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УКРАЇНА 

ДЕРАЖНЯНСЬКА МІСЬКА РАДА 
ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 
 
 21 липня 2016 р.                             м. Деражня                                        № 61  
 

 
Про звіт про виконання міського 
бюджету за ІI-й квартал  2016 року   
 
                Керуючись 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 ІІ - й квартал 2016 року,  
міськвиконком: 
 
 
ВИРІШИВ: 
 
 
1. Звіт про виконання  міського бюджету за ІІ-й квартал 2016 року взяти до 
відома.(Додається). 
2.  Подати звіт про виконання  міського бюджету за ІІ-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 21.07.2016року № 61 

 
 

                                      Звіт про виконання бюджету за ІІ - й квартал 2016 року 
 
         За звітними даними до загального фонду бюджету міста в ІІ кварталі 2016 року 
надійшло податків і зборів(обов’язкових платежів) 4350,1 тис. грн при плановому 
розрахунку 2204,8 тис. грн,  фактичне виконання склало 197,3 відсотка, або в сумі 
2145,3тис.грн. 
          До спеціального фонду бюджету міста  за звітний період надійшло обов’язкових 
платежів 1335,3 тис. грн. при плановому розрахунку  1269,7 тис. грн,  перевиконання 
в сумі  становить 65,6тис.грн або 105,2 відсотка В тому числі надійшло 100% 
планових показників міжбюджетних трансфертів (субвенції з обласного бюджету) на 
суму 1266,0тис.грн. Разом фактичне виконання  бюджету міста загального і 
спеціального фондів становить 163,6 відсотка,  або в сумі  - 2210,9 тис. грн.   
          За перше півріччя поточного року  забезпечено виконання запланованого обсягу 
дохідної частини бюджету міста і найбільше перевиконання по таких видах податку: 
    •  податок на нерухоме майно(плата за землю) – 171,7% в сумі  - 54,7тис.грн, в 2015 
році за ІІ - й квартал  перевиконання склало  в сумі 42,5 тис. грн; 
    •   єдиний податок - 257,3 % в сумі 577,0 тис. грн, в 2015 році за ІІ-й квартал –
130,4%, що в сумі складає 199,7тис.грн; 

  •  акцизний податок з реалізації підакцизних товарів –192,3% в сумі –692,7 тис. грн 
в 2015 році за ІІ -й квартал – 371,5% , в сумі – 625,1тис.грн.  
Порівнюючи показники попереднього року за аналогічний період загальне  виконання 
загального та спеціального фонду міського бюджету складало 180,1% , що в сумі 
становить 1179,7тис.грн. 
 

Загальний фонд 
 

                                                 «Органи місцевого самоврядування» 
Видатки загального фонду   у звітному періоді  2016 року становлять – 483,4 тис. 

грн або 86,1 відсотка  уточнених призначень на звітний період . 
На оплату праці і нарахування на заробітну плату  складають 433,0 тис. грн або 

88,6 відсотка відповідно до планових показників звітного періоду, придбання 
предметів, матеріалів, обладнання та оплата  послуг – 22,4 тис. грн або   68,5 відсотка,  
оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 28,1 тис. грн або 71,1 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 43,3тис.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-е півріччя 2016року складає 426,7 тис. грн. 
 

                           «Інші видатки на соціальний захист населення»  
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У першому півріччі 2016року по соціальних виплатах проводилась допомога на 
поховання в сумі 0,5 тис. грн., матеріальна допомога учасникам АТО  в сумі 20,0 тис. 
грн. 
 
                                Водопровідно-каналізаційне господарство 
 
За звітний період одержувачем бюджетних коштів КП «Деражнянський 
міськводоканал» були використані кошти на придбання теплоізоляційних матеріалів 
на суму 5,3тис.грн, ремонт глибинних насосів на суму 8,7 тис. грн, придбані 
матеріали для проведення водопостачання на кладовище. 
 

                    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 28,5 тис. грн.    
За звітний період проведені роботи по поточних ремонтах доріг комунальної 
власності, а саме: 
             по вул. Пісочній, виконані роботи на суму 48,0 тис. грн; 
              вул. Подільській, виконані роботи на 95,0 тис. грн; 
              по  вул. Миру – на 25,2 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 1400,00грн., придбані подарункові набори для ветеранів ВВВ і 
вручені на День Перемоги в сумі 6,0тис.грн, на День заснування м. Деражня жителям 
міста були вручені премії, грамоти та подяки за вагомий внесок у розвиток нашого 
міста в сумі 2,0 тис. грн.. Фінансування проводилось 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 періоді дана сума витрат складає 8,1тис.грн  
 
 
                           Субвенція на утримання об’єктів спільного користування 
 
 У ІІ -у кварталі 2016 року виділені кошти з міського бюджету  для забезпечення 
безкоштовним харчуванням учнів з багатодітних сімей, та соціально-вразливих 
верств населення загальноосвітніх навчальних закладів м. Деражня в сумі 69,9тис. 
грн. 

Спеціальний фонд  в розрізі галузей  : 
 
                                                       « Капітальні вкладення» 
    За перше півріччя на одержувача КП «Деражнянський міськводоканал» виділені і 
використані кошти на експертизу кошторисної документації «Реконструкція 
артезіанських свердловин ІІ-ІІІ підйому з встановленням станції знезараження питної 
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води» в сумі 1,1тис. грн, на 397,1 тис. грн оплачений авансовий внесок по 
«Реконструкції напірного каналізаційного колектора від КНС №4 до станції штучної 
біологічної очистки господарсько-побутових стоків м. Деражня(субвенція з обласного 
бюджету). За кошти міського бюджету, а саме з вільного залишку спеціального фонду 
проведені видатки на виготовлення проектно-кошторисної документації по 
реконструкції напірного каналізаційного колектора від КНС №4 до станції штучної 
біологічної очистки господарсько-побутових стоків м. Деражня в сумі 9,0тис.грн. 
 
 

«Благоустрій міста» 
 За кошти спеціального фонду для комунального підприємства «Деражнянська ЖЕК 
№1» придбані бензопила-12,1тис.грн. та бензокоса - 17,0 тис. грн. Також по 
благоустрою міста виділені кошти та профінсовані видатки на капітальний ремонт 
покрівель житлових будинків: покрівля будинку по вул. Л.Українки на суму 
58,9тис.грн. і покрівля та фасад багатоквартирного житлового будинку по вул. 
Заводській, 10  на суму 77,8 тис. грн. 

                  

   Внески органів місцевого самоврядування у статутні капітали установ, 
організацій. 
У звітному періоді  на збільшення статутного капіталу  комунальних установ  для КП 
«Деражнянська ЖЕК№1» виділені кошти і придбаний розкидач протиожеледних 
матеріалів тротуарний РП-1300 на суму 96,0 тис. грн, міні трактор в сумі 65,3  тис. 
грн; для КП «Деражнянський міськводоканал» виділені кошти та придбана 
асенізаційна машина ГАЗ 3309 в сумі 160,0 тис.  грн та причіп тракторний - 21,0 тис. 
грн. 
 
                                Видатки на проведення робіт, пов’язаних з будівництвом, 
реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг 
 
У першому півріччі поточного року проведені видатки на виготовлення проектно-
кошторисної документації та експертизи проектів по капітальному ремонту вулиць 
Шевченка, Пушкіна, Заводська, і Шкільна загальною сумою  6,9 тис. грн. По 
провулку Пушкіна проведені роботи  з капітального ремонту та проведений технагляд 
вище вказаних робіт на суму 146,8тис. грн.      
 
                             Охорона і раціональне використання природних ресурсів 
                  По даному коду класифікації видатків   була виділена субвенція з обласного 
бюджету на «Капітальний ремонт-розчищення водовідвідного каналу в поймі р. Вовк 
м. Деражня» в сумі 600,0тис. грн. У звітному періоді   оплачений авансовий внесок по 
вказаному об’єкту в сумі 77,1 тис. грн.                                        

 


