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       Заслухавши інформацію начальника відділу фінансів, економіки та 

інвестицій виконавчого комітету Помічнянської міської ради Чіпегіної Т.В. 

про виконання бюджету міської ради за  2018 рік, виконком міської ради 

відмічає, що враховуючи стан наповнення бюджету міста протягом звітного 

періоду вносились зміни до планових показників дохідної частини бюджету 

міста в бік збільшення на загальну суму 8335,6 тис. грн., в тому числі по 

загальному фонду - на 6201,6 тис. грн. та спеціальному - на 2134,0 тис. грн. 

Завдяки додатковому фінансовому ресурсу міська влада мала можливість 

вирішувати нагальні потреби територіальної громади, забезпечити 

збалансованість бюджету міста. 

Обсяг доходів бюджету міста за звітний рік склав 96669,9 тис. грн., з 

яких податки і збори загального фонду бюджету – 59476,0 тис. грн., 

спеціального фонду – 5038,1 тис. грн. та офіційні трансферти –                             

32162,1 тис. грн.  

План з урахуванням внесених змін по доходах загального фонду (без 

урахування офіційних трансфертів) виконаний на 103,5%, понад плану 

надійшло 1993,6 тис. грн.  

Податок на доходи фізичних осіб є найвагомішим джерелом 

наповнення бюджету міста. Його надходження в доходах загального фонду 

займають 75% та становлять 44565,0 тис. грн. План виконаний на 103,0%. 

В складі податку на майно надійшло плати за землю в розмірі                                                  

7416,5 тис. грн. (виконання запланованого показника – 102,2%). В порівнянні 

з 2017 роком відбулось зростання на 852,9 тис. грн. або на 13,0%, яке 

пояснюється підняттям з травня 2018 року на 1%   ставки земельного податку 

для юридичних осіб. Впродовж року додатково мобілізовано від погашення 

податкової заборгованості  279,6 тис. грн. 

Обсяг сплати єдиного податку склав 3585,2 тис. грн. План виконаний 

на 107,4%. В порівнянні з минулорічним показником відбулось зростання на 

598,2 тис.грн. (або на 37,6%), в тому числі по фізичних особах -                                 

на 578,5 тис. грн., що пояснюється збільшенням надходжень по платниках                        

ІІ групи єдиного податку, пов’язаним зі зростанням мінімальної заробітної 

плати. Також слід відмітити про наявність перманентної інфляції впродовж 

звітного року, яка супроводжувалась поступовим підвищенням загального 



рівня цін на товари і послуги, що впливав на зростання обсягу доходів та 

відповідно відрахування податку по фізичних особах - платниках ІІІ групи 

єдиного податку та юридичних особах (індекс споживчих цін станом на 

01.01.2019 досяг 109,8%). 

За звітний рік до бюджету міста надійшло акцизного податку в обсязі 

2672,3 тис. грн. (108,6% до плану). В порівнянні з попереднім роком 

надходження податку зросли на 302,1 тис. грн. або на 12,7%, що пояснюється 

підвищенням вартості підакцизних товарів у зв’язку зі збільшенням ставок 

акцизного податку з тютюнових виробів - на 29,7%. 

Крім того, до бюджету надійшло адміністративного збору за 

проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - 

підприємств та громадських формувань – 15,6 тис. грн., адміністративного 

збору за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх 

обтяжень – 44,7 тис. грн. або 107,7%. 

Без врахування трансфертів річний план доходів спеціального фонду 

перевиконаний на 7,2% або на 339,1 тис. грн. (за рахунок перевиконання 

показників по власних надходженнях бюджетних установ -                                                          

на 290,6 тис. грн.). Без власних надходжень бюджетних установ план 

виконаний на 105,9%. 

Доходи бюджету розвитку склали 836,4 тис. грн. (виконання плану – 

104,5 %), в тому числі за рахунок коштів від продажу землі (356,0 тис. грн.) 

та пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту                                  

(480,4 тис. грн.). 

За звітний період видатки бюджету міста проведені в обсязі                          

87985,0 тис. грн., в тому числі за загальним фондом бюджету –                                 

78450,6 тис. грн. або 97,2% річного плану, за спеціальним фондом –                         

9534,4 тис. грн., що становить 77,1% річних кошторисних призначень. До 

державного бюджету перераховано реверсної дотації в сумі 3049,3 тис.  грн. 

або 100% планових показників. 

Майже 75% загального обсягу видатків займають видатки на 

забезпечення функціонування установ соціально-культурної сфери міста, 

державні та міські програми соціального захисту населення                                    

(65208,8 тис. грн.), більш ніж 10% - видатки на житлово-комунальне 

господарство (8967,7 тис. грн.). 

За економічною ознакою більш ніж половина загального обсягу 

видатків - це витрати на оплату праці з нарахуваннями працівникам 

бюджетних установ, надання державної допомоги та інших виплат 

населенню. В цілому на захищені статті видатків спрямовано                                           

60031,6 тис. грн., що становить 68,0% загального обсягу видатків. 

          Видатки на оплату праці з нарахуваннями проведені в обсязі                           

51568,0 тис. грн. (97,1% річних кошторисних призначень), що більше рівня 

попереднього року на 52,1%. Порівняно з показниками, що діяли на кінець 

2017 року розмір мінімальної заробітної плати зріс на 16,3%, розмір 

посадового окладу працівника 1 тарифного розряду на 10,1%.  

Розрахунки за спожиті комунальні послуги та енергоносії проведені в 

повному обсязі на загальну суму 5485,0 тис. грн. (95,0% річного плану). 



Інші видатки (незахищені статті) проведені в обсязі 27953,4 тис. грн. 

або 94,7% планових показників, з яких видатки бюджету розвитку склали 

9351,6 тис. грн. або 77,0% річних планових призначень. В порівнянні з 

попереднім звітним періодом обсяг видатків бюджету розвитку збільшився 

на 51,3% або на 3171,4 тис. грн. 

За звітний період бюджет міста отримав офіційних трансфертів на 

загальну суму 32162,1 тис.грн., в тому числі з державного бюджету –                  

27834,5 тис. грн., з яких: 

- освітня субвенція – 15883,4 тис.грн.; 

- медична субвенція – 9188,2 тис.грн.; 

- субвенція  на здійснення заходів щодо соціально-економічного 

розвитку окремих територій – 2000,0 тис. грн.; 

з місцевого бюджету – 4327,6 тис. грн., з яких: 

- субвенція на відшкодування вартості лікарських засобів для 

лікування окремих захворювань – 29,4 тис. грн.; 

- субвенція за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що 

утворився на початок бюджетного періоду – 37,2 тис. грн.; 

- субвенція на надання державної підтримки особам з особливими 

освітніми потребами – 119,5 тис. грн.; 

- субвенція  на забезпечення якісної, сучасної та доступної 

загальної середньої освіти `Нова українська школа` за рахунок відповідної 

субвенції з державного бюджету – 300,1 тис. грн.; 

- додаткова дотація на здійснення переданих з державного 

бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров`я за 

рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету –                                

3841,4 тис. грн. 

            Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. 28 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», виконком міської ради  в и р і ш и в : 

 

1. Інформацію начальника відділу фінансів, економіки та інвестицій 

виконавчого комітету Помічнянської міської ради Чіпегіної Т.В. про 

виконання бюджету міської ради за  2018 рік взяти до уваги. 

 

2.  ВВинести питання щодо затвердження звіту про виконання бюджету 

міської ради за 2018 рік на розгляд чергової сесії міської ради. 

 

     3. Контроль   за  виконанням даного рішення залишаю за собою. 
 
 

 

Міський голова                                                                                Антошик М.М. 



[Iоясll ю lзil.гI ь IIа,}а lI и clia
jto зrзi,гу lIpo BIrKoIItlIlIIя бrолrкету oT,l, м.flоuliчtlа за 20l8 piK

Головним завданняN{ та прiорите,г}IиNI ЕIапря\Iко]\,1 виконаIIня бrодхtетУ

l,ticTa було наповI{ен}Jя його доходноТ частиIIи. Протяt,ош,t звiтного перiоду
викоI{авLlиN4и оргаtIа\{и r,ricbKoT pa.rlJ спi,пьтrо з фiскальI,lоIо сJ\'ztбоtо гtровоДИЛиСЬ

захо1,1l1. clIpя\1()Bt,Itti tIa збi"lьrrIсliIIя IIа.lхо;цiкеrIь до бtодiltе"гr'rtiс'га.
I}рахtllзr.,tоLIи с,гаIt Ilаl]оI]lit,l{ttя бtoil;tteтy ш,tiст:а Itpo,l,яI-oNt звiтltоt'о rrерiо,цУ

в}Iосились зпtil-tи i{o плаFIовl1.\ lIоказltикitз ltохiдrrоТ частиI{и бюд;кет,r,п,tiста в бiк
збiльшення на загаJIьн\,с),}1\,83З5,6 тис.грн., в ToN,{y числi по зага.rIьно\,1\/ фонлу -

на 6201,6,гис..грш.,rа спеttiе,lьt{о\Iу - rta 2l34,0 тис.],рlr. l]ав;tяки jlо,цатковоN,l),

cPiHarlcoBol\1\/ pecvpcv rticbKe 1]_la.,1a NIa-rla ьtоiк-цивiстt, вирiIllува,ги Irага:lьlli rrотреби
,rериторiа:li,tIоТ I,1]o]\1a, tli. забс,зItс.lttr,и зба.;tаttсоваttiс,гь бlоi{ittеr'l' rtiс'га.

Обсяr,,цохо,iIiiз бto:t;ttelr ltiс,га за звi,ггtий piK склав 96669,9,гLlс..l,рi]., з яких
податки i збори зага-цьного срондi1, бrоджету - 59476,0 ,гtлс.t,ргt.. сшеtцiаrlьного

фонл1, - 50ЗВ,l тис.грн. та офiltiтirтi трансферlи - З2162,1 тис.грii.
1-I;rall з ),рах\,ваtIIIя\l BI]cccIIl.ix зlttiлt l1o дохо:llдх :]aI,a"Il,Hol'o фон;tу' (без

),рах},t]аltrrя о(lirtiiirrltх,граrrсфс,рl,iв) rзикоtlаrtий на 10З,50Z, ltollall I1лаIIу HalliЙttt.lTo

l993,6 ,гис.I,рII.

llодаток на доходи фiзl.тчних осiб с найвагоr,tiutишt джерелоI\I I{аIIовIIеIIня

бtо;lжеr,1, ltticTa. Його наiIхо,lл\еI{Ilя в доходах загальноI,о (loHrty, займаtоть ]5О/о та

сlаIlов-l]яr l, :l4565.0,гис.t,рlt. I l"tatt вriкоIIаIIий гrа l 03,0%.
I] cK.ta,,li Ilо1,1а,гк\, Itt1 rtaiiittcl rla.iliйlt1.1to Il"rlати за :]eN{-rI}o в розшriрi 7416,5

TLrc.I,pH. (викотtагtня заI]JIаtIоваIlого показника - 102,2Уо), В irорiвllягitтi з 2017

poкoNt вiдбl,лось зростаrrня на 852,9 тис.грн. або на lЗ,00/0, яке гIояснюСться

гtiдня,гтяьI з траl]Ijя 20l 8 рок), на 10/о ставки ЗемеЛЬНОГО пОла'ГкУ ,rljlя lОРИ/lИЧНИХ

осiб. }}lтроjtсltз;tt рок), .ilо.,lе,гкоI]о п,tобi.ltiзоваtло вiд IIоI,аIIIеIiItя ttоjIа'гковоТ

заборt,оtзаIlосr,i ]79.6,гtlс.I,рtl.
Обсяr, сIlJ]а,гI] сдtlI{ого rIojial,Ky скjIаts З585,2 ,гис.t,рtt. Il;tatt викоIiаrlий tia

10],4o^.I} порiвr-rяннi з минулорiчнип,t показникоп,r вiдбу"цось зростанIIя на 598,?
тис.гр]]. (або rTa ЗJ,6О/о),I],гоNltу чис;ti по фiзичttих особах - IIа 578,5 тис.r'рri.. шIо

IIоясIIк)с1,1,ся збi,t1,1IIсIIIlя\i tlaJIxo1,IжeIib по ll"ltатниках II грr"lrI1 с.ilи[lого IIоilа'гКУ,

IIoB'я:]LlIIl.trt ,зi зрtlс,гi]lIlIя\1 rtitlirta",tblroi'зapoбiTrroT пJlати. -Гаксlяс слi;l вi;iш,riтити ttpo

наявttiсr,l) tlcpNla}lctlrlloT irrc|i",1дltiT lз1,1рсtJtоtзitt звiтного року, яка суrlроt]оjlд.УВа"цась
IтостчIlовиш,t tIi,,1виLltенliяN,I :]агальноI,о рiвня цiн гtа товари i гtос,,tyги, Illo вIIJтиваI]

на зрос,га}{IIя обсяг,y лохолiв та вiдlIоtзi/lгtо вiдрахlrI]аIIIIя IIодlатк\/ по фiзичilих
особах - IIjIа,гIlиках IlI r,р\,IIи c/IIi.{IIoI,o полатку та юриilиLIl{Llх особах (ir,rдекс

сIlо}liиI]чих llitl cl,aiIoN{ rIa 0l .0l .20l 9 :tосяг l 09,В%).
За звiтrlий piK ло бю,,1;l,.е,гч п,tiс,га rтадiйшIло акIiизIIоI,о Itoilal,Ky I] обсязi

26]2,З тис.I,р1I. ( 1 08,6% jto плаtlу). В порiвI{яFIIri з I1ollepc:lttiM poкoN,{

lrадходikеtiL{я IlojlaTкy зросJlи Ila З02,1 тис.грн. або на 12.]%. II{о IIоясIIюсlt,ся
шi.ilBlt t Ilel l ttяпt вар,гос,гi tti,llакtlиз t t их ,говар iB у, :]lз'яl]к\, зi зб i,,tьtttетtняпл ставок
акIlи.]Ilого rlо.,1а,гtt), :] 

,гlо,гlоtl()t]1,1x виробil] - Ila 29,]О^,

Iipibl 1,ot,o. .,lo бto.I;ttc,rr tlа.ltiйIш-цо аj{NIiнiстра,гивI-iоt,о збору за I1рове/tеIlFlя

JlepxiaвIIoT peccTpartiT Iориjlичних осiб, фiзичних осiб - rri;tlIpиc\{c,t,B та



2-

r.РОI\,1аД,Ських форN,lувань - l5,6 тис.грll., адNIiгliстратиI]ного збору за державнY

ресстрацirо ре.tових Ilpaв Ira нерчхсlп,tе п,tаriл{о,га Тх обт,яil<еFIь - 41,J-l,рlс.грIi. або

| 01 .1%.
Ijез врах\,ваIt}{я r:раrrс(lср,lirз рiчrrrлii II-:IaH дохо.iliв сtlеrliа;lьtlого фоrrлу

перевиконаний ita J ,2о^ або на 3з9,1 ,гис.грн. (за рахуIIок переRикоtIання

показнLlкiв гlо в1асних надходiкенIlях бюдже,ггtих ycTaHOIJ - Ila 290,6 ,гис.l,рrr.).

Без власних ItаJlход)iень бlоJ{яtеr,них yстанов ]lJIaI{ виКО}{аНИli Tra 105,9О/о.

/[охо,itи бtttдя<еr\,розl]}1,Iк\,ск-[аJIи в36.4,гис.грII. (вrIконатl}1я п.]lаLt\/ - 104,5

%). в 0.0\I\,.tticjti за pax\,[i()K коIttlitз lзi:t Ilpollartv зешt:ti (356.0,гr,rс.l,рrr.)-га гtайовоТ

\,.lacl,i \ розви,гItу, irrtPpacl,p\ K,],\,p1.1 населеного пу}{кту (4В0,;+ тtlс.грtt. ).

1]а звi.гниir перiо.t виj{атки бюлжету MicTa r-rpoBeitetti В обсязi 879в5,0

тttс.грн,, в то\,1у чис"ri за загаjlЬнил,r фондоп,t бюдже,гу - 78450,6 т1lс.грIr. або 9] ,2о/о

рiчноr"о IIJIaIlV. за cttettia.llLIlи\{ сЬон,цом - 9534,4,гис.грIl.. lllo с,гаIiовиl'ь JJ.1o/o

рiчнrrх Ko]lI l Opl.{cItl.tx l]p1.1]IlaLIeIlb. /[о дер/кавtIоI,о бtод;кетY I]epepaxoBaT]o

peBepctloT доr,аrtiI tз cl,rii 3049,3 ,гис.I,рн. або 100%о гrirанових ttоказltикiв.

N4айiке J5о/о.зага"цьного обсягу видаткiв зайп.tаюr,ь ви/tатIil,J tla забезtlеLIеl{гlя

сРункшiонYIлаFII-1я YстаIIоВ cotlia-,tbtlo-KyJlbTypнoT сфери b,tic,ra, дерirtаrзlli ,га lricT,Ki

npo.p.nuu соtiiальt]ого захис,г\, [IасеJlенItя (65208,В ,гис.I,рI{.), бi.ltt,ItI Hixt l0%

вl]Jlа,гкL{ IIа iKtil-]loBO-Ko\{\,tliU]I)tlC I'ОсIlо,I1арс'гво (89(lJ,J l-ис.t,рtt.),

-]а екоllоьli.tтlою о:]Itакою бi",rbrri ttiя,. половиIIа загальIIого обсягу вила,гкitз -

це ви.гра.г11 }Ia оп"l]а.г\i прашi з }IарахуваrIняN,{и праuiвникаl,t бюдIiетIiих ус,гаI{оl],

}{аданнЯ .1epiliaвHoT лопоrтОгti та iншrих виплат населегII{rо. l] шi"rоп,rу на захищенi

сr.а-t.-гi Br1-1aTttiB сIlря\iоt]аIlо 6003 1.6 1ис.r,рII.. U{О с,гаIiовить бВ.0% заi-а-rlьногО

обсягr Bll.-ial кitз.

Вrtда,гки на oI]-ila,I,), JIpa]ti з trарахYваII}IяN{и IlроведеIri rз обсязi 515б8,0.грн,

(97,1О% рiчrrих коIUторисFIих гIриз}{ачень), шо бiльrше рiвlrя IlопередI]ього року на

52,1Оh, Порiвняrrо з показllикаN,Iи, rr]o дiяли на KiHellb 20l1 рОК)' РОЗПliР

btitTirla:tbttoT .заробi.гrrоТ tt.ltaтrl зрiс [Ia |6,зо^, розьriр {Iосаli{ового окJIаilV

rrpartiB}ItIKt] l гарифrlоI,о ро,]ря.,l), IIа l0.1%.

Розрахl,rIки :]а сttс-l;ttигi KOп,tуtia;tt,tti IIос-IуI,и 1,а eIlepl,t.lIIOcll IIpol]eiieIi1 в

tIoBHo]\Iy обсязi l]a загальну c\/N,Iy 54в5,0.грн. (95,0% рiчного Tt.ltalt1,).

Iншi вилатки (незахишiеrti cTaTTi) провеltенi в обсязi 21953,4 r,ис,г,рtl. абО

91.7% пJIаIIових IIоказIIикitз" з якlтх видатки бtоlt;кет\, розвtll,кч скJIали 9351,6
-гtlс.I.рIl. абО 71.0% рiчlrиХ I]-rIaiIoBиx IIРИ:]l{аЧеIlI). В ttopiBttяtltti з гIoIlepejtt,timr

зr,i,гttllьr ttcpio;lort обсяl,вtl,,tа,гкiв бrо;lяrсr,у,розви,гку збi-ltьtltиt]ся iJa 51,3% або на

З l7 1 ,4 
,гис,I,pIl.

Rилатки lro ItПКв 0l50 за зальни]\1 фондоlчr стаr{овJIять бЗ66,5 тис.грн.

Плагt виi{а.гкiв викоLIаIIо IIа 85,](%. Jlеtзиконання пjlаI{у скIlаJlося octloBl{oto пtipolo

:]а pax\.IloK eKOllo\1iT фоrr:rl'оIlJtаl,tj lrparti (rlаявrtiс,гь I]aKaItт,I,{t,tx ttоса,ц) в сvмi

l0211.9 Ttlc.l.plI. (lt,tatt t]t.lKOItaI1o rra 8r1,6%о). IЪrан виjiаткiв Ila oIl-:la],\l Ko\IYI]ajlbljItX

II6SJIYI. та eIlcpl,oHociiB викоIIаF{о tta 94,3 0%. 1-Iлан вида,гttiв iro KIIKB 0l50 за

спецiальт,tипл (lоtллоl\,1 BI.1KoIIaIto на 99.4о^. За рахlrнок коштiв бtоJtже],}, розви,гку

ttрилбалtil ? ltет,коlзих al]lol\roбilii (Renault I-odgy тa Renalrlt 1.ogar') tta заt,а,цьIt\

су\{)/ (t:l l .9 ,г[lс.I,рII., ltрlз,,tбаtло ко]\Jг1))Iоl epIt), ,гсхtliк\, IIа с\lNtv 96,5 ,гLlс.гр}l.,
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гlриll1баIlо cilN,IocK1.1l,t N4А:]-5550(]З-520-000 вар,гiстlо l'197,0 ,г1.]с.I,рIt. для пере]lачi
йоt,о гtа бa-ltatlc I Iоr,riчriяrlсI)коI,о KKl l.

If"цаrl lзl.tдаткiв rro ItПКВ l0l0 за загаJIьI{ишл фондlо\{ викоItаI{о в суп,ri на
l0541,1 тис.грFr.., шIо у вiдсо"гках становить 9В,9. llорiвтrяr]о з \,{ин_yлиN.,I poкoN.l

вi;lбу,,16сд збiltl,tItеrlItя ]]иiilal,KiB ttа i-а"rI),зL rla 22J5,8,гt]c.I,I)It.. або 27,5%о. IJилаr,ки
на заробi,гrrv II-rlа,г\, з Ililpilx\ ваIitIя\Ilj cKjlajIи 72] 1.1 ,гl.,lс.I,рIl., II-rIaI] llи.,tат,кiв

викоtlано Iia L)(),6O/o. У ttорiiзtlяtttli з N,Il-тl{yJIиN,l звiтttttr.l гlерiо,цопл видатки
збiльшились FIa 12З2} -гис.грн., або 20,4 %, fl;raH вllдаткiв .]а спецiа:rьним

фппitппl виконаtIо в cvlTi 5 89,3 тис.грн., IIIo у вiлсо гках с,гаtlовить В7,3.
IIсвиt<оt-tаlittя II"цаIIv ocIiol]IioIo п,riporo склаJIося за рахч}lок eKoI{obliT коllt,гilз на
ttрtt,ilбаttttя trpo.,1r Kr iB \a|]Lt\ вtll{Iiя (ttровеJlсtittя rti,гньоТ о:з.tоровчоТ KaпttlartiT в

лоrшкi-rtьtIих ,}aK-,Ia;lax). Illo в cvbti с,гаttовиl,ь В2 r,ис.грrr.
I]идаткl.r гrо КПКВ l020 за заI,аJ]ыtим фондtоп,t сf,аIlовJять 2683В.0 тис.грн..

План видаткitз виконано 99,1 0/о.Ilлан видаткiв за спецiа-itьFIиN{ (lогt,чопл викоIlано
в супti -587.:+ тt]с.грII., IIIo ч tзiJlсотках стаtIовить 99,9 0/о. За рахrгtок KottITitз

бtод;кеlr, розl]tl гк\ ttpll,1tбallo ко\,lп))iоl,срIIу r,exHiKy та ittтсрак,гttвтrе об;lадIIаIIня
tIa с\,\{\ ]86.1 l I.1c.I-ptl.. ,га виiiоtIаilо робO,ги з кориl,уваltIiя Itроек,г\, на
,геil-цосанацiкl .]ОШ ЛЪЗ rta с),\{}, 47,1 ,гис.l,рн.

П.lан tзlrдaTKiB lro КПКI} 0190 за зага"1],нишл cPoHjloN,I I]ико}lаItо в c\,ш,ti на
9З4.9 т,t.lс.грн.. IIlo l,вi,,1со,гках с,гановит,1,97,5. У гrорiвttяittti :] \,1иI]\,JIиNI роко\1
вiдб1,;tосяt .збi.lьttlеIiliя I]иjialKilз rra 284,zl r,ис.грtt., або 1З.]%, I1-1IaH lзtJ:ltзl,кiв tta

заробir,тr1/ Il.iIil,г}, з Ilарах),ваIl}lяN{и вико}{ано Tla 9В,1%. IIорiвьrян<) з вil]IIIовiлtlишt

зtзiтtлиьt гlерiодошr N,IиIIvлого року влlдатки на заробiтнy п-,rат,ч з нарахуваFrI{яN,{и

збiлi,Ll_tи-,tttся на 199,6 ]]ис.r,р}r." або з4,]о^. Збiльшlення фонitу, оIIлати гrраrli
вi,lбу,",1ggri за pax\lIioK t]Be.IlcIlItя ]lоIjих IIll,aт,It}jx одиlrиIlь.

IJlrлarтKl.t lro KIlItB l l00 за заI,а,:IьI{ип.,t фонjiолt с,гаllоI]Jtя,гь l998,8 ,гис.I,рtt.,

гl"цаIl tзидаr,кil] l]икоItаIlо tia L)6,0o^. l i"lrali tзидаr,кiв на olIJla1,}, rrparli з

ilарах)/i]анl{яNIи I]иKottaIlO 95,9о^. l lлаrr виJlаткiв за cпet_tiaitbttttшt фогl;1оьr
виконано IIа 8l ,0%. За pax\/rloк батькiвськоТ плати придбаIJо п,tа,герiали l{JIя

гIроI]еJIеI]ня I1o,гollllol,o реN{оII,г\, 
,га N{узичIlий iнсr,рyN{с}I,г lla сч\,Iч 29,0 ,гис.r,рrл.

II",tatt ви;iа,гкiв rrо КПкВ l l50 за:]аI,аjlLtlи\l фоlt.tолl B1.1KotIaIlo в c),Nli 507,8
,гл]с.I,рII., I]lo ), вi.ltсо,гках c,l аtIо}]L{,гь 99,6. l l"llагr ви,ilа,гкiв IIа oILIal,\, lrparli з

tIарах\/I]аIIItя-\,Iи викоtlаtlо rra l 00,0u%,

Видаr,кrт rrо ItПКl] t16l за загаiIьниN.,I фондопл становJIять l9B0,4 ,гис.грЕ.,

план вилаткiв ]]иконаiiо lia 99,9О^. Плаtt видаткiв ila otl.Ial,), гrparti з

IIарах\,I]аtlI{я\lи BI.tKoiIaIIo tia 10.0%. I I;rarr ви.itа,гкiв за cltetlia-,tbllttlt сЬоrtдоьr
Bt.IKo}IatI() tI|1 l00.0%. .]а pax\/I{oK коttr,гiв бrtr;lя<ет,1l розви,гку trри,цбано
ко\lII,,lоlсгII\ lc\ttiK_r tta с_\ \I\ 50.б l ltc.I,pl{.

I]и.itатки гlо КПКВ ll62 за загальним фоllдоN,l становлять 421,3 тис.грн.,
IIlTaH tзидаткiв викоr{аIIо IIа 99,]О^. ГI-1rан видаткiв tIa оп,Iаl,\, rrparti з

Itapax\l]]a}lItя\ILI викоItаIIо }IL] l00.0%. Г["rrаlr виJIа,гкiв ,]а cltetlia:tbltиrt фоllдоrr
викоIIаII() tIii l00.00%. l]а рах\,IIок коttt,гiв бtо.lllttст,l, розви,гк\, llри,1батtо
itIтеракr,ивtlс об;tаjltlаллtтя IIа заI,а-цLII\I су,\1V 54,0 ,Itrс.грII. (в тоN{v .лис.lti ЗJ,2
,гис.гр}l. - за pax)ll{oк ко[LIl]irз розлодi,rtених :залиlшкiв ocBiTHboT сr,бвеr-тuiТ).
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IlitaH tзt,tдаткiв IIо ItпкВ 2010 за загальнипt сЬондоп,t lзиi{оt{ано в cyMi
в820,2 гл{с.I,рIl,. lIIo v вiдсtlтках сl.аIlови-гь9J,7О/u Il-1ratt BLr;_lnTKiB Ija огIjIа.гy гrраui з
tIарах\,l]а}lliя\1l] llI1KOIIl]IIo I1.1 l00,0%. ILraTt вttда,гкiв за сltецiа,tьttип.л сЬоrtдоьл
BI,{KOIIaHo tra В2.9%. I IсrзикоIIаtILIя ск,ца-цося BI{acJlilf0K 1.oI.o. Iцо l]e за-циIIJи"цось
достатIIього Liacy на шрове/]ен}lя l]роцедчри закупiве;tl, дJrя освоснI{я коп_tт.iв
субвенцii Ila соrliаltl,ttо-екот,топ,tiчнttй 1lозвIiток окре\lих територiй, За рахчгrок
копt,гiв бю:t;*tеl,Y розви,гкч бl,"rtо llри,,1баttо аI]ара,г Уl]/1 rIa c\l\1\1 lб30.;l 1.,u..i.p*,..
гrапiваtзr,t)N,Itt,гI,lчttt,tii бiохirriчttlлй аrtа",ti,за,гсlр - 88.9 гис.I.I)Il.. .]а p.ry,i,nn
FIа,Ilхо.цжеttь tзi;l II"|Iаl,tlиХ IIocjlvl' б1'.ltсl гtри:tбаrrО 2 e.lteKrptlKap.,tioгpa(la rra заI.алI>I.i)/
cyN{y б8,0 тис.грll,

Видатки rlo КПКв 211l за загальни\,{ фппдо*, сlаFiовjIять 25] 1.7 тис.грн.,
п"цаLl tзи,цат кilз викоIIаIIо ITa 99,9о/о. I Iлан lзидаткiв IJa заробiтrtr. rrла.гу з
}]apaxvt]a}lIlя\i1.1 B1.1K()iIalIo }Ia l00,0 %. ll:larr виjIаткiв за сгtс.Iliа.,It,tlипt фон;lом
RI,tKoIIa}Io }Ia 100,09/о. IlPl.t,'lбatto N,{e.rlt.lLItlol,tl 1,а Ko\lIl))tolcp}toI,o об,tа,,IttаttItя на
з&I,?.JlьIl} су\r!,,5З 8,3,Iис.I.рII.

ГIлаrl Rидаткiв гlо I{fIKB 21 44 за загаJ]ьI{иrl сРоttлоNl tsикоItаtlо в счп,ti
l60,0 тис.],рII.' rl{o }' tзi;]Со'ГКi]Х стаг{овиТь l00,0. Коrшти }la Реа_ltiзаt_liiо цiсТ
гIрограNrи б1,.irо вlt,iцi-,lеtlо .з п,ticl,Kcl1.o бto.,lrlreTl .

Вti,'1Д'rОr' rro ItllKI} 21-16 за заI,А-II)t{1.1\l cPott:orl с,гаIlоI]"tя,гь 29.4 .гис.I.рI{.,

п-цан виltаткiв BI,1KoItaIIo на l00,0%. Рса--riзашiя гIрограrlll вiдбл,I]аJIася за рахуноккоштiв счбвеrrцiТ з л,tiсцевоt,о бlод,л,е-г\. }{а вiдruко:}-ваFII{я Bapт.ocr.i .lriкарських
засобiв ]1ля ,rriкуRаIII{я oKpe\It,lx захворIоI]ань :]а рах\ нок Bi.lпoBiiitroT счбtзеrrltiТ з
дер}liавtl ого б Iоr,lцg,р1,.

ВиJlа,гки rro K[IKB 3l0-1 за заI-а-,lьtltt,u cPoH;1o\I сl.аrlов-ця.гь 804.6 .Iис.I-рн..
IIjIaH Birj]aтKiB виконаilО IIа l 00.09;. П;ан lзi.tдат,кilз IIа оIIJIа.гу працi з
IIарахуваI{ltяl\,Iи виконалIо rra l 00.09/о.

II"цarr Виjtа,гкiв lro ItПкв 3l2l за зага;rь}-IиN,l фоtirllоьт викоtIаIIо в cybri 9в3,6,гис.I,рII., IIlO ) вi,,lсtl,гках с гаIiоl]1.Il ь l00.0. Гl-цан ви:tа,гкiв Ila оII-r]а,гv гrраrti з
rIарах\,I]аtI[lя\,,IIJ B}.tKOIIaIIo II:] l00.09Uo. ] Lrагr вилаткiв за спеtIiа",tьllилт фон,llоп,t
ВикоI{аНо Ila l00,0%. Ilри;tбаllо ко\III)Iо,герIJого обла,цнаttLIя IJa :]агаJIьIIу су\,1у
36,0 тис.l"рlr.

Rилаr-ки по КПКВ 3242 за загаJ]ьлtип,t фолlдоN,I стаIIоl]-ЦЯ].I) 5rl8,2 тис.I-рI{.,
IL-Ia]l вlt,,tа,гкiI] Bиli()tIaIlO tl|1 96.0%. 13а paxvrloK l,ticbKolo бlоjt,ttе'l\/ Ila I]икоLlа}{Iiя
btictteBoT lIpOI pt]\1l.t cotlilt,iIbI jO-cKOIIorti.Iitcl1,o розвиl ку б\,..Iо ttajlaIlo r,tа,герiа.ltt,liоТ
лоIrо\,1ог1.1 \IltacIlиKaNI A'I-0 }Ia загаjIь}l\/ сyN{у 15В,0 .глlс.I,рIl., оJlкохвориN4
жи,Iе"irяNI гроN,Iади - 1 80.0 1,ис.l,рн,. лi,гяr,t з пат.оJIоl-i.tнипли захворrован}{яN,{и - l0,0
тис.грн., Rс],еранашr RRв _ l3,0 тис.грн.. iншил,t категорiя\4 r{аселеllt{я * l66,5
"гt]с.грlr. У гrорiвttяlltti з ]\IиIiV_]1Ll\{ рокоNI вi;tбу.цося збiльttrеttttя обся1.1,видаткiв на
ЗЗ9.7 l Llc.l ptI.. або l(l2.9%.

Il.itair ви.ltат,кirз lto ItПItВ;1030 за.]аI,а.,Iьtrиьr cPorr;loN,I викоIlаI]о в сl,пii 951,В
тис,I,рн., tI{O \/ Bi.ltcoT,Kax с,гаtIови,гь 96,9оh. 1-I"цан видаr,кiв на заробiтн.ч п,ца.гу з
rrарахуJ]аI{ttяl\{и викогiаI{о на 9J,2оh. У гrорiвttянtli з NII]II\/-цим роко]\{ вiдбулося
збi"тьtllеtttlя обсягl, lзиilат,кiв rrа 563,2 тис.t,рri., або |44p% за рахVI{()к IIрисjlI{ання
ci:lbcbKoT бiб.;riоr,ски l,а с1,I]орсIIItя IIеlr,гра;rыlоi бiбlriо.rеки. Рiс-г фоп;tу, опла1и
гrраui ttopiBitяtlcl з Bii(tItltзi;lttltr.t звi,гниr,l riерiодомr ]\{иIiу_rlоI-О р()кУ с.ГаI{оВИТ])
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121,]о^. II.;ratt tзи.,lаrкiв ,] сIlсItiа.,tьtlипл сbott:lolvl BиKoI]aIto rra 9З,Зо/о,'3а paxyIioK
коtll,гiв бlол>кету розви,гк1, бr,ло rrри;lбано ко\{I]))Iо,герь{у TexHiKy та r:е.ltевiзор на
загальг{}, cyNiy 1В,7 тис.гргI.

Вида,гки по ItПКI} 40б0 за загаJьним фоrrj{о]\l сI,аFIов,:Iя,гь 2475.З тис.грн.,
II.rIaH tзиJlатt<iв викоIIаIlо rra 9З.9%. У ttорitзttяtttti l] \,IиIly-r]и\I pol(oNl lзijlбr,.ltсlся
збi.,lьLttеtttlя обсяll,\, вl.]1,1а,гt<ilз ltil 87l,] ,гис.r,рIl.. або 54.З9/о. За paxvI{oK IIрисдtlаtIFlя
сi;,lьського буitиrrк}, кy.Iь,г),рl]. lLraH tзиjlаткiв ila заробi,гtтч tt"цатч викоI{а}Iо tIa

91,6О^. Рiс,г фон,,I.у оплатlt rrрацi ltорiвняно з \lиJ]иN,,I poKo\r с]анови1 ь 1] ^1О/о, ГIirан
вида'гкiв за ctteцiaJI])IIti]\l Qlotl_,tolt викоtIано на 97 ,0О/о. За paxvTloK KoII]l,iB бю,,tже,гу

роЗви'гкV ttри;Iбirтlо ак\ cl llLltI\ arIapa],\,pv Ila заI,а_,Iьtl\ с\,\1\, l 8.1.1 гис.I,рIJ.,
в игото]]J Ie I Io II poc]tl,I Io-Kol l I,I,ol) L]c Il\, .rloKy,N4e tl,гацitо ll а Katl i,га;t bt t lt ii pc\1oItl,
Ltас,I,ини Irрип,riI]lе}IFIя пtict,Ko1,o llа"цаllу ку,льт)/ри на с\,\1\ 50.0 т,lrс.грrr. 13а paxvIloK
вJIасних надхо/iiкень \IcT&IroB придбано лrатерiалiв д-,1я поточItого ре\lоrI,гу на
загальн\/ с.yl\lу 55,З r:ис,грrr.

IIлаrt tзи.,tат,кiI] tIo кПltl} .108l BllKo]lalto tз cvrti 712.9 ,гlic.i,p]i.. пIо у
зi,,iccl,t,Kalx cl,all()I]1.1lr, 89.0'}'о. I [.llarr tзlл,llаr,кiI] Ila заробi,гrrv I1,Ial\, з IIарах\,ваIIIIяN{и
B1,1Kotlalto rra 87.1%. l]коttоrлiя фогrду оll-rIаl,и rlрашi вi:tб1,;rась за paxvIloK Itаяl]них
вакант}{их посаlц. IIлан вида,гкilз за сгIецiальни\I фон:оlr BI]KoHaIIo rrа 100,00%. За
рахyнок коtштiв бrодlх<ету, розвитку придбано KoNIп))IoTepI]\J TexiriK\ IIа :]ага.цьну
с\,\{\, З 7,0,гllс.t,рtt.

[]lrда,t,ки lro КПI{I] 4082 ]а зага"rlI)tIиN{ фоtrlоrr сl,аtlов.]яl,ь 9].4 ,гис.грtt.,

It"iiaгi вида,гкiI] t]ико}tаItо I1a 9],10/о. IIорirзllяно з NILIII\",lLt\1 рокопt обсяt, виjtаr,кiв
зNIеr{IIIl1вся IIа 87,_5 т,ис.l,рн., або 1],ЗУо.

l]идаr'ки rTo ItПКВ 50б2 за загаJIьttилл фотr.IIо\1 стаIIоI]JIяf,I) 109.3 тис.грн,
гIлан ви:Iа,гкiв вико}IаIIо Ita 99,4о/о. У порiвгtягтrti з вiдttоlзi;1Ili,tN{ Irepio;1oп,l
Nlr1I{\,jIol,() рок},вi;tбл,.rlося збi-,rьttlеltttя обсяl,r,вL,t,l12,ruiв tta 33.?,гис.l,рIi,, або 4З,6О/о,

lIo I{ПKB б030 обсяt, BllilaтKiB :]а з&I,&.Iьiil]r\I (loгt;tobl с,ганов1lть 2308,6
,fi]c.r,pl"l., Il"IaIi I]иj]aTKi]r BllKoHa]lo 98,7Уо, У порiвняннi з NIину-циN,I роком
вiдбулося збi,,tьtttеtlttя tзtlлат,кiв на l2r18,9 тис.грн., або |l],8o^. F{а гlото.tний
peNlottl'btepciKi l]\,JlиLIIIого tlсвi,г",tентtя витрачено 595,] T,I]c.I,ptI.. видаjIеI{ня
аварiiirrих ,ltepcB l30.1 ,гtlс.I,рIt.. liрлtбираltttя IIjiоLц, cKBepiB, косitttlя ],рав}1 -

]2З,З ]'LIc.I,pIl.. облаIltr,уваIItlя rtapKiB, зоtt вijlttочиIlку - 465,f тис.t,рtt., ittшi робоr,и
- 394,з тис.грн. -Ja crrertiaJlbt{иNl фогrдопr плаr{ видаткiв виконаIIо lIa 91,20%. Кошти
ttа вiдIтовiдтri виitатки trадiйшrли сРерп,rерських господарств I,Ia викоIiаI{ня окреN,{их
дор\'че}I ь ( об"-lаш lтчваIlIIя зоI t и Bi:lIIIoLl и t i ку бi,rя ci:tbcbKot,o с,гав1,).

I]tl:tarKlt llo ItПкВ 7350 за cllctlia"ILIIиN,l фонjtоп.л сl,аtIоt]-llягь ll;1,1 ,гис.t,рtl..

IIjIaLl I]иlioIlaIio ilal 8-+,39i,. I Iровсдсrrо робо,ги з tti;lt,tlr oBKLl виl,о,гоI]_iIсt{IIя

шл i с,гобул i Brt оТ до к},N,lеII,гацi Т ( r,er l ераJ,IьIIого пJIаI{v пli ста).
IIо KПKll 7З62 вида,гки за спеttiаJlьним фоrrдом виконаIIо в cyшli 762,9

тLlс.грлI., Itto у, вiдсот,ках с],аIIови,гь 99,Зо/о. Фiнансування BtulaтKiB було здiйсr.rено
l]а paxvIloK cl,бBcllltij' з .ltcp)KaBIIoI,o бtоJt;лiе гу на сРоршлчваrллtя iilсРрас.гр).,,кт),ри
об))с.r1Ilаtl1.1х гсри,гtlрiа_ilI)tlll.\ I,po\1a,Il. IIевикоtlання п_riaIly скj]аJIося :]а рахчIIок
eKoHo\l iT Kol l tтi в Bi,1 t IptlBe.jle tI tIя I IpoI lelllyp закуtti веlть.

Виilа'гки Tro KIlItB 73б3 за спеlliальIIиN,I фондоп,r виконаIIо ъlа 28,ЗO/о, I[Io в
сr,пii с,гаt-tови,гь б lЗ.3 ,гис.r,рIl.
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гi:rагr виjjаткitз Tro ItItKl] 7з70 за спецiа",],;,l] .1]:]]:чi ,викоLlаIlо 
в cy\,ll

1166,8.Гис.ГрII..lilО),tзijtсо'гках..],'*.,по'...гь82.Jо/о'Уriорiвttяннil]NlИtlV.jIИNlрокОr,4
обсяt,виltа,гкiв 1]N,{сillIIиRся I,It] 650,7,",,_|j.,.::T у вiдtсоr,ках с'гаI{оiзИl'ь 35,8%, }Ia

вtlкоItаIItIя IlроI.раN,lи col11ajlbl]o-eKotlobti,r,nI:_ розвитку_ BflKorla}{o :]ахо,tи :]

капiтальrlого реNlонтy N,lepe)Itl i]yjlичLlого освiтленн] :]iU _':,l|' 
та виго,tов"Itеl{о

проек.rI{о-коlJI.гор1.1сIlY д,поl,пr.,,r.аltiьо tIa peKoLIcTpyKrtilo лi:tяt,tки Rоло.оIIY та

KaгiiT.a.ilt,tttlii pebtotlr apxireKri,p"nT па},1)яl,ки KKottcтpvKrtiT Be;lii lIlyxoBa>,

IJи,ltаr.кtt rlo KIlItB 716l ;; ,u.u,o;1utu фоrrlом сl,аI{ов-IrI,гь 2245,9 ,гt,tс,грt,t,,

tlJlаl]ви.ца.гкiвВИКОнаII()НаL)].5Ол.УпорiвняrlrtiЗвi]tltоlзiiltлиrцttерiодlсrм
Nlиllу"цого року uir,бrпп.я збi;tьшrенI'я обсяГУ ВИДаТКiВ rrа 1239.З'ИС'ГРI-i'' абО На

]2з,1%. 1_1a пот.очний реNlоII.i-R\IJIиI.ь 
викорис'аrrо 2072,5'ИС.ГР'l.. ГРеЙjtеР.УВаIILlЯ'

r]роI.ор.гаtltlя. ttijlсиlIаtlIlя jlopiI.i Br,llttlib I-po\{ajlи - 173.4,гис.l,рir, l]а cttettla,ItbilиM

(lilltдlсlпл обсяt tзl.tjtаr Ki,, a.,,a,,,.r,.rr.rn l402,4 ,I,t]c.I,pli., Il-ilaIi виjiаr,кil] ljиliоI{аIIо }]а

вg,2аh.IIорiвrrяlIо :] NtиIIуJIиNi poliol,t обсяt, вилаr,кilз зNlеIlLiiився на 856,7 ,гис,грн,,

або З 7,9 o/o.tla шротязi звi,гtлогО rrерiолУ провелеFlо капiтаltьtlий реN,lон'дороги rIo

вул..N4акаренка на заI,алыIу ,r,, 
'l зiо,1 тис,r,рrт,, виготовлеI]о IIроек'но-

коlII.горисlI\1 /:l()li\,\1etiraltito ,:::,тl,::.ltьltrtй |:]]:-" 
l1a загальiIу cyNIy 72,з ,Tlrc,t,pH,

I[.irarrBt,t]ta-t.KiBrroKIlKt]7650зactteЦiaJlI)I1ИN'lфoll;tor,rBИKoI]aIlo-:iY]:','o
.ГИс.I-рIi..litоrtзijtссl.гкахс.ГLlltоlзиr.ь75,00л.УttорiвнянrtiзвiltllоtзiДttип'tПерlоjiОNI

N'IИнуJIоГ.ороti)Iобсяl.вилаr'кitззбiльruивсяна26,JТис.ГрН''або306,9%.
Rиго.гов-lIено t{орNlа,IиRllY гроIIIоRу oriiHKy на б зешtельних дi-пяrtок,

I lлаrr ви.ltаr.кiв ilo КПКВ 7680 за заI-аjlыtип,t фоt'.I.оI\I l]икоI{аIlо в суп,ti б,5

.ГИс.I.рIi.'Ill()}.tзijtссl.гкаrх..',,.,,по,.,.,пl00.0%.1]абсзгtе.lсllооII-rIаТYLIj.IеI{сЬкИх

BttecKiB ito ДcortiartiT rriс,г Укра'irrи,

I]иДат.кипоКПItВ7б93:]аl]аГаJlЬниlчrфонДо]\,1сТаt{оВЛЯТЬ285'0ТИс.Грн.'
ILцан викона}{о гrа 91 ,9 О/о.У гrорiвняtlнi_з-"rпу"uп{ poKONI вiдб),;tося збi",rьruсrtня

обсяг1" виJtаткiв на 206,i ,гt,tс,I,р}L, або 261,10/о,

I]и;tаr'кr,trrоItПItВ8l10За.]аI.а-itI)trltr,tсроttjlоN{сlаLtоRJlя.tI)42.9.гис.ГрI1..
гIJIаI{ вlrjtа,гкitз l]L]KoIlL1}I(l tla -l2.9n О, 

_ _ :л__ _...*" ,hл_тпrtп,{ , 8,В
I-Iлан видаткitз гIо КПItВ 83ll за спецiальним фоrlдо\,,I виконапо в cyN{l

ТИс'Гргi.'IIlоУrзijtсо.гкu*.,.*'пuить91,1ОlO.Упорiвнян*'iзN'1ИнYЛиN,{рокоN4обсяг
вrtJtа,гкiв збi,.rьlrrився lla 5,7 r ис,грtl,, або 1.839% 

24,5
I]1,1jtir.t.киIlОI{ПкВ8312.засllсtliаjiI)}1и\{фоrt.ЦоьrI]ИкоI{аilоВс}.\'l1

.гис.I.р]l.. Il.t() \,tзijtсс.l.гках с-гаIiоlзиl.r,79.6%. У r'ПРi''rrЯr'Гti З l''tИН\'JII'l\il РОКОЬЦ ОбСЯГ

вида,гкiВ збi"цьliiиВся tla 5,6 т:ис,i,Рrt,, a(lO 29,6o/n,

ГlлагrвиДаткitзпоItПItR9150ЗаЗаГапъниrr,tфонjtоN{ВикоIlановсУмil11,0
.г}tс.гр}t.. lltO l,, lзiilсо.гкur.,,,",,пои,гь l00,0%. v 

"прiппяlлtli 
:з ]\,{иIIуjlИ}t Р:lО::,:б'"'

вlrДа.гкiо'.',.,,lIl1,1tзсЯrrа9З.0,,...I.рIi..або45.60lо.Зао.I.рИN'{\'ВаLIаN'IllкОIIl.ГlВl]t,ijtаl.кИ
бч:rо рtlзttсl:ti:tсtttl tlас,г\,l,*,u^,',' ,r;;,;,, ]}.:Ч",:lичкiвсьКr,lii 

РайОttttИй бttl/tЖС'Г -

l11,0l.',1с.I.рtI.':]аN'{еTоIоtiаJ'lаiIIIя:навiДшrкоДуВаIIIIяпi:tьI.овогоаI]То\,1обillьного
перевезеrIlIя - 40,0 -гис.гр}{, на вiдulкодуваI]ня Rитрат ItосJIуг зI.)яl]кv пlльгових

категорiir }IассJIс'IIIя - 9,0 Tl.]c.I-pIi., Ila \,триN{а}IrIЯ ".lrТ:i:ПОТ 
РаЙОtrrrОi ЛiКаРtri -

50.(),гис,r,рll" tta ttрt,rjtбаtittя ltl,,гiвок IIа озлоровпеIIlIЯ tli:tьt,оtзиХ ка,гегорlИ ill'ГеИ -

l2.0 r,ис.t,рtt.
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I]rtjlirr ки rro ItПItВ 9.tl0 за заI-а,iIьIlи]\,1 cbotljtobl с,tа}tоI]-iIя,гь l В0(),0 'rис.Гр}]..

пJIаI-{ вtr/tа,гкiв виltоIlаIlо на l0,0 %. За отри\,{уI]ачаNlи KoitlTiB l]иj{аl,ки бч:rо

розгrодli;lено нас,гупIIиN,I чиi-iоN,l: l_[оброве"ltичкiвсl,ttий райоrлний бю;]iке,г - l500,0
тис. грн,, i-{oBov краТнський районнилi бtоjl,ttе,г - 3 00,0 Tl,lc. грlI.

ГIлагr ви/tат,кiв гrо IttIItВ 97'70:]а загаjIьlлишл фон,lIоN,l викоtIано l] супri 202,8
,гис.Iр]l., tIlo l,tlijlсt-l,гкilх с,г&tlовиl,L l00,0%. IlopiBrlяrr{o з N,lиI{),"ци\{ poKoNl обсяг
вli/lа,гкiв збi.ltьtttltвся IIа l20,0 ,гис.I,рIl., або 144,9О/о, За oTpltп{yBaLIaN,Iи ttошr'iв
виjIа,гки бir-lrо розгtсlдiлеltо: l(обровеличкiвський раl:iонrtиli бto/t;tte,l 202,1
-гtrlс.грL{.,за ме1оiо }Iа]lаItItя: trа забезг1еL]еIIня фчrrкuiон\,вагlI]я трVJового apxiBv -
l0,0 ,tис.грIL. ila реа_,riзаrliкl заходiв Koп,llt:teKcTloT проl,ра\lи tliльilвого
забезпе.tенI{я IIpIJ,]ot]\, l,роNlа,rlяIi Ita cl]poKolзy BiiicbKoBr, с:r,жбr,- 50,0 l'11с.грн., на

вiдlшrкод,чI]аr{ня ви,гра,г гti,,тьгових перевезеIлi, з&лiзнI]чнI,1\1 траtrсr]ор,го\{ - |42,4
т1.Iс.грFr.; I-{овсlукраТFrськr{й райоrrtrий бrодrкет - 0,zl Tl,Ic,I,ptl.. за \{е,гоiо Itадання: на
вiдrlrко;lуваtlг{я KoN,{IleHcauiT фiзичItиN,l особаьt, якi Ha:laк]lb cottia-rblli Ilocjl)rl,и -
0.4,гrлс.грII.

I]и.tаr,кrr llo KIlKI} 9800 за :]аI,аJlьttиr,t сРондо\I с,гаI{оl]rlя,I,I) 200,0 ,гис.I,рIl.,

або у Bi;tcoтKax д() II;IaIt\ IIа вiiltlовi,цttиti перiсl:t l00,07i,. У гtсlрiвьtянл,ti :]

вiilltоtзiдниrt rrс,рiо;tошл NIи}IуJIого рок), обсяг виJаткiв збi"цьrшився на |0],2
тис.грrr.. або l 15.5%. За MeToto спря\,I\,вання Rи.liатки розгrодi.ltено:
/{оброве.ltи.lкiвськоt,tv RIl I'YI-tI I в Кiровограj]ськit"I об",tас,гi tla фirrансуваLIFIя
rIроI-рt]\,lи rIpo(li;lilK,l,t.lK1.1 ,]-|IоL{tltltttlс,гi - -50,0 l,tic.I,pH,. liоброве;tичкiIзськоr.лу 13ГI

I-УI Il l в IiipoBoI,pa;tcbKiй tlб,tаст,i rra придбаrtня .rtа,герiаlriв л"l1g IIоточFiого
peN{ol-t],y l50,0 l,L]с.грtl.. за сшецiа-цьним фондоrт вилатки с,гаFIовJIя,гь 55,0
,гис,грн., IIJIaII виконано на l00.0%. За метою спря\{\,вання виj]а,гки розttолiлено:
на cPiHarrcoBy, rliд,гри\lк}, Iloilic-/hIloT часr иtlи шr.ГIоп,tiчна ( 1б lIГtPLI 4 lll1РЗ YllCHC
в KipoBorpa;icbKiй об-lirсr,i) - ],).0 ,глlс.грIl.. tla cPirtar-rcoBv tti;lT,pltr.tKr, 1 /ЦlРЗ
Yl{CI [С-' в KipoI]()I,pa;lc]I)Kir.l об:rас гi - 30.0 Tl]c.I,pH.

За звi,гний перiо;r бtод;ttет lticTa oTpLI\1aB офirriйtгlих r,раlrсферт,iв FIa

загаJIьilу сyпrу З?-162,1 rllc.l,ptt.. в,го\1\,числi з дер7iаI]}-lоI,о бк-l,it;rtеr,\,- 2783/+.5
-гIJс.I,рt,l., :] я KIJx.

- осl]iтttя счбвсtlltiя - l58ВЗ,r1 тлtс.гртr.,

- ]\{елиLIlIа субвенuiя - 918В,2 тис.грI{.;
- субвенцiя }Ia здiйснення заходiв щодо соt{iа-шьно-екоtiоп,ti.lt{ого

розви,гк\, oкpcNltlx r,срllr,орiйr 2000,0,гtlс.l,р}{.;
,з bticllcBoI,o бro.,tirter,1, - 1З2] ,6l,ис.I,р}I, з яких:
- с),бвсtttliя Ila tзijltttкitjtчваIIIlя BapT,ocr i -lliкарських засобiв лjIя

лiкуванlrя окреN,{их захворюваIIь - 29,4 тис.грFr.;
_ субвегtl{iя :]а рах,\нок за,цишку коштiв освi,гньоТ с_чбвеrrrliТ. що

yтвор ився I ]а lIoLI aтoK бю.,t;ttеl,I{оl,о rrepi ол1, - З],2тис. грI l. ]

- с),бвсltttiя tIil Iiil;1аIlIIя ,,lcp-дaI]IloT lii;t,гр1.1пrки особаьt з особ-,tивиNlи

сlсtзi,гttiпtlt lttl,грсбаrtl.t - l lt).5 ,гис.r,р1{.;

_ с),бвенцiя tta забс:зtlеLtеI1Ilя якiсноТ, сучасitоТ ,га jtoc,tyItrioT заi,а.llьriоТ

середFlьоi освi,ги 'I {ова yKpaTttcbKa [Iкола' за рахунок вiдriовiдноТ субвеrlшiТ з

дер/kавIIого бtодittе,гу, - 300, l,гис.грlт.;
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- jtО;ltlгкоl]а jt6lallirl l{a ,];,1iЙсt]сitLlя гIереiIаних з ,церяiавI{оI,о бtолiке,г1,

вL{да.гкiв з },триNlаIlIIr{ закJlадill освirи,га охороItи:]/lоров'я:]а paxytloк вiдгrовiдrlоТ

додатковоТ .ltотацiТ з державIIоI,о бrо;lже,гу, - 3 84'[ ,4 тис.грtt.
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