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УКРАЇНА 

ДЕРАЖНЯНСЬКА МІСЬКА РАДА 
ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 
 
 23 травня 2016 р.                             м. Деражня                                        № 44  
 

 
Про звіт про виконання міського 
бюджету за І-й квартал  2016 року   
 
 
                На підставі п.п.1 п. а ч.1 ст.28 Закону України « Про місцеве 
самоврядування в Україні», відповідно до ст.80 Бюджетного кодексу України, 
заслухавши інформацію головного бухгалтера міськвиконкому Гончаренко І.Д., 
про звіт про виконання міського бюджету за І-й квартал 2016 року,  
міськвиконком 
 
ВИРІШИВ: 
 
1. Звіт про виконання  міського бюджету за І-й квартал 2016 року,  взяти до 
відома(Додається). 
2.  Подати звіт про виконання  міського бюджету за І-й квартал 2016 року  на 
затвердження  міської ради. 
3. Контроль за виконанням рішення покласти на  секретаря міської ради 
Сидорук В.А. 
 
 
 
 
 

 
 

 
              Міський голова                                                       А. М. Ковпак 
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                                                                                                                                                           Додаток до рішення 

                                                                                                                                              виконавчого комітету                                                                                                                                                    
від 23.05.2016року № 44 

 
 

                                      Звіт про виконання бюджету за І-й квартал 2016 року 
 
         За звітними даними до загального фонду бюджету міста в І кварталі 2016року 
надійшло податків і зборів (обов’язкових платежів) 1993,8 тис грн при плановому 
розрахунку 1105,2 тис грн,  фактичне виконання склало 180,4 відсотка, або в сумі 
888,7тис грн. 
          До спеціального фонду бюджету міста  за звітний період надійшло обов’язкових 
платежів 18,3 тис грн при плановому розрахунку  1,9 тис грн,  перевиконання в сумі  
становить 16,4тис грн. Разом фактичне виконання  бюджету міста загального і 
спеціального фондів становить 182,2 відсотка,  або в сумі  - 907,9 тис грн.   
          На протязі звітного періоду  забезпечено виконання запланованого обсягу 
дохідної частини бюджету міста і найбільше перевиконання по таких видах податку: 
    •  податок на нерухоме майно (плата за землю) – 165,6% в сумі  - 274,2тис грн, в 
2015 році за І-й квартал – 138,76% , в сумі 92,7 тис грн; 
    •   єдиний податок -312,91 % в сумі 390,4 тис грн, в 2015 році за І-у квартал – 
150,25%, що в сумі складає 182,1тис грн; 

  •  акцизний податок з реалізації підакцизних товарів –148,9% в сумі –183,3 тис грн 
в 2015 році за І-й квартал – 338,1% , в сумі – 421,4тис грн.  
Порівнюючи показники попереднього року за аналогічний період загальне  виконання 
загального та спеціального фонду міського бюджету складало 176,56% , що в сумі 
становить 575,8тис грн. 
 
 
 

Загальний фонд 
 
                                                 «Органи місцевого самоврядування» 

Видатки загального фонду   у звітному періоді  2016 року становлять – 222,9 тис 
грн або 82,6 відсотка  уточнених призначень на звітний період . 

На оплату праці і нарахування на заробітну плату  складають 184,5 тис грн або 
87,2 відсотка відповідно до планових показників звітного періоду, придбання 
предметів, матеріалів, обладнання та оплата  послуг – 13,3 тис. грн. або   66,8 
відсотка,  оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 25,0 тис грн або 65,8 відсотка 
до затвердженого плану асигнувань на відповідний період. 

 
                                   

                                                                        «Благоустрій міста»  
        Видатки на благоустрій міста з загального фонду  проводилась відповідно до 
затверджених заходів на 2016 рік, де включені витрати на оплату вуличного 
освітлення міста, що на звітну дату складає 22,2 тис грн. Також по даній функції 
виділялись кошти на  прибирання вулиць, вивезення сміття, виплату зарплати 
двірникам, придбання паливно-мастильних матеріалів, обслуговування мереж 
вуличного освітлення, придбання енергозберігаючих ламп, світильників тощо. 
Фінансування проводилось через одержувача бюджетних коштів КП «Деражнянська 
ЖЕК №1» по КЕКВ 2610 і за І-й квартал 2016року складає 234,1грн. 
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                           «Інші видатки на соціальний захист населення»  

У першому кварталі 2016року по соціальних виплатах проводилась допомога на 
поховання в сумі 0,5 тис. грн., матеріальна допомога учасникам АТО  в сумі 12,0 тис. 
грн. 

                    Видатки на проведення робіт, пов'язаних із будівництвом, 
реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг  
          По даній функції проводились видатки на транспортні послуги по розчистці 
доріг міста від ґрунту біля бордюр, планування та погрузка землі, розчистка 
водостічних каналів у місті, тощо  на суму 10,8 тис грн.    
 

                                                  «Інші видатки»  
         Проводились видатки на нагородження працівників ЖКГ до їх професійного свята 
та відзначення річниці визволення  м. Деражня від німецько-фашистських загарбників 
у роки ВВВ на суму 1400,00 грн відповідно до планових заходів на 2016 рік. 
 
                                  Проведення начально-тренувальних зборів і змагань 
Відповідно до затвердженої програми розвитку фізичної культури і спорту міста на 
2016 рік були виділені кошти на проведення спортивних змагань та придбання 
подарунків переможцям. У звітному кварталі дана сума витрат складає 2,7 тис грн.  
 
 

Спеціальний фонд  в розрізі галузей  : 
                                                       « Капітальні вкладення» 
 
 Рішенням міської ради були направлені кошти вільного залишку спеціального фонду в 
сумі 14000 грн  для перерахунку проектно - кошторисної документації по об’єктах: 
- «Реконструкція водопровідної мережі по вул. Першотравнева в м. Деражня 
Хмельницької області»; 

- «Реконструкція артезіанських свердловин станції II – III підйому з встановленням 
станції знезараження питної води м. Деражня»; 

 - «Реконструкція напірного колектора від КНС №4 до станції штучної біологічної 
очистки господарсько-побутових стоків в м. Деражня Хмельницької області». 

                    Внески органів місцевого самоврядування у статутні капітали 
установ, організацій. 
У звітному періоді  по вказаній функції  одержувачем КП «Деражнянська ЖЕК№1» 
був придбаний розкидач протиожеледних матеріалів тротуарний РП-1300 на суму 
96000грн. 
 
 
 
 

                                                        
 


