
З В І Т
про виконання видаткової частини міського бюджету   за І квартал 2019 року грн.

Видатки за функціональною класифікацією

Загальний фонд Спеціальний фонд

в тому числі

150 1354260,00 1207904,14 817920,41 179298,23 121105,63 152000,00

3192 15000,00 7500,00

3242 44900,00 44200,00

4082 Інші заходи в галузі культури і мистецтва 7000,00 5811,00

5012 12500,00

5062 25000,00

6011 Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду

6013 95000,00 65000,00 240000,00 80000,00

6030 Організація благоустрою населених пунктів 1253900,00 1253900,00 300000,00 214531,00

6071 324900,00 306926,01

7130 Здійснення заходів із землеустрою 99000,00 25000,00

7350 75000,00

7461 1150000,00 1150000,00 300000,00 100000,00

7670 Внески до статутного капіталу суб»єктів господарювання 450000,00 150000,00

8700 Резервнийфонд 100000,00

8110 30000,00

8311 охорона та раціональне використання природних ресурсів 60000,00 60000,00 10430,00 10430,00

9770 Інші субвенції з місцевого бюджету 43000,00

9800 25000,00 25000,00

Додаток №2 до рішення №VІІ/30/1 від 07.06.2019 ІІ/30/1 від 07.06.2019 
року

План на І 
квартал 2019 

року

Виконано 
всього

План на І 
квартал

Виконано 
всього

Заробітна 
плата КЕКВ 

2111

нарахування на 
зарплату КЕКВ 

2120

Оплата 
енергоносіїв 

КЕКВ 2270

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-
технічнезабезпечення діяльності міської ради

Надання фінансової підтримки громадським організаціям 
ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну 
спрямованність
Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального 
забезпечення

Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з 
неолімпійських видів спорту
Підтримка спорту вищих досягнень та організацій,які здійснюють 
фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні

Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного 
господарства

Відшкодування різниці між розміром тарифу на житлово-
комунальні послуги, що затверджувалися,або погоджувалися 
рішенням місцевого органу виконавчої влади та органу місцевого 
самоврядування, та розміром економічно-обгрунтованих витрат 
на іх виробництво

Розроблення схем планування та забудови територій 
(містобудівної документації)

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої 
інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету

Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та 
наслідків стихійного лиха

Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на 
виконання програм соціально-економічного та культурного 
розвитку регіонів



Разом 4639460,00 4126241,15 817920,41 179298,23 121105,63 1552430,00 554961,00
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