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м.Кам’янка 
      

 Про звіт про виконання 

 міського та сільських  бюджетів 

 за 2017 рік 

 
   

Заслухавши звіт про виконання міського  бюджету за  2017 рік, міська  рада 

відмічає, що протягом звітного періоду  апаратом міської ради було проведено роботу по 

збору податків.  

За звітний період до міського  бюджету  надійшло 30228207,06 грн. доходів, з них: 

до загального фонду -28382534,51 грн., що становить 101,44 відсотків до уточненого 

завдання звітного періоду, надходження до спеціального фонду – 1845672,55 грн. (в т.ч. 

кошти, отримані як плата за послуги 876266,66 грн) 

         У  складі доходів міського  бюджету: 

         доходи загального фонду (без міжбюджетних трансфертів) – 20369757,078 грн.; 

         доходи спеціального фонду(без міжбюджетних трансфертів)  – 1120559,77 грн.; 

 

         трансферти  з  державного  бюджету по загальному фонду-8012776,73 грн. в т.ч.: 

  -інші субвенції(із районного бюджету) в сумі 4086708,20 грн. в т.ч.  

              -субвенція на освіту в сумі 4044765,00 грн.; 

              -субвенція на здійснення природоохоронного проекту «облаштування притулку 

для утримання безпритульних тварин(стерилізаційно-карантинний пункт)-41943,20 грн. 

 -субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання соціального 

житла для дітей сиріт в сумі 514901,00 грн.   

 -субвенція  з держаного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів ,щодо 

соціально-економічного розвитку окремих територій в сумі 3062580,00 грн.в т.ч.:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

      - на капремонт вулиці Героїв Майдану-275000,00 грн.;  

      - на капітальний ремонт площі імені Небесної Сотні-500000,00 грн.;                                                                      

.     -  на  капітальне будівництво мініфутбольного майданчика із синтетичним покриттям 

«штучна трава» по вулиці Г.Майдану,47– 1250000 грн.; 

      - на капітальне будівництво дитячого майданчика-278000,00 грн.; 

     - на капітальний ремонт по заміні віконних блоків та дверей у житлових будинках для 

(КП «Кам’янка-Житло»)-595000,00 грн; 

    - для придбання антивандального спортивно-тренажерного майданчика -92840,00 грн.; 

   - для придбання дитячого майданчика -71740,00 грн.; 

 -субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на проведення виборів 

депутатів місцевих рад та сільських,селищних,міських голів-348587,53 грн. 
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         трансферти  з  державного  бюджету по спеціальному фонду-725112,78 грн. в т.ч.: 

 -субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо 

соціально-економічного розвитку окремих територій в сумі 75000,00 грн. (для ДНЗ на 

придбання дитячих майданчиків,газонокосарки та електричної м’ясорубки); 

-субвенція із обласного бюджету на здійснення природоохоронного проекту 

«облаштування притулку для утримання безпритульних тварин(стерилізаційно-

карантинний пункт)-350112,78 грн.; 

-субвенція із районного бюджету на проведення реконструкції котельні по вулиці 

Партизанська ,3 в сумі 250000 грн. 

                       

         Видаткову частину міського бюджету за 2017 рік  виконано в сумі 32324095,14 грн., 

в тому числі по загальному фонду в сумі 19053481,83 грн. або на 98,46 відсотків до 

уточненого річного плану та спеціальному  фонду в сумі 13270613,31 грн. 

 

          Відповідно до статті 28 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", 

статті  80  Бюджетного  кодексу  України, 

 

                                          Міська рада в и р і ш и ла :        

                                   

         1. Затвердити  звіт  про  виконання  міського  бюджету  за 2017 рік:   загального  

фонду  по  доходах у  сумі  28382534,51 грн., по  видатках  – 19053481,83  грн. з  

перевищенням доходів над видатками на 9329052,68 грн.  Доходи спеціального фонду  

затвердити  в  сумі 1845672,55грн., по  видатках  – 13270613,31 грн. з  перевищенням 

видатків над доходами на  11424940,76 грн. в т. за рахунок коштів , що передавалися із 

загального фонду до бюджету розвитку. 

         2. Контроль за  виконанням  покласти на відділ бухгалтерського обліку та звітності 

Камянської міської ради.  

 

 

Міський  голова                                                                                         В.І.Тірон 


