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м.Кам’янка 

  

 Про звіт про виконання 

 бюджету Кам’янської ОТГ за  

 І півріччя  2018 року 
 

Заслухавши звіт про виконання  бюджету об’єднаної територіальної громади за 

1півріччя    2018 року, виконавчий комітет міської  ради відмічає, що структурними 

підрозділами міськвиконкому, зокрема, фінансовим відділом, проведена відповідна 

робота щодо виконання бюджету та поліпшення соціально - економічної ситуації в 

громаді 

За звітний період до міського  бюджету  надійшло  45560,071 тис грн. доходів, з 

них: до загального фонду – 44397,913 тис. грн., що становить 100,36 відсотків до 

плану звітного періоду, надходження до спеціального фонду – 1162,158 тис. грн.  

У  складі доходів міського  бюджету: 

доходи загального фонду (без міжбюджетних трансфертів) – 23652,9  тис.грн.; 

доходи спеціального фонду  –1162,158 тис. грн.; 

трансферти  з  державного  бюджету по загальному фонду 18372,5 тис. грн. в т.ч. 

освітня субвенція -  11821,1 тис. грн.; 

медична субвенція – 6119,4   тис. грн.: 

субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на формування 

інфраструктури об’єднаних територіальних громад - 432,0 тис. грн. 

Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету 

видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я за рахунок відповідної 

субвенції з державного бюджету -866, 488 тис. грн. 

Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам по загальному фонду - 

1506,02 тис.грн.,з них; 

субвенція з місцевого бюджету на відшкодування вартості лікарських засобів для 

лікування окремих захворювань за рахунок відповідної субвенції з державного 

бюджету-282,054 тис. грн.; 

субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції , 

що утворився на початок бюджетного періоду -384,382 тис грн.; 
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субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з 

особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного 

бюджету - 119,075 тис. грн.;  

субвенція з місцевого бюджету на  забезпечення якісної, сучасної та доступної 

загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок відповідної субвенції 

з державного бюджету - 173,766 тис. грн 

Інші субвенції з місцевого бюджету 351,748 тис.грн; (субвенція на виплату 

обласних стипендій 9,180 тис.грн., субвенція на виконання обласної програми 

надання медичної допомоги хворим нефрологічного профілю- 132,468 тис. грн., 170,1 

тис.грн. із районного бюджету для утримання закладів спільного користування); 

субвенція з місцевого бюджету на здійснення соціально-економічного розвитку 

окремих територій за рахунок залишку коштів відповідної субвенції з державного 

бюджету,що утворився на кінець 2017 року-195,0 тис. грн.: 

Видаткову частину бюджету  об’єднаної територіальної громади за 1 півріччя  

2018 року  виконано в сумі  45 816,061 тис. грн., в тому числі по загальному фонду в 

сумі 43 754,649 тис. грн. або на 87,3  відсотків до плану та спеціальному  фонду в 

сумі  2 061,412 тис. грн. 

Відповідно до пункту 23 частини 1 статті 26 Закону України "Про місцеве 

самоврядування в Україні" та пункту 4 статті 80 Бюджетного кодексу України,- 

міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 
                                   

         1. Затвердити  звіт  про  виконання бюджету   об'єднаної територіальної 

громади за І півріччя  2018 року:  

       Загального  фонду   по  доходах у  сумі 44397,913  тис. грн., по  видатках  – 

43 754,649 тис.  грн. з перевищенням доходів над видатками (профіцитом) у сумі 

643,264 тис. грн.   

      Доходи спеціального фонду  затвердити  в  сумі 1162,158 тис. грн., по  

видатках  – 2061,412  тис. грн. з перевищенням видатків над доходами (дефіцитом) в 

сумі  1 418,148 тис. грн. 

         2. Контроль за  виконанням  покласти на відділ бухгалтерського обліку та 

звітності виконавчого комітету Кам'янської міської ради.  

 
 

  

 

 

   Міський  голова                                                                                     В.І.Тірон 


