
"Про місцевий бюджет м.Березань на 2018 рік" 
від 26.04.2018  № 476-47-VII

Р О З П О Д І Л
видатків місцевого бюджету м.Березань на 2018 рік

(грн.)

Найменування коду типової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

Загальний фонд Спеціальний фонд

РАЗОМ

Всього

з них

Всього

з них

видатки розвитку

з них

оплата праці оплата праці бюджет розвитку

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16=5+10

08 -26957813.54 -26957813.54 -2897455.8 -62054.37 0 -4802930.79 0 0 0 -4802930.79 -4802930.79 -31760744.33

0810100 0100 Державне управління -924000 -924000 -700000 -2000 0 0 0 0 0 0 0 -924000

0810160 0160 0111 -924000 -924000 -700000 -2000 0 0 0 -924000

0813000 3000 Соціальний захист та соціальне забезпечення -26033813.54 -26033813.54 -2197455.8 -60054.37 0 -4802930.79 0 0 0 -4802930.79 -4802930.79 -30836744.33

0813010 3010 -7946381 -7946381 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -7946381

0813011 3011 1030 -631689.03 -631689.03 0 -631689.03

0813012 3012 1060 -7314691.97 -7314691.97 0 -7314691.97

0813020 3020 -66077.25 -66077.25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -66077.25

0813021 3021 1030 -10000 -10000 0 -10000

0813022 3022 1060 -56077.25 -56077.25 0 -56077.25

0813030 3030 -274198 -274198 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -274198

0813031 3031 1030 -20000 -20000 0 -20000

0813032 3032 1070 Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку -70000 -70000 0 -70000

0813033 3033 1070 -134198 -134198 0 -134198

0813035 3035 1070 -50000 -50000 -50000

0813040 3040
-11246957.89

-11246957.89
0 0 0 0 0 0 0 0 0

-11246957.89

0813041 3041 1040 Надання допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами -149915.91 -149915.91 0 -149915.91

0813042 3042 1040 Надання допомоги при усиновленні дитини -28240 -28240 0 -28240

0813043 3043 1040 Надання допомоги при народженні дитини -6854774.7 -6854774.7 0 -6854774.7

0813044 3044 1040
Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування -428499.72 -428499.72 0 -428499.72

0813045 3045 1040 Надання допомоги на дітей одиноким матерям -1589469.41 -1589469.41 0 -1589469.41

0813046 3046 1040 Надання тимчасової державної допомоги дітям -100942.27 -100942.27 0 -100942.27

0813047 3047 1040 Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям -2095115.88 -2095115.88 0 -2095115.88

                                Додаток 3.2                                                    
              до рішення сесії Березанської міської ради               
       

Код 
Програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевих 
бюджетів 
(КПКВК)

Код Типової 
програмної 

класифікації 
кредитування 

місцевого 
бюджету

Код 
функціональ

ної 
класифікації 
видатків та 

кредитуванн
я бюджету

видатки 
споживання

видатки 
розвитку

видатки 
споживання

комунальні 
послуги та 
енергоносії

комунальні 
послуги та 
енергоносії

Управління соціального захисту населення виконавчого комітету 
Березанської міської ради

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

Надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, 
природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, 
квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот
Надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям 
громадян відповідно до законодавства
Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату 
житлово-комунальних послуг

Надання пільг та субсидій населенню на придбання твердого та рідкого 
пічного побутового палива і скрапленого газу

Надання пільг на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива 
і скрапленого газу окремим категоріям громадян відповідно до 
законодавства

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

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

Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до 
законодавства

Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом 
окремим категоріям громадян
Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремим категоріям громадян 
на залізничним транспортом

Надання допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, тимчасової 
допомоги дітям



0813080 3080 -2972471.59 -2972471.59 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2972471.59

0813081 3081 1010 -2457284.43 -2457284.43 0 -2457284.43

0813082 3082 1010 -423222 -423222 -423222

0813083 3083 1010 -90491.14 -90491.14 0 -90491.14

0813085 3085 1010 -1474.02 -1474.02 -1474.02

0813100 3100 -2947235.85 -2947235.85 -2197455.8 -60054.37 0 -4802930.79 0 0 0 -4802930.79 -4802930.79 -7750166.64

0813104 3104 1020 -2947235.85 -2947235.85 -2197455.8 -60054.37 -4802930.79 0 -4802930.79 -4802930.79 -7750166.64

0813160 3160 1010 -107303.02 -107303.02 0 -107303.02

0813190 3190 Соціальний захист ветеранів війни та праці -41333.32 -41333.32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -41333.32

0813192 3192 1030 -41333.32 -41333.32 0 -41333.32

0813230 3230 0910 -358057.86 -358057.86 0 -358057.86

0813240 3240 Інші заклади та заходи -73797.76 -73797.76 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -73797.76

0813242 3242 1090 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення -73797.76 -73797.76 0 -73797.76

08 26957813.54 26957813.54 2897455.8 62054.37 0 4802930.79 0 0 0 4802930.79 4802930.79 31760744.33

0810100 0100 Державне управління 924000 924000 700000 2000 0 0 0 0 0 0 0 924000

0810160 0160 0111 924000 924000 700000 2000 924000

0813000 3000 Соціальний захист та соціальне забезпечення 26033813.54 26033813.54 2197455.8 60054.37 0 4802930.79 0 0 0 4802930.79 4802930.79 30836744.33

0813010 3010 7946381 7946381 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7946381

0813011 3011 1030 631689.03 631689.03 0 631689.03

0813012 3012 1060 7314691.97 7314691.97 0 7314691.97

0813020 3020 66077.25 66077.25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66077.25

0813021 3021 1030 10000 10000 0 10000

Надання допомоги особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, особам, які 
не мають права на пенсію, непрацюючій особі, яка досягла загального 
пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по 
догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного 
розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка 
доглядає за особою з інвалідністю І групи, а також за особою, яка досягла 
80-річного віку

Надання державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства 
та дітям з інвалідністю

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

Надання допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи 
внаслідок психічного розладу

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

Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, 
особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в установах соціального 
обслуговування

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

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

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 оплату послуг 
із здійснення патронату над дитиною та виплата соціальної допомоги на 
утримання дитини в сім’ї патронатного вихователя

Управління соціального захисту населення та праці виконавчого 
комітету Березанської міської ради

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

Надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, 
природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, 
квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот

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

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

Надання пільг та субсидій населенню на придбання твердого та рідкого 
пічного побутового палива і скрапленого газу

Надання пільг на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива 
і скрапленого газу окремим категоріям громадян відповідно до 
законодавства



0813022 3022 1060 56077.25 56077.25 0 56077.25

0813030 3030 274198 274198 0 0 0 0 0 0 0 0 0 274198

0813031 3031 1030 20000 20000 0 20000

0813032 3032 1070 Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку 70000 70000 0 70000

0813033 3033 1070 134198 134198 0 134198

0813035 3035 1070 50000 50000 50000

0813040 3040
11246957.89

11246957.89
0 0 0 0 0 0 0 0 0

11246957.89

0813041 3041 1040 Надання допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами 149915.91 149915.91 0 149915.91

0813042 3042 1040 Надання допомоги при усиновленні дитини 28240 28240 0 28240

0813043 3043 1040 Надання допомоги при народженні дитини 6854774.7 6854774.7 0 6854774.7

0813044 3044 1040
Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування

428499.72 428499.72 0 428499.72

0813045 3045 1040 Надання допомоги на дітей одиноким матерям 1589469.41 1589469.41 0 1589469.41

0813046 3046 1040 Надання тимчасової державної допомоги дітям 100942.27 100942.27 0 100942.27

0813047 3047 1040 Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям 2095115.88 2095115.88 0 2095115.88

0813080 3080 2972471.59 2972471.59 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2972471.59

0813081 3081 1010 2457284.43 2457284.43 0 2457284.43

0813082 3082 1010 423222 423222 423222

0813083 3083 1010 90491.14 90491.14 0 90491.14

0813085 3085 1010 1474.02 1474.02 1474.02

0813100 3100 2947235.85 2947235.85 2197455.8 60054.37 0 4802930.79 0 0 0 4802930.79 4802930.79 7750166.64

0813104 3104 1020 2947235.85 2947235.85 2197455.8 60054.37 4802930.79 4802930.79 4802930.79 7750166.64

0813160 3160 1010 107303.02 107303.02 0 107303.02

0813190 3190 Соціальний захист ветеранів війни та праці 41333.32 41333.32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41333.32

0813192 3192 1030 41333.32 41333.32 0 41333.32

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

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

Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до 
законодавства

Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом 
окремим категоріям громадян

Компенсаційні виплати на пільговий проїзд окремим категоріям громадян 
на залізничному транспорті

Надання допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, тимчасової 
допомоги дітям

Надання допомоги особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, особам, які 
не мають права на пенсію, непрацюючій особі, яка досягла загального 
пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по 
догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного 
розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка 
доглядає за особою з інвалідністю І групи, а також за особою, яка досягла 
80-річного віку

Надання державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства 
та дітям з інвалідністю

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

Надання допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи 
внаслідок психічного розладу

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

Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, 
особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в установах соціального 
обслуговування

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

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



0813230 3230 0910 358057.86 358057.86 0 358057.86

0813240 3240 Інші заклади та заходи 73797.76 73797.76 0 0 0 0 0 0 0 0 0 73797.76

0813242 3242 1090 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення 73797.76 73797.76 0 73797.76

Всього видатків 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Секретар ради Москаленко Л.А.

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 оплату послуг 
із здійснення патронату над дитиною та виплата соціальної допомоги на 
утримання дитини в сім’ї патронатного вихователя
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