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Кам’янська міська рада 

Черкаської області 

18 сесія  VII скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

Від 01.02.2019 року                        № 18-2 

м.Кам’янка 

  

 Про звіт про виконання 

 бюджету Кам’янської ОТГ 

за 2018 рік 

 

       Заслухавши звіт про виконання  бюджету об’єднаної територіальної 

громади за 2019 рік, виконавчий комітет міської  ради відмічає.  

       За звітний період до міського  бюджету  надійшло  96748,079 тис грн. 

доходів, з них: до загального фонду – 92783,231 тис. грн., що становить 102,85 

відсотків до плану звітного періоду, надходження до спеціального фонду –  

3964,848 тис. грн. Із загального  

         У  складі  доходів міського  бюджету: 

    доходи загального фонду (без міжбюджетних трансфертів) –50950,551 

тис.грн.; 

    доходи спеціального фонду (без міжбюджетних трансфертів)  –    3288,352 

тис. грн.;   

    трансферти  по загальному фонду    -   41832,680  тис. грн. в т.ч:. 

    -освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам – 22420,000 

тис. грн.; 

    -медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам – 11301,800 

тис. грн.: 

   - дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного 

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

відповідної додаткової дотації  з державного бюджету –2538,800 тис. грн.; 

     -субвенція з  державного бюджету місцевим бюджетам на формування 

інфраструктури об’єднаних територіальних громад –1294,200 тис грн.. 

     -субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів 

щодо соціально-економічного розвитку територій –2015,00 тис грн.. 

    - субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам– 2262,880 тис. 

грн., в т.ч.; 

              -  субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої   

                 субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду-384,382  
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 тис. грн.; 

      

- субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки 

особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної  

субвенції з державного бюджету-128,360 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 – 368,160 тис. 

грн.; 

 

- субвенція з місцевого бюджету на відшкодування вартості                   

лікарських засобів для лікування окремих захворювань за рахунок 

відповідної субвенції з державного бюджету-564,103  тис. грн.; 

    

-  інші субвенції з місцевого бюджету 623,167 тис. грн..; (субвенція на 

виплату обласних стипендій -14,535 тис. грн.,інші субвенції на 

здійснення програм та заходів (Територія комфорту)-40,000 тис. 

грн.,субвенція на виконання обласної програми надання медичної 

допомоги хворим нефрологічного профілю -264,932тис. грн.,субвенція 

із районного бюджету для утримання закладів спільного   

користування -170,100 тис. грн.;субвенція з  Михайлівської ОТГ- 76,5  

тис. грн.;субвенція з обласного бюджету на соціально-економічний 

розвиток території  - 57,100 тис. грн.); 

 

- субвенція з місцевого бюджету на здійснення заходів щодо соціально-

економічного розвитку окремих територій за рахунок залишку 

коштів відповідної субвенції з державного бюджету,що утворився на 

кінець 2017 року - 195,00 тис. грн. 

 

    трансферти  по спеціальному фонду- 676,496  тис. в т.ч.: 

      -субвенції з місцевого бюджету на погашення різниці між фактичною 

вартістю теплової енергії, послуг з централізованого опалення, постачання 

гарячої води, централізованого водопостачання та водовідведення, постачання 

холодної води та водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових 

систем), що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню, 

бюджетним установам і організаціям та/або іншим підприємствам 

теплопостачання, централізованого питного водопостачання та водовідведення, 

які надають такі послуги, та тарифами, що затверджувалися та/або 

погоджувалися органами державної влади чи місцевого самоврядування за 

рахунок відповідної субвенції з державного бюджету-620,596 тис.грн.; 

   -інші субвенції з місцевого бюджету(обласний бюджет)-55,900 тис.грн. 
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         Видаткову частину бюджету  об’єднаної територіальної громади за  2018 

рік  виконано в сумі 93076,605  тис. грн., в тому числі по загальному фонду в 

сумі  84374,621  тис. грн. або на  98,45  відсотків до плану та спеціальному  

фонду в сумі   8701,984 тис. грн. (в тому числі передано із загального фонду до 

спеціального 5884,667 тис. грн.). 

 

Відповідно до статті 43 Закону України "Про місцеве самоврядування в 

Україні" та пункту 4 статті 80 Бюджетного кодексу України                                           

міська рада,  

                                                   ВИРІШИЛА :        

          Затвердити  звіт  про  виконання бюджету  об'єднаної територіальної 

громади за  2018 рік:  

      загальний  фонд- по доходах у  сумі 92783,231 тис.грн ., по  видатках  –  

84374,621  тис. грн. з перевищенням доходів над видатками (профіцитом) у 

сумі  8408,610 тис.грн.   

      спеціальний фонд-по доходах у  сумі 3964,848 тис. грн., по видатках  –

8701,984  тис.грн. з перевищенням видатків над доходами (дефіцитом) в сумі 

4737,136 тис.грн. 

          

Міський голова                                                                                      В.І.Тірон 

 


