
                                                                                                        
 

ЗАВОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

 ТРИНАДЦЯТА СЕСІЯ МІСЬКОЇ РАДИ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
Від 12.07.2016 р. № 2 

 

Звіт про виконання міського  

бюджету за шість місяців 2016 року.  

 

Керуючись підпунктом 23 пункту 1 статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні». 

   

Вирішили: 1. Затвердити звіт про виконання міського бюджету за шість місяців 2016 року 

по доходах у сумі 10 809 876,00 грн., в тому числі: доходи загального фонду 9 909 259,00 грн., 

доходи спеціального фонду 900 617,00 грн.   

2. Затвердити звіт про виконання міського бюджету за шість місяців 2016 року  по 

видатках у сумі  7 932 131,00 грн. в тому числі: видатки загального фонду 7 220 718,00   грн., 

видатки спеціального фонду 711 413,00 грн.    

        3. Збільшити доходну частину бюджету на 2016 рік по доходах в сумі 1 900 000,00 грн, в 

тому числі:  по коду 18010500 «Земельний податок з юридичних осіб» в сумі 495 000,00 грн.; по 

коду 18010600 «Орендна плата з юридичних осіб» в сумі 1 405 000,00грн. 

        4. Збільшити видаткову частину бюджету на 2016 рік по видатках в сумі 1 900 000,00  грн., 

в тому числі по: 

- КФК 090412 « Інші видатки на соціальний захист населення» по КЕКВ 2730 «Інші виплати 

населенню» в сумі   50 000,00 грн («Комплексна програма соціального захисту населення на 

2016рік);  

- КФК  250404 «Інші видатки» КЕКВ 2282 «Окремі заходи по реалізації державних 

(регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку» в сумі 195 000,00 (Міська програма 

«Правопорядок»   придбання камер - 30 000,00грн) , (Міська програма «Підвищення 

енергоефективності, енергозбереження та утримання і матеріального забезпечення соціальних, 

культурних об’єктів комунальної власності» поточний ремонт лікарні – 150 000,00грн) та 

(Міська програма «Розвитку та підтримки спортсменів бойового мистецтва «Дракон», 

кіокушин-карате, баскетболістів, волейболістів міста на 2016 рік» -15 000,00грн;   

- КФК  250404  «Інші видатки»   КЕКВ   2240  «Оплата послуг, крім комунальних» в сумі          

30 000,00грн (послуги ТРК «Астра»); 

 



- КФК  250404 «Інші видатки» КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового 

користування» в сумі 73 000,00 грн (придбання трубки рентгенівської до рентген апарата 

«РЕНТГЕН – 30»)спеціальний фонд; 

- КФК 010116 «Органи місцевого самоврядування» КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, 

обладнання та інвентар» в сумі 22 000,00грн (придбання оргтехніки та товарів); 

-  КФК 100203 «Благоустрій  міст, сіл, селищ» КЕКВ 2240 «Оплата послуг, крім комунальних» 

в сумі 910 000,00 грн (поточний ремонт доріг і тротуарів по місту); 

- КФК 100203 «Благоустрій міст, сіл, селищ» КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об’єктів» 

в сумі 400 000,00грн (капітальний ремонт вул.Садової) спеціальний фонд; 

- КФК 100203 «Благоустрій міст, сіл, селищ» КЕКВ 2282 «Окремі заходи по реалізації 

державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку» в сумі 100 000,00грн 

(Міська програма  «Міське освітлення»); 

- КФК 100203 «Благоустрій міст, сіл, селищ» КЕКВ 3210 «Капітальні трансферти 

підприємствам (установам, організаціям) в сумі 120 000,00грн (будівництво станції підйому 

тиску води у мережі водопостачання по вул.Садовій) спеціальний фонд. 

        5. Затвердити профіцит загального фонду бюджету у сумі 593 000,00 грн. 

       6.Затвердити дефіцит спеціального фонду бюджету у сумі 593 000,00 грн, джерелом 

покриття  якого визначити надходження бюджетних коштів по загальному фонду бюджету. 

      7. Бухгалтерії міської ради внести зміни в помісячний розпис на 2016 рік. 

      8. Затвердити довідки про зміни доходної та видаткової частини бюджету за шість місяців 

2016 року.    

 
 

 

Міський голова                                        В. Сидоренко  

 

 

 


