
(грн.)

з них

оплата праці
комунальні 
послуги та 
енергоносії

оплата праці
комунальні 
послуги та 
енергоносії

капітальні 
видатки за 

рахунок 
коштів, що 

передаються 
із загального 

фонду до 
бюджету 
розвитку 

(спеціального 
фонду)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13(3+6)
010000 Державне управління 7429972 4793558,17 492837,45 23500 17500 6000 6000 7453472
010116 Органи місцевого самоврядування 7429972,02 4793558,17 492837,45 23500 17500 6000 6000 7453472
060000 Правоохоронна діяльність т а 

забезпечення  безпеки держави
900000 662000 0 90000 90000 23800 990000

061007 Інші правоохоронні заходи і заклади 900000 662000 0 90000 90000 0 23800 990000
070000 Освіта 72989199 44155442 9571440,62 5019159,3 4130100 889059,3 887859,3 0 78008358
070101 Дошкільні заклади освіти 24468957 14171819 3367894,2 4451510 4066100 385410 384210 0 28920467,2
070201 Загальноосвітні школи (в т.ч. школа-дитячий 

садок, інтернат при школі), спеціалізовані 
школи, ліцеї, гімназії, колегіуми

43331390 27572467 6003734,42 550649,3 58000 492649,3 492649,3 0 43882039,7

070202 Вечірні (змінні) школи 376984 233105 57612 6000 6000 382984

070401
Позашкільні заклади освіти, заходи із 
позашкільної роботи з дітьми

1622646,17 1098363 142200 1622646,17

070702
Інші заклади і заходи післядипломної освіти 167808,18 167808,18

070802
Методична робота, інші заходи у сфері 
народної освіти

575355,22 359785 575355,22

070804 Централізовані бухгалтерії обласних, 
міських, районних відділів освіти

1049493 719903 11000 11000 11000 1060493

070808
Допомога дітям–сиротам та дітям, 
позбавленим батьківського піклування, яким 
виповнюється 18 років

30770 30770

070303
Дитячі будинки (в т.ч. сімейного типу, 
прийомні сім'ї)

1365795 1365795

у тому числі: субвенція з державного бюджету 1365795 1365795
080000 Охорона здоров’я 39210238 23362386 3729546 20616600 871100 425100 64600 19745500 19745500 19500000 59826838
080101 Лікарні 38648838 23362386 3729546 20616600 871100 425100 64600 19745500 19745500 19500000 59265438

у тому числі: субвенція з державного бюджету 19500000 0 19500000 19500000 19500000 19500000
081002 Інші заходи по охороні здоров’я 561400 561400

у тому числі: субвенція з державного бюджету 461400 461400

Видатки спеціального фонду

розвитку

з них

Код тимчасової 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевих 
бюджетів

Найменування коду тимчасової класифікації 
видатків та кредитування місцевих бюджетів споживання Разом

Видатки загального фонду

бюджет 
розвитку

Всього

з них: з них:

Всього

Видатки міського бюджету на 2012 рік
за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів

Додаток № 2
до рішення міської ради 

від  25.12.12  № 960
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з них

оплата праці
комунальні 
послуги та 
енергоносії

оплата праці
комунальні 
послуги та 
енергоносії

капітальні 
видатки за 

рахунок 
коштів, що 

передаються 
із загального 

фонду до 
бюджету 
розвитку 

(спеціального 
фонду)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13(3+6)

Видатки спеціального фонду

розвитку

з них

Код тимчасової 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевих 
бюджетів

Найменування коду тимчасової класифікації 
видатків та кредитування місцевих бюджетів споживання Разом

Видатки загального фонду

бюджет 
розвитку

Всього

з них: з них:

Всього

090000 Соціальний захист та соціальне 
забезпечення

70929584 2605779,12 182013,56 804003 515000 113000 289003 289003 211003 71733587

090201 Пільги ветеранам війни, особам, на яких поширюється 
чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, 
гарантії їх соціального захисту", особам, які мають 
особливі  заслуги перед Батьківщиною, вдовам 
(вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які 
мають особливі  заслуги перед Батьківщиною, дітям 
війни,  особам, які мають особливі трудові заслуги 
перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам 
померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові 
заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських 
переслідувань та реабілітованим громадянам, які 
стали інвалідами внаслідок репресій або є 
пенсіонерами, на житлово-комунальні послуги

5390000 5390000

у тому числі: субвенція з державного бюджету 5390000 5390000
090202 Пільги ветеранам війни, особам, на яких поширюється 

чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, 
гарантії їх соціального захисту", особам, які мають 
особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам 
(вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які 
мають особливі  заслуги перед Батьківщиною, особам, 
які мають особливі трудові  заслуги перед 
Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих 
(загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги 
перед Батьківщиною,  жертвам нацистських 
переслідувань на придбання твердого палива та 
скрапленого газу

51002,67 51002,67

у тому числі: субвенція з державного бюджету 51002,67 51002,67
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з них

оплата праці
комунальні 
послуги та 
енергоносії

оплата праці
комунальні 
послуги та 
енергоносії

капітальні 
видатки за 

рахунок 
коштів, що 

передаються 
із загального 

фонду до 
бюджету 
розвитку 

(спеціального 
фонду)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13(3+6)

Видатки спеціального фонду

розвитку

з них

Код тимчасової 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевих 
бюджетів

Найменування коду тимчасової класифікації 
видатків та кредитування місцевих бюджетів споживання Разом

Видатки загального фонду

бюджет 
розвитку

Всього

з них: з них:

Всього

090203 Інші пільги ветеранам війни, особам, на яких 
поширюється чинність Закону України "Про статус 
ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", 
особам, які мають особливі заслуги перед 
Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих 
(загиблих) осіб, які мають особливі  заслуги перед 
Батьківщиною, ветеранам праці, особам, які мають 
особливі трудові  заслуги перед Батьківщиною, 
вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, 
які мають особливі трудові заслуги перед 
Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань та 
реабілітованим громадянам, які стали інвалідами 
внаслідок репресій або є пенсіонерами  

38034 1405 1405 1405 1405 39439

у тому числі: субвенція з державного бюджету 38034 1405 1405 1405 1405 39439
Пільги ветеранам військової служби, ветеранам органів 
внутрішніх справ, ветнранам податкової міліції, ветеранам 
державної пожежної охорони, ветеранам Державної 
кримінально-виконавчої служби, ветеранам служби 
цивільного захисту, ветеранам Державної служби 
спеціального зв'язку та захисту інформації України, вдовам 
(вдівцям) померлих (загиблих) ветеранів військової служби, 
ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів податкової 
міліції, ветеранів державної пожежної охорони, ветеранів 
Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранів 
служби цивільного захисту та ветеранів Державної служби 
спеціального зв'язку та захисту інформації України, 
звільненим зі служби за віком, хворобою або вислугою років 
військовослужбовцям Служби безпеки України, 
працівникам міліції, особам начальницького складу 
податкової міліції, рядового і начальницького складу
 кримінально-виконавчої системи, державної пожежної 
охорони, пенсіонерам з числа слідчих прокуратури, дітям ( 
до досягнення повноліття) працівників міліції, осіб 
начальницького складу податкової міліції, рядового і 
начальницького складу кримінально-виконавчої системи, 
державної пожежної охорони, загиблих або померлих у 
зв’язку з виконанням службових обов’язків, непрацездатним 
членам сімей, які перебували на їх утриманні, звільненим з 
військової служби особам, які стали інвалідами 

090204 1200000 1200000
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з них

оплата праці
комунальні 
послуги та 
енергоносії

оплата праці
комунальні 
послуги та 
енергоносії

капітальні 
видатки за 

рахунок 
коштів, що 

передаються 
із загального 

фонду до 
бюджету 
розвитку 

(спеціального 
фонду)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13(3+6)

Видатки спеціального фонду

розвитку

з них

Код тимчасової 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевих 
бюджетів

Найменування коду тимчасової класифікації 
видатків та кредитування місцевих бюджетів споживання Разом

Видатки загального фонду

бюджет 
розвитку

Всього

з них: з них:

Всього

під час проходження військової служби, батькам та членам 
сімей військовослужбовців, які загинули (померли) або 
пропали безвісти під час проходження військової служби, 
батькам та членам сімей осіб рядового і начальницького 
складу органів і підрозділів цивільного захисту, Державної 
служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, 
які загинули (померли), пропали безвісти або стали 
інвалідами при проходженні служби, суддям у відставці, на  
житлово-комунальні послуги

у тому числі: субвенція з державного бюджету 1200000 1200000

090207 Пільги громадянам, які постраждали 
внаслідок Чорнобильської катастрофи, 
дружинам (чоловікам) та опікунам (на час 
опікунства) дітей померлих громадян, смерть 
яких пов'язана з Чорнобильською 
катастрофою, на житлово-комунальні 
послуги

4884000 4884000

у тому числі: субвенція з державного бюджету 4884000 4884000
090208 Пільги громадянам, які постраждали 

внаслідок Чорнобильської катастрофи, 
дружинам (чоловікам) та опікунам (на час 
опікунства) дітей померлих громадян, смерть 
яких пов'язана з Чорнобильською 
катастрофою, на придбання твердого палива 

229591,93 229591,93

у тому числі: субвенція з державного бюджету 229591,93 229591,93
090209 Інші пільги громадянам, які постраждали 

внаслідок Чорнобильської катастрофи,  
дружинам (чоловікам) та та опікунам (на час 
опікунства) дітей  померлих громадян, 
смерть яких пов'язана з Чорнобильською 
катастрофою

337402,8 337402,8

у тому числі: субвенція з державного бюджету 337402,8 337402,8
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з них

оплата праці
комунальні 
послуги та 
енергоносії

оплата праці
комунальні 
послуги та 
енергоносії

капітальні 
видатки за 

рахунок 
коштів, що 

передаються 
із загального 

фонду до 
бюджету 
розвитку 

(спеціального 
фонду)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13(3+6)

Видатки спеціального фонду

розвитку

з них

Код тимчасової 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевих 
бюджетів

Найменування коду тимчасової класифікації 
видатків та кредитування місцевих бюджетів споживання Разом

Видатки загального фонду

бюджет 
розвитку

Всього

з них: з них:

Всього

090210 Пільги пенсіонерам з числа спеціалістів із захисту 
рослин, передбачені частиною четвертою статті 20 
Закону України "Про захист рослин", громадянам, 
передбачені пунктом "ї" частини першої статті 77 
Основ законодавства про охорону здоров'я, частиною 
четвертою статті 29 Основ законодавства про 
культуру, частиною другою статті 30 Закону України 
"Про бібліотеки та бібліотечну справу", абзацом 
першим частини четвертої статті 57 Закону України 
"Про освіту", на безоплатне користування житлом, 
опаленням та освітленням

1 1

у тому числі: субвенція з державного бюджету 1 1
090214 Пільги окремим категоріям громадян з 

послуг зв'язку
853766 853766

у тому числі: субвенція з державного бюджету 853766 853766
090215 Пільги багатодітним сім'ям на житлово-

комунальні послуги 
520000 520000

у тому числі: субвенція з державного бюджету 520000 520000
090216 Пільги багатодітним сім'ям на придбання 

твердого палива та скрапленого газу 
7005,4 7005,4

у тому числі: субвенція з державного бюджету 7005,4 7005,4
090302 Допомога у зв’язку з вагітністю і пологами 518200,98 518200,98

у тому числі: субвенція з державного бюджету 518200,98 518200,98

090303
Допомога на догляд за дитиною віком до 3 
років 

7048110,45 7048110,45

у тому числі: субвенція з державного бюджету 7048110,45 7048110,45

090304 Допомога при народженні дитини 21445927,4 21445927,4
у тому числі: субвенція з державного бюджету 21445927,4 21445927,4

090305
Допомога на дітей, над якими всановлено 
опіку чи піклування

2178374,2 2178374,2

у тому числі: субвенція з державного бюджету 2178374,2 2178374,2
090306 Допомога на дітей одиноким матерям 3945775,42 3945775,42

у тому числі: субвенція з державного бюджету 3945775,42 3945775,42
090307 Тимчасова державна допомога дітям 623492,3 623492,3

у тому числі: субвенція з державного бюджету 623492,3 623492,3
090308 Допомога при усиновленні дитини 35790,49 35790,49
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з них

оплата праці
комунальні 
послуги та 
енергоносії

оплата праці
комунальні 
послуги та 
енергоносії

капітальні 
видатки за 

рахунок 
коштів, що 

передаються 
із загального 

фонду до 
бюджету 
розвитку 

(спеціального 
фонду)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13(3+6)

Видатки спеціального фонду

розвитку

з них

Код тимчасової 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевих 
бюджетів

Найменування коду тимчасової класифікації 
видатків та кредитування місцевих бюджетів споживання Разом

Видатки загального фонду

бюджет 
розвитку

Всього

з них: з них:

Всього

у тому числі: субвенція з державного бюджету 35790,49 35790,49

090401
Державна соціальна допомога 
малозабезпеченим сім’ям

223674,65 223674,65

у тому числі: субвенція з державного бюджету 223674,65 223674,65
090405 Субсидії населенню для відшкодування 

витрат на оплату житлово-комунальних 
послуг

4291299 4291299

у тому числі: субвенція з державного бюджету 4291299 4291299
090406 Субсидії населенню для відшкодування 

витрат на придбання твердого та рідкого 
пічного побутового палива і срапленого газу

20800 20800

у тому числі: субвенція з державного бюджету 20800 20800
090412 Інші видатки на соціальний захист населення 200000

090414

Компенсація особам, які згідно із статтями 
43 та 48 Гірничого закону України мають 
право на безоплатне отримання вугілля на 
побутові потреби, але проживають у 
будинках, що мають центральне опалення

2100 2100

у тому числі: субвенція з державного бюджету 2100 2100

090700
Утримання закладів, що надають соціальні 
послуги дітям, які опинились в складних 
життєвих обставинах

2140602 855600 134736,63 107598 107598 107598 107598 2248200

091101
Утримання центрів соціальних служб для 
сім”ї, дітей та молоді

583350 361400 14920 102000 102000 102000 102000 685350

091102
Програми і заходи центрів соціальних служб 
для сім”ї, дітей та молоді

4500 4500

091204
Територіальні центри соціального 
обслуговування (надання соціальних послуг)

1666529 1213454,12 5356,93 523000 515000 113000 8000 8000 0 2189529
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з них

оплата праці
комунальні 
послуги та 
енергоносії

оплата праці
комунальні 
послуги та 
енергоносії

капітальні 
видатки за 
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(спеціального 
фонду)
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Найменування коду тимчасової класифікації 
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Видатки загального фонду

бюджет 
розвитку

Всього

з них: з них:

Всього

091205

Виплати грошової компенсації фізичним 
особам, які надають соціальні послуги 
громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-
інвалідам, хворим, які нездатні до 
самообслуговування і потребують сторонньої 
допомоги

460000 460000

091206
Центри соціальної реабілітації дітей-
інвалідів; центри професійної реабілітації 
інвалідів

289800 175325 27000 70000 70000 70000 0 359800

091207 Пільги, що надаються населенню (крім 
ветеранів війни і праці, військової служби, 
органів внутрішніх справ та громадян, які 
постраждали внаслідок Чорнобильської 
катастрофи) на оплату житлово-комунальних 
послуг та природного газу

433000 433000

091209 Фінансова підтримка  громадських 
організацій інвалідів і ветеранів

75000 75000

091214 Інші установи та заклади 89000 89000

091300
Державна соціальна допомога інвалідам з 
дитинства та дітям інвалідам

11143454,1 11143454,1

у тому числі: субвенція з державного бюджету 11143454,1 11143454,1
100000 Житлово-комунальне господарство 7920364 201120 1927391 1641359 690200 951158,6 951158,6 9561722,6

100102
Капітальний ремонт житлового фонду 
місцевих органів влади

225566 225566 225566 225566

100106
Капітальний ремонт житлового фонду 
об'єднань співвласників багатоквартирних 
будинків 

417688,6 417688,6 417688,6 417688,6

100203 Благоустрій міст, сіл, селищ 4836500 201120 1927391 307904 307904 307904 5144404

7



з них

оплата праці
комунальні 
послуги та 
енергоносії

оплата праці
комунальні 
послуги та 
енергоносії

капітальні 
видатки за 

рахунок 
коштів, що 

передаються 
із загального 

фонду до 
бюджету 
розвитку 

(спеціального 
фонду)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13(3+6)

Видатки спеціального фонду

розвитку

з них

Код тимчасової 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевих 
бюджетів

Найменування коду тимчасової класифікації 
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Всього

з них: з них:

Всього

100602

Погашення заборгованості з різниці в
тарифах на теплову енергію, послуги з
централізованого водопостачання та
водовідведення, що вироблялися,
транспортувалися та постачалися населенню,
яка виникла в зв`язку з невідповідністю
фактичної вартості теплової енергії та послуг
з централізованого водопостачання та
водовідведення тарифам, що
затверджувалися та/або погоджувалися
органами державної влади чи місцевого
самоврядування

3083864 690200 690200 3774064

у тому числі: субвенція з державного бюджету 3083864 690200 690200 3774064
110000  Культура і мистецтво 7051499 4567713 618906 389600 102400 6500 287200 244000 7441099
110103 Філармонії, музичні колективи і ансамблі та 

інші мистецькі заклади та заходи
30000 30000

110201 Бібліотеки 1912803 1282710 197593 135400 16800 118600 78400 2048203

110204
Палаци і будинки культури, клуби та інші 
заклади клубного типу

1486217 901860 265656 158600 85600 6500 73000 70000 1644817

110205 Школи естетичного виховання дітей 3128929 2192743 155657 88600 88600 88600 3217529
110502 Інші культурно-освітні заклади та заходи 493550 190400 7000 7000 7000 500550
120000  Засоби масової інформації 795000 0 0 0 0 795000
120201 Періодичні видання (газети та журнали) 5000 5000
120400 Інші засоби масової інформації 790000 0 0 0 0 790000
130000 Фізична культура і спорт 1873597,8 891538 410796,48 73000 25000 6300 48000 40500 1946597,8

130102
Проведення навчально-тренувальних зборів і 
змагань

145000 145000

130110 Фінансова підтримка спортивних споруд 359000 208488 75732 70500 22500 6300 48000 40500 429500

130107 Утримання та навчально-тренувальна робота 
дитячо-юнацьких спортивних шкіл

846797,82 481280 199634 2500 2500 849297,82

130115
Центри "Спорт для всіх" та заходи з фізичної 
культури

402800 201770 135430,48 402800
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Всього

з них: з них:

Всього

130201

Проведення навчально-тренувальних зборів і 
змагань (які проводяться громадськими 
організаціями фізкультурно-спортивної 
спрямованості)

120000 120000

150000 Будівництво 1559192,7 1559193 1559193 0 1559192,7
150101 Капітальні вкладення 1559192,7 1559192,7 1559192,7 1559192,7
170000 Транспорт, дорожнє господарство, зв’язок,  

телекомунікації та інформатика
2006992,2 2924590,4 946100 1978490 173129,4 4931582,6

170102
Компенсаційні виплати на пільговий проїзд
автомобільним транспортом окремим
категоріям громадян

1006992,2 1006992,2

у тому числі: субвенція з державного бюджету 1006992,2 1006992,2

170302
Компенсаційні виплати за пільговий проїзд
окремих категорій громадян на залізничному
транспорті

1000000 1000000

у тому числі: субвенція з державного бюджету 1000000 1000000
170703 Видатки на проведення робіт, пов’язаних із 

будівництвом, реконструкцією, ремонтом та 
утриманням автомобільних доріг

2924590,4 946100 1978490,4 173129,4 2924590,4

у тому числі: субвенція з державного бюджету 2137700 683100 1454600 2137700

180000 Інші послуги, пов’язані з економічною 
діяльністю

197642,19 1108920 1108920 1108920 19190 1306562,2

180109 Програма стабілізації та соціально-
економічного розвитку територій

174102,82 19190 19190 19190 19190 193292,82

180404 Підтримка малого і середнього 
підприємництва

23539,37 23539,37

180409

Внески органів влади Автономної 
республіки Крим та органів місцевого 
самоврядування у статутні капітали суб'єктів 
підприємницької діяльності

1089730 1089730 1089730 1089730

210000 Запобігання та ліквідація надзвичайних 
ситуацій та наслідків стихійного лиха

295500 188730 15860 0 0 0 0 295500
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210110 Заходи з організації рятування на водах 295500 188730 15860 0 0 0 295500
240000 Цільові фонди 1931218 753304 32000 1177914 1931218
240601 Охорона та раціональне використання 

природних ресурсів
894212 585212 309000 894212

240602 Утилізація відходів 409000 409000 409000
240604 Інша діяльність у сфері охорони 

навколишнього природного середовища
401150 40750 32000 360400 401150

240900

Цільві фонди, утворені Верховною Радою 
Автономної Республіки Крим, органами 
місцевого самоврядування і місцевими 
органами виконавчої влади

226856 127342 99514 226856

250000 Видатки, не віднесені до основних груп 370602,79 83040,19 34900 185000 156800 28200 183200 0 555602,79

250404 Інші видатки 370602,79 83040,19 34900 183200 155000 28200 183200 553803
250913 Витрати, пов'язані з наданням та 

обслуговуванням пільгових довгостроковмх 
кредитів, наданих громадянам на 
будівництво (реконструкцію) та придбання 
житла

1800 1800 1800

                                                                                                Разом видатків        211970191 81511306,48 16983691,11 36366142 8297504 431600 239700 28068638 25188463 19730193 248336333

250344

Субвенція з місцевого бюджету державному 
бюджету на виконання прграм соціально-
економічного та культурного розвитку 
регіонів

40000 40000

  Всього видатків  212010191 81511306,48 16983691,11 36366142 8297504 431600 239700 28068638 25188463 19730193 248376333

Секретар міської ради                                                                                              В.Ходаківський
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