
 

УКРАЇНА  

ГОРОДНЯНСЬКА МІСЬКА РАДА  

Р І Ш Е Н Н Я  

(одинадцята(29) сесія сьомого скликаня)  

від 22 грудня  2018  року  

м.Городня 

 

Про міський бюджет на 2019 рік 
 

Керуючись Бюджетним кодексом України, пунктом 23 частини 1 статті 26, 

статей 59 та 61 Закону України "Про місцеве самоврядування", міська рада 

вирішила: 

               1. Визначити на 2019 рік: 

доходи місцевого бюджету у сумі 123 985 270,00 гривень, у тому числі доходи 

загального фонду місцевого бюджету – 122 028 900,00 гривень та доходи 

спеціального фонду місцевого бюджету – 1 956 370,00 гривень згідно з додатком 1 

до цього рішення; 

видатки місцевого бюджету у сумі
  

123 885 270,00 гривень, у тому числі 

видатки загального фонду місцевого бюджету - 116 281 511,00 гривень та видатки 

спеціального фонду місцевого бюджету - 7 603 759,00 гривень; 

надання кредитів з місцевого бюджету у сумі 100 000,00 гривень, у тому 

числі надання кредитів із загального фонду місцевого бюджету – 100 000,00 гривень 

та надання кредитів із спеціального фонду місцевого бюджету – 0,00 гривень; 

профіцит за загальним фондом місцевого бюджету у сумі                

5 647 389,00 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення; 

дефіцит за спеціальним фондом місцевого бюджету у сумі              

5 647 389,00  гривень згідно з додатком 2 до цього рішення; 

оборотний залишок бюджетних коштів місцевого бюджету у розмірі 

20 000,00 гривень, що становить 0,02 відсотків видатків загального фонду місцевого 

бюджету, визначених цим пунктом; 

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів 

місцевого бюджету на 2019  рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними 



програмами/підпрограмами згідно з додатками 3, 4 до цього рішення. 

3. Затвердити на 2019 рік  міжбюджетні трансферти згідно з додатком 5 до 

цього рішення.  

4. Затвердити на 2019 рік розподіл коштів бюджету розвитку на здійснення 

заходів на будівництво, реконструкцію і реставрацію об'єктів виробничої, 

комунікаційної та соціальної інфраструктури за об'єктами у сумі                                   

5 687 389,00 гривень згідно з додатком 6 до цього рішення. 

5. Затвердити розподіл витрат місцевого бюджету на реалізацію 

місцевих/регіональних програм у сумі  15 648 789  гривень згідно з додатком 7 до 

цього рішення. 

6. 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 2019 року вносити зміни та 

проводити перерозподіл обсягів субвенцій з державного, обласного  та районного 

бюджетів міському бюджету у межах загального обсягу таких субвенцій. 

7. Надати право розпорядженням міського голови за погодженням з постійною 

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

розвитку протягом  2019 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. 

8. Установити, що у загальному фонді міського бюджету на 2019 рік до 

доходів належать: 

8.1  надходження, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України; 

8.2  джерела формування у частині фінансування визначені у частині 1 статті 

72 та частині 1 статті 73 Бюджетного кодексу України; 

8.3 міжбюджетні трансферти, визначені статтею 101 Бюджетного кодексу 

України: 

8.3.1   базова  дотація у сумі  6 661 400,00 гривень; 

8.3.2  освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам у сумі 

34 551 900,00  гривень ; 

8.3.3   медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам у сумі 

12 926 900,00  гривень ; 



8.3.4    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 у  сумі 1 119 200,00  гривень; 

8.3.5   субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у 

сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції у  сумі 743 000,00  гривень; 

8.3.6   субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам 

з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного 

бюджету  у  сумі 183 600,00  гривень. 

8.4.  Джерелами формування у частині кредитування є надходження, визначені 

статтею 64 Бюджетного кодексу України. 

9. Установити, що джерелами формування спеціального фонду місцевого 

бюджету на 2019 рік: 

9.1. У частині доходів є надходження, визначені статтею 69
1
 Бюджетного 

кодексу України з урахуванням доходів, визначених в частині першій статті 71 

Бюджетного кодексу України. 

9.2.  У частині фінансування є надходження, визначені у частині 2 статті 72 та 

частині 1 статті 73 Бюджетного кодексу України 

9.3.  Установити, що джерелами формування спеціального фонду місцевого 

бюджету України на 2019 рік у частині кредитування є надходження, визначені 

пунктами 10 та 11 частини першої статті 69
1
 Бюджетного кодексу України. 

10. Визначити на 2019 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу 

України захищеними видатками місцевого бюджету видатки загального фонду 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). 

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

право фінансовому  відділу Городнянської міської ради 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. 

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

України надати право фінансовому  відділу Городнянської міської ради отримувати 

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


у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України: 

  12.1. Позики на покриття тимчасових касових розривів міського бюджету, що 

виникають за загальним фондом та бюджетом розвитку міського бюджету, у 

фінансових установах на строк до трьох місяців у межах поточного бюджетного 

періоду; 

12.2. 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. 

13.   Відповідно до пункту 3 частини 2 статті 22 Бюджетного кодексу України 

визначити за бюджетними призначеннями головних розпорядників коштів - 

Городнянська міська рада, відділ освіти Городнянської міської ради, відділ 

культури, сім’ї, молоді та спорту Городнянської міської ради, відділ житлово-

комунального господарства, благоустрою, архітектури та будівництва 

Городнянської міської ради та фінансовий відділ Городянської міської ради в особі 

їх керівників. 

          14. Головним розпорядникам коштів міського бюджету, розпорядникам та 

одержувачам коштів міського бюджету на виконання норм Бюджетного кодексу 

України: 

14.1   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; 

14.2.  затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках 

для кожної бюджетної установи, виходячи з обсягів відповідних бюджетних 

асигнувань; 

14.3   утримувати чисельність працівників та здійснювати фактичні видатки на 

заробітну плату, включаючи видатки на премії та інші види заохочень чи винагород, 

матеріальну допомогу, лише у межах фонду заробітної плати, затвердженого у 

кошторисах або планах використання бюджетних коштів. 

14.4   здійснювати управління бюджетними коштами у межах встановлених їм 

бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи 

ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та 

координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та 

одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі. 

15.   Установити, що внесення змін до бюджетних призначень головних 



розпорядників коштів, перерозподіл між ними, а також перерозподіл бюджетних 

асигнувань, затверджених у розписі бюджету та кошторисі,   здійснюються 

відповідно до статті 23 Бюджетного кодексу України. 

Зокрема на підставі частини сьомої статті 23 Бюджетного кодексу України у 

межах загального обсягу бюджетних призначень за бюджетною програмою окремо 

за загальним та спеціальним фондами бюджету фінансовий відділ Городнянської 

міської ради за обґрунтованим поданням головного розпорядника бюджетних 

коштів здійснює перерозподіл бюджетних асигнувань, затверджених у розписі 

бюджету та кошторисі, в розрізі економічної класифікації видатків бюджету. 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 12 січня 2011 року 

№18 "Про затвердження Порядку передачі бюджетних призначень, перерозподілу 

видатків бюджету і надання кредитів з бюджету" (із змінами і доповненнями) 

передача бюджетних призначень та перерозподіл видатків бюджету, передбачених 

частинами шостою та восьмою статті 23 Бюджетного кодексу України, здійснюється 

на підставі прийнятого виконавчим комітетом Городнянської міської ради рішення 

та погодження прийнятого рішення постійною комісією з питань бюджету, 

планування, фінансів та соціально-економічного розвитку. У разі внесення змін по 

об’єктах бюджету розвитку в рішенні виконавчого комітету Городнянської міської 

ради зазначається пооб’єктний обсяг видатків, а в частині уточнення назви об’єкта 

чи загального обсягу фінансування будівництва відповідно до проектно-

кошторисної документації - зміна відповідних показників. 

У випадках внесення змін до бюджетної класифікації чи до типових переліків  

бюджетних програм надати право фінансовому відділу Городнянської міської ради 

враховувати такі зміни в розписі міського бюджету без внесення змін до даного 

рішення. 

16. Установити, що внесені у міжсесійний період обсяги змін показників 

бюджету включаються до коригування бюджету при підготовці рішення міської 

ради про внесення змін до бюджету, а зміни, внесені наприкінці бюджетного 

періоду - при підготовці рішення міської ради про затвердження звіту про 

виконання міського бюджету за 2019 рік; при цьому міською радою затверджується 

перелік прийнятих відповідних рішень виконавчого комітету Городнянської міської 

ради та розпоряджень міського голови.   

17.  У міжсесійний період, у виняткових випадках та за обґрунтованими 

зверненнями, дозволити за розпорядженням міського голови, з наступним 

затвердженням цього розпорядження на черговій сесії міської ради, протягом 2019 

року вирішувати питання: 

− виділення додаткових коштів головним розпорядникам коштів міського 

бюджету , а також здійснення передачі коштів із загального до спеціального фонду 

(бюджету розвитку) міського бюджету, за погодженням з постійною комісією з 

питань бюджету, планування, фінансів та соціально-економічного розвитку; 

− затвердження розподілу коштів за об’єктами за рахунок додаткових 

надходжень до бюджету розвитку та перерозподілу коштів за об’єктами будівництва 



і капітальними видатками за погодженням з постійною комісією з питань бюджету, 

планування, фінансів та соціально-економічного розвитку. 

18. Надати право заступникам міського голови затверджувати кошториси, 

плани асигнувань загального фонду, плани спеціального фонду, довідки про 

внесення змін до них розпорядникам коштів міського бюджету, координація 

діяльності яких закріплена їх функціональними обов’язками. 

19. Делегувати фінансовому відділу Городнянської міської ради повноваження  

на затвердження розпоряджень про виділення коштів загального та/або спеціального 

фондів міського бюджету. 

20. Надати право фінансовому відділу Городнянської міської ради  

погоджувати довідки про зміни до кошторисів у частині власних надходжень 

спеціального фонду розпорядникам бюджетних коштів, які фінансуються з міського 

бюджету. 

21.  Це рішення набирає чинності з 1 січня 2019 року. 

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

23.  Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з 

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

 

 

Міський голова       А.І.Богдан 

 

 

 

 



отг м. Городня Додаток 1

(грн)

усього

у тому 

числі 

бюджет 

розвитку

1 2 3 4 5 6

10000000 Податкові надходження  64527900,00 64452900,00 75000,00 0,00

11000000

Податки на доходи, податки на 

прибуток, податки на збільшення 

ринкової вартості  

35798300,00 35798300,00 0,00 0,00

11010000
Податок та збір на доходи фізичних 

осіб
35751300,00 35751300,00 0,00 0,00

11010100

Податок на доходи фізичних осіб, що 

сплачується податковими агентами, із 

доходів платника податку у вигляді 

заробітної плати

33440000,00 33440000,00 0,00 0,00

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

1550000,00 1550000,00 0,00 0,00

11010400

Податок на доходи фізичних осіб, що 

сплачується податковими агентами, із 

доходів платника податку інших ніж 

заробітна плата

420000,00 420000,00 0,00 0,00

11010500

Податок на доходи фізичних осіб, що 

сплачується фізичними особами за 

результатами річного декларування

341300,00 341300,00 0,00 0,00

11020000 Податок на прибуток підприємств  47000,00 47000,00 0,00 0,00

11020200

Податок на прибуток підприємств та 

фінансових установ комунальної 

власності 

47000,00 47000,00 0,00 0,00

13000000
Рентна плата та плата за використання 

інших природних ресурсів
3989000,00 3989000,00 0,00 0,00

13010000
Рентна плата за спеціальне 

використання лісових ресурсів
3980000,00 3980000,00 0,00 0,00

Код
Найменування згідно з Класифікацією 

доходів бюджету
Усього

Загальний 

фонд

до рішення 11 (29) сесії  Городнянської міської 

ради сьомого скликання від 22.12.2018 року  

"Про міський бюджет на 2019 рік"

ДОХОДИ

місцевого бюджету на 2019 рік

Спеціальний фонд



13010100

Рентна плата за спеціальне 

використання лісових ресурсів в 

частині деревини, заготовленої в 

порядку рубок головного користування

3060000,00 3060000,00 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)

920000,00 920000,00 0,00 0,00

13030000 Рентна плата за користування надрами 9000,00 9000,00 0,00 0,00

13030100

Рентна плата за користування надрами 

для видобування корисних копалин 

загальнодержавного значення

9000,00 9000,00 0,00 0,00

14000000
Внутрішні податки на товари та 

послуги  
6126000,00 6126000,00 0,00 0,00

14020000

Акцизний податок з вироблених в 

Україні підакцизних товарів 

(продукції)

919000,00 919000,00 0,00 0,00

14021900 Пальне 919000,00 919000,00 0,00 0,00

14030000

Акцизний податок з ввезених на митну 

територію України підакцизних 

товарів (продукції) 

3802000,00 3802000,00 0,00 0,00

14031900 Пальне 3802000,00 3802000,00 0,00 0,00

14040000

Акцизний податок з реалізації 

суб`єктами господарювання роздрібної 

торгівлі підакцизних товарів

1405000,00 1405000,00 0,00 0,00

18000000 Місцеві податки 18539600,00 18539600,00 0,00 0,00

18010000 Податок на майно 10566000,00 10566000,00 0,00 0,00

18010100

Податок на нерухоме майно, відмінне 

від земельної ділянки, сплачений 

юридичними особами, які є 

власниками об`єктів житлової 

нерухомості

23000,00 23000,00 0,00 0,00

18010200

Податок на нерухоме майно, відмінне 

від земельної ділянки, сплачений 

фізичними особами, які є власниками 

об`єктів житлової нерухомості

43000,00 43000,00 0,00 0,00

18010300

Податок на нерухоме майно, відмінне 

від земельної ділянки, сплачений 

фізичними особами, які є власниками 

об`єктів нежитлової нерухомості

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

18010400

Податок на нерухоме майно, відмінне 

від земельної ділянки, сплачений 

юридичними особами, які є 

власниками об`єктів нежитлової 

нерухомості

550000,00 550000,00 0,00 0,00



18010500 Земельний податок з юридичних осіб  1720000,00 1720000,00 0,00 0,00

18010600 Орендна плата з юридичних осіб  6600000,00 6600000,00 0,00 0,00

18010700 Земельний податок з фізичних осіб  350000,00 350000,00 0,00 0,00

18010900 Орендна плата з фізичних осіб  1080000,00 1080000,00 0,00 0,00

18020000
Збір за місця для паркування 

транспортних засобів 
69600,00 69600,00 0,00 0,00

18020100

Збір за місця для паркування 

транспортних засобів, сплачений 

юридичними особами 

69600,00 69600,00 0,00 0,00

18030000 Туристичний збір 4000,00 4000,00 0,00 0,00

18030100
Туристичний збір, сплачений 

юридичними особами 
2000,00 2000,00 0,00 0,00

18030200
Туристичний збір, сплачений 

фізичними особами 
2000,00 2000,00 0,00 0,00

18050000 Єдиний податок  7900000,00 7900000,00 0,00 0,00

18050300 Єдиний податок з юридичних осіб 700000,00 700000,00 0,00 0,00

18050400 Єдиний податок з фізичних осіб 5800000,00 5800000,00 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

1400000,00 1400000,00 0,00 0,00

19000000 Інші податки та збори 75000,00 0,00 75000,00 0,00

19010000 Екологічний податок 75000,00 0,00 75000,00 0,00

19010100

Надходження від викидів 

забруднюючих речовин в атмосферне 

повітря стаціонарними джерелами 

забруднення 

44000,00 0,00 44000,00 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 

31000,00 0,00 31000,00 0,00

20000000 Неподаткові надходження  3225370,00 1384000,00 1841370,00 0,00

21000000
Доходи від власності та 

підприємницької діяльності  
10000,00 10000,00 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) господарських 

товариств, у статутних капіталах яких є 

державна або комунальна власність

4000,00 4000,00 0,00 0,00

21010300

Частина чистого прибутку (доходу) 

комунальних унітарних підприємств та 

їх об`єднань, що вилучається до 

відповідного місцевого бюджету

4000,00 4000,00 0,00 0,00



21080000 Інші надходження  6000,00 6000,00 0,00 0,00

21081100
Адміністративні штрафи та інші 

санкції 
6000,00 6000,00 0,00 0,00

22000000

Адміністративні збори та платежі, 

доходи від некомерційної 

господарської діяльності 

1362000,00 1362000,00 0,00 0,00

22010000
Плата за надання адміністративних 

послуг
900000,00 900000,00 0,00 0,00

22012500
Плата за надання інших 

адміністративних послуг
660000,00 660000,00 0,00 0,00

22012600

Адміністративний збір за державну 

реєстрацію речових прав на нерухоме 

майно та їх обтяжень

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

22080000

Надходження від орендної плати за 

користування цілісним майновим 

комплексом та іншим державним 

майном  

420000,00 420000,00 0,00 0,00

22080400

Надходження від орендної плати за 

користування цілісним майновим 

комплексом та іншим майном, що 

перебуває в комунальній власності 

420000,00 420000,00 0,00 0,00

22090000 Державне мито  42000,00 42000,00 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  

24000,00 24000,00 0,00 0,00

22090400

Державне мито, пов`язане з видачею та 

оформленням закордонних паспортів 

(посвідок) та паспортів громадян 

України  

18000,00 18000,00 0,00 0,00

24000000 Інші неподаткові надходження  17000,00 12000,00 5000,00 0,00

24060000 Інші надходження  17000,00 12000,00 5000,00 0,00

24060300 Інші надходження  12000,00 12000,00 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

25000000
Власні надходження бюджетних 

установ  
1836370,00 0,00 1836370,00 0,00

25010000

Надходження від плати за послуги, що 

надаються бюджетними установами 

згідно із законодавством 

1836370,00 0,00 1836370,00 0,00

25010100

Плата за послуги, що надаються 

бюджетними установами згідно з їх 

основною діяльністю 

1575790,00 0,00 1575790,00 0,00

25010300
Плата за оренду майна бюджетних 

установ  
260580,00 0,00 260580,00 0,00

30000000 Доходи від операцій з капіталом  46000,00 6000,00 40000,00 40000,00

31000000
Надходження від продажу основного 

капіталу  
6000,00 6000,00 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 

6000,00 6000,00 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  

6000,00 6000,00 0,00 0,00

33000000
Кошти від продажу землі і 

нематеріальних активів 
40000,00 0,00 40000,00 40000,00

33010000 Кошти від продажу землі  40000,00 0,00 40000,00 40000,00

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

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

Усього доходів (без урахування 

міжбюджетних трансфертів)
67799270,00 65842900,00 1956370,00 40000,00

40000000 Офіційні трансферти  56186000,00 56186000,00 0,00 0,00

41000000 Від органів державного управління  56186000,00 56186000,00 0,00 0,00

41020000
Дотації з державного бюджету 

місцевим бюджетам
6661400,00 6661400,00 0,00 0,00

41020100 Базова дотація 6661400,00 6661400,00 0,00 0,00

41030000
Субвенції  з державного бюджету 

місцевим бюджетам
47478800,00 47478800,00 0,00 0,00

41033900
Освітня субвенція з державного 

бюджету місцевим бюджетам
34551900,00 34551900,00 0,00 0,00

41034200
Медична субвенція з державного 

бюджету місцевим бюджетам
12926900,00 12926900,00 0,00 0,00

41040000
Дотації з місцевих бюджетів іншим 

місцевим бюджетам
1119200,00 1119200,00 0,00 0,00

41040200

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

1119200,00 1119200,00 0,00 0,00

41050000
Субвенції з місцевих бюджетів іншим 

місцевим бюджетам
926600,00 926600,00 0,00 0,00



41051000

Субвенція з місцевого бюджету на 

здійснення переданих видатків у сфері 

освіти за рахунок коштів освітньої 

субвенції

743000,00 743000,00 0,00 0,00

41051200

Субвенція з місцевого бюджету на 

надання державної підтримки особам з 

особливими освітніми потребами за 

рахунок відповідної субвенції з 

державного бюджету

183600,00 183600,00 0,00 0,00

X Разом доходів 123985270,00 122028900,00 1956370,00 40000,00



Додаток 2

(грн)

1 2 3 4 5 6

200000 Внутрішнє фінансування 0,00 -5647389,00 5647389,00 5647389,00

208000
Фінансування за рахунок зміни 

залишків коштів бюджетів
0,00 -5647389,00 5647389,00 5647389,00

208400

Кошти, що передаються із загального 

фонду бюджету до бюджету розвитку 

(спеціального фонду)

0,00 -5647389,00 5647389,00 5647389,00

600000
Фінансування за активними 

операціями
0,00 -5647389,00 5647389,00 5647389,00

602000 Зміни обсягів бюджетних коштів 0,00 -5647389,00 5647389,00 5647389,00

602400

Кошти, що передаються із загального 

фонду бюджету до бюджету розвитку 

(спеціального фонду)

0,00 -5647389,00 5647389,00 5647389,00

X Загальне фінансування 0,00 -5647389,00 5647389,00 5647389,00

отг м. Городня

Фінансування за типом кредитора

до рішення 11 (29) сесії  Городнянської міської 

ради сьомого скликання від 22.12.2018 року  

"Про міський бюджет на 2019 рік"

ФІНАНСУВАННЯ

місцевого бюджету на 2019 рік

Код
Найменування згідно з Класифікацією 

фінансування бюджету
Усього

Загальний 

фонд

Спеціальний фонд

усього
у тому числі 

бюджет 



отг м. Городня Додаток 3

(грн.)

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

0110000 Городнянська міська рада 12767000,00 12767000,00 8780000,00 559000,00 0,00 440000,00 440000,00 0,00 0,00 0,00 440000,00 13207000,00

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

11949000,00 11949000,00 8780000,00 559000,00 0,00 100000,00 100000,00 0,00 0,00 0,00 100000,00 12049000,00

0110180 0180 0133
Інша діяльність у сфері державного 

управління
70000,00 70000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70000,00

0113033 3033 1070

Компенсаційні виплати на пільговий 

проїзд автомобільним транспортом 

окремим категоріям громадян

108000,00 108000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 108000,00

0113242 3242 1090
Інші заходи у сфері соціального 

захисту і соціального забезпечення
530000,00 530000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 530000,00

0116086 6086 0610
Інша діяльність щодо забезпечення 

житлом громадян
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300000,00 300000,00 0,00 0,00 0,00 300000,00 300000,00

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

0117650 7650 0490

Проведення експертної грошової 

оцінки земельної ділянки чи права на 

неї

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

0117680 7680 0490
Членські внески до асоціацій органів 

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

0610000 Орган з питань освіти і науки 64917713,00 64917713,00 47548230,00 3286870,00 0,00 1419200,00 0,00 1419200,00 0,00 0,00 0,00 66336913,00

0611010 1010 0910 Надання дошкільної освіти 13403560,00 13403560,00 9550000,00 722760,00 0,00 682800,00 0,00 682800,00 0,00 0,00 0,00 14086360,00

0611020 1020 0921

Надання загальної середньої освіти 

загальноосвітніми навчальними 

закладами ( в т. ч. школою-дитячим 

садком, інтернатом при школі), 

спеціалізованими школами, ліцеями, 

гімназіями, колегіумами

42445843,00 42445843,00 31228230,00 2088300,00 0,00 736400,00 0,00 736400,00 0,00 0,00 0,00 43182243,00

0611090 1090 0960

Надання позашкільної освіти 

позашкільними закладами освіти, 

заходи із позашкільної роботи з 

дітьми

2404905,00 2404905,00 1820000,00 144005,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2404905,00

0611150 1150 0990
Методичне забезпечення діяльності 

навчальних закладів
640720,00 640720,00 480000,00 46620,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 640720,00

0611161 1161 0990
Забезпечення діяльності інших 

закладів у сфері освіти
4518035,00 4518035,00 3380000,00 185935,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4518035,00

0611162 1162 0990
Інші програми та заходи у сфері 

освіти
28100,00 28100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28100,00

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Код 

Функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Найменування головного розпорядника 

коштів місцевого бюджету/ відповідального 

виконавця, найменування бюджетної 

програми/ підпрограми згідно з Типовою 

програмною класифікацією видатків та 

кредитування місцевих бюджетів

Загальний фонд

усього
видатки 

споживання

з них

видатки 

розвитку

РАЗОМ

до рішення 11 (29) сесії  Городнянської міської ради сьомого 

скликання від 22.12.2018 року  "Про міський бюджет на 2019 

оплата праці

комунальні 

послуги та 

енергоносії

видатки 

розвитку

Спеціальний фонд

усього

у тому числі 

бюджет 

розвитку

видатки 

споживання

з них

оплата праці

комунальні 

послуги та 

енергоносії

РОЗПОДІЛ

видатків місцевого бюджету на 2019 рік

Код Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів



0615031 5031 0810

Утримання та навчально-

тренувальна робота комунальних 

дитячо-юнацьких спортивних шкіл

1476550,00 1476550,00 1090000,00 99250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1476550,00

1010000
Орган з питань культури, 

національностей та релігій
12608230,00 12608230,00 7493000,00 1551380,00 0,00 417170,00 0,00 317170,00 0,00 0,00 100000,00 13025400,00

1011100 1100 0960

Надання спеціальної освіти школами 

естетичного виховання (музичними, 

художніми, хореографічними, 

театральними, хоровими, 

мистецькими)

3223800,00 3223800,00 2320000,00 269800,00 0,00 149480,00 0,00 149480,00 0,00 0,00 0,00 3373280,00

1014030 4030 0824 Забезпечення діяльності бібліотек 2311500,00 2311500,00 1800000,00 32100,00 0,00 9410,00 0,00 9410,00 0,00 0,00 0,00 2320910,00

1014040 4040 0824
Забезпечення діяльності музеїв i 

виставок
321250,00 321250,00 193000,00 34500,00 0,00 2280,00 0,00 2280,00 0,00 0,00 0,00 323530,00

1014060 4060 0828

Забезпечення діяльності палаців i 

будинків культури, клубів, центрів 

дозвілля та iнших клубних закладів

4720280,00 4720280,00 2550000,00 1214980,00 0,00 256000,00 0,00 156000,00 0,00 0,00 100000,00 4976280,00

1014081 4081 0829

Забезпечення діяльності інших 

закладів в галузі культури і 

мистецтва

820300,00 820300,00 630000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 820300,00

1014082 4082 0829
Інші заходи в галузі культури і 

мистецтва
204100,00 204100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 204100,00

1015011 5011 0810

Проведення навчально-тренувальних 

зборів і змагань з олімпійських видів 

спорту

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

1015012 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

1015041 5041 0810
Утримання та фінансова підтримка 

спортивних споруд
887000,00 887000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 887000,00

1015062 5062 0810

Підтримка спорту вищих досягнень 

та організацій, які здійснюють 

фізкультурно-спортивну діяльність в 

регіоні

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

1210000
Орган з питань житлово-

комунального господарства
9038500,00 6192700,00 850480,00 518500,00 2845800,00 5302389,00 5222389,00 80000,00 0,00 0,00 5222389,00 14340889,00

1210160 0160 0111

Керівництво і управління у 

відповідній сфері у містах (місті 

Києві), селищах, селах, об`єднаних 

територіальних громадах

996200,00 996200,00 700480,00 17000,00 0,00 25000,00 25000,00 0,00 0,00 0,00 25000,00 1021200,00

1216030 6030 0620
Організація благоустрою населених 

пунктів
8042300,00 5196500,00 150000,00 501500,00 2845800,00 1528381,00 1528381,00 0,00 0,00 0,00 1528381,00 9570681,00

1217310 7310 0443
Будівництво об`єктів житлово-

комунального господарства
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3669008,00 3669008,00 0,00 0,00 0,00 3669008,00 3669008,00

1218340 8340 0540
Природоохоронні заходи за рахунок 

цільових фондів
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80000,00 0,00 80000,00 0,00 0,00 0,00 80000,00

3710000 Орган з питань фінансів 16950068,00 16950068,00 620000,00 20000,00 0,00 25000,00 25000,00 0,00 0,00 0,00 25000,00 16975068,00

3710160 0160 0111

Керівництво і управління у 

відповідній сфері у містах (місті 

Києві), селищах, селах, об`єднаних 

територіальних громадах

825000,00 825000,00 620000,00 20000,00 0,00 25000,00 25000,00 0,00 0,00 0,00 25000,00 850000,00



3719410 9410 0180

Субвенція з місцевого бюджету на 

здійснення переданих видатків у 

сфері охорони здоров`я за рахунок 

коштів медичної субвенції

12926900,00 12926900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12926900,00

3719770 9770 0180 Інші субвенції з місцевого бюджету 3198168,00 3198168,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3198168,00

X X X Усього 116281511,00 113435711,00 65291710,00 5935750,00 2845800,00 7603759,00 5687389,00 1816370,00 0,00 0,00 5787389,00 123885270,00



отг м. Городня Додаток 4

(грн.)

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

0110000 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

0118830

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

0118831 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

4113 Надання інших внутрішніх кредитів 100000,00 0,00 0,00 100000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100000,00 0,00 0,00 100000,00

Х Х Х Усього 100000,00 0,00 0,00 100000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100000,00 0,00 0,00 100000,00

Надання кредитів

загальний 

фонд

спеціальний фонд

усього

загальни

й фонд

спеціальний фонд

усього

у тому 

числі 

бюджет 

розвитку

разом

до рішення 11 (29) сесії  Городнянської міської 

ради сьомого скликання від 22.12.2018 року  "Про 

міський бюджет на 2019 рік"

Кредитування, усього

загальний 

фонд

спеціальний фонд

усього

у тому 

числі 

бюджет 

розвитку

разом

КРЕДИТУВАННЯ

місцевого бюджету у 2019 році

Код Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Код 

Функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Найменування головного розпорядника 

коштів місцевого бюджету/ відповідального 

виконавця, найменування бюджетної 

програми/ підпрограми згідно з Типовою 

програмною класифікацією видатків та 

кредитування місцевих бюджетів

у тому 

числі 

бюджет 

розвитку

разом

Повернення кредитів



Додаток № 5

грн.

здійснення 

переданих з 

держбюджету 

видатків з утримання 

закладів освіти та 

охорони здоров'я за 

рахунок відповідної 

додаткової дотації з 

державного 

бюджету

На здійснення 

переданих видатків у 

сфері освіти за 

рахунок коштів 

освітньої  субвенції 

(на оплату праці з 

нарахуваннямипедаг

огічних працівників 

інклюзивно-

ресурсних центрів)

На надання 

державної  

підтримкиособам 

з особливими 

освітніми 

потребами за 

рахунок 

відповідної 

субвенції з 

державного 

бюджету

Медична субвенція Інша субвенція

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

25100000000
Обласний бюджет  

Чернігівської області
1119200,00 743000,00 183600,00 2045800,00 0,00

25305200000
Районний бюджет 

Городнянського району
12 926 900,0 3198168,00 16125068,00

УСЬОГО 1119200,00 0,00 743000,00 183600,00 0,00 0,00 2045800,00 0,00 0,00 12926900,00 3198168,00 0,00 0,00 16125068,00

Дотація на: 

 до рішення  11(29) сесії  Городнянської міської ради сьомого скликання від 

22.12.2018 року  ""Про міський бюджет на 2019 рік"

Трансферти з інших місцевих бюджетів Трансферти  іншим  бюджетам

УсьогоУсього

субвенції

Загального фонду на
спеціального фонду 

на

Міжбюджетні трансферти на 2019 рік

Код бюджету

Найменування бюджету - 

одержувача/надавача 

міжбюджетного трансферту

Дотація на: 

Субвенції

Загального фонду на
спеціального 

фонду на



(грн.)

Код 

Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Код 

Функціональ

ної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Найменування головного розпорядника 

коштів місцевого бюджету/ 

відповідального виконавця, найменування 

бюджетної програми/ підпрограми згідно з 

Типовою програмною класифікацією 

видатків та кредитування місцевих 

бюджетів

Найменування об'єкта  відповідно  до проектно- 

кошторисної документації

Строк реалізації 

об'єкта (рік 

початку і 

завершення)

Загальна 

вартість 

об'єкта,                                                                     

гривень

Обсяг видатків 

бюджету 

розвитку,                                        

гривень

Рівень 

будівельної 

готовності 

об'єкта, на кінець 

бюджетного 

періоду, %

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Городнянська міська рада 440 000,00

0110150 0150 0620

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 100000,00

0116086 6086 0610
Інша діяльність щодо забезпечення 

житлом громадян
капітальні видатки 300000,00

0117650 7650 0490

Проведення експертної грошової 

оцінки земельної ділянки чи права на 

неї

40000,00

Відділ житлово-комунального 

господарства
5 222 389,00

1210160 0160 0111

Керівництво і управління у відповідній 

сфері у містах (місті Києві), селищах, 

селах, об`єднаних територіальних 

громадах

капітальні видатки 25000,00

1216030 6030 0620
Організація благоустрою населених 

пунктів
капітальні видатки 262675,00

1216030 6030 0620
Організація благоустрою населених 

пунктів

Будівництво асфальтобетонного покриття 

тротуару по твул. Армійській (від 

вул.Св.Миколая до вул. Чернігівська)

2019 1265706,00 100

1217310 7310 0443
Будівництво об`єктів житлово-

комунального господарства

Будівництво водозабірної артезіанської 

свердловини по вул. Чернігівська,63
2019 3669008,00 100

Фінансовий відділ Городнянської 

міської ради
25000,00

3710160 0160 0111

Керівництво і управління у відповідній 

сфері у містах (місті Києві), селищах, 

селах, об`єднаних територіальних 

громадах

капітальні видатки 25000,00

5 687 389,00

Розподіл коштів бюджету розвитку за об'єктами у 2019 році

Додаток 6

до рішення 11 (29) сесії  Городнянської міської ради сьомого скликання від 

22.12.2018 року   "Про міський бюджет на 2019 рік"

Всього:



Додаток 7

грн.

Усього

у тому числі 

бюджет 

розвитку

1 2 3 4 5 6 7 8

0110180 0180 0133
Інша діяльність у сфері 

державного управління

Нагородження відзнаками 

Городнянської міської ради» 

на 2019 рік

рішення 11(29) сесії  

Городнянської міської 

ради сьомого 

скликання від 

22.12.2018 року  

70 000 70 000

0113033 3033 1070

'Компенсаційні виплати на 

пільговий проїзд 

автомобільним 

транспортом окремим 

категоріям громадян

«Компенсації пільгових 

перевезень автомобільним 

транспортомна міському  

маршруті загального 

користування у м. Городня» 

на 2019 рік

рішення 11(29) сесії  

Городнянської міської 

ради сьомого 

скликання від 

22.12.2018 року  

108 000 108 000

0113242 3242 1090
'Інші видатки на 

соціальний захист 

населення

Соціального захисту окремих 

категорій населення»

на 2019 рік

рішення 11(29) сесії  

Городнянської міської 

ради сьомого 

скликання від 

22.12.2018 року  

450 000 450 000

0113242 3242 1090
'Інші видатки на 

соціальний захист 

населення

Комплексна програма 

соціальної підтримки 

учасників 

Антитерористичної 

операції,Операції Об'єднаних 

сил, учасників бойових дій 

та членів їх сімей

рішення 11(29) сесії  

Городнянської міської 

ради сьомого 

скликання від 

22.12.2018 року  

80 000 80 000

0116086 6086 0610
Інша діяльність щодо 

забезпечення житлом 

громадян 

Програма місцевих  стимулів  

для  медичних  працівників

  на  2018-2020 роки

до рішення  3(21) сесії  

Городнянської міської 

ради сьомого 

скликання від 

01.03.2018 року  

300 000 300 000 300 000

0117680 7680 0490
Членські внески до 

асоціацій органів 

місцевого самоврядування

Забезпечення участі 

Городнянської міської ради в 

Асоціації міст України, в 

Асоціації міст Чернігівської 

області»  на 2019 рік

рішення 11(29) сесії  

Городнянської міської 

ради сьомого 

скликання від 

22.12.2018 року  

10 000 10 000

0118831 8831 1060 Надання кредиту

Програма підтримки 

індивідуального житлового 

будівництва «Власний дім» 

на 2016-2020 роки на 

території Городнянської 

міської ради 

рішення 4 сесії  

Городнянської міської 

ради сьомого 

скликання від 

05.04.2016 року  

100 000 100 000

1014082 4082 0829
Інші заходи в галузі 

культури і мистецт

Програми розвитку культури 

на 2019 рік на території  

Городнянської міської ради 

рішення 11(29) сесії  

Городнянської міської 

ради сьомого 

скликання від 

22.12.2018 року  

204 100 204 100

1015011 5011 0810

Проведення навчально-

тренувальних зборів і 

змагань з олімпійських 

видів спорту

«Розвиток фізичної культури 

і спорту на 2019 рік.»

рішення 11(29) сесії  

Городнянської міської 

ради сьомого 

скликання від 

22.12.2018 року  

15 000 15 000

1015012 5012 0810

'Проведення навчально-

тренувальних зборів і 

змагань з неолімпійських 

видів спорту

«Розвиток фізичної культури 

і спорту на 2019 рік.»

рішення 11(29) сесії  

Городнянської міської 

ради сьомого 

скликання від 

22.12.2018 року  

5 000 5 000

1015041 5041 0810

Утримання та фінансова 

підтримка спортивних 

споруд

Фінансова підтримка 

комунального підприємства 

«СТАРТ» Городнянської  

міської ради на 2019 рік»

рішення 11(29) сесії  

Городнянської міської 

ради сьомого 

скликання від 

22.12.2018 року  

887 000 887 000

1015062 5062 0810

Підтримка спорту вищих 

досягнень та організацій, 

які здійснюють 

фізкультурно-спортивну 

діяльність в регіоні

Програма розвитку футболу 

на території Городнянської 

міської ради на 2019 рік

рішення 11(29) сесії  

Городнянської міської 

ради сьомого 

скликання від 

22.12.2018 року  

80 000 80 000

1015062 5062 0810

Підтримка спорту вищих 

досягнень та організацій, 

які здійснюють 

фізкультурно-спортивну 

діяльність в регіоні

Програма розвитку лижних 

перегонів на території 

Городнянської міської ради 

на лижний сезон 2018-2019 

рік"

рішення 11(29) сесії  

Городнянської міської 

ради сьомого 

скликання від 

22.12.2018 року  

20 000 20 000

до рішення 11(29) сесії  Городнянської міської 

ради сьомого скликання від 22.12.2018 року  

"Про міський бюджет на 2019 рік"

Розподіл витрат місцевого бюджету на реалізацію місцевих програм у 2019 році

Спеціальний фонд

Загальний 

фонд
Усього

Код 

Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Код 

Функціональн

ої класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Найменування головного 

розпорядника коштів місцевого 

бюджету/ відповідального 

виконавця, найменування 

бюджетної програми/ 

підпрограми згідно з Типовою 

програмною класифікацією 

видатків та кредитування 

місцевих бюджетів

Найменування місцевої / 

регіональної програми

Дата та номер документа, 

яким затверджено місцеву 

регіональну програму



1216030 6030 0620
Організація благоустрою 

населених пунктів

Житлово-комунальне 

господарство та благоустрій 

населених пунктів 

Городнянської міської ради 

на 2019 рік»

рішення 11(29) сесії  

Городнянської міської 

ради сьомого 

скликання від 

22.12.2018 року  

9 420 681 7 892 300 1 528 381 1 528 381

1216030 6030 0620
Організація благоустрою 

населених пунктів

«Організація та проведення 

громадських робіт для 

населення  Городнянської 

міської ради на 2018-2020 

роки»

                                                   

рішенням другої (20) 

сесії Городнянської 

міської ради сьомого 

скликання

від 25 січня 2018 року

150 000 150 000

1217310 7310 0443
Будівництво об’єктів 

житлово-комунального 

господарства

Житлово-комунальне 

господарство та благоустрій 

населених пунктів 

Городнянської міської ради 

на 2019 рік»

рішення 11(29) сесії  

Городнянської міської 

ради сьомого 

скликання від 

22.12.2018 року  

3 669 008 3 669 008 3 669 008

1218340 8340 0540
Охорона та раціональне 

використання природних 

ресурсів

«Охорона навколишнього 

природного середовища на 

2019 рік»

рішення 11(29) сесії  

Городнянської міської 

ради сьомого 

скликання від 

22.12.2018 року  

80 000 80 000

15 648 789 10 071 400 5 577 389 5 497 389Разом


