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Р І Ш Е Н Н Я  

 

  ____квітня   2022 року                     м. Бережани                         ПРОЕКТ №800 

 

                   Про затвердження звіту про виконання  

бюджету Бережанської міської 
територіальної громади за І квартал 2022 року 

 Керуючись статтею  26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», пунктом 4 статті 80 Бюджетного кодексу України, враховуючи 
рішення виконавчого комітету від  15 квітня 2022 року №_____ «Про внесення 
на розгляд сесії Бережанської міської ради проєкту рішення «Про затвердження 
звіту про виконання бюджету Бережанської міської територіальної громади за І 
квартал 2022 року», розглянувши пропозиції постійної комісії міської ради з 
питань бюджету та фінансів, економіки, промисловості, транспорту і зв’язку, 
контролю за використанням комунального майна, зовнішніх зв’язків, 
підприємницької діяльності, захисту прав споживачів та туризму(протокол №8 
від 11.04.2022року), заслухавши інформацію начальника «Фінансового 
управління»,  сесія Бережанської  міської ради 

 

   В И Р І Ш И Л А: 
 

1. Затвердити звіт про виконання бюджету Бережанської міської 
територіальної громади за І квартал 2022 року з такими показниками: 

- дохідної частини міського бюджету в  сумі  46 082 129,49 грн. (сорок 
шість мільйонів вісімдесят дві тисячі сто двадцять дев’ять гривень 49 коп.), в 
тому числі: 

загального фонду – у сумі 45 691 483,53 грн. (сорок п’ять мільйонів 
шістсот дев’яносто одна тисяча чотириста вісімдесят три гривні 53 коп.);   

 спеціального фонду – у сумі 390 645,96 грн. (триста дев’яносто тисяч 
шістсот сорок п’ять гривень 96 коп.)   

- видаткової частини міського бюджету в сумі 47 622 195,66 грн. (сорок 
сім мільйонів шістсот двадцять дві тисячі сто дев’яносто п’ять гривень 66 коп.), 
в тому числі: 

загального фонду – у сумі 47 545 001,86 грн. (сорок сім мільйонів п’ятсот 
сорок п’ять тисяч одна гривня 86 коп.); 



спеціального фонду – у сумі 77 193,8 грн. (сімдесят сім тисяч сто 
дев’яносто три гривні 80 коп.).  

 2.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 
міської ради з питань бюджету та фінансів, економіки, промисловості, 
транспорту і зв’язку, контролю за використанням комунального майна, 
зовнішніх зв’язків, підприємницької діяльності, захисту прав споживачів та 
туризму. 

 

 

 МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                                         Ростислав  БОРТНИК  



Довідка 

 про виконання бюджету Бережанської міської територіальної громади за І 
квартал 2022 року 

 

Міський бюджет за І квартал 2022 року виконаний по доходах в сумі 46082,1 

тис. грн., в тому числі загального фонду в сумі 45691,5 тис. грн. та спеціального 
фонду в сумі 390,6 тис. грн.; по видатках в сумі 47622,2 тис. грн., в тому числі 
загального фонду в сумі 47545,0 тис. грн. та спеціального фонду в сумі 77,2 тис. 
грн. 

 Із загальної суми доходів загального фонду міського бюджету за І квартал 
2022 року надійшло власних доходів  – 25040,5 тис. грн., офіційних трансфертів 
– 20651,90 тис. грн. План власних надходжень міського бюджету виконано на 

110,84  відсотка (при плані  22592,4 тис. грн. надійшло 25040,5 тис. грн.), або на 
2448,1 тис. грн. більше планових призначень на звітний період. 

 Основними  джерелами надходжень до міського бюджету є: 
- податок та збір на доходи фізичних осіб, питома вага якого в загальних 

надходженнях без трансфертів складає 65,5 відсотків. За звітній період надійшло 
16436,2 тис. грн. (109,9%), або на 1486,2 тис. грн. більше плану;  

- рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів, води та 
надр:   при плані  398, 4 тис. грн. надійшло 323, 5 тис. грн.,  виконання склало 
81,2 %; 

-  внутрішні податки на товари та послуги виконано на 109,6 %, при  плані 
поступлень 1270,0 тис. грн. надійшло 1355,1 тис. грн. в тому числі: 
 акцизний  податок  з вироблених в Україні підакцизних товарів (пальне) 

виконаний на 91,3 %, при уточненому плані поступлень 180,0 тис. грн. надійшло 
164,3 тис. грн.; 
 акцизний  податок  з ввезених на митну територію України підакцизних 

товарів (пальне) виконаний на 95,4%, при плані поступлень 580,0 тис. грн. 
надійшло 553,5 тис. грн.;  
  акцизний  податок з реалізації суб’єктами господарювання підакцизних 

товарів виконаний на 124,9%, при плані поступлень 510,0 тис. грн. надійшло 
637,3,3 тис. грн.; 

- місцеві податки виконано на 115,1 відсотків, при плані поступлень   
5376,0 тис. грн. надійшло 6185,8  тис. грн. в тому числі: 
 від плати за землю надійшло1487,2 тис. грн., план надходжень 1624,0 тис. 

грн. план виконаний на 91,6%;   

 від податку на нерухоме майно надійшло 232,2  тис. грн., при плані 237,3  
тис. грн., план виконаний на 97,8% 

 єдиний податок виконано на 127,6 відсотки, при плані -  3514,7  тис. грн. 
надійшло 4465,1 тис. грн.  

-  плата за надання адміністративних послуг  надійшло 342,8 тис. грн. при 
плані 388,7 тис. грн., виконання становить 88,2%.  

-  надходження орендної плати за користування цілісним майновим 
комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності склали   
57,3 тис.  грн. при плані 33,0 тис. грн., виконання становить  173,5 %. 

До спеціального фонду міського бюджету за  звітний період  
надійшло  390,6   грн., що становить 64,5% планових призначень на   І квартал  



2022 року, з них власні надходження бюджетних установ в сумі 305,1   грн. (план 
виконано на 56,8%).   
 

Видатки загального фонду міського бюджету з врахуванням трансфертів з 
державного бюджету склали  47545,0  тис. грн., або 89,3 відсотка до плану 
(57067,4 тис. грн.) 

Найбільша питома вага видатків – 66,5 відсотків від загального обсягу 
видатків припадає на відділ освіти, молоді і спорту міської ради, а саме             
31631,8 тис.  грн., з них на  загальноосвітні заклади освіти – 22142,7 тис. грн., 
дошкільну освіту – 6577,0 тис.  грн., позашкільна освіта –  970,5 тис.   грн.,  
міжшкільний навчально-виробничий комбінат – 366,1 тис.  грн., централізовану 
бухгалтерію  відділу – 308,8 тис. грн., управління відділу освіти, молоді і спорту 
– 315,6 тис.  грн., забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсного центру –  200,5 

тис.  грн., забезпечення діяльності центру професійного розвитку педагогічних 
працівників – 176,1 тис.  грн., утримання та навчальна робота ДЮСШ – 475,4 

тис. грн.,  на надання державної підтримки особам з особливими освітніми 
потреба – 81,9 тис. грн., програми і заходи у сфері освіти, молоді і спорту – 17,0 

грн.  
Із загального фонду міського бюджету профінансовано також: 

 на забезпечення  управління Бережанської міської ради –  4560,5 тис.  грн.; 
 видатки по галузі охорони здоров’я -  1 504,0  тис. грн., в т.ч. на оплату 

спожитих енергоносіїв комунальне некомерційне підприємство «Бережанська 
центральна міська лікарня»   профінансовано у сум 1323,6  грн., Центр первинної 
медичної (медико-санітарної) допомоги Бережанської міської ради – 122,6 тис. 
грн., інші заходи міської програми розвитку та підтримки  комунальних закладів 
охорони здоров’я Бережанської міської ради –  57,8 тис.  грн.; 
 по відділу  культури, туризму та релігій міської ради видатки склали  –        

5044,9 тис.  грн., з них на школи естетичного виховання дітей – 2303,8 тис.  грн., 
забезпечення діяльності бібліотек – 826,5 тис.  грн., забезпечення діяльності 
музеїв – 437,3 тис. грн., забезпечення діяльності палаців і будинків культури, 
клубів – 1087,8 тис.  грн.; управління відділу культури, туризму та релігій – 200,9 

тис.  грн., централізованої бухгалтерії – 188,7 тис. грн.; 
 видатки на «Фінансове управління» Бережанської міської ради склали  

441,1 тис.   грн.; 
 видатки на утримання КП  «СПОРТРЕСУРС» Бережанської міської ради 

склали 383,2 тис.    грн.; 
 КП «Господар» профінансовано: на організацію благоустрою населених 

пунктів  - 1706,8 тис.  грн., на утримання доріг  -  509,1 тис.   грн.;  
 КП  «Добробут» на виконання «Програми фінансової  підтримки 

комунальних підприємств  Бережанської міської ради на 2022-2025 роки», 
затвердженої рішенням  сесії міської ради   № 520 від 13.12.2022 року, 

профінансовано  у сумі 100,0 тис.  грн.; 
 видатки на територіальний центр соціального обслуговування (надання) 

соціальних послуг склали 903,3 тис.  грн.; 
 на компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом 

окремим категоріям громадян  профінансовано    100,0  тис. грн.; 



 на надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні 
послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, 
хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги  

– 50,8 тис.  грн.; 
 на інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення  (за 

місцеві кошти) – 58,1    грн.,  в т.ч. за рахунок субвенції з обласного бюджету 
здійснено видатки  з соціального захисту населення  -  16,3 тис.  грн.; 
 заходи та роботи з територіальної оборони по   «Програмі  фінансової 

підтримки добровольчого формування Бережанської міської територіальної 
громади на 2022  рік»  – 39,0 тис. грн.; 
 передано іншим бюджетам субвенції, а саме  Саранчуківській ОТГ на 

утримання мешканців міської територіальної громади, які перебуввають на 
обслуговуванні  у стаціонарному геріатричному відділенні КУ «Центр надання 
соціальних послуг Саранчуківської сільської ради»  – 195,0 тис. грн.; 
 передано субвенцію державному бюджету на виконання програм 

соціально-економічного розвитку регіонів   -    100,0  тис. грн.; 
 видатки з резервного фонду склали 227, 2 тис.  грн. (використано на 

поповнення матеріального резерву паливно-мастильними матеріалами, 
необхідних для здійснення організаційних заходів із запобігання виникнення 
надзвичайних ситуацій (надзвичайних подій) та ліквідації їх наслідків в умовах 
воєнного стану та збройної агресії російської федерації  проти України). 

Бюджетними установами проведено розрахунки по оплаті за енергоносії на 
суму 6216,1 тис. грн., що на 4293,7 тис. грн. більше розрахунків за аналогічний 
період минулого року.  

За рахунок вільного залишку коштів міського бюджету по загальному 
фонду, який на початок року складав  14844,2 тис. грн., розподілено 8106,8 тис. 
грн., з них : 

  2970,1 тис. грн. – місцеві кошти ( на капітальні видатки – 1375,877 тис. 
грн., трансферти іншим бюджетам – 100,0 тис. грн., інші поточні видатки – 

1494,223 тис. грн..);   
 5136,7 тис. грн. – субвенційні кошти (освітня субвенція – 3738,5 тис. грн., 

субвенція на особливі освітні потреби – 269,8 тис. грн., субвенція на соціально-

економічний розвиток – 1128,4 тис. грн.). 
Видатки спеціального фонду міського склали 77,2 тис. грн., з них: 

 за рахунок власних надходжень бюджетних установ (платні послуги) 
склали – 69,1 тис. грн.,  

 за рахунок благодійних внесків – 8,1 тис. грн. 

 

У додатку до звіту про виконання бюджету Бережанської міської 
територіальної громади за І квартал 2022 року детально відображено видатки за 
напрямками їх спрямування та узагальнені дані по доходах міського бюджету.  
 

Начальник  «Фінансового  
Управління» міської ради                                      Олег ТИМАНСЬКИЙ 



тис.грн.
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на 
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на рік

План на 
рік з 

урахуванн
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План на 
вказаний 
період з 
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% 

виконання 
на 
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1 3 4 5 8 16
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

10000000 Податкові надходження 98 638,0   98 638,0   21 994,4  24 307,4 110,5       32,0        32,0       14,4         8,4 58,3        

11010000

Податок та збір на доходи фізичних 
осіб 65350,00 65350,00 14950,00 16436,17 109,9

11020000 Податок на прибуток підприємств 0,00 0,00 0,00 6,87

13000000

Рентна плата та плата за 
використання інших природних ресурсів 1076,00 1076,00 398,40 323,46 81,2

14000000

Внутрішні податки на товари та 
послуги 6400,00 6400,00 1270,00 1355,10 106,7

18000000 Місцеві податки 25812,00 25812,00 5376,00 6185,81 115,1

19000000 Інші податки та збори 0,0 0,0 0,0 0,0 32,00 32,00 14,35 8,37 58,3       

20000000 Неподаткові надходження 2597,00 2597,00 595,26 726,01 122,0 2146,60 2146,60 536,65 305,09 56,9        

25000000 в т.ч. власні надходження 2146,60 2146,60 536,65 305,09 56,9       

30000000 Доходи від операцій з капіталом 15,00 15,00 2,70 7,10 262,9 1000,00 1000,00 25,00 57,66 230,7     

40000000 Офіційні трансферти 87213,20 87228,20 20714,34 20650,96 99,7 0,0 0,0 0,0 0,0

СХВАЛЕНО 

15  квітня  2022 року    № 

Загальний фонд

Звіт про виконання міського бюджету за І квартал 2022 року

Спеціальний фонд

Доходи

 виконавчим комітетом Бережанської міської ради 



50000000 Цільові фонди 0,0 0,0 0,0 0,0 150,00 150,00 30,00 19,53 65,1        

Всього без врахування трансфертів 101 250,0 101 250,0 22 592,4  25 040,5 110,84 3 328,6  3 328,6  606,0      390,6      64,46

Всього по доходах 188 463,2 188 478,2 43 306,7  45 691,5 105,51 3 328,6  3 328,6  606,0      390,6      64,46

КВК  КФК Назва

Затверджен
ий план на 

рік

План на рік 
з 

урахування
м змін

План на 
вказаний 
період з 

урахування
м змін

Касові 
видатки за 
вказаний 

період

% 

виконання 
на 

вказаний 
період 

Затвердже
ний план 

на рік

План на 
рік з 

урахуванн
ям змін

План на 
вказаний 
період з 

урахування
м змін

Касові 
видатки за 
вказаний 

період

% 

виконання 
на 

вказаний 
період 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

01 Міська рада 46 038,0   46 840,9   12 309,5  10 132,2 82,3         1 832,0  3 743,4  1 280,7   -          0,0

в тому числі:заробітна плата з нарахуваннями на 
неї 23 335,0 23 335,0  4 774,1   4 608,7   96,5         -          -         -           -          

енергоносії 2 195,0 2 195,0     880,5       522,2      59,3         -          -         -           -          

з них :

01 0150

Організаційне, інформаційно-аналітичне 
та матеріально-технічне забезпечення 
діяльності обласної ради, районної ради, 
районної у місті ради (у разі її 
створення), міської, селищної, сільської 
рад 22 780,0 22 829,9   5 236,9    4 560,5    87,1          -          63,0       63,0         -          -         

в тому числі:
заробітна плата з нарахуваннями на 
неї 19 395,0 19 395,0  3 822,5   3 723,5   97,4         

енергоносії 2 195,0 2 195,0     880,5       522,2      59,3         

01 2010

Багатопрофільна стаціонарна медична 
допомога населенню 2800,0 2 800,0     1 360,0    1 323,6    97,3          

01 2111

Первинна медична допомога населенню, 
що надається центрами первинної 
медичної (медико-санітарної) допомоги 250,0 250,0         150,0       122,6       81,7          

Загальний фонд
Видатки

Спеціальний фонд



01 2152

Інші програми та заходи у сфері охорони 
здоров`я 120,0 285,0         80,0          57,8         72,2          200,0      200,0  -             -  -

01 3032

Надання пільг окремим категоріям 
громадян з оплати послуг зв`язку 30,0 30,0            -  -

01 3033

Компенсаційні виплати на пільговий 
проїзд автомобільним транспортом 
окремим категоріям громадян 150,0 150,0         100,0       100,0       100,0       

01 3050

Пільгове медичне обслуговування осіб, 
які постраждали внаслідок 
Чорнобильської катастрофи 25,7 25,7           4,5             -  -

01 3104

Забезпечення соціальними послугами за 
місцем проживання громадян, які не 
здатні до самообслуговування у зв'язку з 
похилим віком, хворобою, інвалідністю 3995,0 3 995,0     983,6       903,3       91,8          

01
3112

Заходи державної політики з питань дітей 
та їх соціального захисту 50,0 50,0           -            -            -

01

3160

Надання соціальних гарантій фізичним 
особам, які надають соціальні послуги 
громадянам похилого віку, особам з 
інвалідністю, дітям з інвалідністю, 
хворим, які не здатні до 
самообслуговування і потребують 
сторонньої допомоги 350,0 350,0         90,0          50,8         56,5          

01

3171

Компенсаційні виплати особам з 
інвалідністю на бензин, ремонт, технічне 
обслуговування автомобілів, мотоколясок 
і на транспортне обслуговування 6,3 6,3             3,1            -           -            

01
3191

Інші видатки на соціальний захист 
ветеранів війни та праці 57,6 57,6           14,8          9,9           66,6          

01 3242

Інші заходи у сфері соціального захисту і 
соціального забезпечення 663,4 663,4         58,6          38,3         65,3          

01 5041

Утримання та фінансова підтримка 
спортивних споруд 1700,0 1 728,0     492,0       383,2       77,9          



01 6013

Забезпечення діяльності водопровідно-
каналізаційного господарства 100,0 100,0         100,0       100,0       100,0       

01 6030 Організація благоустрою населених пунктів 8510,0 8 510,0     2 400,0    1 706,8    71,1          -          1 020,0 20,0         -           -

01 7130 Здійснення заходів із землеустрою 49,0 49,0           49,0          -           -            

01 7330

Будівництво-1 інших об`єктів 
комунальної власності 600,0      300,0  - -           -

01 7350

Розроблення схем планування та 
забудови територій (містобудівної 
документації) 100,0      100,0 25,0         -           -

01 7363

Виконання інвестиційних проектів в 
рамках здійснення заходів щодо 
соціально-економічного розвитку 
окремих територій 0,0 1 128,4 1 128,4   -           -

01 7461

Утримання та розвиток автомобільних 
доріг та дорожньої інфраструктури за 
рахунок коштів місцевого бюджету 4374,0 4 374,0     600,0       509,1       84,8          700,0 700,0  - -           -

01 7650

Проведення експертної грошової оцінки 
земельної ділянки чи права на неї 50,0        50,0 -           -           -

01 7680

Членські внески до асоціацій органів 
місцевого самоврядування 27,0 27,0           27,0          -           -            

01 7691

Виконання заходів за рахунок цільових 
фондів, утворених Верховною Радою 
Автономної Республіки Крим, органами 
місцевого самоврядування і місцевими 
органами виконавчої влади і фондів, 
утворених Верховною Радою Автономної 150,0      150,0 30,0 -           -

01 8240 Заходи та роботи з територіальної оборони 0,0 100,0         100,0       39,0         39,0          

01 8330

Інша діяльність у сфері екології та 
охорони природних ресурсів 32,0        32,0 14,4 -           -

01 8775

Інші заходи за рахунок коштів резервного 
фонду місцевого бюджету 0,0 460,0         460,0       227,2       49,4          



06 Відділ освіти, молоді та спорту 115 681,6 121 529,0 36 897,4  31 631,8 85,7         3272,2 2152,4 768,9 73,6 9,6

в тому числі:
заробітна плата з нарахуваннями на 
неї 103 868,6 ######### 29 229,5 25 923,8 88,7         -          -         -           -          

енергоносії 7 851,0 9 851,0     6 692,5   5 407,3   80,8         -          -         -           -          

06 0160

Керівництво і управління у відповідній 
сфері у містах (місті Києві), селищах, 
селах, об’єднаних територіальних 
громадах 1 850,0 1 850,0     360,0       315,6       87,7          

06 1010 Надання дошкільної освіти 21 626,0 21 969,0   7 133,9    6 577,0    92,2          1 500,0   1739,3 614,3 45,0 7,3

06 1021

Надання загальної середньої освіти 
закладами загальної середньої освіти 19 900,0 21 486,9   8 740,3    7 367,7    84,3          1 671,6   221,6 55,4 20,5 36,9

06 1031

Надання загальної середньої освіти 
закладами загальної середньої освіти 59 633,4 59 633,4   13 775,4  11 036,5 80,1          

06 1061

Надання загальної середньої освіти 
закладами загальної середньої освіти 0,0 3 738,5     3 738,5    3 738,5    100,0       

06 1070

Надання позашкільної освіти закладами 
позашкільної освіти, заходи із 
позашкільної роботи з дітьми 3 784,0 3 784,0     1 066,9    970,5       91,0          

06 1141

Забезпечення діяльності інших закладів у 
сфері освіти 3 819,0 3 819,0     791,5       674,9       85,3          -          -         -           8,1  -

06 1142 Інші програми та заходи у сфері освіти 257,3 257,3         15,4          -           -            

06 1151

Забезпечення діяльності інклюзивно-
ресурсних центрів за рахунок коштів 
місцевого бюджету 80,0 80,0           19,1          16,2         84,7          

06 1152

Забезпечення діяльності інклюзивно-
ресурсних центрів за рахунок освітньої 
субвенції 1 231,2 1 231,2     284,4       184,3       64,8          



06 1160

Забезпечення діяльності центрів 
професійного розвитку педагогічних 
працівників 1 113,0 1 113,0     203,9       176,1       86,4          

06 1200

Надання освіти за рахунок субвенції з 
державного бюджету місцевим бюджетам 
на надання державної підтримки особам з 
особливими освітніми потребами 297,0 297,0         58,3          10,9         18,7          100,6      100,6 8,4           -           -

06 1210

Надання освіти за рахунок залишку 
коштів за субвенцією з державного 
бюджету місцевим бюджетам на надання 
державної підтримки особам з 
особливими освітніми потребами 0,0 179,0         179,0       71,0         39,7          0,0 90,9 90,9         -           -

06 3131

Здійснення заходів та реалізація проектів 
на виконання Державної цільової 
соціальної програми «Молодь України» 50,0 50,0 12,0          8,0           66,7          

06 5011

Проведення навчально-тренувальних 
зборів і змагань з олімпійських видів 
спорту 60,0 60,0 13,5          9,0           66,7          

06 5012

Проведення навчально-тренувальних 
зборів і змагань з неолімпійських видів 
спорту 14,7 14,7           4,0            -           -            

06 5031

Утримання та навчально-тренувальна 
робота комунальних дитячо-юнацьких 
спортивних шкіл 1 966,0 1 966,0     501,3       475,5       94,9          

10 Відділ культури, туризму та релігій 20 700,0 20 716,4   5 860,9    5 044,9   86,1         1125,0 1148,6 129,8 3,6 2,7

в тому числі:
заробітна плата з нарахуваннями на 
неї 18 367,0 18 367,0  5 109,9   4 725,6   92,5         328,0     328,0 82,0 -          -

енергоносії 1 273,6 1 273,6     589,3       286,6      48,6         3,0         3,0 0,8 -          -



10 0160

Керівництво і управління у відповідній 
сфері у містах (місті Києві), селищах, 
селах, об’єднаних територіальних 
громадах 785,0 785,0         224,4       200,9       89,5          

10 1080

Надання спеціальної освіти мистецькими 
школами 9 035,0 9 035,0     2 514,5    2 303,8    91,6          395,0      395,0 98,8 2,4 2,4

10 4030 Забезпечення діяльності бібліотек 2 423,0 2 423,0     949,6       826,5       87,0          5,0          5,0 1,3 -          -          

10 4040 Забезпечення діяльності музеїв i виставок 2 176,0 2 176,0     649,7       437,3       67,3          10,0        10,0 2,5 -          -          

10 4060

Забезпечення діяльності палаців i 
будинків культури, клубів, центрів 
дозвілля та iнших клубних закладів 4 650,0 4 666,4     1 280,0    1 087,8    85,0          15,0        38,6 27,3 1,2 4,3

10 4081

Забезпечення діяльності інших закладів в 
галузі культури і мистецтва 1 031,0 1 031,0     242,7       188,7       77,8          

10 4082 Інші заходи в галузі культури і мистецтва 600,0 600,0         -            -           -            

10 7324 Будівництво установ та закладів культури 700,0 700,0 0,0 0,0  -

"Фінансове управління" 3 143,0 3 783,0 1 999,6 736,1 291,6 -          -         -           -          -          

з них :

37 0160

Керівництво і управління у відповідній 
сфері у містах (місті Києві), селищах, 
селах, об’єднаних територіальних 
громадах 1 960,0 1 960,0     481,6       441,1       91,6          

в тому числі:
заробітна плата з нарахуваннями на 
неї 1 891,0 1 891,0     459,6       433,8      94,4         

енергоносії -            -            -           -              -

37 8710 Резервний фонд місцевого бюджету 683,0 1 223,0     1 223,0    -           -            

37 9770 Інші субвенції з місцевого бюджету 500,0 500,0         195,0       195,0       100,0       



37 9800

Субвенція з місцевого бюджету 
державному бюджету на виконання 
програм соціально-економічного 
розвитку регіонів 0,0 100,0         100,0       100,0       100,0       

Всього по видатках 185 562,6 192 869,3 57 067,4  47 545,0 83,3         6 229,2  7 044,3  2 179,5   77,2        3,5          

Секретар міської ради Ірина Загнійна


