
                                                                        
                                                                                                                                                    

 Богодухівська  районна  рада 
Харківської області 

ХХУІ позачергова  сесія VІІ скликання 
 

Рішення 
 
     Від  22 грудня  2017 року                                                №57 -VІІ 
 
Про районний бюджет 
на 2018 рік 
  

Відповідно до пунктів 1, 2 статті 77 Бюджетного кодексу України,    
статті 43 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні ” районна 
рада      

В И Р І Ш И Л А: 
1. Визначити на 2018 рік: 
-  доходи районного бюджету у сумі 333568,3 тис. грн., в тому числі 

доходи загального фонду районного бюджету  330617,9 тис. грн., доходи 
спеціального фонду районного бюджету 2950,4 тис. грн. згідно з додатком №1 
до цього рішення; 

-  видатки районного бюджету у сумі 333568,3 тис. грн., в тому числі 
видатки загального фонду районного бюджету  330617,9 тис. грн., видатки 
спеціального фонду районного бюджету 2950,4 тис. гривень. 

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів 
районного бюджету на 2018 рік у розрізі відповідальних виконавців за 
бюджетними програмами, у тому числі по загальному фонду 14478,2 тис. грн.. 
та по спеціальному фонду 2950,4 тис. грн. згідно з додатком 2 до цього 
рішення. 

3. Визначити оборотний залишок бюджетних коштів районного 
бюджету  у сумі 6612,4 тис. грн.  

4 Затвердити на 2018 рік  міжбюджетні трансферти з районного бюджету 
згідно з додатком №3 до цього рішення. 

5. Затвердити  на 2018 рік  резервний  фонд районного бюджету у сумі 
3306,2 тис. грн. 

6. Затвердити перелік захищених статей  видатків загального фонду 
районного бюджету на 2018 рік за їх економічною  структурою: 
            оплата праці працівників бюджетних установ; 
            нарахування на заробітну плату; 
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             придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів; 
             забезпечення продуктами харчування; 
            оплата комунальних послуг та енергоносіїв; 
            поточні трансферти  населенню; 
            поточні трансферти місцевим бюджетам. 
            7. Затвердити в складі видатків районного бюджету кошти на 
реалізацію окремих місцевих (регіональних) програм у сумі 763,3 тис. грн. 
згідно з додатком №4 до цього рішення. 

    8. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати 
право фінансовому управлінню районної державної адміністрації отримувати у 
порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України в органах Державної 
казначейської служби України у Харківській області: 

- позики на покриття тимчасових касових розривів районного бюджету, 
пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах 
поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського 
рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими 
коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного 
періоду. 

      9. Розпорядникам коштів районного бюджету забезпечити в 
першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників 
бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов 
оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення 
розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, 
водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються 
бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у 
натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів 
відповідних бюджетних асигнувань (додаток 5).  
            10. Показник  обсягу  субвенції  на  дошкільну  освіту  для  бюджетів 
місцевого самоврядування визначається згідно з додатком 6 до цього рішення. 
            11. Показник обсягу субвенції із районного бюджету на утримання 
клубних закладів для бюджетів місцевого самоврядування визначається згідно 
з додатком 7 до цього рішення. 

    12. Установити, що у загальному фонді районного бюджету на 2018 рік 
до доходів належать надходження, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу 
України. 

13. Установити, що джерелами формування спеціального фонду районного 
бюджету України на 2018 рік у частині доходів є надходження, визначені       
ст. 69-1 Бюджетного кодексу України, а саме власні надходження бюджетних 
установ. 

14. Дозволити  фінансовому управлінню районної державної адміністрації 
здійснювати на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних  коштів 
районного бюджету на депозитних рахунках, згідно діючого законодавства. 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2456-17
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2456-17
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2456-17
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15. Дозволити фінансовому управлінню районної державної адміністрації 
в процесі виконання районного бюджету здійснювати перерозподіл видатків за 
функціональною класифікацією по видатках на субвенції із обласного бюджету 
за рахунок субвенцій із державного бюджету по трансфертах населенню 
(пільги, субсидії, дитячі), виходячи із їх щомісячного фактичного нарахування 
в межах загального обсягу відповідних видатків з подальшим затвердженням 
на черговій сесії районної ради.  

16. Надати право Богодухівській районній державній адміністрації  
проводити розподіл та перерозподіл обсягів трансфертів із державного 
бюджету місцевим бюджетам району  у період між сесіями Богодухівської 
районної ради, за умови погодження з постійною комісією районної ради з 
питань бюджету, з наступним внесенням змін до рішення про районний 
бюджет. 

17. Установити, що розпорядники коштів районного бюджету беруть 
бюджетні зобов’язання та здійснюють платежі за загальним фондом бюджету 
тільки в межах бюджетних асигнувань, встановлених кошторисами, 
враховуючи необхідність виконання бюджетних зобов’язань минулих років, 
узятих на облік органами Державної казначейської служби України. 

Зобов’язання, взяті розпорядниками бюджетних коштів без відповідних 
бюджетних асигнувань або з перевищень повноважень, встановлених рішенням 
Богодухівської районної ради про районний бюджет, не вважаються 
бюджетними зобов’язаннями і не підлягають оплаті за рахунок бюджетних 
коштів. Взяття таких зобов’язань є порушенням бюджетного законодавства. 
Витрати бюджету на покриття таких зобов’язань не здійснюються. 

За наявності просроченої кредиторської заборгованості із заробітної 
плати, а також за спожиті комунальні послуги та енергоносії розпорядники 
бюджетних коштів у межах бюджетних асигнувань за загальним фондом не 
беруть бюджетні зобов’язання та не здійснюють платежі по інших заходах, 
пов’язаних з функціонуванням бюджетних установ (крім захищених видатків 
бюджету), до погашення такої заборгованості. 

18. Установити, що керівники бюджетних установ утримують 
чисельність працівників та здійснюють фактичні видатки на заробітну плату, 
включаючи видатки на премії та інші види заохочень чи винагород, 
матеріальну допомогу, лише в межах фонду заробітної плати, затвердженого 
для бюджетних установ у кошторисах. 

19. Установити, що комунальні унітарні підприємства та їх об’єднання  
сплачують до загального фонду районного бюджету частину чистого прибутку 
(доходу) відповідно до Порядку і нормативу, які встановлені  рішенням 
районної ради XVIІ сесії VІ скликання від 07 червня 2012 року № 260-VІ. 

Частина  чистого прибутку (доходу) сплачується до районного бюджету 
наростаючим підсумком щоквартальної фінансово-господарської діяльності у 
2017 році. 

Комунальні унітарні підприємства  подають Розрахунок частини  чистого 
прибутку (доходу) разом з фінансовою звітністю, складеною відповідно до 
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Положень (стандартів) бухгалтерського обліку, до органів державної 
податкової служби у строки, передбачені для подання декларації з податку на 
прибуток. 

20. Надати згоду Департаменту фінансів Харківської обласної державної 
адміністрації на  централізоване перерахування в  2018 році субвенцій на 
надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, 
природного газу, послуг тепло-, водопостачання та водовідведення, квартирної 
плати ( утримання будинків і споруд та при будинкових територій), вивезенню 
побутового сміття та рідких нечистот. 

21. Нерозподілені видатки районного бюджету в сумі 27677,1 тис. грн. 
розподілити на наступних сесіях районної ради. 

22. Додатки № 1-7 до цього рішення є його невід’ємною частиною. 
23. Контроль за виконанням цього рішення покласти на  комісію з питань 

бюджету районної ради (Л. Іванова).  
 
Голова районної ради                                                 С. Панов  
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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
ДО РАЙОННОГО БЮДЖЕТУ   

НА 2018 РІК 
В основу розрахунків доходів загального фонду районного бюджету на 2018 

рік покладено основні прогнозні показники економічного і соціального розвитку 
району, основні завдання бюджетної політики та з урахуванням вимог чинного 
Бюджетного та Податкового кодексів України, положень програми діяльності 
Кабінету Міністрів України, проекту Основних напрямів бюджетної політики на 
2018-2020 роки, схваленого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 
14.06.2017 № 411-р, Стратегії реформування системи управління державними 
фінансами на 2017-2020 роки, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів 
України від 08.02.2017 № 142-р. 

При прогнозуванні дохідної частини районного бюджету було враховано: 
 - статистичні показники, які використовуються при розрахунку прогнозних 
надходжень податків та зборів, зокрема за 2016 рік, очікувані макропоказники на 
2017 рік та прогнозні на 2018-2020 роки; 
 - зміни податкового законодавства щодо індексації ставок, виражених у 
абсолютних значеннях; 
 - фактичне виконання дохідної частини бюджету за результатами 2014 - 
2016 років та 11 місяців 2017року. 

Прогнозні показники дохідної частини загального фонду районного 
бюджету (без трансфертів) на 2018 рік обраховані у сумі 76160,6 тис. грн., що на 
2120,3 тис. грн. більше очікуваних надходжень у 2017 році. 

Основним джерелом надходжень загального фонду є податок на доходи 
фізичних осіб, що становить 99,9% від прогнозного показника доходів  
загального фонду. 

Відповідно до норм Податкового кодексу основним показником для 
розрахунку прогнозних надходжень податку на доходи фізичних осіб виступає 
показник витрат на оплату праці (ВОП), який включає в себе: 

- фонд оплати праці найманих працівників та грошового забезпечення 
військовослужбовців (ФОП); 
- допомога по тимчасовій непрацездатності, що виплачується за рахунок 
фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування; 
- винагорода за цивільно-правовими договорами. 

 Розрахунок прогнозу надходжень податку на доходи фізичних осіб на 2018 
рік розрахований із урахуванням прогнозного обсягу фонду оплати праці, рівня 
середньої заробітної плати, а також бази та ставок оподаткування доходів 
фізичних осіб, передбачених нормами Податкового кодексу, враховуючи останні 
законодавчі зміни. 

Основні чинники, які вплинуть на надходження податку на доходи фізичних 
осіб: 
 - застосування єдиної ставки (18%) оподаткування доходів фізичних осіб 
(крім доходів у вигляді дивідендів по акціях та корпоративних правах, 
нарахованих резидентами - платниками податку на прибуток підприємств, які 
оподатковуються за ставкою 5%); 
 - підвищення мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму; 
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Надходження від орендної плати за користування майном комунальної 
власності заплановано в сумі 72,0 тис. грн. (2017 рік – 118,5 тис. грн.,), інші 
надходження – 10,0 тис. грн. (2017 рік –  24,4 тис. грн.). 

Розрахунки проводилися, виходячи з динаміки фактичних надходжень за 
попередні роки та прогнозних показників, наданих підприємствами комунальної 
власності. 

Спеціальний фонд 
Відповідно до Бюджетного кодексу України спеціальний фонд районного 

бюджету сформовано в сумі 2950,4 тис. грн. за рахунок власних надходжень 
бюджетних установ (плата за послуги, що надаються бюджетними установами -
1545,5 тис. грн., інші джерела власних надходжень бюджетних установ  – 1404,9 
тис. грн.). 

Трансферти з Державного бюджету України 
 У цілому обсяг міжбюджетних трансфертів, що надаються з державного 

бюджету районному, передбачено у сумі 92837,2 тис. грн., у тому числі: 
 - базова дотація – 7723,6 тис. грн.;   
- освітня субвенція – 55866,5 тис. грн.; 
- медична субвенція – 29247,1 тис. грн. 
Із обласного бюджету районному за рахунок відповідної додаткової дотації  

з державного бюджету надається дотація на здійснення переданих з державного 
бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я в обсязі 
18997,6 тис. грн. 

Із обласного бюджету районному за рахунок відповідної субвенції з 
державного бюджету надаються субвенції 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 І групи, а також за 
особою, яка досягла 80-річного віку – 60859,675 тис. грн.; 

- 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 –
71911,404 тис. грн.; 

- надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та 
рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу – 4357,773 тис. грн.; 

-  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 – 
1691,803 тис. грн.; 
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- здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров'я за рахунок коштів 
медичної субвенції – на відшкодування вартості препаратів інсуліну та 
десмопресину під час забезпечення хворих на цукровий та нецукровий діабет – 
жителів відповідних адміністративно-територіальних одиниць через аптечні 
підприємства всіх форм власності – 643,344 тис. грн.; 

- відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих 
захворювань – 909,360 тис. грн. 

Із обласного бюджету районному надається субвенція на  проведення 
санаторно-курортного лікування інвалідів загального захворювання, інвалідів з 
дитинства, ветеранів війни та осіб, на яких поширюється дія Законів України 
«Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» та «Про жертви 
нацистських переслідувань», у санаторно-курортних закладах місцевої 
кліматичної зони (комплексна Програма соціального захисту населення 
Харківської області на 2016-2020 роки) – 52,5 тис. грн.; 

- інші субвенції з міського, селищних та сільських бюджетів 
передбачаються в обсязі  – 2196,677 тис. грн. 

Загальна сума прогнозних надходжень дохідної частини районного 
бюджету з урахуванням міжбюджетних трансфертів складе в 2018 році 
333568,3 тис. грн. 

 
 

Видатки районного бюджету на 2018 рік 
 

Для забезпечення принципу збалансованості, видатки районного бюджету 
на 2018 рік прогнозуються в загальній сумі 333568,3 тис. грн., з них по 
загальному фонду 330617,9 тис. грн. і по спеціальному – 2950,4 тис. грн. 
         У проекті районного бюджету на 2018 рік враховано рішення Уряду  щодо 
встановлення  мінімальної  заробітної плати  з 1 січня у розмірі 3723 гривень на 
місяць та посадового окладу працівника І тарифного розряду ЄТС –1762 гривні. 

Обсяг освітньої субвенції розраховано на основі нової формули, виходячи з 
розрахункової кількості ставок педагогічних працівників, визначеної на підставі 
навчального навантаження та нормативної наповнюваності класів, а також 
середньої заробітної плати вчителя в умовах 2018 року. 

В обсязі медичної субвенції враховано видатки на надання вторинної, 
третинної та екстреної медичної допомоги населенню та не враховано видатки на 
надання первинної медичної допомоги, які за пропозицією Міністерства охорони 
здоров’я України в рамках заходів реформи фінансування системи охорони 
здоров’я виділено в окрему бюджетну програму. Але при цьому на       І півріччя 
передбачаються цільові видатки на надання первинної медичної допомоги в 
обсязі 5287,6 тис. грн. 

Для забезпечення фінансування переданих районному бюджету видатків з 
утримання закладів освіти та охорони здоров’я у обласному бюджеті за рахунок 
відповідної дотації із державного бюджету передбачено додаткову дотацію, яка 
спрямовується на видатки навчальних закладів (крім видатків на оплату праці з 
нарахуваннями педагогічних працівників), та видатки закладів охорони здоров’я з 
оплати комунальних послуг і енергоносіїв.  

Також на 2018 рік пролонговано дію пункту 20 розділу ІУ «Прикінцеві та 
перехідні положення» Бюджетного кодексу України щодо надання права 
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здійснювати утримання дошкільних навчальних закладів та закладів культури з 
бюджетів сіл, селищ, міст районного значення з метою сприяння добровільному 
об’єднанню територіальних громад. 

 
Органи місцевого самоврядування 

Видатки на утримання районної ради на 2018 рік виділені відповідно 
наданому розрахунку в сумі 2072,4 тис. грн.  

 
Освіта 

По галузі «Освіта» з районного бюджету будуть утримуватись 23 установи, 
в т.ч.: опорний заклад – КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «БОГОДУХІВСЬКА 
ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ №2» БОГОДУХІВСЬКОЇ 
РАЙОННОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ та функціонування 3 філій, 
Богодухівська гімназія №1; Богодухівський ліцей №3, 11 загальноосвітніх шкіл; 5 
НВК, центр дитячої та юнацької творчості; методкабінет, централізована 
бухгалтерія та господарча група. 

У проекті районного бюджету на 2018 рік видатки на галузь „Освіта” 
передбачені в сумі 90929,8 тис. грн., в тому числі по загальному фонду –      
89176,1 тис. грн. , з них обсяг освітньої субвенції складає 55866,5 тис. грн., який 
спрямовується виключно на оплату праці з нарахуваннями педагогічних 
працівників загальноосвітніх навчальних закладів, додаткова дотація –    16099,7 
тис. грн., субвенція із місцевих бюджетів району на харчування учнів 
загальноосвітніх навчальних закладів - 1687,3 тис. грн., харчування учнів у 
пришкільних оздоровчих таборах –119,9 тис. грн., інше призначення субвенцій -
50,5 тис. грн., власний ресурс –  15352,2 тис. грн., по спеціальному фонду – 1753,7 
тис. грн. 

В розрахунках врахована мінімальна заробітна плата у місячному розмірі 
3723 грн. з 1 січня та розмір І тарифного розряду -1762 гривень. Надбавка за 
престижність праці обрахована у розмірі 10%, грошова винагорода – 10%. 

При внесенні змін до районного  бюджету протягом 2018 року галузь буде 
забезпечена достатнім фінансуванням. 

Крім того, за рахунок субвенції з обласного бюджету передбачені видатки 
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 в сумі   1691,803 тис. грн. В 
ході виконання бюджету уточнення проводиться під фактичне нарахування і 
заборгованість по даних виплатах не допускається. 

Головним розпорядником коштів по галузі „Освіта” визначений відділ 
освіти райдержадміністрації, за виключенням видатків 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 
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сім’ї патронатного вихователя, де розпорядник коштів - управління соціального 
захисту населення райдержадміністрації. 

 
Охорона здоров’я 

У проекті районного бюджету на 2018 рік видатки на утримання двох 
установ галузі „Охорона здоров’я” передбачені в сумі 39503,7 тис. грн., в тому 
числі по загальному фонду –38949,0 тис. грн., в тому числі за рахунок медичної 
субвенції із державного бюджету  29247,1 тис. грн., додаткової дотації –        
2897,9 тис. грн., власного ресурсу – 6736,0 тис. грн. та цільової субвенції із 
Шарівського селищного бюджету в сумі 50,0 тис. грн., Губарівського сільського 
бюджету -18,0 тис. грн., по спеціальному фонду –     554,7 тис. грн. 

З районного бюджету будуть утримуватись КУОЗ Богодухівська центральна  
районна лікарня та КЗОЗ «Центр первинної медико-санітарної допомоги 
Богодухівського району». 

Видатки на утримання районної лікарні передбачені в сумі 32889,1 тис. грн., 
в т. ч. по загальному фонду 32334,4 тис. грн., в тому числі  за рахунок медичної 
субвенції  23959,5 тис. грн., додаткової дотації – 2393,9 тис. грн.. власного 
ресурсу – 5931,0 тис. грн., цільової субвенції із Шарівського селищного бюджету 
– 50,0 тис. грн.. та спеціальному – 554,7 тис. грн. 

В рамках заходів реформи фінансування системи охорони здоров’я на 
надання первинної медичної допомоги видатки передбачаються лише на            І 
півріччя 2018 року, в тому числі цільові видатки із державного бюджету в сумі  
5287,6 тис. грн., обсяг додаткової дотації -504 тис. грн., власний ресурс – 805,0 
тис. грн. цільова субвенція із Губарівського сільського бюджету -18,0 тис, всього -
6614,6 тис. грн. 

При внесенні змін до районного бюджету в частині міжбюджетних 
трансфертів із державного бюджету та вжитті заходів щодо економії 
розпорядниками коштів мінімальна потреба галузі в 2018 році буде забезпечена. 

 Крім того, із обласного бюджету за рахунок медичної субвенції із 
державного бюджету району передбачається субвенція на відшкодування вартості 
препаратів інсуліну та десмопресину під час забезпечення хворих на цукровий    
та   нецукровий    діабет  -  жителів   відповідних   адміністративно-
територіальних одиниць через аптечні підприємства всіх форм власності в сумі 
643,344 тис. грн. та субвенція на відшкодування вартості лікарських засобів для 
лікування окремих захворювань - 909,360 тис. грн.  

Головним розпорядником коштів по галузі «Охорона здоров’я» визначена 
Богодухівська районна державна адміністрація. 

                                                               
 

 
Соціальний захист та соціальне забезпечення   

До складу видатків на соціальний захист населення включаються наступні 

витрати бюджету: 

 - пільги та житлові субсидії населенню на покриття витрат по оплаті 
житлово-комунальних послуг – 71911,404 тис. грн.; 

 - пільги та житлові субсидії населенню на придбання палива і скрапленого 
газу – 4357,773 тис. грн.; 
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-  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 І групи, а також за 
особою, яка досягла 80-річного віку – 60859,675 тис. грн.; 

- державна соціальна допомога 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", оплата послуг 
із здійснення патронату над дитиною та виплата соціальної допомоги на 
утримання дитини в сім'ї патронатного вихователя – 1691,803 тис. грн.; 

- проведення санаторно-курортного лікування інвалідів загального 
захворювання, інвалідів з дитинства, ветеранів війни та осіб, на яких 
поширюється дія Законів України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх 
соціального захисту» та «Про жертви нацистських переслідувань», у санаторно-
курортних закладах місцевої кліматичної зони (комплексна Програма соціального 
захисту населення Харківської області на 2016-2020 роки) –       52,5 тис. грн.; 

- компенсаційні виплати - 433,3 тис. грн. ; 
- утримання територіального центру – 6473,9 тис. грн. (загальний фонд – 

6216,1 тис. грн., спеціальний фонд – 221,8 тис. грн.); 
- утримання РЦСССДМ – 304,4 тис. грн., в тому числі за рахунок цільової 

субвенції із Шарівського селищного бюджету – 31,0 тис. грн. та Сіннянського 
сільського бюджету - 31,0 тис. грн. ; 

- молодіжні програми –69,7 тис. грн.;  
- фінансова підтримка районної ради ветеранів – 129,0 тис. грн.;  
- пільги інвалідам по зору – 20,0 тис. грн.: 
- матеріальна допомога громадянам, що перебувають у скрутному 

матеріальному становищі в сумі 200,0 тис. грн., 
- стипендії кращим учням – 110,4 тис. грн.. 
 

Культура і мистецтво 
На розгляд сесії районної ради виноситься пропозиція затвердити обсяг 

видатків на галузь по загальному фонду районного бюджету в сумі  9046,9 тис. 
грн. та по спеціальному фонду – 420,2 тис. грн. 

За рахунок коштів, передбачених по галузі, у 2018 році будуть 
утримуватись районний будинок культури, централізована бібліотечна система, 
музей, музична школа ім. Борисова та централізована бухгалтерія. 

 Головним розпорядником коштів по галузі „Культура та мистецтво” 
визначено сектор культури районної державної адміністрації. 
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Фізична культура і спорт 
У проекті районного бюджету на 2018 рік видатки на галузь „Фізична 

культура і спорт” передбачені в сумі 1150,0 тис. грн.. 
За рахунок асигнувань галузі будуть фінансуватись дитячо-юнацька 

спортивна школа – 1119,3 тис. грн.,  здійснюватись заходи по фізичній культурі і 
спорту – 30,7 тис. грн. 

                                                                                        
Резервний фонд 

Відповідно до Бюджетного кодексу України пропонується передбачити 
видатки на створення резервного фонду районного бюджету в сумі 3306,2 тис. 
грн.   

Трансферти бюджетам місцевого самоврядування  
 

У загальному фонді районного бюджету передбачена інша субвенція 
бюджетам    місцевого   самоврядування в сумі 11122,5 тис. грн., в тому числі  на  
дошкільну  освіту в  обсязі 9523,2 тис. грн. та утримання клубних закладів -1599,3 
тис. грн., яка визначена за формульною методикою розрахунку.   

                             
Спеціальний фонд районного бюджету. 

Спеціальний фонд районного бюджету визначено в сумі 2950,4 тис. грн., в 
тому числі за рахунок надходжень від плати за послуги, що надаються 
бюджетними установами – 1545,5 тис. грн., та інших джерел власних надходжень 
бюджетних установ – 1404,9 тис. грн. 
 
 
 
Начальник фінансового управління                                          О.Ф. Ковальов  



грн

Всього  в т.ч. бюджет 
розвитку

10000000 ПОДАТКОВІ НАДХОДЖЕННЯ 76 078 600 76 078 600
11000000 Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості 76 078 600 76 078 600
11010000 Податок та збір на доходи фізичних осіб 76 078 600 76 078 600

11010100
Податок на доходи фізичних осіб,що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді 
заробітної плати 58 106 100 58 106 100

11010200
Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагородта інших виплат, одержаних 
військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами 1 207 500 1 207 500

11010400
Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж 
заробітна плата 15 100 000 15 100 000

11010500 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування 1 665 000 1 665 000

11010900 Податок на доходи фізичних осіб із суми пенсійних виплат або щомісячного довічного грошового утримання, що 
оподатковуються відповідно до підпункту 164.2.19 пункту 164.2 статті 164 Податкового кодексу

11020000 Податок на прибуток підприємств
11020200 Податок на прибуток підприємств і організацій, що належить до комунальної власності
20000000 НЕПОДАТКОВІ НАДХОДЖЕННЯ 82 000 82 000
21000000 Доходи від власності та підприємницької діяльності

21010300
Частина чистого прибутку (доходу)  комунальних унітарних підприємств  та їх об`єднань, що вилучається до 
місцевого бюджету

22000000 Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційного та побічного продажу 72 000 72 000
22080000 Плата за оренду цілісних майнових комплексів та іншого державного майна 72 000 72 000
22080400 Плата за оренду майнових комплексів та іншого майна, що знаходяться у комунальній власності 72 000 72 000
24000000 Інші неподаткові надходження 10 000 10 000
24060300 Інші надходження 10 000 10 000
25000000 Власні надходження бюджетних установ 5 900 800 2 950 400 2 950 400
25010000 Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством 3 091 000 1 545 500 1 545 500
25020000 Інші джерела власних надходжень бюджетних установ 2 809 800 1 404 900 1 404 900

РАЗОМ ДОХОДІВ 79 111 000 76 160 600 2 950 400
40000000 ОФІЦІЙНІ ТРАНСФЕРТИ 254 457 336 254 457 336
41000000 Від органів державного управління 254 457 336 254 457 336
41020000 Дотації 26 721 200 26 721 200
41020100 Базова дотація 7 723 600 7 723 600

41020600
Дотація з обласного бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів 
освіти та охорони здоровя за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету 18 997 600 18 997 600

41030000 Субвенції 227 736 136 227 736 136

  (ХХУІ позачергова сесія VIІ 

Спеціальний фонд
Код Найменування  згідно із класифікацією доходів бюджету Загальний 

фондВсього

Доходи районного бюджету на 2018 рік

 від 22 грудня 2017 року №  -VIІ  

Додат ок № 1
до рішення районної ради     



Всього  в т.ч. бюджет 
розвитку

Спеціальний фонд
Код Найменування  згідно із класифікацією доходів бюджету Загальний 

фондВсього

Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 225 486 959 225 486 959
в тому числі на:

41030600

виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової 
державної допомоги дітям та допомоги по догляду за інвалідами I чи II групи внаслідок психічного розладу 60 859 675 60 859 675

41030800

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

71 911 404 71 911 404

41031000
надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і 
скрапленого газу 4 357 773 4 357 773

41033900 Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 55 866 500 55 866 500
41034200 Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 29 247 100 29 247 100

41034200
Медична субвенція із обласного бюджету на відшкодування вартості препаратів інсуліну та десмопресину під час 
забезпечення хворих на цукровий та нецукровий діабет  - за рахунок медичної субвенції з державного бюджету 643 344 643 344

41033600
Медична субвенція із обласного бюджету на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих 
захворювань  - за рахунок медичної субвенції з державного бюджету 909 360 909 360

41035800

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 сімї патронатного вихователя

1 691 803 1 691 803

41053900

Інша субвенція (із обласного бюджету) на проведення санаторно-курортного лікування інвалідів загального 
захворювання, інвалідів з дитинства, ветеранів війни та осіб, на яких поширюється дія Законів України "Про 
статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" та "Про жертви нацистських переслідувань", у санаторно-
курортних закладах місцевої кліматичної зони (комплексна Програма соціальнго захисту населення Харківської 
області на 2016-2020 роки)

52 500 52 500

41053900
Інша субвенція (із Богодухівського міського бюджету на харчування учнів 1-4 класів без пільгової категорії- 300,0 
тис.грн.) 300 000 300 000

41053900

Інша субвенція (із Гутянського селищного бюджету на оплату харчування дітей 1-4 класів без пільгового 
контингенту Гутянської ЗОШ І-ІІІ ступенів -148,920 тис. грн. та функціонування оздоровчого табору при Гутянській 
ЗОШ І-ІІІ ступенів - 10,5 тис. грн., забезпечення діяльності КУ "Об'єднаний Трудовий архів Богодухівського 
району"-33,0 тис.грн.)

192 420 192 420

41053900

Інша субвенція (із Шарівського селищного бюджету для забезпечення харчування дітей 1-4 класів без пільгового 
контингенту Шарівської ЗОШ -112,2 тис. грн., харчування учнів в пришкільному оздоровчому таборі - 23,52 тис. 
грн., утримання фахівця із соціальної роботи - 31,0 тис. грн., забезпечення діяльності КУ Богодухівської районної 

235 420 235 420

41053900

Інша субвенція (із Вінницько-Іванівського сільського бюджету на забезпечення харчування учнів 1-4 класів, які 
проживають на території Вінницько-Іванівської сільської ради, а навчаються в КЗ "Богодухівська ЗОШ І-ІІІ 
ступенів №2" в сумі 8,16 тис. грн.,Богодухівському ліцеї №3 - 16,32 тис. грн., забезпечення діяльності КУ 
Богодухівської районної ради "Об'єднаний Трудовий архів Богодухівського району" - 7,9 тис. грн.)

32 380 32 380
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Спеціальний фонд
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41053900

Інша субвенція( із Губарівського сільського бюджету на забезпечення харчування дітей 1-4 класів без пільгового 
контингенту Губарівського НВК -128,52 тис. грн., придбання посуду, кухонного інвентарю, електромясорубки в 
НВК- 23,167 тис. грн., придбання в Губарівську АСМ будматеріалів -15,0 тис. грн., медичних халатів -2,0 тис. грн., 
канцтоварів-0,7 тис.грн., госпінвентрарю-0,3 тис. грн., забезпечення діяльності КУ Богодухівської райради 
"Об'єднаний Трудовий архів Богодухівського району"-10,0 тис.грн.) 

179 687 179 687

41053900

Інша субвенція( із Дмитрівського сільського бюджету для забезпечення харчування учнів 1-4 класів без пільгового 
контингенту та харчування в пришкільного оздоровчому таборі Матвіївської ЗОШ І-ІІ ст. - 21,99 тис. грн., оплату за 
послуги мережі "Інтернет" в Матвіївській ЗОШ І-ІІ ст. 3,0 тис. грн.) 

24 990 24 990

41053900

Інша субвенція( із Забродівського сільського бюджету на забезпечення харчування учнів 1-4 класів (без 
пільгового контингенту) та функціонування пришкільного табору Забродівської ЗОШ І-ІІ ст. -75,66 тис. грн,. 
Забезпечення діяльності КУ Бог.р/р "Об'єднаний Трудовий архів Богодухівського району"- 10,8 тис. грн.) 

86 460 86 460

41053900

Інша субвенція( із Зарябинського сільського бюджету для забезпечення харчування учнів 1-4 класів без 
пільгового контингенту, які проживають на території сільської ради, а навчаються в Богодухівському ліцеї №3 в 
сумі 26,52 тис. грн., забезпечення діяоьності КУ Богодухівської районної ради "Об'єднаний Трудовий архів 
Богодухівського району" -9,3 тис. грн.) 

35 820 35 820

41053900

Інша субвенція (із Івано-Шийчинського сільського бюджету на харчування учнів 1-4 класів без пільгового 
контингенту  та харчування учнів в пришкільному таборі -93,06 тис. грн.) 93 060 93 060

41053900

Інша субвенція (із Кленівського сільського бюджету на забезпечення харчування дітей 1-4 класів без пільгового 
контингенту- 65,28 тис. грн., 5-11 класів пільгового контингенту Кленівського НВК -14,28 тис. грн.,харчування учнів 
у пришкільному таборі-10,5 тис.грн., забезпечення діяльності КУ Богодухівської районної ради "Об'єднаний 
Трудовий архів Богодухівського району- 20,5 тис. грн.)

110 560 110 560

41053900

Інша субвенція (із Крисинського сільського бюджету на  харчування дітей 1-4 класів Крисинського НВК-134,7 тис. 
грн, Максимівської ЗОШ -49,0 тис. грн та Богодухівського ліцею №3 - 4,1 тис. грн.) 187 800 187 800

41053900

Інша субвенція (із Купєваського сільського бюджету на забезпечення харчування дітей 1-10 класів без пільгового 
контингенту-16,4 тис. грн., забезпечення діяльності КУ Богодухівської районної ради "Об'єднаний Трудовий архів 
Богодухівського району- 5,4 тис. грн.)

21 800 21 800

41053900

Інша субвенція (із Павлівського сільського бюджету на забезпечення харчування дітей Павлівської ЗОШ І-ІІ ст. в 
пришкільному оздоровчому таборі та харчування учнів 1-4 класів без пільгового контингенту, які навчаються у 
Кручанській ЗОШ І-ІІ ст.,Павлівській ЗОШ І-ІІ ст., КЗ "Богодухівська загальноосвітня школа І-ІІІ ст.№2, 
Богодухівському ліцеї №3 - 119,730 тис. грн.)

119 730 119 730

41053900
Інша субвенція (із Петропавлівського сільського бюджету для забезпечення харчування учнів 1-4 класів без 
пільгового контингенту-55,08 тис. грн., харчування дітей дошкільної ланки та пільгової категорії -24,3 тис. грн.) 79 380 79 380

41053900

Інша субвенція (із Сазоно-Баланівського сільського бюджету на забезпечення харчування учнів 1-4 класів без 
пільгового контингенту та харчування учнів в пришкільному оздоровчому таборі -99,3 тис. грн., забезпечення 
діяльності КУ Богодухівської районної ради "Об'єднаний Трудовий архів Богодухівського району- 24,4 тис. грн.)

123 700 123 700
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41053900

Інша субвенція (Із Сухининського сільського бюджету для забезпечення харчування дітей 1-4 класів без 
пільгового контингенту, які проживають на території громади та навчаютьсч у КЗ Богодухівська ЗОШ №2 І-ІІІ ст. та 
Вікторівській філії КЗ Богодухівська ЗОШ №2 І-ІІІст. - 32,34 тис. грн., на харчування у пришкільному таборі 
Вікторівської філії КЗ Богодухівська ЗОШ №2 І-ІІІст.-3,78 тис.грн., забезпечення діяльності КУ Богодухівської р/р 
"Об'єднаний Трудовий архів Богодухівського району- 18,3 тис. грн)

50 640 50 640

41053900

Інша субвенція (із Степнянського сільського бюджету районному для забезпечення харчування учнів 1-4 класів 
без пільгового контингенту, які проживають на території сільської ради- 8,16 тис. грн., забезпечення діяльності КУ 
Богодухівської районної ради "Об'єднаний Трудовий архів Богодухівського району- 11,2 тис. грн)

19 360 19 360

41053900

Інша субвенція (із Сіннянського сільського бюджету районному для забезпечення харчування учнів 1-4 класів без 
пільгового контингенту, які проживають на території сільської ради, а навчаються в Забродівській ЗОШ І-ІІ ст. в 
сумі - 18,36 тис. грн., Братеницькій ЗОШ І-ІІ ступенів - 12,24 тис. грн., ліцеї №3- 10,2 тис. грн., Івано-Шийчинському 
НВК- 10,2 тис. грн. забезпечення діяльності КУ Богодухівської районної ради "Об'єднаний Трудовий архів 
Богодухівського району- 15,1 тис. грн., утримання 0,5 ставки фахівця із соціальної роботи РЦСССДМ -31,0 тис. 
грн )

97 100 97 100

41053900

Інша субвенція (із Ульянівського сільського бюджету районному на утримання КУ Богодухівської районної ради 
"Об'єднаний Трудовий архів Богодухівського району- 19,0 тис. грн., харчування учнів 1-4 класів без пільгової 
категорії , в пришкільному таборі -  )

142 000 142 000

41053900

Інша субвенція (із Хрущово-Микитівського сільського бюджету районному на харчування учнів 1-4 класів без 
пільгового контингенту, які навчаються в Хрущово-Микитівській філії КЗ "Богодухівська ЗОШ І-ІІІ ступенів №2" - 
30,5 тис. грн.)

30 500 30 500

41053900

Інша субвенція (із Вікторівського сільського бюджету  районному для забезпечення харчування учнів 1-4 класів та 
харчування в пришкільному оздоровчому таборі -28,470 тис.грн., забезпечення діяльності КУ Богодухівської 
районної ради "Об'єднаний Трудовий архів Богодухівського району- 5,4 тис. грн)

33 870 33 870

ВСЬОГО ДОХОДІВ 333 568 336 330 617 936 2 950 400

                     Заступник голови районної ради Р.І. Ярошенко



Додаток №3
до рішення районної ради
від 22 грудня 2017 р. №-УІІ
(ХХУІ позачергова сесія УІІ скликання)
"Про районний бюджет на 2018 рік"

20304301000 м. Богодухів 6956200 45400
20304401000 Гутянський 614100 189800
20304402000 Шарівський 379600 155100
20304501000 Вінницькоіванівський 31800
20304502000 Губарівський 85300
20304503000 Дмитрівський 156300 67400
20304504000 Забродянський 80600
20304505000 Зарябинський 37800
20304506000 Іваношийчинський 88200
20304507000 Кленівський
20304508000 Крисянський 137200
20304509000 Куп”єваський 23300
20304510000 Олександрівський 32100
20304511000 Павлівський 223300 120100
20304512000 Петропавлівський 42400
20304513000 Полковомикитівський 357300 63400
20304514000 Сазанобаланівський 390800 76800
20304515000 Сіннянський 59600
20304516000 Сухинянський 223300 53500
20304517000 Степнянський 33100
20304518000 Ульянівський 222300 107800
20304519000 Хрущовомикитівський 40500
20304520000 Вікторівський 28100

Всього 9523200 1599300

 Міжбюджетні трансферти з  районного бюджету місцевим 
/державному бюджетам на  2018 рік

 Субвенції  з районного бюджету

Заступник голови районної ради                                                      Р.І.Ярошенко                               

Код бюджету
Назва місцевого бюджету 

адміністративно-
територіальної одиниці

утримання клубних 
закладів дошкільну освіту

Субвенція загального фонду на:



0100000
Богодухівська районна рада (головний 
розпорядник) 209000 209000

0110000
Богодухівська районна рада (відповідальний 
виконавець)

0117420 7420 490 Програма стабілізації та соціально-економічного 
розвитку територій 209000 209000

0100000
Богодухівська районна рада  (головний 
розпорядник)

0110000
Богодухівська районна рада (відповідальний 
виконавець)

0118600 8600 0133
Інші видатки (сплата членських внесків до Асоціації 
органів місцевого самоврядування Харківської 
області)

1000000
Відділ освіти районної державної 
адміністрації (головний розпорядник коштів) 205 331 205 331

1010000
Відділ освіти районної державної 
адміністрації (відповідальний виконавець)

Код програмної  
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевих бюджетів

Програма підтримки розвитку 
архівної справи у 
Богодухівському районі на 2016-
2018 роки

Разом 
загальний та 
спеціальний 

фонди

Перелік місцевих/регіональних програм, які фінансуються за рахунок коштів районного бюджету у 2017 році 

Код 
ТПКВКМБ/ТК

ВКБМС

Код 
ФКВКБ

Найменування згідно з типовою відомчою 
тимчасовою класифікацією видатків та 

кредитування місцевого бюджету Найменування місцевої (регіональної) 
програми

Програма розвитку місцевого 
самоврядування в 

Богодухівському районі на 2017 
рік

Спеціальни
й фонд

Додаток №4
до рішення районної ради

(ХХУ  сесія УІІ скликання)
від 08 грудня 2017 року №570-VIІ   

Загальний 
фонд

Районна програма оздоровлення 
і відпочинку дітей 

Богодухівського району на 2016-
2020 роки



Код програмної  
класифікації 

і   
 

 

Разом 
загальний та 

 

Код 
ТПКВКМБ/ТК Код 

Найменування згідно з типовою відомчою 
тимчасовою класифікацією видатків та 

кредитування місцевого бюджету Найменування місцевої (регіональної) Спеціальни
 

Загальний 

1011020 1020 0921

Надання загальної середньої освіти 
загальноосвітніми навчальними закладами 
(в т.ч. школою- дитячим садком, інтернатом 
при школі), спеціалізованими школами, 
ліцеями, гімназіями, колегіумами

205 331 205 331

1500000
Управління соціального захисту населення 
Богодухівської районної державної 
адміністрації (головний розпорядник)

349 000 349 000

1510000
Управління соціального захисту населення 
Богодухівської районної державної 
адміністрації (відповідальний виконавець)

1513400 3400 1090 Інші видатки на соціальний захист населення 200 000 200 000

1513190 3190 1060

Надання пільг 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

20 000 20 000

1513202 3202 1030
Надання фінансової підтримки громадським 
організаціям інвалідів і ветеранів, діяльність 
яких має соціальну спрямованість

129 000 129 000

Комплексна програма 
соціального захисту населення 
Богодухівського району на 2016-
2020 роки



Код програмної  
класифікації 

і   
 

 

Разом 
загальний та 

 

Код 
ТПКВКМБ/ТК Код 

Найменування згідно з типовою відомчою 
тимчасовою класифікацією видатків та 

кредитування місцевого бюджету Найменування місцевої (регіональної) Спеціальни
 

Загальний 
Всього : 763 331 763 331

Заступник голови районної ради                                                             Р.І.Ярошенко



Додаток №6
до рішення районної ради

від 22 грудня 2017 року №57-VIІ
(ХХУІ позачергова  сесія VIІ скликання)

  

Найменування АТО

Кількість 
дітей по 
мережі в дду 
на 2017-
2018 роки

Фінансовий 
норматив 
на 1 дитину 
в рік

Видатки на 
галузь

   Норматив на 1 дитину в рік  2017 року 10104,664 
грн., середній індекс цін 2018 року 1,105, фінансовий 
норматив бюджетної забезпеченості на 1 дитину на 
2018 рік - 11165,654 грн. (10104,664*1,105)

Обсяг 
субвенції 
2017 року

Обсяг 
субвенції 
на 2018 
рік

1 Богодухів - місто 623 11,165654 6956,2 623*11,165654=6956,2 6347,8 6956,2
2 Гутянська селищ.рада 55 11,165654 614,1 55*11,165654=614,1 605 614,1
3 Шарівська селищ.рада 34 11,165654 379,6 34*11,165654=379,6 374,1 379,6

Разом: 712 11,165654 7949,9 712*11,165654=7949,9 7326,9 7949,9
4 Олександрівська с.р.
5 В.Іванівська с.р.
6 Дмитрівська 14 11,165654 156,3 14*11,165654=156,3 141,5 156,3
7 Забродянська
8 Зарябинська
9 І.Шийчанська

10 Крисинська 
11 Кленівська
12 Куп"євахська
13 П.Микитівська 32 11,165654 357,3 32*11,165654=357,3 343,5 357,3
14 Павлівська 20 11,165654 223,3 20*11,165654=223,3 202,1 223,3
15 П.Павлівська
16 Сіннянська
17 С.Баланівська 35 11,165654 390,8 35*11,165654=390,8 390,8
18 Сухинянська 20 11,165654 223,3 20*11,165654=223,3 171,8 223,3
19 Ульянівська    18 11,165654 201,0 18*11,165654=201,0 222,3 222,3
20 Хр.Микитівська
21 Губарівська
22 Ч.Нивська
23 Степнянська

Разом по сільрадах 139 11,165654 1552,0 139*11,165654=1552,0 1081,2 1573,3
Всього: 851 11,165654 9501,9 851*11,165654=9501,9 8408,1 9523,2

Розрахунок субвенції з районного бюджету на дошкільну освіту на 2017 рік



 Для бюджетів міста районного значення, селищ міського типу та сільських бюджетів:
 Vomi= Hod x  Dim , 
 де  Hod - фінансовий норматив бюджетної забезпеченості на 1 дитину дошкільного віку в рік

Заступник голови районної ради Р.І.Ярошенко

Dim- діти по мережі дитячих дошкільних установ на 2017-2018 роки



1

грн.

з них

0100000 Богодухівська районна рада (головний розпорядник) 2 281 400 2 281 400 1 410 200 205 300 2 281 400

0110000 Богодухівська районна рада (відповідальний виконавець) 2 281 400 2 281 400 1 410 200 205 300 2 281 400

0110150 0150 0111 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-
технічне забезпечення діяльності районної ради 2 072 400 2 072 400 1 410 200 205 300 2 072 400

0117370 7370 0490 Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного 
розвитку територій 209 000 209 000 209 000

Фінансова підтримка комунальної установи Богодухівської 
районної ради "Обєднаний трудовий архів" 209 000 209 000 209 000

0200000 Богодухівська районна державна адміністрація (головний 
розпорядник) 40 501 704 40 501 704 554 700 554 700 170 900 41 056 404

0210000 Богодухівська районна державна адміністрація  
(відповідальний виконавець) 40 501 704 40 501 704 554 700 554 700 170 900 41 056 404

Із загального обсягу за рахунок медичної субвенції з 
державного бюджету, з них: 29 247 100 29 247 100 29 247 100

за рахунок медичної субвенції з державного бюджету 2018 
року 29 247 100 29 247 100 29 247 100

Із загального обсягу за рахунок додаткової дотації з 
державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування 
переданих з державного бюджету видатків з утримання 
закладів освіти та охорони здоров'я

2 897 900 2 897 900 2 897 900

0212010 2010 0731 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню, з 
них: 32 334 400 32 334 400 554 700 554 700 170 900 32 889 100

за рахунок медичної субвенції з державного бюджету 2018 
року 23 959 500 23 959 500 23 959 500

за рахунок додаткової дотації з державного бюджету місцевим 
бюджетам на фінансування переданих з державного бюджету 
видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я

2 393 900 2 393 900 2 393 900

0212111 2111 0725 Первинна медична допомога населенню, що надається 
центрами медичної (медико-санітарної) допомоги 6 614 600 6 614 600 6 614 600

за рахунок медичної субвенції з державного бюджету 2018 
року 5 287 600 5 287 600 5 287 600

за рахунок додаткової дотації з державного бюджету місцевим 
бюджетам на фінансування переданих з державного бюджету 
видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я

504 000 504 000 504 000

0212140 2140 Програми і цкетралізовані заходи у галузі охорони здоров'я 1 552 704 1 552 704

0212144 2144 0763 Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та 
нецукровий діабет 643 344 643 344 643 344

Додаток 2
до рішення районної ради     

з них

видатки 
розвиткуоплата праці

комунальні 
послуги та 
енергоносії

бюджет 
розвитку

Всього

 від 22 грудня 2017 року № 58 - VIІ   

РОЗПОДІЛ
видатків районного бюджету на 2018 рік

Код 
програмної 

класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевих 
бюджетів

Код 
ТПКВКМБ /
ТКВКБМС

Код 
ФКВКБ

Найменування головного розпорядника, відповідального 
виконавця, бюджетної програми або напряму видатків

згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /
ТКВКБМС

Загальний фонд Спеціальний фонд

Разомвидатки 
розвитку

(ХХУІ позачергова сесія УІІ скликання)

оплата праці
комунальні 
послуги та 
енергоносії

Всього видатки 
споживання

видатки 
споживання

з них



2

з нихз них

видатки 
розвиткуоплата праці

комунальні 
послуги та 
енергоносії

бюджет 
розвитку

Всього

Код 
програмної 

класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевих 
бюджетів

Код 
ТПКВКМБ /
ТКВКБМС

Код 
ФКВКБ

Найменування головного розпорядника, відповідального 
виконавця, бюджетної програми або напряму видатків

згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /
ТКВКБМС

Загальний фонд Спеціальний фонд

Разомвидатки 
розвиткуоплата праці

комунальні 
послуги та 
енергоносії

Всього видатки 
споживання

видатки 
споживання

з них

0212146 2146 0763 Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування 
окремих захворювань 909 360 909 360

0600000 Відділ освіти Богодухівської районної державної 
адміністрації (головний розпорядник) 89 176 077 89 176 077 61 983 700 8 053 200 1 753 700 1 668 800 84 900 90 929 777

0610000 Відділ освіти Богодухівської районної державної 
адміністрації (відповідальний виконавець) 89 176 077 89 176 077 61 983 700 8 053 200 1 753 700 1 668 800 84 900 90 929 777

Із загального обсягу за рахунок освітньої субвенції з 
державного бюджету, з них: 55 866 500 55 866 500 45 792 200 55 866 500

за рахунок освітньої субвенції 2018 року 55 866 500 55 866 500 45 792 200 55 866 500

Із загального обсягу за рахунок додаткової дотації з 
державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування 
переданих з державного бюджету видатків з утримання 
закладів освіти та охорони здоров'я

16 099 700 16 099 700 7 373 000 5 074 000 16 099 700

0611020 1020 0921

Надання загальної середньої освіти загальноосвiтнiми 
навчальними закладами (в т.ч.школою- дитячим садком, 
інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, 
гімназіями, колегіумами

84 136 677 84 136 677 58 812 100 7 592 000 1 733 300 1 648 400 84 900 85 869 977

за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету 2018 
року 55 654 600 55 654 600 45 618 500 55 654 600

за рахунок додаткової дотації з державного бюджету 
місцевим бюджетам на фінансування переданих з 
державного бюджету видатків з утримання закладів 
освіти та охорони здоров'я

16 099 700 16 099 700 7 373 000 5 074 000 16 099 700

0611030 1030 0921 Надання загальної середньої освіти вечірніми (змінними) 
школами 211 900 211 900 173 700 211 900

за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету 2018 
року 211 900 211 900 173 700 211 900

0611090 1090 0960 Надання позашкільної освіти позашкільними закладами 
освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми 1 646 400 1 646 400 1 022 200 354 900 20 400 20 400 1 666 800

0611150 1150 0990 Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів 919 600 919 600 591 800 59 800 919 600

0611160 1160 0990 Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти 
(централізоване ведення бухгалтерського обліку) 913 000 913 000 694 900 38 000 913 000

0611160 1160 0990 Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти (здійснення 
централізованого господарського обслуговування) 1 334 000 1 334 000 689 000 8 500 1 334 000

0611170 1170 0990 Надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим 
батьківського піклування, яким виповнюється 18 років 14 500 14 500 14 500

1100000 Сектор у справах молоді та спорту Богодухівської 
районної державної адміністрації (головний розпорядник) 1 330 100 1 330 100 779 200 119 600 1 330 100

1110000
Сектор у справах молоді та спорту Богодухівської 
районної державної адміністрації (відповідальний 
виконавець) 

1 219 700 1 330 100 779 200 119 600 1 219 700

1113130 3130 Реалізація державної політики у молодіжній сфері 69 700 69 700 69 700

1113131 3131 1040 Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання 
Державної цільової соціальної програми "Молодь України" 69 700 69 700 69 700

1113240 3240 Інші заклади та заходи 110 400 110 400

1113242 3242 1090 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального 
забезпечення 110 400 110 400 110 400
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Загальний фонд Спеціальний фонд

Разомвидатки 
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споживання

видатки 
споживання

з них

1115010 5010 Проведення спортивної роботи в регіоні 30 700 30 700 30 700

1115011 5011 0810 Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з 
олімпійських видів спорту 25 100 25 100 25 100

1115012 5012 0810 Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з 
неолімпійських видів спорту 5 600 5 600 5 600

1115030 5030 Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту 1 119 300 1 119 300 779 200 119 600 1 119 300

1115031 5031 0810 Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних 
дитячо-юнацьких спортивних шкіл 1 119 300 1 119 300 779 200 119 600 1 119 300

0800000
Управління  соціального захисту населення 
Богодухівської районної державної адміністрації 
(головний розпорядник)

146 175 955 146 175 955 5 045 500 102 300 221 800 221 800 149 500 146 397 755

0810000
Управління соціального захисту населення 
Богодухівської районної державної адміністрації 
(відповідальний виконавець) 

146 175 955 146 175 955 5 045 500 102 300 221 800 221 800 149 500 146 397 755

0813230 3230 1040

Виплата державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та 
дітей, позбавлених батьківського піклування, у дитячих 
будинках сімейного типу та прийомних сімях, грошового 
забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за 
надання соціальних послуг  у дитячих будинках сімейного 
типу та прийомних сімях за принципом "Гроші ходять за 
дитиною та оплату послуг із здійснення патронату над 
дитиною та виплата соціальної допомоги на утримання 
дитини в сімї патронатного вихователя 

1 691 803 1 691 803 1 691 803

0813010 3010

надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату 
електроенергії, природного газу, послуг тепло-, 
водопостачання і водовідведення, квартирної  плати, 
вивезення побутового сміття та рідких нечистот

71 911 404 71 911 404 71 911 404

0813011 3011 1030 Надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг 
окремим категорыям громадян выдповыдно до законодавства 5 000 000 5 000 000 5 000 000

0813012 3012 1060 Надання субсидый населенню для выдшкодування витрат на 
оплату житлово-комунальних послуг 66 911 404 66 911 404 66 911 404

0813020 3020 Надання пільг та субсидій населенню на придбання твердого 
та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу 4 357 773 4 357 773 4 357 773

0813021 3021 1030
Надання пільг  на придбання твердого та рідкого пічного 
побутового палива і скрапленого газу окремим категоріям 
громадян відповідно до законодавства

1 000 000 1 000 000

0813022 3022 1060
Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на 
придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і 
скрапленого газу

3 357 773 3 357 773

0813040 3040
Надання допомоги сімям з дітьми, малозабезпеченим сімям, 
інвалідам з дитинства, дітям -інвалідам та тимсасової 
допомоги дітям

60 859 675 60 859 675 60 859 675

0813041 3041 1040 Надання допомоги у звязку з вагітністю і пологами 500 250 500 250 500 250

0813042 3042 1040 Надання допомоги до досягнення дитиною  трирічного віку
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0813043 3043 1040 Надання допомоги при народження дитини 21 733 565 21 733 565 21 733 565

0813044 3044 1040 Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи 
піклування 2 306 000 2 306 000 2 306 000

0813045 3045 1040 Надання допомоги на дітей одиноким матерям 9 524 000 9 524 000 9 524 000
0813046 3046 1040 Надання тимчасової державної допомоги дітям 250 480 250 480 250 480
0813047 3047 1040 Надання допомоги при усиновленні дитини 88 580 88 580 88 580

0813048 3048 1040 Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим 
сімям 13 015 000 13 015 000 13 015 000

0813049 3049 1010 Надання державної соціальної допомоги інвалідам з 
дитинства та дітям-інвалідам 13 040 000 13 040 000 13 040 000

0813080 3080 1010 Надання допомоги на догляд за інвалідом І чи ІІ групи 
внаслідок психічного розладу 401 800 401 800 401 800

813230 3230 1090 Інші заклади та заходи 252 500 252 500 252 500
Комплексна Програма соціального захисту населення 
Богодухівського району на 2016-2020 роки 200 000 200 000 200 000

Комплексна Програма соціального захисту населення 
Харківської області на 2016-2020 роки

52 500 52 500 52 500

0813100 3100
Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам 
похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам в установах 
соціального обслуговування

6 216 100 6 216 100 4 809 600 93 700 221 800 221 800 149 500 6 437 900

0813104 3104 1020
Забезпечення соціальними послугами  за  місцем проживання 
громадян, які не здатні до самообслуговування у звязку з 
похилим віком, хворобою, інвалідністю

6 216 100 6 216 100 4 809 600 93 700 221 800 221 800 149 500 6 437 900

0813120 3120 Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями 
населення 304 400 304 400 235 900 8 600 304 400

0813121 3121 1040 Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних 
служб  для сім'ї, дітей та молоді 304 400 304 400 235 900 8 600 304 400

0813160 3160 Надання соціальних гарантій інвалідам, фізичним особам, які 
надають соціальні послуги громадянам похилого віку, 
інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до 
самообслуговування і потребують сторонньої допомоги

433 300 433 300 433 300

0813161 3161 1010
Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання 
громадян, які не здатні до самообслуговування у звязку з 
похилим віком, хворобою, інвалідністю

433 300 433 300 433 300

0813170 3170 1060

Надання пільг населенню(крім ветеранів війни і праці, 
військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, 
які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи),на 
оплату житлово-комунальних послуг 

20 000 20 000 20 000

0813180 3180 Соціальний захист ветеранів війни та праці 129 000 129 000 129 000

0813182 3182 1030
Надання фінансової підтримки громадським організаціям 
інвалідів і ветеранів, діяльність яких має соціальну 
спрямованість

129 000 129 000 129 000

Комплексна Програма соціального захисту населення 
Богодухівського району на 2016-2020 роки 129 000 129 000 129 000

1000000 Сектор культури Богодухівської районної державної 
адміністрації (головний розпорядник) 9 046 900 9 046 900 6 485 800 966 300 420 200 402 000 167 000 35 000 18 200 9 467 100
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1010000 Сектор культури Богодухівської районної державної 
адміністрації  (відповідальний виконавець) 9 046 900 9 046 900 6 485 800 966 300 420 200 402 000 167 000 35 000 18 200 9 467 100

1014030 4030 0824 Забезпечення діяльності бiблiотек 2 883 800 2 883 800 2 162 500 151 900 2 883 800
1014040 4040 0824 Забезпечення діяльності музеїв і  виставок 101 000 101 000 75 800 101 000

1014060 4060 0828 Забезпечення діяльності палаців і  будинків культури, клубів, 
центрів дозвілля та інших клубних закладів 2 038 500 2 038 500 1 126 500 610 600 60 000 60 000 2 098 500

1014100 1100 0960
Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання 
(музичними, художніми, хореографічними, театральними, 
хоровими, мистецькими)

3 776 700 3 776 700 2 928 600 203 800 360 200 342 000 167 000 35 000 18 200 4 136 900

1014080 4080 0829 Iншi  заклади та заходи в галузі культури і мистецтва 246 900 246 900 192 400 246 900

3700000 Фінансове управління Богодухівської районної державної 
адміністрації (головний розпорядник) 14 428 700 11 122 500 14 428 700

3710000 Фінансове управління Богодухівської районнної 
державної адміністрації (відповідальний виконавець) 14 428 700 11 122 500 14 428 700

3718700 8700 0133 Резервний фонд районного бюджету 3 306 200 3 306 200
Субвенції з районного бюджету: 11 122 500 11 122 500 11 122 500

3719770 9770 0180 інша субвенція місцевим бюджетам району на дошкільну 
освіту 9 523 200 9 523 200 9 523 200

3719770 9770 0180 інша субвенція місцевим бюджетам на утримання клубних 
закладів 1 599 300 1 599 300 1 599 300

Нерозподілені кошти загального фонду обласного бюджету, в 
т.ч.: 27 677 100 27 677 100

кошти обласного бюджету 27 677 100 27 677 100
Всього 330 617 936 299 634 636 75 704 400 9 446 700 2 950 400 2 847 300 487 400 35 000 103 100 333 568 336

Р. ЯрошенкоЗаступник голови районної ради



Додаток №7
до рішення районної ради

від 22 грудня 2017 року №   -VIІ
(ХХУІ позачергова сесія VIІ скликання)

  

Найменування АТО
Населення  
(Ni)

Прикріпле
не 
населенн
я

Населення, 
що 
обслуговуєтьс
я 
клубзакладам
и, що 
фінансуються 
з райб-ту 
(Nrkki)

Видатки 
на галузь 

(Vki)

Видатки на галузь за 2016 рік - 7774434,87 грн. 
Населення на 01.01.2016 - 39,048 Фінансовий 
норматив за 2016 рік- 199,099 грн. Індекс 
споживчих цін на 2017 рік - 110,5,Vki=Hkkx(Ni-
Nrkki), де Hkk- фінансовий норматив бюджетної 
забезпеченості видатків на послуги, що 
надаються  клубними закладами місцевого 
самоврядування, в розрахунку на одного жителя:  
220,004*0,34=74,80136

1 Богодухів - місто 16,779 0,607 16,172 45,4 74,80136*(16,779-16,172)=45,4
2 Гутянська селищ.рада 2,538 2,538 0,000 189,8 74,80136*(2,538-0,0)=189,8
3 Шарівська селиш.рада 2,074 2,074 0,000 155,1 74,80136*(2,074-0,0)=155,1
4 Олександрівська с.р. 0,429 0,429 0,000 32,1 74,80136*(0,429-0,0)=32,1
5 В.Іванівська 0,425 0,425 0,000 31,8 74,80136*(0,425-0,0)=31,8
6 Дмитрівська 0,901 0,901 0,000 67,4 74,80136*(0,901-0,0)=67,4
7 Забродянська 1,078 1,078 0,000 80,6 74,80136*(1,078-0,0)=80,6
8 Зарябинська 0,505 0,505 0,000 37,8 74,80136*(0,505-0,0)=37,8
9 Ів.Шийчанська 1,179 1,179 0,000 88,2 74,80136*(1,179-0,0)=88,2

10 Крисянська 1,834 1,834 0,000 137,2 74,80136*(1,834-0,0)=137,2
11 Кленівська 1,458 1,458 0,0 74,80136*(1,458-1,458)=0
12 Куп,євахська 0,31 0,31 0,000 23,3 74,80136*(0,310-0,0)=23,3
13 П.Микитівська 0,848 0,848 0,000 63,4 74,80136*(0,848-0,0)=63,4
14 Павлівська 1,606 1,606 0,000 120,1 74,80136*(1,606-0,0)=120,1
15 П.Павлівська 0,567 0,567 0,000 42,4 74,80136*(0,567-0,0)=42,4
16 Сіннянська 0,797 0,797 0,000 59,6 74,80136*(0,797-0,0)=59,6
17 С.Баланівська 1,027 1,027 0,000 76,8 74,80136*(1,027-0,0)=76,8
18 Сухинянська 0,715 0,715 0,000 53,5 74,80136*(0,715-0,0)=53,5
19 Ульянівська 1,441 1,441 0,000 107,8 74,80136*(1,441-0,0)=107,8
20 Хр.Микитівська 0,542 0,542 0,000 40,5 74,80136*(0,542-0,0)=40,5
21 Губарівська 1,14 1,14 0,000 85,3 74,80136*(1,14-0,0)=85,3
22 Вікторівська 0,376 0,376 0,000 28,1 74,80136*(0,376-0,0)=28,1
23 Степнянська 0,442 0,442 0,000 33,1 74,80136*(0,442-0,0)=33,1

Всього по радах 39,011 21,381 17,630    1599,3 74,80136*(39,011-17,630)=1599,3

Розрахунок субвенції з районного бюджету на утримання клубних закладів на 2017 рік



Vki = Hkk x( Ni-Nrkki ),

Ni- чисельність наявного населення і-того міста районного значення, села, селища

Hkk = Hk x Kkk 

Заступник голови районної ради                                                                                  Р.І.Ярошенко

де  Hkk –фінансовий норматив бюджетної забезпеченості  на культурно-освітні послуги, що 
надаються клубними закладами, які фінансуються з бюджетів місцевого самоврядування, з 
розрахунку на одного жителя;   ф ц   у д  д  ц  р ду , щ  д  
клубними закладами, , які фінансуються з бюджетів місцевого самоврядування, у фінансовому 
нормативі бюджетної забезпеченості на культуру у зведеному бюджеті району (повинна бути 
не менш як 0,34);

Nrkki - чисельність наявного населення і-того міста районного значення, села, селища, що 
обслуговуються клубними закладами, які фінансуються з районного бюджету.
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