25201030000

Бюджет
Деснянського району
33 386 400
11 182 781
8 707 161
1 647 300
150 000
1 000 000
684 752 800
485 418 200
36 300
198 495 400
802 900
519 800

379 200 140 600

25201040000

Бюджет Новозаводського
району
28 149 050
9 340 190
7 734 942
1 177 439
130 000
1 000 000
523 575 700
369 237 900
104 700
153 677 700
555 400
372 000

Код бюджету
Назва місцевого бюджету
адміністративно-територіальної
одиниці

Всього

Міський голова
61 535 450
20 522 971
16 442 103
2 824 739

з них:
з них:

280 000

Державний бюджет України

2 000 000
1 208 328 500

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 80-річного віку за
рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

3719210 / 0180
3719220 /
0180
3719230 / 0180
3719250 / 0180

854 656 100
141 000
352 173 100

В. А. Атрошенко

296 500

25201000000

Разом по бюджетах
районів у м.Чернігові
61 535 450
20 522 971
16 442 103
2 824 739
280 000
2 000 000
1 208 328 500
854 656 100
141 000
352 173 100
1 358 300

1 358 300

891 800

891 800

3719770 / 0180

675 700 216 100

0

675 700 216 100

Реверсна дотація

- поховання учасників бойових дій та осіб з
інвалідністю внаслідок війни

Субвенція загального фонду:

- пільгове медичне обслуговування осіб, які
постраждали внаслідок Чорнобильської
катастрофи

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

Інші субвенції, усього

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 за рахунок
відповідної субвенції з державного бюджету

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

3719150 / 0180

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, вивезення побутового
сміття та рідких нечистот за рахунок відповідної
субвенції з державного бюджету

Дотації з місцевого бюджету іншим бюджетам

Всього

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

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

Інші дотації з місцевого бюджету

Додаток 5

до рішення міської ради
"Про міський бюджет на 2018 рік"
"30" листопада 2017 року № 25/VII - 30
у редакції рішення міської ради
"21" грудня 2017 року № 26/VII - 15

Міжбюджетні трансферти з міського бюджету міста Чернігова місцевим/державному бюджетам на 2018 рік
Субвенції з обласного
бюджету
Субвенція загального
фонду на:

грн

у тому числі:

3719110 /
0180

75 500

0,00

639 400

639 400

