
  

 

 Проект 

 

УКРАЇНА  

Городнянська міська рада  

Городнянський район  

Чернігівська область  

 

Р І Ш Е Н Н Я  

(друга сесія сьомого скликаня)  

  

 

Про міський бюджет на 2018 рік 

 

 

Відповідно до пункту 23 частини 1 статті 26, статей 59 та 61 Закону 

України “Про місцеве самоврядування в Україні”, норм Бюджетного кодексу 

України, Податкового кодексу України міська рада вирішила: 

1. Визначити на 2018 рік: 

- доходи міського бюджету у сумі 101162,4 тис.грн., у тому числі доходи 

загального фонду міського бюджету 100392,4 тис.грн., доходи спеціального 

фонду міського  бюджету 770,0 тис.грн., згідно з додатком 1 до цього рішення; 

- видатки міського бюджету у сумі 101062,4 тис.грн, у тому числі видатки 

загального фонду сільського бюджету 92582,4 тис.грн., видатки спеціального 

фонду сільського бюджету 8480,0 тис.грн., згідно з додатком 3 до цього 

рішення; 

- профіцит загального фонду міського бюджету у сумі 7660,0 тис.грн., 

згідно з додатком 2 до цього рішення; 

- дефіцит спеціального фонду міського бюджету у сумі 7660,0 тис.грн., 

згідно з додатком 2 до цього рішення; 

- надання кредитів із загального фонду міського бюджету у сумі 

100000,00 грн., згідно з додатком 4 до цього рішення.  

3. Визначити оборотний касовий залишок бюджетних коштів міського 

бюджету Городнянської міської ради у сумі 20 000 грн.  

4. Затвердити на 2018 рік міжбюджетні трансферти згідно з    додатком 6 

до цього рішення. 



5. Затвердити в складі міського бюджету кошти на реалізацію місцевих 

програм на загальну суму  15567,1 тис. грн. згідно додатком № 7  цього 

рішення. 

6. Затвердити  на 2018 рік перелік об’єктів, видатки на які у 2018  році 

будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку згідно з    додатком 5 

до цього рішення. 

7. Дозволити у міжсесійний період розпорядженням міського голови за 

погодженням з постійною комісією Городнянської міської ради з питань 

бюджету ,планування , фінансів та соціально-економічного розвитку з 

наступним затвердженням на черговій сесії міської ради, протягом 2018 року 

вносити зміни та проводити перерозподіл обсягів субвенцій з державного, 

обласного  та районного бюджетів міському бюджету у межах загального 

обсягу таких субвенцій. 

8. Надати право розпорядженням міського голови за погодженням з 

постійною комісією з питань бюджету, планування , фінансів та соціально-

економічного розвитку протягом 2018 року здійснювати розподіл додаткових 

обсягів трансфертів з державного бюджетy відповідно до кожного окремого 

Порядку, затвердженого Кабінетом Міністрів України, з наступним 

затвердженням на черговій сесії міської ради. 

9. Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду 

сільського бюджету на 2018 рік за їх економічною структурою:  

– оплата праці працівників бюджетних установ (код 2110); 

– нарахування на заробітну плату (код 2120); 

– придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів (код 2220); 

– забезпечення продуктами харчування (код 2230); 

– оплата комунальних послуг та енергоносіїв (код 2270); 

–  соціальне забезпечення (2700) 

– окремі заходи з реалізації державних (регіональних) програм, не 

віднесені до заходів розвитку, (код 2282). 

10. Дозволити міському голові у міжсесійний період вносити зміни до 

розпису міського бюджету та здійснювати перерозподіл планових показників та 

бюджетних призначень за доходами та видатками між місяцями, за доходами - 

між кодами класифікації доходів, за видатками - між кодами економічної 

класифікації видатків у межах обсягів відповідно доходів та видатків, 

затверджених цим рішенням, до розпису повернення кредитів до міського 

бюджету та надання кредитів з міського бюджету - між місяцями в межах сум 

повернення кредитів до міського бюджету та надання кредитів з міського 

бюджету, затверджених цим рішенням, та вносити зміни до розпису 

фінансування міського бюджету. 



11. Відповідно до статті 43 та пункту 1 статті 73 Бюджетного кодексу 

України надати право міському голові отримувати у порядку, визначеному 

Кабінетом Міністрів України: 

11.1. Позики на покриття тимчасових касових розривів міського 

бюджету, що виникають за загальним фондом та бюджетом розвитку сільського 

бюджету, у фінансових установах на строк до трьох місяців у межах поточного 

бюджетного періоду; 

11.2. Позики на покриття тимчасових касових розривів міського 

бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду 

міського бюджету, у межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів 

єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування 

відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до 

кінця поточного бюджетного періоду. 

12. Розпорядникам коштів міського бюджету забезпечити в 

першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників 

бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов 

оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення 

розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, 

природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами.  

13. Установити, що у загальному фонді міського бюджету на 2018 рік: 

до доходів належать надходження, визначені статтею 64 Бюджетного 

кодексу України; 

джерелами формування у частині фінансування є надходження, визначені 

у частині 1 статті 73 та частині 1 статті 72  Бюджетного кодексу України; 

джерелами формування у частині кредитування є надходження, визначені 

статтею 64 Бюджетного кодексу України. 

14. Установити, що джерелами формування спеціального фонду міського 

бюджету на 2018 рік у частині доходів є надходження, визначені статтею 691 

Бюджетного кодексу України, з урахуванням доходів, визначених у частині 

першій статті 71 Бюджетного кодексу України. 

15. Відповідно до пункту 8 статті 16 Бюджетного кодексу України надати 

міському голові право у межах поточного бюджетного періоду здійснювати на 

конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів міського бюджету 

на вкладних (депозитних) рахунках у банках з подальшим поверненням таких 

коштів до кінця поточного бюджетного періоду. 

16. Надати право міському голові затверджувати кошториси, плани 

асигнувань загального фонду, плани спеціального фонду, довідки про внесення 

змін до них розпорядникам коштів міського бюджету.  

17. Це рішення набирає чинності з 1 січня 2018 року. 

18. Додатки 1 - 7 до цього рішення є його невід’ємною частиною.  

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2456-17
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2456-17
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2456-17
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2456-17
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2456-17


19. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

з питань бюджету, планування , фінансів та соціально-економічного розвитку. 

 

 

Міський голова       А.І.Богдан 



(грн.)

1 2 3 4 5 6

10000000 Податкові надходження  48266000,00 48201000,00 65000,00 0,00

11000000

Податки на доходи, податки на 

прибуток, податки на збільшення 

ринкової вартості  

29295000,00 29295000,00 0,00 0,00

11010000
Податок та збір на доходи фізичних 

осіб
29270000,00 29270000,00 0,00 0,00

11010100

Податок на доходи фізичних осіб, що 

сплачується податковими агентами, із 

доходів платника податку у вигляді 

заробітної плати

27000000,00 27000000,00

11010200

Податок на доходи фізичних осіб з 

грошового забезпечення, грошових 

винагород та інших виплат, одержаних 

військовослужбовцями та особами 

рядового і начальницького складу, що 

сплачується податковими агентами

1300000,00 1300000,00

11010400

Податок на доходи фізичних осіб, що 

сплачується податковими агентами, із 

доходів платника податку інших ніж 

заробітна плата

420000,00 420000,00

11010500

Податок на доходи фізичних осіб, що 

сплачується фізичними особами за 

результатами річного декларування

550000,00 550000,00

11020000 Податок на прибуток підприємств  25000,00 25000,00 0,00 0,00

11020200

Податок на прибуток підприємств та 

фінансових установ комунальної 

власності 

25000,00 25000,00 0,00 0,00

13000000
Рентна плата та плата за використання 

інших природних ресурсів
240000,00 240000,00 0,00 0,00

13010000
Рентна плата за спеціальне 

використання лісових ресурсів
240000,00 240000,00 0,00 0,00

13010200

Рентна плата за спеціальне використання 

лісових ресурсів (крім рентної плати за 

спеціальне використання лісових ресурсів 

в частині деревини, заготовленої в порядку 

рубок головного користування)

240000,00 240000,00 0,00 0,00

14000000
Внутрішні податки на товари та 

послуги  
4380000,00 4380000,00 0,00 0,00

14020000

Акцизний податок з вироблених в Україні 

підакцизних товарів (продукції)
630000,00 630000,00 0,00 0,00

14021900 Пальне 630000,00 630000,00 0,00 0,00

14030000

Акцизний податок з ввезених на митну 

територію України підакцизних товарів 

(продукції) 

2500000,00 2500000,00 0,00 0,00

Спеціальний фонд

Додаток 1                                                         

до рішення другої сесії  Городнянської 

міської ради сьомого скликання від 

25.01.2018 року  "Про міський бюджет на 

2018 рік"

Всього
в т.ч. 

бюджет 

Доходи міського бюджету на 2018 рік

Код
Найменування згідно з класифікацією доходів 

бюджету
Всього

Загальний 

фонд



14031900 Пальне 2500000,00 2500000,00 0,00 0,00

14040000

Акцизний податок з реалізації суб`єктами 

господарювання роздрібної торгівлі 

підакцизних товарів

1250000,00 1250000,00 0,00 0,00

18000000 Місцеві податки 14286000,00 14286000,00 0,00 0,00

18010000 Податок на майно 8773000,00 8773000,00 0,00 0,00

18010100

Податок на нерухоме майно, відмінне від 

земельної ділянки, сплачений 

юридичними особами, які є власниками 

об`єктів житлової нерухомості

14000,00 14000,00 0,00 0,00

18010200

Податок на нерухоме майно, відмінне від 

земельної ділянки, сплачений фізичними 

особами, які є власниками об`єктів 

житлової нерухомості

12000,00 12000,00 0,00 0,00

18010300

Податок на нерухоме майно, відмінне від 

земельної ділянки, сплачений фізичними 

особами, які є власниками об`єктів 

нежитлової нерухомості

62000,00 62000,00 0,00 0,00

18010400

Податок на нерухоме майно, відмінне від 

земельної ділянки, сплачений 

юридичними особами, які є власниками 

об`єктів нежитлової нерухомості

355000,00 355000,00 0,00 0,00

18010500 Земельний податок з юридичних осіб  1070000,00 1070000,00 0,00 0,00

18010600 Орендна плата з юридичних осіб  5800000,00 5800000,00 0,00 0,00

18010700 Земельний податок з фізичних осіб  210000,00 210000,00 0,00 0,00

18010900 Орендна плата з фізичних осіб  1250000,00 1250000,00 0,00 0,00

18020000
Збір за місця для паркування 

транспортних засобів 
55000,00 55000,00 0,00 0,00

18020100
Збір за місця для паркування транспортних 

засобів, сплачений юридичними особами 
55000,00 55000,00 0,00 0,00

18030000 Туристичний збір 3000,00 3000,00 0,00 0,00

18030200
Туристичний збір, сплачений фізичними 

особами 
3000,00 3000,00 0,00 0,00

18050000 Єдиний податок  5455000,00 5455000,00 0,00 0,00

18050300 Єдиний податок з юридичних осіб 570000,00 570000,00 0,00 0,00

18050400 Єдиний податок з фізичних осіб 3950000,00 3950000,00 0,00 0,00

18050500

Єдиний податок з сільськогосподарських 

товаровиробників, у яких частка 

сільськогосподарського 

товаровиробництва за попередній 

податковий (звітний) рік дорівнює або 

перевищує 75 відсотків

935000,00 935000,00 0,00 0,00

19000000 Інші податки та збори 65000,00 0,00 65000,00 0,00

19010000 Екологічний податок 65000,00 0,00 65000,00 0,00

19010100

Надходження від викидів забруднюючих 

речовин в атмосферне повітря 

стаціонарними джерелами забруднення 

40000,00 0,00 40000,00 0,00

19010300

Надходження від розміщення відходів у 

спеціально відведених для цього місцях чи 

на об`єктах, крім розміщення окремих 

видів відходів як вторинної сировини 

25000,00 0,00 25000,00 0,00

20000000 Неподаткові надходження  1478000,00 973000,00 505000,00 0,00

21000000
Доходи від власності та 

підприємницької діяльності  
3000,00 3000,00 0,00 0,00



21010000

Частина чистого прибутку (доходу) 

державних або комунальних унітарних 

підприємств та їх об`єднань, що 

вилучається до відповідного бюджету, 

та дивіденди (дохід), нараховані на акції 

(частки, паї) господарських товариств, 

у статутних капіталах яких є держав

3000,00 3000,00 0,00 0,00

21010300

Частина чистого прибутку (доходу) 

комунальних унітарних підприємств та їх 

об`єднань, що вилучається до відповідного 

місцевого бюджету

3000,00 3000,00 0,00 0,00

21080000 Інші надходження  5000,00 5000,00 0,00 0,00

21081100 Адміністративні штрафи та інші санкції 5000,00 5000,00 0,00 0,00

22000000

Адміністративні збори та платежі, 

доходи від некомерційної господарської 

діяльності 

940000,00 940000,00 0,00 0,00

22010000
Плата за надання адміністративних 

послуг
500000,00 500000,00 0,00 0,00

22012500
Плата за надання інших адміністративних 

послуг
500000,00 500000,00 0,00 0,00

22080000

Надходження від орендної плати за 

користування цілісним майновим 

комплексом та іншим державним 

майном  

400000,00 400000,00 0,00 0,00

22080400

Надходження від орендної плати за 

користування цілісним майновим 

комплексом та іншим майном, що 

перебуває в комунальній власності 

400000,00 400000,00 0,00 0,00

22090000 Державне мито  40000,00 40000,00 0,00 0,00

22090100

Державне мито, що сплачується за місцем 

розгляду та оформлення документів, у 

тому числі за оформлення документів на 

спадщину і дарування  

25000,00 25000,00 0,00 0,00

22090400

Державне мито, пов`язане з видачею та 

оформленням закордонних паспортів 

(посвідок) та паспортів громадян України  

15000,00 15000,00 0,00 0,00

24000000 Інші неподаткові надходження  35000,00 30000,00 5000,00 0,00

24060000 Інші надходження  35000,00 30000,00 5000,00 0,00

24060300 Інші надходження  30000,00 30000,00 0,00 0,00

24062100

Грошові стягнення за шкоду, заподіяну 

порушенням законодавства про охорону 

навколишнього природного середовища 

внаслідок господарської та іншої 

діяльності 

5000,00 0,00 5000,00 0,00

24170000

Надходження коштів пайової участі у 

розвитку інфраструктури населеного 

пункту

0,00 0,00 0,00 0,00

25000000
Власні надходження бюджетних установ 

 
500000,00 0,00 500000,00 0,00

25010000

Надходження від плати за послуги, що 

надаються бюджетними установами 

згідно із законодавством 

500000,00 0,00 500000,00 0,00

25010100
Плата за послуги, що надаються 

бюджетними установами згідно з їх 
500000,00 0,00 500000,00 0,00

30000000 Доходи від операцій з капіталом  215000,00 15000,00 200000,00 200000,00



31000000
Надходження від продажу основного 

капіталу  
15000,00 15000,00 0,00 0,00

31010000

Кошти від реалізації скарбів, майна, 

одержаного державою або 

територіальною громадою в порядку 

спадкування чи дарування, 

безхазяйного майна, знахідок, а також 

валютних цінностей і грошових коштів, 

власники яких невідомі 

15000,00 15000,00 0,00 0,00

31010200

Кошти від реалізації безхазяйного майна, 

знахідок, спадкового майна, майна, 

одержаного територіальною громадою в 

порядку спадкування чи дарування, а 

також валютні цінності і грошові кошти, 

власники яких невідомі  

15000,00 15000,00 0,00 0,00

33000000
Кошти від продажу землі і 

нематеріальних активів 
200000,00 0,00 200000,00 200000,00

33010000 Кошти від продажу землі  200000,00 0,00 200000,00 200000,00

33010100

Кошти від продажу земельних ділянок 

несільськогосподарського призначення, 

що перебувають у державній або 

комунальній власності, та земельних 

ділянок, які знаходяться на території 

Автономної Республіки Крим

200000,00 0,00 200000,00 200000,00

49959000,00 49189000,00 770000,00 200000,00

40000000 Офіційні трансферти  51203400,00 51203400,00 0,00 0,00

41000000 Від органів державного управління  51203400,00 51203400,00 0,00 0,00

41020000 Дотації  5918100,00 5918100,00 0,00 0,00

41020100 Базова дотація 5918100,00 5918100,00

41030000 Субвенції  45285300,00 45285300,00 0,00 0,00

41033900
Освітня субвенція з державного бюджету 

місцевим бюджетам
30714600,00 30714600,00

41034200
Медична субвенція з державного бюджету 

місцевим бюджетам
14570700,00 14570700,00

101162400,00 100392400,00 770000,00 200000,00ВСЬОГО ДОХОДІВ

РАЗОМ ДОХОДІВ



Додаток 2

(грн.)

1 2 3 4 5 6

600000 Фінансування за активними операціями 0,00 -7660000,00 7660000,00 7660000,00

602000 Зміни обсягів бюджетних коштів 0,00 -7660000,00 7660000,00 7660000,00

602400

Кошти, що передаються із загального 

фонду бюджету до бюджету розвитку 

(спеціального фонду)

0,00 -7660000,00 7660000,00 7660000,00

до рішення другої  сесії Городнянської 

міської ради сьомого скликання від 

25.01.2018 року "Про міський бюджет на 

2017 рік"

Фінансування  на 2018 рік

Код
Найменування згідно з класифікацією 

фінансування бюджету
Всього

Загальний 

фонд

Спеціальний фонд

Всього
в т.ч. бюджет 

розвитку





м. Городня Додаток №3

(грн.)

з них

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

01 Городнянська міська рада

0100 Державне управління

0110150 0150 0111

Організаційне, інформаційно-аналітичне 

та матеріально-технічне забезпечення 

діяльності обласної ради, районної ради, 

районної у місті ради (у разі її створення), 

міської, селищної, сільської рад

9970000,00 9970000,00 7800000,00 118000,00 0,00 140000,00 0,00 0,00 0,00 140000,00 140000,00 10110000,00

1000 Освіта

0111010 1010 0910 Дошкільна освіта 10500000,00 10500000,00 7370000,00 650000,00 0,00 500000,00 500000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11000000,00

3000
Соціальний захист та соціальне 

забезпечення

0113033 3033 1070

Компенсаційні виплати на пільговий 

проїзд автомобільним транспортом 

окремим категоріям громадян

100000,00 100000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100000,00

0113242 3242 1090
Інші заходи у сфері соціального захисту і 

соціального забезпечення
400000,00 400000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400000,00

4000 Культура i мистецтво

0114060 4060 0828

Забезпечення діяльності палаців i будинків 

культури, клубів, центрів дозвілля та 

iнших клубних закладів

1900000,00 1900000,00 1180000,00 30000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1900000,00

0114082 4082 0829 Інші заходи в галузі культури і мистецтва 102100,00 102100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 102100,00

5000  Фiзична культура i спорт

0105011 5011 0810

Проведення навчально-тренувальних 

зборів і змагань з олімпійських видів 

спорту

10000,00 10000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10000,00

0105012 5012 0810

Проведення навчально-тренувальних 

зборів і змагань з неолімпійських видів 

спорту

5000,00 5000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5000,00

6000 Житлово-комунальне господарство

0116020 6020 0620

Забезпечення функціонування 

підприємств, установ та організацій, що 

виробляють, виконують та/або надають 

житлово-комунальні послуги

950000,00 0,00 0,00 0,00 950000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 950000,00

до рішення другої сесії  Городнянської міської ради сьомого 

скликання від 25.01.2018 року   "Про міський бюджет на 2018 

рік"

комунальні 

послуги та 

енергоносії

видатки 

розвитку

РОЗПОДІЛ

видатків  на 2018 рік

Код програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів1

Код ТПКВКМБ / 

ТКВКБМС2
Код ФКВКБ3

бюджет 

розвитку

РАЗОМ

Спеціальний фонд

Всього

з них

видатки 

споживання

з них

оплата праці

Найменування головного розпорядника, 

відповідального виконавця, бюджетної 

програми або напряму видатків згідно з 

типовою відомчою / ТПКВКМБ / ТКВКБМС

Загальний фонд

Всього
видатки 

споживання оплата праці

комунальні 

послуги та 

енергоносії

видатки 

розвитку



0116030 6030 0620
Організація благоустрою населених 

пунктів
4200000,00 4200000,00 164000,00 199000,00 0,00 350000,00 0,00 0,00 0,00 350000,00 350000,00 4550000,00

7100
Сільське і лісове господарство, рибне 

господарство та мисливство

0117130 7130 0421 Проведення заходів із землеустрою 100000,00 0,00 0,00 0,00 100000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100000,00

7300 Будівництво та регіональний розвиток

0117350 7350 0443
Розробка схем та проектних рішень 

масового застосування
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500000,00 0,00 0,00 0,00 500000,00 500000,00 500000,00

0117310 7310 0443
Будівництво об'єктів житлово-

комунального господарства
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4000000,00 0,00 0,00 0,00 4000000,00 4000000,00 4000000,00

7400

Транспорт, дорожнє господарство, 

зв'язок, телекомунікації та 

інформатика

0117440 7440 0456
Утримання та розвиток транспортної 

інфраструктури
2000000,00 2000000,00 0,00 0,00 0,00 2870000,00 0,00 0,00 0,00 2870000,00 2870000,00 4870000,00

0117680 7680 0490
Членські внески до асоціацій органів 

місцевого самоврядування
10000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10000,00

0117650 7650 0490
Проведення експертної  грошової  оцінки  

земельної ділянки чи права на неї
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50000,00 0,00 0,00 0,00 50000,00 50000,00 50000,00

0118700 8700 0133 Резервний фонд 200000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200000,00

0118340 8340 0450
Природоохоронні заходи за рахунок 

цільових фондів
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70000,00 70000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70000,00

міжбюджетні трансферти

0119410 9410 0180

Субвенція з місцевого бюджету на 

здійснення переданих видатків у сфері 

охорони здоров’я за рахунок коштів 

медичної субвенції

14570700,00 14570700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14570700,00

0119310 9310 0180

Субвенція з місцевого бюджету на 

здійснення переданих видатків у сфері 

освіти за рахунок коштів освітньої 

субвенції

30714600,00 30714600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30714600,00

0119770 9770 0180 Інші субвенції з місцевого бюджету 16850000,00 16850000,00 16850000,00

 Всього 92582400,00 91322400,00 16514000,00 997000,00 1050000,00 8480000,00 570000,00 0,00 0,00 7910000,00 7910000,00 101062400,00



Додаток 4

(грн.)

з них з них з них

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

01
Городнянська міська 

рада
100000,00 0,00 0,00 100000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100000,00 0,00 0,00 100000,00

118830 8830

Довгострокові кредити 

індивідуальним 

забудовникам житла на 

селі  та їх повернення

100000,00 0,00 0,00 100000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100000,00 0,00 0,00 100000,00

118831 8831 1060 Надання кредиту 100000,00 0,00 0,00 100000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100000,00 0,00 0,00 100000,00

 Всього 100000,00 0,00 0,00 100000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100000,00 0,00 0,00 100000,00

до рішення другої сесії Городнянської міської 

ради сьомого скликання від 25 січня 2018 

року "Про міський бюджет на 2018 рік"

Спеціаль

ний 

фонд

Кредитування - всього

Загальний 

фонд

Спеціаль

ний 

фонд

бюджет 

розвитку

РазомРазом

Повернення кредитів до  та розподіл надання кредитів з  в 2018 році

Код 

програм

ної 

класифік

ації 

видатків 

та 

кредитув

Код 

тимчасо

вої 

класифік

ації 

видатків 

та 

кредитув

Код 

функціонал

ьної 

класифікаці

ї видатків 

та 

кредитуван

ня бюджету

бюджет 

розвитку

Найменування згідно з 

типовою 

відомчою/типовою 

програмною2/тимчасово

ю класифікацією 

видатків та кредитування 

місцевого бюджету

Надання кредитів

Загальний 

фонд

Повернення кредитів

Загальни

й фонд

Спеціаль

ний 

фонд

бюджет 

розвитку

Разом



Додаток 5

Код  відомчої 

класифікації видатків 

місцевих бюджетів

Назва головного розпорядника коштів Разом

Код тимчасової класифікації 

видатків та кредитування 

місцевих бюджетів

Найменування коду тимчасової класифікації 

видатків та кредитування місцевих бюджетів

видатків на 

поточний рік 

1 2 3 4 5 6 7

0110150

Організаційне, інформаційно-

аналітичне та матеріально-

технічне забезпечення діяльності 

обласної ради, районної ради, 

районної у місті ради (у разі її 

створення), міської, селищної, 

сільської рад

капітальні видатки 140 000,00 140 000,00

0117350
Розробка схем та проектних 

рішень масового застосування
розроблення містобудівної документації 500 000,00 500 000,00

0117310
Будівництво об'єктів житлово-

комунального господарства

Будівництво водозабірної артезіанської свердловини по 

вул. Чорноуса, 63 в м.Городня Чернігівської області 
4 000 000,00 4 000 000,00

0116030
Організація благоустрою 

населених пунктів

Проектні роботи: Реконструкція адміністративного 

будинку  та ігрових площадок (тенісний корт, 

баскетбольне поле) за адресою:Чернігівська 

область,Городнянський район, м.Городня, 

вул.Жижкуна,1

25 000,00 25 000,00

0116030
Організація благоустрою 

населених пунктів

Проектні роботи: Реконструкція центральної площі 

м.Городня, Городнянсько району , Чернігівської обл.
85 000,00 85 000,00

до рішення другої сесії  Городнянської міської ради 

сьомого скликання від 25.01.2018 року "Про міський 

бюджет на 2018 рік"

Городнянська міська рада

Перелік об’єктів, видатки на які у 2018  році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку*
(грн.)

Назва об’єктів відповідно  до проектно- кошторисної документації; 

тощо

Загальний обсяг 

фінансування 

Відсоток 

завершеності  

будівництва 

об'єктів на 

майбутні роки 

 Всього 

видатків на 

завершення 

будівництва 

об’єктів на 

майбутні роки 



0116031
Організація благоустрою 

населених пунктів
капітальні видатки 240 000,00 240 000,00

0117440
Утримання та розвиток 

транспортної інфраструктури
капітальний ремонт доріг 2 870 000,00 2 870 000,00

0117650

Проведення експертної  грошової  

оцінки  земельної ділянки чи 

права на неї

50 000,00 50 000,00

Всього 7 910 000,00 0,00 0,00 7 910 000,00



Загальний 

фон

Спеціальний 

фонд
Разом сума

Інші субвенції ( на 

фінансування закладів 

освіти,охорони здоров'я, 

культури та соціального 

захисту пропорційно до 

фактичної потреби)

Городнянська 

районна рада
16850000,00 0,00 16850000,00

Субвенція з місцевого 

бюджету на здійснення 

переданих видатків у сфері 

охорони здоров’я за рахунок 

коштів медичної субвенції

Городнянська 

районна рада
14570700,00 0,00 14570700,00

Субвенція з місцевого 

бюджету на здійснення 

переданих видатків у сфері 

освіти за рахунок коштів 

освітньої субвенції

Городнянська 

районна рада
30714600,00 0,00 30714600,00

Всього: 62135300,00 0,00 62135300,00

Додаток № 6

до рішення другої  сесії Городнянської міської 

ради сьомого скликання від 25 січня 2018 року 

"Про міський бюджет на 2017 рік"

Міжбюджетні трансферти з міського бюджету на 2018 рік

Назва трансферту

Субвенція з міського бюджету 

Назва бюджету

адміністративно-

територіальної

одиниці 



Додаток 7 

  до рішення другої сесії  Городнянської міської 

ради сьомого скликання від 25.01.2018 року    

"Про міський бюджет на 2018 рік" 
 

 

 

Перелік місцевих програм, які фінансуватимуться за рахунок коштів  міського бюджету у 2018 році 

     

грн. 
Код 

тимчасової 

класифікаці

ї видатків 

та 

кредитуван

ня місцевих 

бюджетів 

Назва головного розпорядника коштів 

Найменування міської (регіональної) програми 
Загальний 

фонд 

Спеціальн

ий фонд 
Разом 

Найменування коду тимчасової класифікації 

видатків та кредитування місцевих бюджетів 

1 2 3 4 5 6 

3242 
'Інші видатки на соціальний захист 

населення 
«Соціальний захист населення на 2018 рік» 395000 

 

395000 

3242 
'Інші видатки на соціальний захист 

населення 
«Навчальна стипендія» на 2018 рік 5000 

 5000 

3033 

'Компенсаційні виплати на пільговий 

проїзд автомобільним транспортом 

окремим категоріям громадян 

«Компенсації пільгових перевезень автомобільним 

транспортомна міському  маршруті загального 

користування у м. Городня» на 2018 рік 
100000 

 100000 

4082 Інші заходи в галузі культури і мистецт «Культурно-мистецька програма на 2018р» 102100 
 102100 

5011 

Проведення навчально-тренувальних 

зборів і змагань з олімпійських видів 

спорту 

«Розвиток фізичної культури і спорту на 2018 рік.» 10000 
 10000 

5012 

'Проведення навчально-тренувальних 

зборів і змагань з неолімпійських видів 

спорту 

«Розвиток фізичної культури і спорту на 2018 рік.» 5000 
 5000 

6020 

Забезпечення функціонування підприємств, 

установ та організацій, що виробляють, 

виконують та/або надають житлово-

комунальні послуги 

«Житлово-комунальне господарство та благоустрій 

населених пунктів Городнянської міської ради на 2018 

рік» 

950000 
 950000 



6030 
Організація благоустрою населених 

пунктів 

«Житлово-комунальне господарство та благоустрій 

населених пунктів Городнянської міської ради на 2018 

рік» 

4000000 
350000 4350000 

6030 
Організація благоустрою населених 

пунктів 

«Організація та проведення громадських робіт для 

населення  Городнянської міської ради на 2018-2020 

роки» 

200000 
 200000 

7350 
'Розробка схем та проектних рішень 

масового застосування 

Житлово-комунальне господарство та благоустрій 

населених пунктів Городнянської міської ради на 2018 

рік» 

 
500000 500000 

7310 
Будівництво об’єктів житлово-

комунального господарства 

Житлово-комунальне господарство та благоустрій 

населених пунктів Городнянської міської ради на 2018 

рік» 

 
4000000 4000000 

7440 
Утримання та розвиток транспортної 

інфраструктури 

Житлово-комунальне господарство та благоустрій 

населених пунктів Городнянської міської ради на 2018 

рік» 

2000000 
2870000 4870000 

7680 
Членські внески до асоціацій органів 

місцевого самоврядування 
Членські внески на 2018 рік 10000 

 10000 

9110 
Охорона та раціональне використання 

природних ресурсів 

«Охорона навколишнього природного середовища на 

2017 рік»  
70000 70000 

Разом  
7777100 7790000 15567100 

 


