Всього

Міський голова
2 000,00
20 388 675,77
2 859 910,00
320 000,00

1 281 836,00
150 000,00
500 000,00

20 388 675,77
2 859 910,00
320 000,00
500 000,00

500 000,00
573 000,00
2 000 000,00

з місцевого бюджету на виплату грошової компенсації за
належні для отримання жилі приміщення для сімей загиблих
осіб, визначених абзацами 5-8 пункту 1 статті 10 Закону
України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального
захисту", для осіб з інвалідністю І-ІІ групи, яка настала
внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання,
одержаних під час безпосередньої участі в
антитерористичній операції, забезпеченні її проведення,
визначених пунктами 11-14 частини другої статті 7 Закону
України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального
захисту", та які потребують поліпшення житлових умов за
рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

223 671 200,00
4 444 680,00

146 841 300,00
1 316 377,00

370 512 500,00
5 761 057,00

250 997 457,40

370 512 500,00
5 761 057,00

3719250 / 0180
3719270 / 0180

2 384 981,00
1 726 680,00
1 655 028,00
887 084,00

1 316 377,00
3 701 358,00
1 144 920,00

1 316 377,00
6 086 339,00
2 871 600,00
1 655 028,00

1 316 377,00
6 086 339,00
2 871 600,00

0,00

3719243/0180

887 084,00

3719242/0180

1 655 028,00

В. АТРОШЕНКО

887 084,00

0,00

3719770 / 0180

0

20 387 800,00

192 010,00

111 990,00
304 000,00

Інші субвенції, усього

Субвенції з
обласного бюджету
Субвенція
загального фонду
у рамках міської Програми шефської допомоги
військовим частинам Збройних Сил України,
Національної гвардії України та Державної
спеціальної служби транспорту
Міністерства інфраструктури України, які
розташовані на території м. Чернігова, на
2018 – 2019 роки, затвердженої рішенням
міської ради від 28.02.2018 № 28/VII-9, зі
змінами

Реверсна дотація

- поховання учасників бойових дій та осіб
з інвалідністю внаслідок війни

- пільгове медичне обслуговування осіб,
які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи

у тому числі:

400 000

20 387 800,00

588 810,00

396 800,00

411 990,00

887 084,00
300 000,00

887 084,00

696 800,00

3719242/0180

1 000 800,00

Субвенція з місцевого бюджету на виплату грошової
компенсації за належні для отримання жилі приміщення для
внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність,
суверенітет та територіальну цілісність України і брали
безпосередню участь в антитерористичній операції,
забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в
районах антитерористичної операції у період її проведення, у
здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і
оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської
Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх
здійснення, перебуваючи безпосереденьо в районах та у період
здійснення зазначених заходів, та визнані особами з
інвалідністю внаслідок війни III групи відповідно до пунктів 11
- 14 частини другої статті 7 або учасниками бойових дій
відповідно до пунктів 19 - 20 частини першої статті 6 Закону
України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального
захисту", та які потребують поліпшення житлових умов за
рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

Всього

з місцевого бюджету на проектні, будівельно-ремонтні
роботи, придбання житла та приміщень для розвитку
сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних,
та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених
батьківського піклування, осіб з їх числа за рахунок відповідної
субвенції з державного бюджету

з місцевого бюджету на виплату державної соціальної
допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування, 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», оплату послуг із здійснення
патронату над дитиною та виплату соціальної допомоги на
утримання дитини в сім'ї патронатного вихователя,
підтримку малих групових будинків за рахунок відповідної
субвенції з державного бюджету

Субвенція з місцевого бюджету на виплату грошової
компенсації за належні для отримання жилі приміщення для
внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність,
суверенітет та територіальну цілісність України і брали
безпосередню участь в антитерористичній операції,
забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в
районах антитерористичної операції у період її проведення, у
здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і
оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської
Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх
здійснення, перебуваючи безпосереденьо в районах та у період
здійснення зазначених заходів, та визнані особами з
інвалідністю внаслідок війни III групи відповідно до пунктів 11
- 14 частини другої статті 7 або учасниками бойових дій
відповідно до пунктів 19 - 20 частини першої статті 6 Закону
"Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального
України
з місцевого бюджету на виплату грошової компенсації за
належні для отримання жилі приміщення для сімей загиблих
учасників бойових дій на території інших держав, визначених
у абзаці першому пункту 1 статті 10 Закону України "Про
статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", для
осіб з інвалідністю I - II групи з числа учасників бойових дій на
території інших держав, які стали інвалідами внаслідок
поранення, контузії, каліцтва або захворювання, пов'язаних з
перебуванням у цих державах, визначених пунктом 7 частини
другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни,
гарантії їх соціального захисту", та які потребують
поліпшення житлових умов за рахунок відповідної субвенції з
державного бюджету

з місцевого бюджету на виплату допомоги сім`ям з дітьми,
малозабезпеченим сім`ям, особам, які не мають права на
пенсію, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю,
тимчасової державної допомоги дітям, тимчасової
державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла
загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну
виплату, допомоги по догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ
групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати
непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з
інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80річного віку за рахунок відповідної субвенції з державного
бюджету

Всього

у рамках Програми сприяння
збереженню і покращенню технічного
стану житлового фонду міста та його
безпечній експлуатації на 2017-2019
роки

з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій
населенню на придбання твердого та рідкого пічного
побутового палива і скрапленого газу за рахунок відповідної
субвенції з державного бюджету

250 997 457,40

3719241 / 0180

59 800,00

2 000 000,00

3719230 / 0180

168 600,00

97 159 405,19

3719220 /
0180

228 400,00

1 000 000,00

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

387 780 421,21

153 838 052,21

251 648 337,19

573 000,00

1 000 000,00
3719210 / 0180

304 000,00

9 194 675,00
573 000,00

639 428 758,40

3719150 / 0180

0,00

170 000,00

Капітальний ремонт будівлі
Деснянської районної у місті ради

Капітальний ремонт адмінбудівлі
Новозаводської районної у м.
Чернігові ради (вул. Івана Мазепи, 19)

Благоустрій міст, сіл, селищ

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

Забезпечення соціальними послугами за місцем
проживання громадян, які не здатні до
самообслуговування у зв'язку з похилим віком,
хворобою, інвалідністю

Соціальний захист та
соціальне забезпечення

Субвенція загального фонду:
Субвенція спеціального
фонду:

696 800,00

0,00

13 711 826,77

2 000,00
1 578 074,00

10 911 815,00

Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на здійснення програм соціального захисту за рахунок субвенцій з державного бюджету

1 000 800,00

Обласний бюджет
1 000,00
11 194 000,77

24 623 641,77

Дотації з місцевого бюджету іншим бюджетам

887 084,00

Разом по бюджетах
районів у
м.Чернігові
у рамках Програми для забезпечення виконання
рішень суду на 2018-2022 роки

Інші дотації
з місцевого бюджету

з них:

228 400,00

Державний бюджет
України
0,00

району

0,00

Новозаводського

37 201 372,00 43 516 421,77

Бюджет
1 000,00

з них:

638 112 381,40

25201000000

Бюджет
Деснянського району

24 623 641,77

25201040000

80 717 793,77

25201030000

0,00

Код бюджету
Назва місцевого бюджету
адміністративнотериторіальної одиниці

80 717 793,77

Додаток 5
до рішення міської ради
"Про міський бюджет на 2019 рік"
"29" листопада 2018 року № 36/VII - 33
у редакції рішення міської ради
"24" грудня 2019 року № 49/VII - 13

Міжбюджетні трансферти з міського бюджету міста Чернігова місцевим/державному бюджетам на 2019 рік
грн
Субвенція з
місцевого бюджету
державному
бюджету
у тому числі:

3719110 /
0180

3719800 /
0180

400 000

