00

0.00

500,000.00

500,000.00

500,000.00

0.00

500,000.00

1000000

10

1010000

Відділ культури, молоді та спорту райдержадміністрації (головний
розпорядник)

9,567,314.00

9,567,314.00

5,698,942.00

1,188,305.00

0.00

192,210.00

0.00

192,210.00

40,943.00

0.00

0.00

9,759,524.00

Відділ культури, молоді та спорту райдержадміністрації
(відповідальний виконавець)

9,567,314.00

9,567,314.00

5,698,942.00

1,188,305.00

0.00

192,210.00

0.00

192,210.00

40,943.00

0.00

0.00

9,759,524.00

40,943.00

1011100

1100

0960

Надання спеціальної освіти мистецькими школами

1,368,120.00

1,368,120.00

1,032,512.00

96,467.00

52,350.00

52,350.00

1014030

4030

0824

Забезпечення діяльності бібліотек

2,641,450.00

2,641,450.00

1,721,984.00

526,820.00

52,560.00

52,560.00

1014040

4040

0824

Забезпечення діяльності музеїв i виставок

587,130.00

587,130.00

350,296.00

151,760.00

0.00

1014060

4060

0828

Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів,центрів
дозвілля та iнших клубних закладів

3,474,100.00

3,474,100.00

2,328,938.00

413,258.00

87,300.00

1014080

4080

Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва

382,067.00

382,067.00

265,212.00

0.00

0.00

0.00

382,067.00

1014081

4081

Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва

332,067.00

332,067.00

265,212.00

0.00

0.00

0.00

332,067.00

Утримання централізованої бухгалтерії

332,067.00

332,067.00

265,212.00

0.00

332,067.00

Інші заходи в галузі культури і мистецтва

50,000.00

50,000.00

0.00

0.00

50,000.00

Програми підтримки культури та аматорського мистецтва, відзначення
ювілейних та професійних свят, збереження і відродження звичаїв та
обрядів

50,000.00

50,000.00

0.00

50,000.00

Проведення спортивної роботи в регіоні

30,000.00

30,000.00

0.00

30,000.00

Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів
спорту

30,000.00

30,000.00

0.00

30,000.00

554,018.00

554,018.00

0.00

554,018.00

Фінансова підтримка дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурноспортивних товариств

554,018.00

554,018.00

0.00

554,018.00

Підтримка фізкультурно-спортивного руху

530,429.00

530,429.00

0.00

530,429.00

1014082

4082

0829

0829

0.00

0.00

1,420,470.00
2,694,010.00
587,130.00

87,300.00

3,561,400.00

1015010

5010

1015011

5011

1015030

5030

1015032

5032

1015050

5050

1015051

5051

0810

Фінансова підтримка регіональних всеукраїнських організацій
фізкультурно-спортивної спрямованості для проведення навчальнотренувальної та спортивної роботи

25,000.00

25,000.00

0.00

25,000.00

1015053

5053

0810

Фінансова підтримка та утримання місцевих осередків (рад)
всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості

505,429.00

505,429.00

0.00

505,429.00

3700000
3718700

37
8700

9,288,516.00
378,016.00

8,910,500.00

0133

3719750

9750

0180

3719770

9770

0180

3719800

9800

0810

Розвиток дитячого-юнацького та резервного спорту
0810

180

Голова районної ради

Управління фінансів райдержадміністрації
Резервний фонд
Субвенція з місцевого бюджету на співфінансування інвестиційних
проектів
Інші субвенції з місцевого бюджету
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання
програм соціально-економічного розвитку регіонів
УСЬОГО

0.00

0.00

0.00

0.00

476,675.00
0.00

476,675.00

225,000.00

8,254,000.00

8,254,000.00

251,675.00

656,500.00

656500

0.00

146,375,556.72

145,997,540.72

В.П. Малаш

81,368,529.00

11,430,903.00

0.00

5,138,948.90

0.00

0.00

0.00

476,675.00

9,765,191.00
378,016.00

225,000.00

225,000.00

225,000.00

251,675.00

251,675.00

8,505,675.00
656,500.00

3,794,786.80

1,006,400.00

242,477.00

0.00

4,132,548.90

151,514,505.62

Додаток № 4

до рішення Ставищенської районної ради
"Про районний бюджет Ставищенського району на 2020 рік"
від 26.05.2020 р. № 555

Міжбюджетні трансферти на 2020 рік
10321200000
(код бюджету)
(грн.)
Трансферти з інших місцевих бюджетів

Трансферти іншим бюджетам

ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД

Дотація на:

субвенція на :
субвенція на:

СУБВЕНЦІЇ НА:

Код бюджету

Найменування
трансферту

Найменування трансферту

Найменування бюджету одержувача/надавача
міжбюджетного
трансферту

здійснення переданих з
державного бюджету
видатків з утримання
закладів освіти та охорони
здоров'я за рахунок
відповідної додаткової
дотації з державного
бюджету

здійснення
переданих
видатків у сфері
охорони
здоров’я за
рахунок коштів
медичної
субвенції (у
частині
цільових
видатків на
лікування
хворих на
цукровий та
нецукровий
діабет)

надання
державної
підтримки
особам з
особливими
освітніми
потребами за
рахунок
відповідної
субвенції з
державного
бюджету
(видатки
споживання)

здійснення
переданих
видатків у
сфері освіти за
рахунок коштів
освітньої
субвенці (на
виплату
заробітної
плати
педагогічним
працівникам
інклюзивноресурсного
центру)

Субвенція з
місцевого
бюджету на
забезпечення
якісної,
сучасної та
доступної
загальної
середньої
освіти `Нова
українська
школа` за
рахунок
відповідної
субвенції з
державного
бюджету

на фінансування
на фінансування
спільної програми
комплексної районної
Субвенція з
територіальних громад
Програми організації,
місцевого бюджету
відзначення державних
забезпечення військовона здійснення
та професійних свят,
облікової роботи,
підтримки окремих
на фінансування
ювілейних і пам’ятних
підготовки, проведення
закладів та заходів у
комплексної
дат, заохочення за
призову громадян на
системі охорони
програми розвитку
заслуги перед
військову службу та
здоров`я за рахунок
освіти
Ставищенським
проведення відбору
на фінансування
відповідної субвенції
районом, здійснення
програми підтримки громадян на військову
з державного
представницьких та
службу за контрактом в
сталого
бюджету
інших заходів
функціонування
Ставищенському
первинної медикорайоні

на медичне
обслуговування
громадян,які
постраждали
внаслідок
Чорнобильської
катастрофи

Усього
трансферти до
районного
бюджету
загальний фонд

Найменування трансферту

на
на співфінансування
співфінансування
заходів Програми
заходів Програми
енергозбереження
на фінансування дитячих енергозбереження
(підвищення
дошкільних закладів
(підвищення
енергоефективності)
енергоефективності
Київської області на 2017) Київської області
2020 роки
на 2017-2020 роки

санітарної допомоги
в Ставищенському
районі

41040200

41051200

41051500

41051000

41051400

41053900

41055000

41053900

3

4

5

6

7

8

9

5340800

310123

161000

1236370

997094

1104000

1341700

на
співфінансу
вання
інвестиційн
их проектів
(Програма
будівництва,
реконструкц
ії та
ремонту
об"єктів
інфраструкт
ури)
Київської
області на
2016-2020
роки

код Типової програмної класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету

код Класифікації доходів бюджету

2
1
1010000000 Обласний бюджет
Антонівська сільська
10321501000 рада
Бесідська сільська
10321502000 рада
Брилівська сільська
10321503000 рада
Василиська сільська
10321504000 рада
Винарівська сільська
10321505000 рада
Гейсиська сільська
10321506000 рада
Г.Могильська
10321511000 сільська рада
Журавлиська
10321507000 сільська рада
Іванівська сільська
10321508000 рада
Красилівська
10321509000 сільська рада
Кривецька сільська
10321510000 рада
Полковницька
10321512000 сільська рада
Попружнянська
10321513000 сільська рада

СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД

СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД

41053900
10

41053900
11

41053900
12

41053900
13

14

3719770
15

3719770
16

10491087
69000

1000

1000

71000

15000

3000

2000

20000

10500

2000

1000

13500

18000

2000

1000

21000

68000

11000

11000

90000

20000

1000

69173

3000

1000

73173

2000

2000

1000

5000

76800

9202

1000

87002

679600

45840

3000

1500

50340

691900

22000

13100

3000

38100

568400

21000

10000

1000

217509

679600

10000

500

500

2000

34166

3719750
17

18

251675

225000

10321515000
10321514000
10321516000
10321517000
10321518000
10321519000
10321520000
10321521000
10321522000
10321401000
10321200000

Розкішнянська
сільська рада
Розумницька сільська
рада
Сніжківська сільська
рада
Станіславчицька
сільська рада
Стрижавська
сільська рада
Сухоярська сільська
рада
Торчицька сільська
рада
Юрківська сільська
рада
Ясенівська сільська
рада
Ставищенська
селищна рада
Районний бюджет

Голова районної ради

24000

12000

6000

30000

30000

10000

10000

10000

2000

2000

2000

1000

18000

2000

2000

22000

50000

5000

1000

56000

36000

1000

1000

38000

310123

161000

1236370

997094

В.П. Малаш

1104000

1341700

1396300

14000

3000

5400

5340800

42000

5400

457200

3781000

143000

30000

30000

1000

204000

755713

30000

103802

37000

11417602

251675

8254000

251675

225000

Додаток №5
до рішення Ставищенської районної ради
"Про районний бюджет Ставищенського району на 2020 рік"

від 26.05.2020 р. № 555

Розподіл коштів бюджету розвитку на здійснення заходів із будівництва, реконструкції і реставрації об"єктів виробничої, комунікаційної, та
соціальної інфраструктури за об"єктами у 2020 році по районному бюджету Ставищенського району
10321200000
(код бюджету)
(грн.)

Код Програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевого бюджету

0110180

0212010

Код Типової
програмною
класифікації
видатків та
кредитування
місцевого бюджету

0180

2010

код
Функціональної
класифікації
видатків та
кредитування
бюджету

0133

Найменування головного розпорядника
коштів місцевого бюджету/ відповідального
Найменування об’єкта будівництва/ вид
виконавця,найменування бюджетної
будівельних робіт, у тому числі проектні
програми згідно з Типовою програмною
роботи
класифікацією видатків та кредитування
місцевого бюджету

Інша діяльність у сфері державного управління

0731

Загальна
Ріівень виконання
тривалість
Загальна вартість
Обсяг видатків
робіт на початок
будівництва (рік
будівництва,
бюджету
бюджетного
початку і
гривень
розвиткугривень
періоду, %
завершення)

Капітальні видатки
(
капітальний ремонт прилеглої території
нежитлової будівлі державної реєстрації
актів цивільного стану)

245446

Капітальні видатки
(
придбання медичного обладнання -апарат
штучної вентиляції легенів
362600грн.,автоматичний шприцевий
дозатор 2 шт.138800грн., ноотбуки 4шт60000грн.)

561400

Капітальні видатки
(
придбання комп"ютерної техніки)

45000

Капітальні видатки
(
придбання автомобіля для Іванівської
амбулаторії за рахунок залишку субвенції
на розвиток медицини в сільській
місцевості)

500000

Рівень готовності
об"єкта на кінець
бюджетного
періоду ,%

Багатопрофільна стаціонарна медична допомога
населенню

0212111

2111

0726

Первинна медична допомога населенню, що
надається центрами первинної медичної ( медикоанітарної) допомоги

0217367

7367

0490

Виконання інвестиційних проектів в рамках
реалізації заходів, спрямованих на розвиток
системи охорони здоров"я у сільській місцевості

0217367

7367

Капітальні видатки
(
співфінансування на будівництво
амбулаторії в с.Журавлиха не використані
кошти в 2018-2019 роках)

0490

2018-2020

730198

85

109085.8

Виконання інвестиційних проектів в рамках
реалізації заходів, спрямованих на розвиток
системи охорони здоров"я у сільській місцевості

0218110

8110

Капітальні видатки
(поповнення матеріального резерву
придбання оприскувачів для боротьби з
кооновірусною інфекцією)

18384

0921

Надання загальної середньої освіти закладами
загальної середньої освіти (у тому числі з
дошкільними підрозділами (відділеннями,групами
))

Капітальні видатки
(придбання обладнання за рахунок
субвенції надання підтримки особам з
особливими освітніми потребами в т.ч. за
рахунок залишку 80000 )

187402

0921

Надання загальної середньої освіти закладами
загальної середньої освіти (у тому числі з
дошкільними підрозділами (відділеннями,групами
))

Капітальні видатки
(придбання обладнання Винарівський
НВК 13600)

13600

0320

Заходи іззапобігання та ліквідації надзвичайних
ситуацій та наслідків стихійного лиха

0611020

0611020

1020

1020

100

0611020

0611020

0611020

0611020

3719750

3719770

1020

1020

1020

1020

9750

9770

0921

Надання загальної середньої освіти закладами
загальної середньої освіти (у тому числі з
дошкільними підрозділами (відділеннями,групами
))

Капітальні видатки
(капітальний ремонт в т.ч Опорний заклад
Іванівський НВК стеля в спортзалі 389166)

389166

0921

Капітальні видатки
(виготовлення
кошторисної документації
Надання загальної середньої освіти закладами
на капремонт харчоблоку НВК №1 -20000,
загальної середньої освіти (у тому числі з
дошкільними підрозділами (відділеннями,групами
на капремонт вбиральні в
))
Станіславчицькій початковій школі20000))

40000

0921

Надання загальної середньої освіти закладами
загальної середньої освіти (у тому числі з
дошкільними підрозділами (відділеннями,групами
))

Капітальні видатки
(придбання комп"ютерної техніки за
рахунок субенції на забезпечення якісної,
сучасної освіти "Нова українська школа")

608628

0921

Надання загальної середньої освіти закладами
загальної середньої освіти (у тому числі з
дошкільними підрозділами (відділеннями,групами
))

Капітальні видатки
(капітальний ремон харчоблоку НВК №1)

600000

0180

Субвенція з місцевого бюджету на
співфінансування інвестиційних проектів

Співфінансування інвестиційних проектів
(Програма будівництва, реконструкції та
ремонту об"єктів інфраструктури)
Київської області на 2016-2020 роки

2020

1500000

225000

100

Інші субвенції з місцевого бюджету

Співфінансування заходів Програми
енергозбереження (підвищення
енергоефективності) Київської області на
2017-2020 роки

2020

1,677,832.00

251,675.0

100.0

3,908,030.0

3,794,786.8

0180

УСЬОГО

Голова районної ради

В.П. Малаш

Додаток №6
до рішення Ставищенської районної ради
"Про районний бюджет Ставищенського
району на 2020 рік"
від 26.05.2020 р. № 555

Розподіл витрат районного бюджету Ставищенського району на реалізацію місцевих / регіональних програм у 2020 році
10321200000
(код бюджету)

Код Програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевого
бюджету

Код Типової
програмною
класифікації
видатків та
кредитування
місцевого
бюджету

код
Функціональн
ої класифікації
видатків та
кредитування
бюджету

Найменування головного
розпорядника коштів
місцевого бюджету/
відповідального виконавця,
найменування бюджетної
програми згідно з Типовою
програмною класифікацією
видатків та кредитування
місцевого бюджету

1

2

3

4

0100000

01

0110180

0300000

0180

0180

Найменування місцевої /регіональної програми

Дата та номер документа,
яким затверджено місцеву
регіональну програму

Усього

Загальний
фонд

усього

5

6

7

8

9

10

87600

245446

245446

87600

245446

245446

245446

245446

3061991.46

624784

624784

3061991.46

624784

624784

561400

561400

45000

45000

18384

18384

735713

20000

20000

735713

20000

20000

735713

20000

20000

1282000

0

0

1282000

0

0

80000

0

0

80000

0

0

Апарат районної ради
( головний розпорядник )
Апарат районної ради
( відповідальний виконавець )

0110000

0110180

(грн)
Спеціальний фонд

0133

0133

02

0310000

333046
333046

Збереження об’єктів нерухомості, що є спільною
Інша діяльність у сфері державного власністю територіальних громад сіл, селища
управління
Ставищенського району та знаходяться на балансі
Ставищенської районної ради
Відзначення державних та професійних свят,
Інша діяльність у сфері державного
ювілейних дат,заохочення за заслуги перед
управління
Ставищенським районом, здійснення представницьких
та інших заходів

3686775.46

Інша діяльність у сфері державного
управління

Програма підтримки санаторно-оздоровчого
комплексу "Дружба "

0210180

0180

0133

Інша діяльність у сфері державного
управління

Програма збереження архівних документів,що не
належать до Національного архівного фонду

636330

182866

182866

рішенням Ставищенської
районної ради від 25.05.2017
№210

37000

37000

рішенням Ставищенської
районної ради від 26.02.2019
№416

190000

190000

Програма підтримки сталого функціонування
Комунального некомерційного підприємства
Багатопрофільна стаціонарна
«Ставищенська центральна районна лікарня»
медична допомога населенню
Ставищенської районної ради на 2020 рік
Первинна медична допомога
Програма підтримки сталого функціонування
населенню, що надається центрами первинної медико-санітарної допомоги в
первинної медичної (медикоСтавищенському районі

рішенням Ставищенської
районної ради від 26.03.2020
№547

1715633.46

1154233.46

рішенням Ставищенської
районної ради від 27.03.2019
№433

463760

1040

Заходи державної політики з
питань дітей та їх соціального
захисту

Програма підтримки сім"ї та забезпечення прав дітей
"Щаслива родина-успішна країна"

рішенням Ставищенської
районної ради від 29.09.2018
№373

50000

50000

1040

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

Програма підтримки сім"ї та забезпечення прав дітей
"Щаслива родина-успішна країна"

рішенням Ставищенської
районної ради від 29.09.2018
№373

199000

199000

0411

Сприяння розвитку малого і
середнього підприємництва

Розвитку малого та середнього підприємництва в
Ставищенському районі

рішенням Ставищенської районної
ради від 24.01.2017 №162,
продовжено термін дії рішенням
від 29.05.2018 №331та від
25.09.2019№486

40000

40000

Програми залучення інвестицій та поліпшення
інвестиційного клімату в Ставищенському районі

рішенням Ставищенської районної
ради від 15.07.2016 №83,
продовжено термін дії рішенням
від 29.05.2018 №331та від
25.09.2019№486

40000

40000

28384

10000

0210180

0180

0133

0210180

0180

0133

Інша діяльність у сфері державного Програма висвітлення діяльності органів державної
управління
виконавчої влади Ставищенського району

0212010

2010

0731

0213140

0217610

3140

7610

0726

0217693

7693

0490

0218110

8110

0320

0218220

8220

Інші заходи пов"язані з
економічною діяльністю

Заходи іззапобігання та ліквідації Комплексна цільова програма захисту населення і
надзвичайних ситуацій та наслідків територій від надзвичайних ситуацій техногенного та рішенням Ставищенської районної
стихійного лиха
природного характеру,на 2018-2022 роки
ради від 26.07.2018 №347

0380
Заходи та роботи з мобілізаційної
підготовки місцевого значення

060000

0800000

0812152

0813031

0813032

0813033

0813160

0813242

1000000

1010000

рішенням Ставищенської
районної ради від 25.07.2017
№230

1020

0921

08

2152

2152

3031

3032

3033

3160

3242

10

0763

0763

1030

1070

1070

1010

1090

Надання загальної середньої освіти
закладами загальної середньої
освіти (у тому числі з
дошкільними підрозділами
(відділеннями,групами ))

103802

Комплексна програма розвитку системи освіти
Ставищенського району

рішенням Ставищенської
районної ради від 25.07.2017 року
№229 із змінами рішення від
29.05.2018 №337,продовжено
термін дії рішенням від
25.09.2019№486

755713

1282000

Управління соціального захисту
населення райдержадміністрації
( відповідальний виконавець)

1282000

Інші програми та заходи у сфері
охорони здоров"я

Надання інших пільг окремим
категоріям громадян відповідно до
законодавства

Надання пільг окремим категоріям
громадян з оплати послуг зв'язку

Компенсаційні виплати на
пільговий проїзд автомобільним
транспортом окремим категоріям
громадян
Надання соціальних гарантій
фізичним особам, які надають
соціальні послуги громадянам
похилого віку, особам з
інвалідністю, дітям з інвалідністю,
хворим, які не здатні до

Інші заходи у сфері соціального
захисту і соціального забезпечення

103802

755713

Управління соціального захисту
населення райдержадміністрації
( головний розпорядник)

Інші програми та заходи у сфері
охорони здоров"я

418760

755713

Відділ освіти
райдержадміністрації
(відповідальний виконавець)

0810000

0812152

Комплексна програма організації, забезпечення
військово-облікової роботи, підготовки, проведення
призову громадян на військову службу та проведення
відбору громадян на військову службу за контрактом
в Ставищенському районі

Відділ освіти
райдержадміністрації (головний
розпорядник)

06

0610000

0611020

рішенням Ставищенської
районної ради від 25.10.2012 року
№189, продовжено термін дії
рішенням від 28.07.2015 №415 ,
від 25.05.2017 №210 та від
25.09.2019№486
рішенням Ставищенської
районної ради від 02.11.2007 року
№101, продовжено термін дії
рішенням від 30.12.2011 №111, від
25.05.2017 №210 та від25.09.2019
№486

636330

СПТГ “ Відзначення Державних та професійних
Інша діяльність у сфері державного
свят, ювілейних і пам’ятних дат, заохочення за
управління
заслуги перед Стиавищенським районом, здійснення
представницьких та інших заходів

3112

87600

Районна державна адміністрація
(відповідальний виконавець )

0133

0213112

87600

3686775.46

0180

2111

рішення Ставищенської районної
ради від 26.10.2016 №110,
продовжено термін дії рішенням
від 29.05.2018 №331 та від
25.09.2019№486

245446

Районна державна адміністрація
(головний розпорядник)

0210180

0212111

рішення Ставищенської районної
ради від29.11.2017 №272

у тому числі
бюджет
розвитку

Програма впорядкування безоплатного та пільгового
відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі
амбулаторного лікування окремих груп населення та рішенням Ставищенської
за певними категоріями захворювань у
районної ради від 30.10.2018 року
Ставищенському районі
№392.

35000

рішенням Ставищенської
районної ради від 25.09.2019 року
№481.

120000

Програма безоплатного зубопротезування пільгових
категорій громадян у Ставищенському раоні
Програма здійснення компенсаційних виплат за
пільговий проїзд окремих категорій громадян
автомобільним транспортом на автобусних
маршрутах загального користування у
Ставищенському районі

рішенням Ставищенської
районної ради від 17.03.2017 року
№168, продовжено термін дії
рішенням від 25.05.2017 №210 та
від 25.09.2019№486
рішенням Ставищенської
Районна програма по наданню пільг з оплати послуг районної ради від 17.03.2017 року
зв’язку та інших передбачених законодавством пільг №166 , продовжено термін дії
рішенням від 25.05.2017 №210 та
у Ставищенському районі
від 25.09.2019№486

35000

120000

40000
40000

160000
160000

Програма здійснення компенсаційних виплат за
пільговий проїзд окремих категорій громадян
автомобільним транспортом на автобусних
маршрутах загального користування у
Ставищенському районі

рішенням Ставищенської
районної ради від 17.03.2017 року
№168 , продовжено термін дії
рішенням від 25.05.2017 №210,та
від 25.09.2019№486

82000

Ставищенська районна комплексна програма
"Турбота"

рішенням Ставищенської
районної ради від 25.05.2017
№210,продовжено термін дії
рішенням від 25.09.2019№486

345000

рішенням Ставищенської
районної ради від 25.05.2017
№210,продовжено термін дії
рішенням від 25.09.2019№486

500000

Ставищенська районна комплексна програма
"Турбота"

82000

345000

500000

Відділ культури, молоді та
спорту райдержадміністрації
(головний розпорядник)

80000

Відділ культури, молоді та
спорту райдержадміністрації
(відповідальний виконавець)

80000

Інші заходи в галузі культури і
мистецтва
1014082

4082

0829

1015011

5011

0810

Проведення навчальнотренувальних зборів і змагань з
олімпійських видів спорту

Програма підтримки культури та аматорського
мистецтва, відзначення ювілейних та професійних дат,
збереження і відродження звичаїв та обрядів

рішенням Ставищенської
районної ради від 26.07.2018
№346

50000

Районна програма розвитку фізичної культури і
спорту "Ставищенщина спортивна "

рішенням Ставищенської
районної ради від 25.05.2018
№209

30000

УСЬОГО

Голова районної ради

50000

30000
6137534.46

В.П. Малаш

5247304

890230

890230

