
Додаток 4 
до рішення 22 сесії 
районної ради шостого скликання
21.12.2012 № 238

ПОКАЗНИКИ
міжбюджетних трансфертів між районним бюджетом 

та іншими бюджетами на 2013 рік 
_________________________________________________________грн

Код
бюджету

Назва адміністративно- 
територіальної одиниці

Міжбюджетні трансферти

РАЗОМ

загальний фонд спеціаль
ний фонд

дотація вирівнювання

додатко
ва

дотація
на

вирівню
вання

фінансо
вої

забезпе
ченості

місцевих
бюджетів

субвенція
на

утримання 
об' єктів 

спільного 
користува

ння чи 
ліквідацію 
негативних 
наслідків 

діяльності 
об'єктів 

спільного 
користува

ння

субвенція
на

проведен
ня 

видатків 
місцевих 

бюджетів, 
що 

врахову
ються при 
визначен
ні обсягу 
міжбюд- 
жетних 

трансфер
тів

субвенція 
з держав

ного 
бюджету 
місцевим 
бюджетам 

на 
будівни

цтво, 
реконст
рукцію, 

ремонт та 
утримання 

вулиць і 
доріг 

комуналь
ної влас

ності у 
населених 
пунктах

сума

щоден
ний

норматив
відраху

вань

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Бериславська 
міська рада 1028020 1,08% 11220 389934 1429174
Козацька 
селищна рада 1407740 1,48% 7761 122674 1538175
Бургунська 
сільська рада 468930 0,49% 7331 15835 492096
Веселівська 
сільська рада 643630 0,68% 2368 52152 698150
Високівська 
сільська рада 493830 0,52% 13229 20702 527761
Зміївська 
сільська рада 976550 1,03% 8711 53683 1038944
Качкарівська 
сільська рада 453770 0,48% 15987 33782 503539
Кіровська 
сільська рада 544710 0,57% 19059 22845 586614
Червономаяцька 
сільська рада 814280 0,86% 9624 38888 862792
Львівська 
сільська рада 689090 0,72% 5438 36276 730804
Максимо-Горьківська 
сільська рада 246690 0,26% 14156 8542 269388



2
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Милівська 
сільська рада 620470 0,65% 17706 24661 662837
Новобериславська 
сільська рада 477020 0,50% 5408 15606 498034
Новокаїрська 
сільська рада 487700 0,51% 6901 22896 517497
Новорайська 
сільська рада 256950 0,27% 13450 47472 317872
Ольгівська 
сільська рада 467810 0,49% 3224 34589 505623
Одрадокам’янська 
сільська рада 907020 0,95% 5121 73992 986133
Раківська 
сільська рада 397630 0,42% 15107 13991 426728
Томаринська 
сільська рада 269790 0,28% 13019 11590 294399
Тягинська 
сільська рада 666160 0,70% 8017 26015 700192
Шляхівська 
сільська рада 346640 0,36% 9012 27437 383089
Степнянська 
сільська рада 303040 0,32% 13802 14337 331179
Урожайненська 
сільська рада 301620 0,32% 14202 7801 323623
Разом по 
бюджетах міста 
районного 
значення, 
селища та сіл

13269090 13,94% 239853 1115700 14624643

Районний бюджет 65984510 69,30% 814647 227710 67026867
Разом по 
місцевих 
бюджетах району

79253600 1054500 227710 1115700 81651510

Обласний бюджет 86300 86300
ВСЬОГО 79253600 1054500 86300 227710 1115700 81737810

Керуючий справами 
виконавчого апарату районної ради Л.В. Рак



Додаток 5 
до рішення 22 сесії 
районної ради шостого скликання
21.12.2012 № 238

ПОВЕРНЕННЯ КРЕДИТІВ 
до районного бюджету та надання кредитів з районного бюджету на 2013 рік 
_____________________________ _______________________________ _________________________ грн

Код
відомчої Надання кредитів Повернення кредитів Кредитування -  всього
класиці-

кації
видатків
місцевих

бюд
жетів

Назва головного 
розпорядника коштів спеціальний фонд спеціальний фонд спеціальний фонд

Код
тимча
сової 

класиці- 
кації 

видатків 
та креди
тування 
місцевих 

бюд
жетів

Найменування коду 
тимчасової класифікації 
видатків та кредитування 

місцевих бюджетів

загальний
фонд

всього
у т.ч.

бюджет
розвитку

РАЗОМ загальний
фонд

всього
у т.ч.

бюджет
розвитку

РАЗОМ загальний
фонд

всього
у т.ч.

бюджет
розвитку

РАЗОМ

03 Районна державна 
адміністрація 70000 70000 -70000 -70000 0 0

250911

Надання державного 
пільгового кредиту 
індивідуальним 
сільським 
забудовникам

70000 70000 70000 70000

250912

Повернення коштів, 
наданих для креди
тування індивідуаль
них сільських 
забудовників

-70000 -70000 -70000 -70000

Всього 70000 70000 -70000 -70000 0 0

Керуючий справами
виконавчого апарату районної ради Л.В. Рак



Додаток 6 
до рішення 22 сесії 
районної ради шостого скликання
21.12.2012 № 238

ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ 
районного бюджету на 2013 рік
_____________________________________________________________________грн

Код Назва Загальний фонд Спеціальний фонд РАЗОМразом у т.ч. бюджет розвитку

208400

Кошти, що пере
даються із загального 
фонду бюджету до 
бюджету розвитку 
(спеціального фонду)

-1497200 1497200 1497200 0

Всього за типом 
кредитора -1497200 1497200 1497200 0

602400

Кошти, що пере
даються із загального 
фонду бюджету до 
бюджету розвитку 
(спеціального фонду)

-1497200 1497200 1497200 0

Всього за типом 
боргового зобов’язання -1497200 1497200 1497200 0

Керуючий справами 
виконавчого апарату районної ради Л.В. Рак



Додаток 7 
до рішення 22 сесії 
районної ради шостого скликання
21.12.2012 № 238

ПЕРЕЛІК ОБ’ЄКТІВ, 
видатки на які у 2013 році будуть проводитись за рахунок коштів бюджету розвитку

грн
Код типової 

відомчої 
класифікації 

видатків 
місцевих 
бюджетів

Назва головного розпорядника коштів

Назва об’єктів відповідно до проектно- 
кошторисної документації; тощо

Загальний обсяг 
фінансування 
будівництва

Відсоток 
завершеності 
будівництва 
об’єктів на 

майбутні роки

Всього видатків на 
завершення 
будівництва 
об’єктів на 

майбутні роки

Разом видатків 
на поточний 

рік
Код 

тимчасової 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевих 
бюджетів

Найменування коду тимчасової 
класифікації видатків та кредитування 

місцевих бюджетів

1 2 3 4 5 6 7

10
Відділ освіти, молоді та спорту 
районної державної 
адміністрації

58200 58200

070401
Позашкільні заклади освіти, 
заходи із позашкільної роботи з 
дітьми

Проведення капітального ремонту 
станції юних техніків 58200 58200

24 Відділ культури районної 
державної адміністрації 55000 55000

110202 Музеї і виставки Придбання комп’ютерної техніки 
для районного історичного музею 5000 5000

110205 Школи естетичного виховання 
дітей

Проведення капітального ремонту 
дитячої музичної школи 
в м. Бериславі

50000 50000



2
1 2 3 4 5 6 7

03 Районна державна 
адміністрація 1384000 1384000

150101 Капітальні вкладення
Будівництво блочних газових 
котелень для опалення бюджетних 
установ міста Берислава

895000 895000

150101 Капітальні вкладення
Виготовлення проектно- 
кошторисної документації на 
будівництво міжселищного 
газопроводу до села Томарине

46000 46000

150101 Капітальні вкладення

Виготовлення проектно- 
кошторисної документації на 
будівництво міжселищного 
газопроводу до сіл Новорайськ та 
Червоний Маяк

100000 100000

150101 Капітальні вкладення

Співфінансування на виконання 
Угоди між Кабінетом Міністрів 
України та Херсонською 
обласною радою на відновлення 
зрошувальної мережі 
(виготовлення проектно- 
кошторисної документації)

100000 100000

150101 Капітальні вкладення

Співфінансування на виконання 
спільного проекту ЄС та програми 
розвитку ООН в Україні 
“Місцевий розвиток орієнтований 
на громаду”

145000 145000

150122 Інвестиційні проекти

Виготовлення проектно- 
кошторисної документації на 
реконструкцію газової котельні 
центральної районної лікарні в 
місті Берислав

98000 98000

РАЗОМ 1497200 1497200

Керуючий справами
виконавчого апарату районної ради Л.В. Рак



Додаток 8 
до рішення 22 сесії 
районної ради шостого скликання
21.12.2012 № 238

ПЕРЕЛІК
районних галузевих програм, які фінансуватимуться за рахунок коштів районного бюджету у 2013 році 
______________________ ________________________________________ ___________________________________ грн

Код типової 
відомчої 

класифікації 
видатків 
місцевих 
бюджетів

Назва головного розпорядника коштів Загальний фонд Спеціальний фонд

РАЗОМКод 
тимчасової 

класифікації 
видатків та 
кредитуван
ня місцевих 
бюджетів

Найменування коду тимчасової 
класифікації видатків та кредитування 

місцевих бюджетів найменування програми сума найменування програми сума

1 2 3 4 5 6 7

10
Відділ освіти, молоді та спорту 
районної державної 
адміністрації

200000 58200 258200

070401
Позашкільні заклади освіти, 
заходи із позашкільної роботи з 
дітьми

Програма економічного, 
соціального та культурного 
розвитку району на 2013 рік

58200 58200

091108

Заходи з оздоровлення та 
відпочинку дітей, крім заходів з 
оздоровлення дітей, що 
здійснюються за рахунок коштів 
на оздоровлення громадян, які 
постраждали внаслідок 
Чорнобильської катастрофи

Районна програма оздоровлення 
та відпочинку дітей влітку 
2011-2015 років

200000 200000



2
1 2 3 4 5 6 7

15
Управління соціального 
захисту населення районної 
державної адміністрації

255095 255095

090412 Інші видатки на соціальний 
захист населення

Програма економічного, 
соціального та культурного 
розвитку району на 2013 рік

50000 50000

090416 Інші видатки на соціальний 
захист ветеранів війни та праці

Програма поліпшення 
життєзабезпечення, реабілітації, 
соціального захисту людей 
похилого віку та інвалідів 
на 2010-2014 роки

11100 11100

091205

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

Програма поліпшення 
життєзабезпечення, реабілітації, 
соціального захисту людей 
похилого віку та інвалідів 
на 2010-2014 роки

42595 42595

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 і природного газу

Програма поліпшення 
життєзабезпечення, реабілітації, 
соціального захисту людей 
похилого віку та інвалідів 
на 2010-2014 роки

35400 35400

091209 Фінансова підтримка 
громадських організацій

Програма поліпшення 
життєзабезпечення, реабілітації, 
соціального захисту людей 
похилого віку та інвалідів 
на 2010-2014 роки

16000 16000

091209 Фінансова підтримка 
громадських організацій

Програма поліпшення 
життєзабезпечення, реабілітації, 
соціального захисту людей 
похилого віку та інвалідів 
на 2010-2014 роки

70000 70000



3
1 2 3 4 5 6 7

091209 Фінансова підтримка 
громадських організацій

Програма поліпшення 
життєзабезпечення, реабілітації, 
соціального захисту людей 
похилого віку та інвалідів 
на 2010-2014 роки

10000 10000

091209 Фінансова підтримка 
громадських організацій

Програма поліпшення 
життєзабезпечення, реабілітації, 
соціального захисту людей 
похилого віку та інвалідів 
на 2010-2014 роки

20000 20000

24 Відділ культури районної 
державної адміністрації 50000 50000

110205 Школи естетичного виховання 
дітей

Програма економічного, 
соціального та культурного 
розвитку району на 2013 рік

50000 50005

03 Районна державна 
адміністрація 268200 1454000 1722200

090802 Інші програми соціального 
захисту неповнолітніх

програма «Діти Херсонщини» 
на 2011-2016 роки 5000 5000

120201 Періодичні видання (газети та 
журнали)

Програма розвитку місцевих 
засобів масової інформації 
в районі на період 
до 2011-2015 роки

100000 100000

150101 Капітальні вкладення
Програма економічного, 
соціального та культурного 
розвитку району на 2013 рік

1040000 1040000

150101 Капітальні вкладення
Програма економічного, 
соціального та культурного 
розвитку району на 2013 рік

46000 46000

150101 Капітальні вкладення
Програма економічного, 
соціального та культурного 
розвитку району на 2013 рік

100000 100000

150101 Капітальні вкладення
Програма економічного, 
соціального та культурного 
розвитку району на 2013 рік

100000 100000



4
1 2 3 4 5 6 7

150122 Інвестиційні проекти
Програма економічного, 
соціального та культурного 
розвитку району на 2013 рік

98000 98000

180404 Підтримка малого і середнього 
підприємництва

Програма розвитку малого 
підприємництва у 
Бериславському районі 
на 2011-2015 роки

40000 40000

250404 Інші видатки Програма «Призовна дільниця» 13200 13200

250404 Інші видатки Програма розвитку Трудового 
архіву 100000 100000

250911
Надання державного пільгового 
кредиту індивідуальним 
сільським забудовникам

Районна програма 
індивідуального житлового 
будівництва на селі та 
поліпшення житлових умов 
сільського населення 
«Власний дім»

70000 70000

РАЗОМ 713295 1562200 2275495

Керуючий справами 
виконавчого апарату районної ради Л.В. Рак



Додаток 1
до рішення_____сесії
районної ради шостого скликання 
_______________________ № __

доходи
районного бюджету на 2013 рік

грн

Код
Найменування доходів згідно з бюджетною 

класифікацією
Загальний

фонд

Спеціальний фонд

Всього
разом

утому
числі

бюджет
розвитку

10000000 Податкові надходження 15903200 0 0 15903200

11000000
Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення 
ринкової вартості 15903200 0 0 15903200

11010000 Податок на доходи фізичних осіб 15903200 0 0 15903200
11010100 Податок на доходи найманих працівників 14198200 14198200

11010200
Податок на доходи фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності і 
незалежної професійної діяльності 255000 255000

11010400
Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із 
доходів платника податку інших ніж заробітна плата 1000000 1000000

11010500
Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за 
результатами річного декларування 450000 450000

20000000 Неподаткові надходження 56100 1597440 0 1653540

22000000
Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної 
господарської діяльності 56100 0 0 56100

22010000 Плата за ліцензії 15000 0 0 15000

22010300
Реєстраційний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб та 
фізичних осіб-підприємців 15000 15000

22080000
Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим 
комплексом та іншим державним майном 41100 0 0 41100

22080400
Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим 
комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності

41100 41100

25000000 Власні надходження бюджетних установ 0 1597440 0 1597440

25010000
Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами 
згідно із законодавством 0 1597440 0 1597440

25010100
Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх 
основною діяльністю 1241393 1241393

25010200 Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності 208700 208700

25010300 Плата за оренду майна бюджетних установ 141347 141347

25010400
Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку 
майна (крім нерухомого майна) 6000 6000

Разом доходів 15959300 1597440 0 17556740
40000000 Офіційні трансферти 147091110 1115700 0 148206810
41020000 Дотації 80308100 0 0 80308100
41020100 Дотації вирівнювання з державного бюджету місцевим бюджетам 79253600 79253600

41020600
Додаткова дотація з державного бюджету на вирівнювання фінансової 
забезпеченості місцевих бюджетів 1054500 1054500

41030000 Субвенції 66783010 1115700 0 67898710

41030600

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги 
сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям- 
інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям

55694500 55694500

41030800

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 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), вивезення побутового сміття 
та рідких нечистот

3435400 3435400



Код Найменування доходів згідно з бюджетною 
класифікацією

Загальний
фонд

Спеціальний фонд

Всього
разом

утому
числі

бюджет
розвитку

41030900

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг з 

послуг зв'язку та інших передбачених законодавством пільг, в тому числі 

компенсації втрати частини доходів у зв'язку з відміною податку з власників 

транспортних засобів та відповідним збільшенням ставок акцизного податку з 

пального для фізичних осіб (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, 

оплату електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові потреби, 

твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, 

водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і 

споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких 

нечистот) та компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян

2544500 2544500

41031000

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та 
житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного 
побутового палива і скрапленого газу

1938900 1938900

41034400

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, 
реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у 
населених пунктах

1115700 1115700

41035200
Субвенція на проведення видатків місцевих бюджетів, що враховуються при 
визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів 1767210 1767210

41035800

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 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"

1402500 1402500

Всього доходів районного бюджету 163050410 2713140 0 165763550

Керуючий справами 
виконавчого апарату районної ради Л.В. Рак


