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Додаток 2
до розпорядження голови районної у місті ради
від 06.03.2018 № 55-р

ІНФОРМАЦІЯ
про бюджет за бюджетними програмами
з деталізацією за кодами економічної класифікації видатків бюджету
Виконавчий комітет Соборної районної у місті Дніпрі ради
І найменування ииюнітго розпорядника коштів бюджету району у місті)

за 2017 рік
тис.грн
Загальний фонд
Код програмної класифікації видатків та
кредитування бюджету/код економічної
класифікації видатків бюджету або код
кредитування

Найменування згідно з програмною
класнфікцією видатків та кредитування
бюджету

1

2

Вндятки всього іа головним
розпорядником кош тів бюджету району у
місті
в тому числі за кодами економічної
класифікації видатків:
2110 Оплата праці
2120 Нарахування на оплату праці
2210 Предмети, матеріали, обладнання та
інвентар
2240 Оплата послуг (крім комунальних!
2271 Оплата теплопостачання
2272 Оплата водопостачання та
водовідведення
2273 Оплата електроенергії
2282 Окремі заходи по реалізації державних
(регіональних) програм, не віднесені до
заходів розвитку
2800 Інші поточні видатки
3110 Придбання обладнання і предметів
довгострокового користування
3132 Капітальний ремонт інших об'єктів
3142 Реконструкція та реставрація інших
об’єктів
2610 Субсидії та поточні трансферти
підприємствам (установам, організаціям)

0310170
бюджетної програми, в тому числі:

2 ПО Оплата праці
2120 Нарахування на оплату праці

Код

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

Спеціальний фонд

Разом

план на 2017 рік з
план на 2017 рік з
касове
план на 2017 рік з
касове виконання
касове виконання
урахуванням
урахуванням
урахуванням
виконання за
за 2017 рік
за 2017 рік
внесених змін
внесених змін
2017 рік
внесених змін
3

4

5

10 435,466

10 169,434

5 533,780
1 201,142

5 533,776
І 167,229

1 343,231

І 322,748

56,000

1 533,796
195,586

1 513,782
138,175

5,000

887,565

6
861,544

49,280

7

8

11 323,031

11 030,978

5 533,780
1 201,142

5 533,776
1 167,229

1 399,231

1 372,028

1 538,796
195,586

1 513,782
138,175

13,872

13,223

13,872

13,223

268,350

174,879

268,350

174,879

2,970

2,970

2,970

2,970

71,737

71,736

271,002

230,916

9 137,12

8 927,64

5 533,780
1 201,142

5 533.776
1 167,229

22,000

19,062

93,737

90,798

134,878

134,878

134,878

134,878

605,362

593,999

605.362

593,999

64,325

64,325

64,325

64,325

271,002

230,916

9 941,36

9 705,85

5 533,780
1 201,142

5 533,776
1 167,229

804,24

778,22

Примітка (деталізація напрямків витрат)

9

Оплата праці
Нарахування на фонд оплати праці - 22%, (інвалідів • 8,41 %)

І

«

Загальний фонд
Код програмної класифікації видатків та
кредитування бюджету/код економічної
класифікації видатків бюджету або код
кредитування

Найменування згідно з програмною
класифікцією видатків та кредитування
бюджету

1

2

Спеціальний фонд

Разом

касове
план на 2017 рік з
план на 2017рікз
план на 2017 рік з
касове виконання
касове виконання
урахуванням
виконання за
урахуванням
урахуванням
за 2017 рік
за 2017 рік
2017 рік
внесених змін
внесених змін
внесених змін

3

4

5

6

7

Примітка (деталізація напрямків витрат)

9

8

Маоки - 17.070 тис.гтш: пеоіопичні видання (підписка)- 2.550 тис. грн:
талони бензину - 165,459 тис. грн; канцелярські товари • 9,991 тис.грн; господарські товари,
обладнання -28,514 тис.грн; товари з символікою району (наклейки, папки, годинники,
флешки, книги, вітальні листівки, блокноти,брелки, ручки) -52,579 тис. грн, грати металеві 14,800 тис.грн, кондиціонери - 37,500 тис.грн; комутатор, тестер - 4,733 тис.грн;
прожектори - 6,528 тис.грн, стенд, банери "Соборний район" -15,500 тис. грн; принтери
термосублімаційні-14,136 тис.грн; лазерний дальномір - 4,728 тис. грн.; папки в твердому
перепл. "До підпису" - 6,381 тис. грн. С п е ц іа л ь н и й Ф он д керамічні обігрівачі -49,280 тис.
грн
З агал ьн ий Длнд

2210 Предмети, матеріали, обладнання та
інвентар

387,406

1 462,280

2240 Оплата послуг (крім комунальних)

380,469

1 445,178

56,000

49,280

5,000

443,406

1 467,280

429,749

1 445,178

Обслуговування внутрішнього зв'язку - 13,476 тис. грн; послуг інтернет - 7,188 тис. грн;
послуги охорони приміщення - 192,653 тис.грн; обслуговування програми "Бюджет міста" •
3.000 тис.грн; підключення на пульт протипожежного спостереження - 1,560 тис.грн; вивіз
сміття - 3,449 тис.грн; послуги зв’язку Укртелеком - 40,663 тис.грн; обслуговування ліфту 10,450 тис.грн; страхування автомобілів - 4,115 тис.грн; заправка тонерів, картриджів 13,400 тис.грн; ремонт автомобілів -81,638 тис.грн; технічне обслуговування апарату Коніка
Мінолта -13,749 тис.грн; технічна інветарізація будівлі виконкому (оновлення тех.паспорту)
34.000 тис.грн; товарознавчі експертизи - 21,360 тис.грн; встановлення світильників -9,886
тис.грн; поточний ремонт фо'с великої зали -132,221тис. грн; технічне обслуговування
пожежної сигналізації - 1,634 тис.грн; встановлення грат -14,800 тис.грн, інстументальний
контроль Газель - 0,357 тис.грн; обстеження будівлі - 28,000 тис.грн; встановлення
охоронної сигналізації -10,207 тис.грн; електрона система контролю-54,740 тис.грн;
встановлення кондиціонерів -24,975 тис.грн;

освітлення фасаду будівлі - 29,982 тис.грн; озеленення клумб - 22,360 тис.грн; дезинфекція
приміщень - 5,963 тис.грн; внутрішня система освітлення-145,696 тис.грн; встановлення
вікон -36,106 тис.грн; ремонт дверей (дотягувачів дверей)-! 1,878 тис. грн, встановлення
відеокамер, відеоспостереження -22,868 тис.грн; ремонт автоматики воріт-10,422 тис.грн;
поточний ремонт "стелн"(дошки пошани) -195,979 тис.грн; обслуговування бухгалтерських
програм -11,310 тис.грн; послуги хостінгу-2,250 тис.грн; додаткова електропроводка197,712 тис.грн; заміна вузла обліку тепла -26,800 тис.грн; технічне обслуговування КМА7,310 тис.грн
195,586

138,175

195,586

138,175

13,872

13,223

13,872

13,223

268,350

174,879

268,350

174,879

2282 Окремі заходи по реалізації державних
(регіональних) програм, не віднесені до
заходів розвитку

2,970

2,970

2,970

2,970

2800 Інші поточні видатки

71,737

2271 Оплата теплопостачання
2272 Оплата водопостачання та
водовідведення
2273 Оплата електроенергії

19,062

93,737

90,798

3110 Придбання обладнання і предметів
довгострокового користування

115,878

115,878

115,878

115,878

3132 Капітальний ремонт інших об'єктів

605,362

593,999

605,362

593,999

3 7 6 ,0 0 0

3 7 3 ,0 8 8

бюджетної програми, в тому числі:

1051 куб.м.*12,576 грн/м.куб.
89224 кВт* 1,96 грн/кВт

Навчання членів тендерного комітету

22,000

0314040

81,30 Гкал "'1699,62 грн/Гкал

на
К од В и д а т к и
днрж авннм и і

за х о д и ,

п ередбачен

м іс ц е в и м и

програм ам и

р о зв и т к у к у л ь т у р и і м и с т е ц т в а

3 7 6 ,0 0 0

71,736

3 7 3 ,0 8 8

З а г а л ь н и й «Ьонд С у д о в и й збіп - 7.841 тис. гон: вілоахування коштів Профспілковій
організації на культурно-масову роботу - 24,000 тис. грн; оплата пені, інфляціїї - 39,896 тис.
гон. С п е ц іа л ь н и й Дойд Земельний податок -19,062 тис.грн

Комп'ютер- 12,150 тис.грн; ноутбук - 16,999 тис.грн; кондиціонери - 14,540 тис.грн;
фотоапарат - 14,490 тис.грн; мінімийка • 7,999 тис.грн; лічильник тепла - 43,000 тис.грн;
світлодіодна вивіска - 6,700 тис. грн
Капітальний ремонт адміністративної будівлі за адресою: пл. Шевченка, 7, м. Дніпро •
581,144 тис.грн; технічний нагляд - 10,795 тис. грн; авторський нагляд - 2,060 тис.грн

«

І
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Загальний фонд
Код програмної класифікації видатків та
кредитування бюджету/код економічної
класифікації видатків бюджету або код
кредитування

Найменування згідно з програмною
класифікцією видатків та кредитування
бюджету

1

2

Разом

Спеціальний фонд

план на 2017 рік з
план на 2017 рік з
касове
план на 2017 рік з
касове виконання
касове виконання
виконання за
урахуванням
урахуванням
урахуванням
за 2017 рік
за 2017 рік
2017
рік
внесених змін
внесених змін
внесених змін

3

4

5

6

7

8

2210 Предмети, матеріали, обладнання та
інвентар

333,814

333,814

333,814

333,814

2240 Оплата послуг (крім комунальних)

42,186

39,274

42,186

39,274

103,660

102^35

103,660

102435

0315012
бюджетної програми, в тому числі:

Код

П роведення

Примітка (деталізація напрямків витрат)

9
Квіти (букети) - 46,250 тис. грн; медалі (відзнаки) в футлярах - 23,454 тис. грн; повітряні
кульки - 26,878 тис. грн; прапорці - 10,073 тис. грн; подарунковий набір - 0,500 тис. грн;
магніти - 3,213 тис. грн; подарункові ручки - 3,315 тис.грн; парасольки - 9,635 тис.грн;
термочашки - 4,930 тис. грн; пледи - 14,315 тис. грн; металеві значки - 9,660 тис. грн;
пам"ятні монети- 5,000 тис. грн; годинники - 5,000 тис. грн; футболки - 5,000 тис.грн; миячі
дитячі - 14,845 тис. грн; іграшки - 9,880 тис. грн; прапор - 4,800 тис. грн; канцелярські
набори-9,900 тис.грн; кубки -1,200 тис.грн; сувеніри- 3,000 тис.грн; наліпки "Соборний
район" -2,000 тнс.грн; медалі - 0,702 тис.грн; повітряні змії - 4,960 тис.грн; палатка - 19,200
тис.грн; рекламні зонти - 2,000 тис. грн; подарункові книги - 4,800 тис.грн; пляшки води 3,000 тис.грн; папір для брошур - 3,500 тис.грн; наручні годинники - 4,200 тис.грн; пакети
"Соборний район” - 3,420 тис.грн; блокноти - 4,984 тис.грн; набори чоловічі - 2,200
тис.грн.; пляшки води - 3,000 тис.грн
Транспортні послуги - 5,354 тис грн; послуги харчування учасників фестивалю(творчих
колективів) - 16,920 тис. грн; монтаж/демонтаж сцени - 2,000 тис. грн; оренда м"яких меблів
- 3,000 тис. грн; монтаж конструкцій сцени -2,000 тис.грн, послуги харчування
(підготування/роздача гарячих напоїв) -10,000 тис. грн

н а в ч а л ь н о -т р е н у в а л ь н и х

зб о р ів і з м а г а н ь з н ео л ім п ій с ь к н к в и д ів
спорту

2210 Предмети, матеріали, обладнання та
інвентар

2240 Оплата послуг (крім комунальних)
0313143
бюджетної програми, в тому числі:

Код

Ін ш і

заходи

п о л іт и к и

та

зак лади

м олодіж н о*

95,980

95,155

95,980

95,155

7,680

7,680

7,680

7,680

80,280

69,178

80,280

69,178

58,630

47,528

58,630

47,528

2240 Оплата послуг (крім комунальних)

21,650

21,650

21,650

21,650

467,401

465,782

486,401

484,782

Код
Ін ш і ви датк и

Медалі - 17,250 тис. гри; кубки -10,000 тис грн; килим для фітнесу - 0,600 тис. грн;
самбетки - 7,100 тис. грн; капи - 0,960 тис. грн; захист для ніг - 1,485 тис. грн; грамоти 0,480 тис. грн; шоломи боксерські - 1,050 тис. грн; рукавиці боксерські - 2,835 тис. грн;
іграшки м"які -7,500 тис. грн; ракетки для бадмінтону - 0,650 тис. грн; сітка футбольна 0,850 тис. грн; м"яч футбольний - 1,300 тис грн; манішка футбольна - 1,035 тис. грн;
статуетки - 1,200 тис. грн; комплект футбольної форми - 2,700 тис. грн; сітка для пляжного
волейболу - 3,080 тис. грн; розмітка для пляжного волейболу - 1,060 тис. грн; м'ячі - 7,200
тис. грн; свистки суддівські - 0,300 тис грн; рахункове табло - 0,920 тис. грн; сумка для
м"ячів - 0,990 тис. грн; насос ручний - 0,150 тис. грн; антени -0,700 тис.грн; чашки з
символікою району - 5,760 тис. грн, кій більярдний -3,900 тис. грн, солодкі подарунки •
14,100 тис. грн.
Послуги спортивних тренувань з плавання групам дітей пільгових категорій - 7,680 тис. грн

2210 Предмети, матеріали, обладнання та
інвентар

0310600
бюджетної програми, в тому числі:

І

19,000

19,000

Солодкі подарунки - 3,000 тис. грн; крейда для малювання -5,280 тис. грн; повітряні кульки
з символікою району -1,100 тис. грн; мильні бульбашки - 2,160 тис. грн;дипломи, подяки •
0,560 тис. грн; фотопапір - 0,950 тис. грн, фотобутафорія - 0,245 тис. грн; повітряні кульки 0,550 тис. грн; подарункові пакети - 0,450 тис. грн; брілки - 1,000 тис. грн; значки - 1,000
тис. грн; футболки - 12,000 тис. грн; блокноти - 7,500 тис. грн, дипломи - 0,300 тис. грн;
банери - 1,600 тис. грн; пляшки з водою - 0,600 тис. грн; пластикові стаканчики - 0,050 тис.
грн; статутетки з оніксу "Слон" - 5,300 тис.грн; страхувальні антанки - 0,801 тис. грн;
карабіни - 1.162 тис.грн; мотузки 1,603 тис. грн; спусковий пристрій - 0,317 тис. гри

Оренда світлового, звукового обладнання та забезпечення виконання послуг зі світла та
звукорежесерів - 21,650 тис. грн

І

Загальний фонд
Код програмної класифікації видатків та
кредитування бюджету/код економічної
класифікації видатків бюджету або код
кредитування

Найменування згідно з програмною
класифікцією видатків та кредитування
бюджету

1

2

2210 Предмети, матеріали, обладнання та
інвентар
3110 Придбання обладнання і предметів
довгострокового користування
0316310
Код
бюджетної програми, в тому числі:

Спеціальний фонд

план на 2017 рік з
план на 2017 рік з
касове
план на 2017 рік з
касове виконання
касове виконання
урахуванням
урахуванням
урахуванням
виконання за
за 2017 рік
за 2017 рік
внесених змін
внесених змін
внесених змін
2017 рік
3

4

467,401

Код

Реалізація заходів щодо інвестиційного
розвитку територій

2610 Субсидії та поточні трансферти
підприємствам (установам, організаціям)

Голова ради

Забезпечення
надійного
та
безперервного функціонування житлово
експлуатаційного господарства

271,002

271,002

5

6

465,782

3142 Реконструкція та реставрація інших
об'єктів

0316010
бюджетної програми, в тому числі:

Разом

/2 3 0 ,9 1 ^ .

і

230,316 У

7

8

467,401

465,782

19,000

19,000

19,000

19,000

64,325

64,325

64,325

64,325

64,325

64,325

64,325

64,325

271,002

230,916

271,002

230,916

іХ У .
А.С. Тімарсв
(ін іц іа л и т а п р ізв и щ е)

Завідувач відділу бухгалтерського обліку та
С.Л. Кірсанова_____________
(ін іц іа л и т а п р ізв и щ е)

Примітка (деталізація напрямків витрат)

9
Пожежні рукава - 26,964 тис.грн; колонка пожежна - 6,999 тис. грн; карабін пожежний 4,800 тис. грн; бронежилета - 183,600 тис. грн; бензиновий генератор - 5,399 тис. грн; газові
балончики - 4,320 тис. грн; портативні радіостанції - 115,000 тис. грн; поясне спорядження 116,100 тис. грн; бензопила - 2,600 тис. грн
Компресор - 9,000 тис. грн; мотопомпа - 10,000 тис. грн

Виготовлення проектної документації на реконструкцію існуючої системи теплопостачання
з встановленням транспортабельної блочної котельні на покрівлі адміністративної будівлі за
адресою: пл. Шевченка, 7, м. Дніпро (проектування та реконструкція)

Фінансування обласного конкурсу мікропроектів з енергоефектавності та енергозбереження
серед органів самоорганізації населення ОСББ (субвенція з міського бюджету)

