
 

                                          УКРАЇНА                             ПРОЕКТ  

ГОРОДНЯНСЬКА МІСЬКА РАДА  

ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ  

Р І Ш Е Н Н Я                           

(третя  сесія восьмого скликання)  

 

11 лютого  2021  року 

м.Городня                                                                                                           

                                                              

 

Про затвердження звіту про 

виконання місцевого бюджету  

за  2020  рік 

  

  Розглянувши звіт про виконання місцевого бюджету  за 2020  рік, 

відповідно до пункту 4 статті 80 Бюджетного кодексу України та керуючись 

пунктом 23 частини 1 статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в 

Україні”, Городнянська міська рада вирішила: 

                                            

1. Затвердити звіт про виконання місцевого бюджету  за 2020  рік:  

по доходах у сумі  146 849 078,25  гривень (сто сорок шість мільйонів 

вісімсот сорок дев’ять тисяч сімдесят вісім гривень 25 коп.), з них по загальному 

фонду міського бюджету у сумі 137 991 244,79 гривень (сто тридцять сім мільйонів 

дев’ятсот дев’яносто одна  тисяча двісті сорок чотири гривні 79 коп.) та по 

спеціальному фонду міського бюджету у сумі 8 857 833,46 гривень (вісім   

мільйонів  вісімсот  п’ятдесят сім тисяч вісімсот тридцять три гривні 46 коп.), 

(додаток №1); 

по видатках в сумі  145 263 355,94  гривень (сто сорок п’ять мільйонів  двісті 

шістдесят три тисячі триста п’ятдесят п’ять гривень 94 коп.), з них: 

- по загальному фонду міського бюджету у сумі  128 391 109,25 гривень  

(сто двадцять вісім мільйонів  триста  дев’яносто одна тисяча сто дев’ять гривень  

25 коп.),  

- по спеціальному фонду міського бюджету у сумі 16 872 246,69 гривень 

 (шістнадцять мільйонів вісімсот сімдесят дві тисячі двісті сорок шість гривень     

69 коп.),  

- по кредитуванню загального фонду 100 000 гривень (сто тисяч гривень), 

по кредитуванню спеціального фонду  - 4 263,53 гривень  (мінус чотири тисячі 

двісті шістдесят три гривні 53 коп.), (додаток №2). 

  2.  Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну 



комісію міської ради з питань бюджету, планування, фінансів, соціально-

економічного розвитку, законності та правопорядку. 

 

 

Міський голова                                                                 Андрій БОГДАН 

 



                                         Виконання плану по доходах міського бюджету за  2020 рік

ККД Доходи План на 2020 рік
Уточнений  річний 

план на 2020 рік 

Уточнений план на 

звітний період    
Факт за   2020  рік

% виконання на 

вказаний період

10000000 Податкові надходження  72287400,00 72287400,00 72287400,00 72622028,37 100,46

11000000
Податки на доходи, податки на прибуток, податки на 

збільшення ринкової вартості  41 900 000,00 41 900 000,00 41 900 000,00 39 782 503,82 94,95

11010100

Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими 

агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати 38 600 000,00 38 600 000,00 38 600 000,00 34 346 307,77 88,98

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 2 450 000,00 2 450 000,00 2 450 000,00 2 549 098,16 104,04

11010400

Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими 

агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата 580 000,00 580 000,00 580 000,00 2 444 317,52 421,43

11010500

Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними 

особами за результатами річного декларування 240 000,00 240 000,00 240 000,00 378 822,17 157,84

11020200

Податок на прибуток підприємств та фінансових установ 

комунальної власності 30 000,00 30 000,00 30 000,00 63 958,20 213,19

13000000
Рентна плата та плата за використання інших природних 

ресурсів 4 510 000,00 4 510 000,00 4 510 000,00 5 633 829,80 124,92

13010100

Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів в 

частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного 

користування 3 400 000,00 3 400 000,00 3 400 000,00 4 396 515,53 129,31

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) 1 100 000,00 1 100 000,00 1 100 000,00 1 227 317,05 111,57

13020200

Рентна плата за користування надрами для видобування 

корисних копалин загальнодержавного значення 0,00 0,00 0,00 196,22 0,00

13030100

Рентна плата за спеціальне використання води водних об`єктів 

місцевого значення 10 000,00 10 000,00 10 000,00 9 752,02 97,52

13030200

Рентна плата за користування надрами для видобування 

корисних копалин місцевого значення 0,00 0,00 0,00 48,98 0,00

14000000 Внутрішні податки на товари та послуги  4 767 000,00 4 767 000,00 4 767 000,00 5 814 780,84 121,98

14020000

Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів 

(продукції) - пальне 618 000,00 618 000,00 618 000,00 897 472,53 145,22

14030000

Акцизний податок з ввезених на митну територію України 

підакцизних товарів (продукції) - пальне 2 634 000,00 2 634 000,00 2 634 000,00 3 136 310,74 119,07

14040000

Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання 

роздрібної торгівлі підакцизних товарів 1 515 000,00 1 515 000,00 1 515 000,00 1 780 997,57 117,56

18000000 Місцеві податки 21 110 400,00 21 110 400,00 21 110 400,00 21 390 913,91 101,33

18010000 Податок на майно 12 128 000,00 12 128 000,00 12 128 000,00 12 102 276,64 99,79

18010100

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, 

сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів 

житлової нерухомості 34 000,00 34 000,00 34 000,00 18 406,62 54,14

18010200

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, 

сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів 

житлової нерухомості 115 000,00 115 000,00 115 000,00 59 444,42 51,69

18010300

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, 

сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів 

нежитлової нерухомості 240 000,00 240 000,00 240 000,00 10 751,08 4,48

18010400

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, 

сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів 

нежитлової нерухомості 690 000,00 690 000,00 690 000,00 654 609,53 94,87

18010500 Земельний податок з юридичних осіб  1 515 000,00 1 515 000,00 1 515 000,00 1 325 151,13 87,47

18010600 Орендна плата з юридичних осіб  7 650 000,00 7 650 000,00 7 650 000,00 7 844 044,36 102,54

18010700 Земельний податок з фізичних осіб  600 000,00 600 000,00 600 000,00 632 755,96 105,46

18010900 Орендна плата з фізичних осіб  1 270 000,00 1 270 000,00 1 270 000,00 1 557 113,54 122,61

18011000 Транспортний податок з фізичних осіб 14 000,00 14 000,00 14 000,00 0,00 0,00

18020000 Збір за місця для паркування транспортних засобів 78 400,00 78 400,00 78 400,00 12 390,81 15,80

18020100

Збір за місця для паркування транспортних засобів, сплачений 

юридичними особами 78 400,00 78 400,00 78 400,00 12 390,81 15,80

18030000 Туристичний збір 4 000,00 4 000,00 4 000,00 3 594,68 89,87

18030100 Туристичний збір, сплачений юридичними особами 1 500,00 1 500,00 1 500,00 2 926,98 195,13

18030200 Туристичний збір, сплачений фізичними особами 2 500,00 2 500,00 2 500,00 667,70 26,71

18050000 Єдиний податок  8 900 000,00 8 900 000,00 8 900 000,00 9 272 651,78 104,19

18050300 Єдиний податок з юридичних осіб 700 000,00 700 000,00 700 000,00 686 453,21 98,06

Додаток 1
до рішення 3 сесії  Городнянської міської ради  восьомого 

скликання від 11.02.2021 року  "Про затвердження звіту про 

виконання міського бюджету  за  2020  рік"

Загальний фонд



18050400 Єдиний податок з фізичних осіб 6 700 000,00 6 700 000,00 6 700 000,00 6 872 086,33 102,57

18050500

Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у 

яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за 

попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 

75 відсотків 1 500 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00 1 714 112,24 114,27

20000000 Неподаткові надходження  1 787 800,00 1 787 800,00 1 787 800,00 2 241 492,16 125,38

21000000 Доходи від власності та підприємницької діяльності  13 000,00 13 000,00 13 000,00 226 728,04 1 744,06

21010300

Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних 

підприємств та їх об`єднань, що вилучається до відповідного 

місцевого бюджету 6 000,00 6 000,00 6 000,00 1 679,60 27,99

21081100 Адміністративні штрафи та інші санкції 7 000,00 7 000,00 7 000,00 149 279,63 2 132,57

21081500

Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення 

законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв 

та тютюнових виробів 0,00 0,00 0,00 75 768,81 0,00

22000000

Адміністративні збори та платежі, доходи від 

некомерційної господарської діяльності 1 749 800,00 1 749 800,00 1 749 800,00 1 898 320,70 108,49

22012500 Плата за надання інших адміністративних послуг 680 000,00 680 000,00 680 000,00 341 996,11 50,29

22012600

Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на 

нерухоме майно та їх обтяжень 600 000,00 600 000,00 600 000,00 1 048 513,26 174,75

22080400

Надходження від орендної плати за користування цілісним 

майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в 

комунальній власності 435 300,00 435 300,00 435 300,00 478 314,70 109,88

22090000 Державне мито  32 000,00 32 000,00 32 000,00 27 691,63 86,54

22090100

Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та 

оформлення документів, у тому числі за оформлення документів 

на спадщину і дарування  14 000,00 14 000,00 14 000,00 19 373,53 138,38

22090400

Державне мито, пов`язане з видачею та оформленням 

закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України 

 
18 000,00 18 000,00 18 000,00 8 318,10 46,21

22130000

Орендна плата за водні об`єкти (їх частини), що надаються в 

користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 

Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 

Севастопольською міськими державними адміністраціями, 

місцевими радами 2 500,00 2 500,00 2 500,00 1 805,00 72,20

24000000 Інші неподаткові надходження  25 000,00 25 000,00 25 000,00 116 443,42 465,77

24060300 Інші надходження  25 000,00 25 000,00 25 000,00 109 249,67 437,00



24062200

Кошти за шкоду, що заподіяна на земельних ділянках державної 

та комунальної власності, які не надані у користування та не 

передані у власність, внаслідок їх самовільного зайняття, 

використання не за цільовим призначенням, зняття ґрунтового 

покриву
0,00 0,00 0,00 7 193,75 0,00

30000000 Доходи від операцій з капіталом  10 000,00 10 000,00 10 000,00 102 190,48 1 021,90

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  10 000,00 10 000,00 10 000,00 102 190,48 1 021,90

40000000 Офіційні трансферти  54 083 600,00 63 197 080,00 63 197 080,00 63 025 533,78 99,73

41020100 Базова дотація 9 850 600,00 9 850 600,00 9 850 600,00 9 850 600,00 100,00

41030000 Субвенції  з державного бюджету місцевим бюджетам 41 377 700,00 44 355 636,00 44 355 636,00 44 354 177,21 100,00

41033900 Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 37 862 100,00 39 330 400,00 39 330 400,00 39 330 400,00 100,00

41034200 Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 3 515 600,00 3 515 600,00 3 515 600,00 3 515 600,00 100,00

41034500

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на 

здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку 

окремих територій 0,00 1 299 636,00 1 299 636,00 1 298 177,21 99,89

41034600

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на 

здійснення заходів щодо підтримки територій, що зазнали 

негативного впливу внаслідок збройного конфлікту на сході 

України 210 000,00 210 000,00 210 000,00 100,00

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 1 642 200,00 2 257 300,00 2 257 300,00 2 257 300,00 100,00

41050900

Субвенція з місцевого бюджету на проектні, будівельно-ремонтні 

роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та 

інших форм виховання, наближених до сімейних, та 

забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених 

батьківського піклування, осі 1 608 900,00 1 608 900,00 1 608 900,00 100,00

41051000

Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків 

у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції 789 900,00 789 900,00 789 900,00 789 900,00 100,00

41051100

Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки 

особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної 

субвенції з державного бюджету 0,00 1 002 720,00 1 002 720,00 1 002 720,00 100,00

41051200

Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки 

особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної 

субвенції з державного бюджету 273 500,00 312 000,00 312 000,00 312 000,00 100,00



41051400

Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної 

та доступної загальної середньої освіти `Нова українська школа` 

за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 0,00 652 624,00 652 624,00 652 086,00 99,92

41051500

Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків 

у сфері охорони здоров`я за рахунок коштів медичної субвенції, 149 700,00 149 700,00 149 700,00 149 700,00 100,00

41053000

Субвенція з місцевого бюджету на проведення виборів депутатів 

місцевих рад та сільських, селищних, міських голів, за рахунок 

відповідної субвенції з державного бюджету 1 486 900,00 1 486 900,00 1 317 350,57 88,60

41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету 0,00 31 900,00 31 900,00 31 900,00 100,00

41055000

Субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих 

закладів та заходів у системі охорони здоров`я за рахунок 

відповідної субвенції з державного бюджету 0,00 698 900,00 698 900,00 698 900,00 100,00

Всього без урахування трансферт 74 085 200,00 74 085 200,00 74 085 200,00 74 965 711,01 101,19

Всього по загальному фонду 128 168 800,00 137 282 280,00 137 282 280,00 137 991 244,79 100,52

10000000 Податкові надходження  40 000,00 40 000,00 40 000,00 31 157,57 77,89

19010000 Екологічний податок 40 000,00 40 000,00 40 000,00 31 157,57 77,89

19010100

Надходження від викидів забруднюючих речовин в атмосферне 

повітря стаціонарними джерелами забруднення 27 000,00 27 000,00 27 000,00 16 275,17 60,28

19010300

Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених 

для цього місцях чи на об`єктах, крім розміщення окремих видів 

відходів як вторинної сировини 13 000,00 13 000,00 13 000,00 14 882,40 114,48

20000000 Неподаткові надходження  2 196 220,00 5 220 393,60 5 220 393,60 8 460 994,61 348,25

24000000 Інші неподаткові надходження  10 000,00 3 034 173,60 3 034 173,60 3 032 788,28 99,95

24062100

Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням 

законодавства про охорону навколишнього природного 

середовища внаслідок господарської та іншої діяльності 10 000,00 10 000,00 10 000,00 5 896,51 58,97

24110900

Відсотки за користування довгостроковим кредитом, що 

надається з місцевих бюджетів молодим сім`ям та одиноким 

молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та 

придбання житла 0,00 0,00 0,00 2 718,09

24170000

Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури 

населеного пункту 0,00 3 024 173,60 3 024 173,60 3 024 173,68 100,00

25000000 Власні надходження бюджетних установ  2 186 220,00 2 186 220,00 2 186 220,00 5 428 206,33 248,29

25010100

Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно 

з їх основною діяльністю 1 734 910,00 1 734 910,00 1 734 910,00 1 017 876,21 58,67

25010300 Плата за оренду майна бюджетних установ  299 810,00 299 810,00 299 810,00 317 182,11 105,79

25010400

Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому 

порядку майна (крім нерухомого майна) 1 500,00 1 500,00 1 500,00 562 322,00 37488,13

25020100 Благодійні внески, гранти та дарунки 30 000,00 30 000,00 30 000,00 141 844,67 472,82

25020200

Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, 

організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для 

виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження 

для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них 

інших об`єктів 120 000,00 120 000,00 120 000,00 3 388 981,34 2824,15

30000000 Доходи від операцій з капіталом  200 000,00 201 971,40 201 971,40 287 029,40 142,11

31030000

Кошти від відчуження майна, що належить Автономній 

Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності 

 100 000,00 100 000,00 100 000,00 237 158,00 237,16

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 100 000,00 101 971,40 101 971,40 49 871,40 48,91

50000000 Цільові фонди  0,00 78 651,88 78 651,88 78 651,88 100,00

50110000

Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної 

Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та 

місцевими органами виконавчої влади  0,00 78 651,88 78 651,88 78 651,88 100,00

Всього без урахування трансферт 2 436 220,00 5 541 016,88 5 541 016,88 8 857 833,46 159,86

Всього по спеціальному фонду 2 436 220,00 5 541 016,88 5 541 016,88 8 857 833,46 159,86

Всього доходів 130 605 020,00 142 823 296,88 142 823 296,88 146 849 078,25 102,82

Спеціальний фонд



Код

Показник
Затверджений план                                      

на 2020 рік

План на рік  з 

урахуванням змін

План                               

на 2020 рік                             
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Касові                              

видатки за  2020 рік 

% до 

уточнених 
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на звітний 

період

1 2 3 4 5 6 7

0150 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне 

забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у 

місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад

13 045 000,00 13 045 000,00 13 045 000,00 12 814 058,24 98,23

0160 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), 

селищах, селах, об`єднаних територіальних громадах

2 098 920,00 2 178 920,00 2 178 920,00 2 048 747,92 94,03

0180 Інша діяльність у сфері державного управління 100 000,00 100 000,00 100 000,00 73 239,32 73,24

0191 Проведення місцевих виборів (державний бюджет) 1 486 900,00 1 486 900,00 1 317 350,57 88,60

0191 Проведення місцевих виборів     (місцевий бюджет) 30 000,00 30 000,00 29 756,15 99,19

1010 Надання дошкільної освіти 15 628 870,00 15 711 372,40 15 711 372,40 14 622 127,46 93,07

1020 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої 

освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, 

групами))

46 964 500,00 53 041 948,51 53 041 948,51 51 650 719,41 97,38

1090 Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, 

заходи із позашкільної роботи з дітьми

3 095 590,00 2 751 590,00 2 751 590,00 2 582 700,15 93,86

1100 Надання спеціальної освіти мистецькими школами 3 712 345,00 3 712 345,00 3 712 345,00 3 483 913,40 93,85

1150 Методичне забезпечення діяльності закладів освіти 773 130,00 534 230,72 534 230,72 530 958,72 99,39

1161 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти 6 300 650,00 6 190 650,00 6 190 650,00 5 928 228,38 95,76

1162 Інші програми та заходи у сфері освіти 30 120,00 28 710,00 28 710,00 19 060,00 66,39

1170 Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів 789 900,00 1 053 183,44 1 053 183,44 677 998,14 64,38

2144 Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та 

нецукровий діабет

438 280,00 1 127 180,00 1 127 180,00 1 029 984,78 91,38

Додаток 2                                                                                                           

до рішення 3 сесії Городнянської міської ради 8 скликання 

від 11.02. 2021 року  "Про затвердження звіту про 

виконання міського бюджету  за 2020 рік" 

Виконання видатків міського бюджету  за  2020 рік

загальний фонд
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1 2 3 4 5 6 7

загальний фонд3033 Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним 

транспортом окремим категоріям громадян

162 000,00 162 000,00 162 000,00 131 500,00 81,17

3242
Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

600 000,00 641 900,00 641 900,00 639 282,00 99,59

4030 Забезпечення діяльності бібліотек 2 612 510,00 2 612 510,00 2 612 510,00 2 427 815,86 92,93

4040 Забезпечення діяльності музеїв i виставок 398 690,00 398 690,00 398 690,00 335 216,83 84,08

4060 Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, 

центрів дозвілля та iнших клубних закладів

5 557 410,00 5 717 410,00 5 717 410,00 5 071 358,55 88,70

4081 Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і 

мистецтва

984 564,00 1 150 706,00 1 150 706,00 1 140 065,32 99,08

4082 Інші заходи в галузі культури і мистецтва 358 000,00 358 000,00 358 000,00 279 342,00 78,03

5011 Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з 

олімпійських видів спорту

37 001,00 37 001,00 37 001,00 8 738,00 23,62

5012 Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з 

неолімпійських видів спорту

6 000,00 6 000,00 6 000,00 5 864,00 97,73

5031 Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-

юнацьких спортивних шкіл

1 702 260,00 1 575 260,00 1 575 260,00 1 469 228,37 93,27

5041 Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд 780 000,00 613 858,00 613 858,00 475 403,69 77,45

5062 Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють 

фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні

150 000,00 215 820,00 215 820,00 214 355,16 99,32

6011 Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду 21 000,00 21 000,00 21 000,00 100,00

6013 Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного 

господарства

88 829,00 88 829,00 88 828,99 100,00

6030 Організація благоустрою населених пунктів 10 072 100,00 9 946 100,00 9 946 100,00 8 611 104,72 86,58

6090 Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства 50 000,00 50 000,00 50 000,00 8 171,82 16,34

7130 Здійснення заходів із землеустрою 20 000,00 20 000,00 7 000,00 35,00

7413 Інші заходи у сфері автотранспорту 50 000,00 50 000,00 50 000,00 100,00

7680 Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування 9 000,00 9 000,00 9 000,00 7 564,00 84,04

8410 Фінансова підтримка засобів масової інформації 15 000,00 15 000,00 15 000,00 7 000,00 46,67

116 471 840,00 124 681 114,07 124 681 114,07 117 807 681,95 94,49Разом по загольному фонду
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загальний фонд9410 Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків 

у сфері охорони здоров`я за рахунок коштів медичної субвенції

3 515 600,00 3 515 600,00 3 515 600,00 3 515 600,00 100,00

9770 Інші субвенції з місцевого бюджету 6 036 970,00 7 144 641,00 7 144 641,00 7 067 827,30 98,92

126 024 410,00 135 341 355,07 135 341 355,07 128 391 109,25 94,86

кредитування загального фонду

8821 Надання пільгових довгострокових кредитів молодим сім`ям та 

одиноким молодим громадянам на будівництво/придбання житла

8831 Надання довгострокових кредитів індивідуальним забудовникам 

житла на селі

100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100,0

Кредитування загального фонду Разом - 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100,00

126 124 410,00 135 441 355,07 135 441 355,07 128 491 109,25 94,9

0150 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне 

забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у 

місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад

100 000,00 3 321 021,34 3 321 021,34 3 299 294,34 99,35

0160 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), 

селищах, селах, об`єднаних територіальних громадах

25 000,00 25 000,00 25 000,00 15 000,00 60,00

1010 Надання дошкільної освіти 764 900,00 545 073,80 545 073,80 505 404,55 92,72

1020 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми 

навчальними закладами ( в т. ч. школою-дитячим садком, 

інтернатом при школі)

819 500,00 2 470 661,47 2 470 661,47 2 295 759,91 92,92

1090 Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, 

заходи із позашкільної роботи з дітьми

79 000,00 11 245,00 11 245,00 3 321,00 29,53

1100 Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання 

(музичними, художніми, хореографічними, театральними, 

хоровими)

149 310,00 168 986,47 168 986,47 145 280,77 85,97

1161 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти 196 000,00 94 291,50 94 291,50 72 870,88 77,28

1170 Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

спеціальний фонд

Разом по загальному фонду з трансфертами

Всього по загальному фонду (враховуючи кредитування )
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загальний фонд4030 Забезпечення діяльності бібліотек 25 500,00 47 461,15 47 461,15 44 863,62 94,53

4040 Забезпечення діяльності музеїв i виставок 2 510,00 2 510,00 2 510,00 630,00 25,10

4060
Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, 

центрів дозвілля та iнших клубних закладів

292 000,00 610 713,48 610 713,48 596 894,66 97,74

4081 Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і 

мистецтва

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

5041 Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6030 Організація благоустрою населених пунктів 370 000,00 927 281,00 927 281,00 924 832,12 99,74

6082 Придбання житла для окремих категорій населення відповідно до 

законодавства

300 000,00 300 000,00 300 000,00 100,00

6083 Проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та 

приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, 

наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, 

дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа

1 608 900,00 1 608 900,00 1 608 900,00 100,00

6086 Інша діяльність щодо забезпечення житлом громадян 350 000,00 350 000,00 350 000,00 0,00 0,00

7130 Здійснення заходів із землеустрою 0,00 100 000,00 100 000,00 0,00 0,00

7310 Будівництво об`єктів житлово-комунального господарства 972 368,00 2 139 200,00 2 139 200,00 1 865 671,81 87,21

7321 Будівництво освітніх установ та закладів 25 000,00 161 620,00 161 620,00 160 926,98 99,57

7324 Будівництво установ та закладів культури 25 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7350 Розроблення схем планування та забудови територій 

(містобудівної документації)

50 000,00 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00

7361 Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за 

рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку

0,00 2 208 260,00 2 208 260,00 919 008,96 41,62

7362 Виконання інвестиційних проектів в рамках формування 

інфраструктури об`єднаних територіальних громад

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

7363 Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів 

щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

0,00 1 850 636,00 1 850 636,00 1 338 327,21 72,32
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загальний фонд7650 Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи 

права на неї

40 000,00 40 000,00 40 000,00 9 150,00 22,88

7670 Внески до статутного капіталу суб`єктів господарювання 0,00 25 780,00 25 780,00 25 780,00 100,00

7691 Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених 

Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами 

місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої 

влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної 

78 651,88 78 651,88 78 483,88 99,79

8110
Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та 

наслідків стихійного лиха

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

8340 Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів 50 000,00 71 600,00 71 600,00 57 808,00 80,74

    Разом по спеціальному фонду                          4 336 088,00 17 208 893,09 17 208 893,09 14 268 208,69 82,91

9770 Інші субвенції з місцевого бюджету 2 367 000,00 2 367 000,00 2 366 363,00 99,97

9800 Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на 

виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів

144 522,00 240 677,00 240 677,00 237 675,00 98,75

4 480 610,00 19 816 570,09 19 816 570,09 16 872 246,69 85,1

кредитування спеціального фонду

8822 Повернення пільгових довгострокових кредитів, наданих молодим 

сім’ям та одиноким молодим громадянам на будівництво/ 

придбання житла

-4 263,53

8831 Надання довгострокових кредитів індивідуальним забудовникам 

житла на селі

38 500,00 42 140,00 42 140,00 42 140,00 100,00

8832 Повернення довгострокових кредитів, наданих індивідуальним 

забудовникам житла на селі

-38 500,00 -42 140,00 -42 140,00 -42 140,00 100,00

Кредитування спеціального фонду  разом 0,00 0,00 0,00 -4 263,53 0,00

Всього по спеціальному фонду   (враховуючи кредитування )               4 480 610,00 19 816 570,09 19 816 570,09 16 867 983,16 85,12

130 605 020,00 155 257 925,16 155 257 925,16 145 359 092,41 93,62

                       Разом по спеціальному фонду     з трансфертами                                       

Всього видатків



Пояснювальна записка 

до звіту про виконання міського бюджету 

за 2020 рік 
 

За підсумками роботи протягом 2020 року зведений обсяг доходів 

міського бюджету  склав 146 849,0 тис.грн., у тому числі: 

- доходи загального фонду –74 965,7тис.грн.; 

- доходи спеціального фонду – 8 857,8тис.грн.; 

- офіційні трансферти – 63 025,5тис.грн. 

 

Структура доходної частини міського бюджету  за 2020 рік 

 

 
 

Відсоток виконання зведеного обсягу доходів міського бюджету за 2020 

рік до уточненого розпису планових призначень склав 102,8 %, у тому числі: 

по загальному фонду – 100,5 %, по спеціальному фонду – 159,9%. Міським 

бюджетом додатково мобілізовано доходів на суму 4 025,8 тис.грн., в тому 

числі  до  загального фонду додатково надійшло – 709,0 тис.грн., до 

спеціального фонду –3 316,8 тис.грн. Порівняно з аналогічним періодом 

минулого року обсяг надходжень збільшився на 3 650,2 тис.грн., в тому 

числі: по загальному фонду надходження зменшились на  0,75 % або на  

1 043,3 тис.грн., по спеціальному фонду надходження збільшились на                       

4 693,5 тис.грн.  

Власних доходів  до загального фонду міського  бюджету за 2020 рік 

надійшлов сумі 74 965,7 тис.грн., що становить  101,2% допланованих 

обсягів на поточний період (880,5тис.грн). 

Порівняно з аналогічним періодом 2019 року власні доходи загального 

фонду зросли на 8 167,1тис.грн. або на 12,2%. 

 



 

    

Основні надходження до загального фонду міського бюджету 

забезпечили: податок та збір на доходи фізичних осіб (53%),плата за землю 

(15,2%),єдиний податок (12,4%), рентна плата за спеціальне використання 

лісових ресурсів (7,5%), акцизний податок (7,8%),адміністративний збір за 

державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень (1,4%), 

податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки (1,0%), 

надходження від орендної плати за користування цілісним майновим 

комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності (0,6%), 

плата за надання інших адміністративних послуг (0,4%) та інші доходи 

(0,7%). 

Детальніша інформація щодо виконання доходів в розрізі джерел 

наведена нижче.  

 

Податок та збір на доходи фізичних осіб  

Протягом 2020 року до бюджету надійшло податку та збору на доходи 

фізичних осіб –39 718,5 тис.грн. або 94,9% до планового показника, 

бюджетом недоотримано 2 151,5тис.грн. Основними причинами невиконання 

планового показника по данному джерелу стали: 

- вимушена зупинка бізнесу внаслідок виникнення і поширення 

короновірусної хвороби (COVID-19), що призвела до зменшення обсягу 

виплаченої заробітної плати; 



- зміна місцязнаходженнядвох з найбільших підприємств громади ТОВ 

“Лідер МСК” та ПАТ “Чернігівобленерго”  (втрати міського бюджету 

складають приблизно 825,7 тис.грн); 

- зменшення обсягу виплаченої заробітної плати основним платником 

ДП “Городнянське лісове господарство” порівняно з аналогічним періодом 

минулого року на 89,0тис.грн у зв’язку з погіршенням фінансового 

становища підприємства; 

- припинення діяльності двох потужних підприємств ТОВ “ДК “Робін” 

та ТОВ “ПК “Біоресурс” (втрати міського бюджету порівняно з аналогічним 

періодом минулого року складають 501,2.грн.); 

- зростання обсягу повернення коштів по податковій знижці (станом на 

31.12.2020 року повернуто відповідно до висновків ГУ ДПС у Чернігівській 

області  163,1 тис.грн. ПДФО);. 

Найбільшими платниками податку є: 

-  ДП «Городнянське лісове господарство»–3 389,7 тис.грн. (8,5%); 

-  Відділ освіти Городнянської міської ради – 1 922,0тис.грн. (4,8%); 

-  КЗ «Городнянський ліцей» –1 814,4 тис.грн. ( 4,5%); 

-  Городнянська центральна районна лікарня – 1 843,3 тис.грн. (4,6%); 

- КЗ «Городнянськийліцей №2» – 1 553,3 тис.грн. (3,9%). 

Загалом, порівняно з аналогічним періодом минулого року додатково 

надійшло 3 631,4тис.грн. ПДФО або 10,1%. 

 

 

 

  

  

 

 

  

 

   

 

 

 

 

  

 

Протягом 2020 року податок на прибуток сплатили 5 платників на  

загальну суму 64,0тис.грн., що на 34,0 тис.грн. більше від запланованого 

обсягу доходів або на 213,1%. Порівняно з аналогічним періодом 2019 року 

надходження по даному податку зросли на 16,0 тис.грн або на 33,5%. 
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Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів 

Загальний обсяг надходжень рентної плати за спеціальне використання 

лісових ресурсів за 2020 рік склав  5 623,8тис.грн., з них: за рубки  

головного користування –  4396,5 тис.грн., за другорядні рубки –  1227,3 

тис.грн. Основні платники: ДП "Городнянське  лісове гос-во" – 

4 304,8тис.грн. або  76,4%, ДП "Городня райагролісгосп" – 1 319,0 тис.грн 

або 23,4%.  Відсоток виконання по зазначеному джерелу за 2020 рік склав 

125 %, що більше на 1 123,8тис.грн. від запланованого показника.  

Порівняно з аналогічним періодом минулого року по даному джерелу  

додатково надійшло 1 948,0 тис.грн., в тому числі по рубкам головного 

користування – 1 820,9 тис.грн., по другорядним рубкам надійшло податку на 

127,0 тис.грн більше ніж у 2019 році. 

 

Рентна плата за користування надрами 

 

Протягом 2020 року обсяг надходженьрентної плати за користування 

надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення 

склав  9,8 тис.грн., що на 2,0% менше обсягу запланованих надходжень. 

Порівняно з аналогічним періодом минулого року бюджетом 

недоотримано1,1тис.грн. 

 

Акцизний податок 

 

Станом на 01.01.2021 року надходження акцизного податку до міського 

бюджету склали  5 814,8 тис.грн., що на 22% більше запланованого 

показника або на  1 047,8 тис.грн. 

Плановий показник по надходженню акцизного податку з пального 

виконано на 124,0%, додатково акумульовано 781,8 тис.грн. Акцизного 

податку з реалізації алкогольних напоїв та тютюнових виробів надійшло в 

сумі 1 781,0 тис.грн., що на 17,6% більше запланованого розміру або на 266,0 

тис.грн. 

Найбільші платники: 

- ТОВ "АТБ-маркет" –  561,2тис.грн. (31,5%); 

- Городнянське МСТ – 372,0тис.грн. (20,9%); 

- ТОВ “Фора” –  327,4 тис.грн. (18,4%). 

Порівняно з аналогічним періодом минулого року акцизного податку 

надійшло більше на 817,5 тис.грн., в тому числі: акцизу з пального надійшло 

більшена 470,7тис.грн., обсяг акцизу з реалізації алкогольних напоїв та 

тютюнових виробівзріс на  346,8 тис.грн. або на 24,2%. 

 

 

 



Структура податкових  надходжень загального фонду міського 

бюджету за 2020 рік 

 

 

 

 

Місцеві податки і збори 

 

Станом на 01.01.2021 року надійшло 21 390,9тис.гpн. місцевих податків 

i зборів, що становить 101,3% до уточненого плану на2020 рік (на 1646,2 

тис.грн. більше минулорічних надходжень або на 8,0%). В розрізі податків 

надходження наступні. 

Протягом 2020 року платниками плати за землю перераховано до 

бюджету  11 359,1тис.грн., що на 324,1тис.грн. більше запланованого 

показника, з них:  земельного податку –  1 957,9 тис.грн. (17,2% в загальних 

надходженнях плати за землю); орендної плати за земельні ділянки – 

9 401,2тис.грн. (82,7% до загального обсягу надходжень із плати за землю). 

Порівняно з аналогічним періодом минулого року обсяг надходжень по 

платі за землю збільшився на 1 043,0тис.грн. або на 11,1%.  

Платниками єдиного податку протягом  січня – грудня 2020 року 

сплачено до бюджету єдиний податок в загальній сумі  9 272,7тис.грн., 

відсоток виконання до плану на звітний рік – 104,2%, додатково отримано 

372,7тис.грн. Проте, попри загальне перевиконання планового показника, 

бюджетом недоотримано 13,5тис.грн. єдиного податку від платків I-IIIгруп. 

Основні  причини: 



- зупинка бізнесу внаслідок виникнення і поширення короновірусної 

хвороби (COVID-19), що призвело до зменшення обсягу доходу платників 3 

групи єдиного податку. 

 Фізичними особами сплачено єдиний податок в сумі  6 872,1тис.грн. 

(74,1% від загального обсягу надходження єдиного податку), юридичними 

особами-платниками єдиного податку 3-ї групи сплачено  686,5тис.грн. (7,4% 

від загального обсягу надходження єдиного податку), 

сільськогосподарськими товаровиробниками сплачено 1 714,1тис.грн. (18,5% 

від загального обсягу надходження єдиного податку). 

Порівняно з аналогічним періодом минулого року обсяг надходжень по 

єдиному податку зріс на  938,0тис.грн. або на  11,2%. 

Загальний обсяг надходження податку на нерухоме майно, відмінне від 

земельної ділянки за 2020 рік склав  743,2 тис.грн., з них: за житлову 

нерухомість –77,9тис.грн. або 10,5% від загального обсягу надходжень;  за 

нежитлову нерухомість –  665,3тис.грн. або 89,5%. Відсоток виконання по 

зазначеному джерелу за 2020 рік склав 68,9%, бюджетом недоотримано  

335,8 тис.грн. податку. Основна причина – введення в дію ЗУ від 30.03.2020 

№ 540 в частині звільнення об’єктів нежитлової нерухомості, які 

перебувають у власності фізичних або юридичних осіб від сплати податку за 

березень місяць. 

 Порівняно з аналогічним періодом минулого року обсяг податку на 

нерухомість зменшився на 35,7% або на 265,1,0тис.грн. 

 За січень – грудень 2020 року до загального фонду міського бюджету 

надійшло 12,4тис.грн. збору за місця для паркування транспортних засобів, 

що на  66,0 тис.грн. менше від запланованого обсягу надходжень на рік або 

на 84,2%. Основна причина – припинення роботи паркувальних майданчиків, 

які знаходять на території ТОВ "Городнянський ринок" з березня 2020 року з 

метою запобіганню поширення короновірусної хвороби (COVID-19). 

Порівняно з аналогічним періодом минулого року обсяг надходжень 

збору за місця для паркування транспортних засобів зменшився на  

57,4тис.грн. або на 82,5%.  

Надходження туристичного збору за 2020 рік склали  3,6 тис.грн., з 

них:0,7тис.грн. або 19,4% склав туристичний збір сплачений фізичними 

особами та 2,9 тис.грн або 80,5% склав туристичний збір сплачений 

юридичними особами. Відсоток виконання до плану на звітний період 

поточного року склав 89,9 %. Порівняно з минулорічним показником 

бюджетом недоотримано 1,8тис.грн. туристичного збору. 

 



 

 

 

 

Неподаткові надходження 

Станом на 01.01.2021 року надійшло неподаткових платежів у сумі 

2 241,4 тис.грн., що складає 125,3% до плану на 2020 рік. Порівняно з 

аналогічним періодом 2019 року обсяг неподаткових надходжень збільшився 

на  66,0 тис.грн. або на 3%. Основні надходження забезпечили: 

-адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на 

нерухоме майно та їх обтяжень – 1 048,5тис.грн., що більше планового 

показника на 448,5 тис. грн. або на 74,7%;  

- плата за оренду цілісних майнових комплексів та іншого комунального 

майна–478,3тис.грн., що становить 109,9% до планового показника на2020 

рік,  додатково мобілізовано – 43,0тис.грн. Порівняно з аналогічним періодом 

минулого року обсяг надходжень зменшився на 84,0тис.грн. або на 

14,9%;Основні причини зменшення надходжень–надання пільги протягом 

квітня-травня 2020 р. ФОПам, які не могли здійснювати торгівельну 

діяльність через карантинні обмеження. 



- плата за наданняіншихадміністративнихпослуг –  342,0тис.грн.,що 

становить 50,3% до планового завдання на звітнийперіод (на 329,6тис.грн. 

меншевідминулорічного показника або на 50,9%). Зменшення обсягу 

надходжень по даному джерелу спричинено запровадженням карантинних 

обмежень в частині надання адміністративних послуг населенню; 

-адміністративні штрафи та інші санкції–149,3тис.грн., додатково 

надійшло 142,3тис.грн. штрафних санкцій. Основні платники – СГВК “Зоря” 

– 78,7 тис.грн.; ТОВ “ТД “Ратібор” – 63,2 тис.грн.; 

- державне мито–  27,7 тис.грн. або 86,5% до плану на 2020 рік. 

Невиконання планового показника по зазначеному джерелу обумовлено 

несистематичністю і разовим характером надходжень державного мита. 

Порівняно з показником за аналогічний період 2019 року обсяг надходжень 

також зменшився на 9,8тис.грн. або на 26,2%; 

-кошти за шкоду, що заподіяна на земельних ділянках державної та 

комунальної власності, які не надані у користування та не передані у 

власність, внаслідок їх самовільного зайняття, використання не за цільовим 

призначенням – 7,2 тис.грн., застосовано штрафних санкцій до 1 платника 

(ФОП СюеТянь); 

- адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення 

законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та 

тютюнових виробів – 75,8тис.грн., застосовано штрафних санкцій до 5 

платників (Городнянське МСТ – 23,8тис.грн., Бебко П.А. – 17,0 тис.грн., 

Науменко Н.Г. – 10,0 тис.грн., ПСК"ГороднянськийКоопторг" – 8,0 тис.грн.; 

ФОП Сиз О.М. – 17,0 тис.грн.); 

- частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних 

підприємств та їх об`єднань, що вилучається до відповідного місцевого 

бюджету – 1,7 тис.грн., бюджетом недоотримано4,3тис.грн. Основна 

причина – наявність переплати минулих років у основного платника 

Городнянське ВУЖКГ та збиткова діяльність інших комунальних 

підприємств громади; 

- орендна плата за водні об`єкти (їх частини), що надаються в 

користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної Республіки 

Крим, обласними, районними, Київською та Севастопольською міськими 

державними адміністраціями, місцевими радами – 1,8 тис.грн, або 72,2% від 

планового показника. Кошти надійшли від одного орендаря –                 

Дмитренко В.Л.  

- 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  - 102,2тис.грн., додатково надійшло 92,2тис.грн. 

-інші надходження– 109,2 тис.грн., або 437% до плану на 2020 рік 

(додаткові надходження склали 84,2тис.грн.), в тому числі надійшло: 



- 71,5тис.грн. –плата за розміщенняоб’єктівзовнішньоїреклами; 

- 4,5  тис.грн. –поверненнякоштів минулих періодів; 

- 7,6  тис.грн. – плата за участь в аукціоні; 

- 25,6 тис.грн.– повернення грошової застави;   

- 0,1  тис.грн. – кошти від реалізації металобрухту. 

 

Спеціальний фонд 

Планові показники на 2020 рік по спеціальному фонду виконані на 

159,9% , до бюджету мобілізовано 8 857,8 тис. грн., що більше на 

4 693,5тис.грн. порівняно з аналогічним періодом минулого року. 

До бюджету розвитку  вцілому за 2020 рік надійшло 3 311,3тис.грн., а 

саме:  

- надходження кошті в пайової участі у розвитку інфраструктури 

населеного пункту – 3 024,2тис.грн.; 

- надходженнявід продажу земельнихділянок – 49,9тис.грн. (платники: 

Крутік О.Ф. – 23,6 тис.грн., ТОВ “ТД“Ратібор” – 3,4 тис.грн., Воробйова Н.І.- 

4,0 тис.грн., Дрига В.В. – 18,9 тис.грн.); 

- надходження від продажу майна, що перебуває в комунальній 

власності – 237,2 тис.грн. (платник: Старостенко А.В. – 12,0 тис.грн., 

Мельниченко П.В. - 6,1тис.грн., Стучилова А.В. – 112,0 тис.грн.,               

Носова М.Ю. – 18,1 тис.грн ). 

Природоохоронний фонд склав 30,4тис.грн., що на 15,1тис.грн. менше 

від затвердженого планового показника на 2020 рік, а саме:  

- екологічного податку надійшло 31,2 тис.грн., або 77,9 запланованого 

обсягу. Порівняно з аналогічним періодом минулого року надходження 

зменшились на 14,9 тис.грн. Основна причина - перехід багатьох  суб’єктів 

господарювання з газового опалення на твердопаливне та зменшення обсягів 

забруднення навколишнього природного середовища;  

- грошових стягнень за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про 

охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та 

іншої діяльності надійшло – 5,9 тис.грн., що на 11,1 тис.грн. менше 

порівняно з аналогічним періодом 2019 року. 

Власні  надходженнях бюджетних установ становлять – 

5 428,2тис.грн., що на 3 242,0тис.грн. більше плану на 2020 рік. 

Також, за підсумками 2020 року до міського бюджету додатково 

надійшло 2,7 тис.грн. відсотків за користування довгостроковим кредитом, 

що надається з місцевих бюджетів молодим сім`ям та одиноким молодим 

громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання  житла.  

 

 

 



Структура доходів спеціального фонду міського бюджету за               

2020 рік 

 

 

Офіційні трансферти  

Станом на 01.01.2021 року до загального фонду міського бюджету 

надійшло офіційних трансфертівна загальну суму 63 025,5тис.грн., що 

складає  99,7 % до розпису, в тому числі: 

 дотацій у сумі  12 107,9тис.грн. (на 761,9 тис.грн. більше 

минулорічного показника або на 6,7%),  а саме: 

- базова дотація –  9 850,6 тис.грн. або 100%; 

- 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 –                             

2 257,3тис.грн. або 100%; 

 субвенцій у сумі  50 917,7 тис.грн., або 99,7% до уточненого завдання, 

в тому числі:  

- освітня субвенція з державного бюджету – 39 330,4 тис.грн., або 100,0% 

(на  4 778,5тис.грн. більше порівняно з аналогічним періодом минулого 

року);  



- медична субвенція з державного бюджету – 3 515,6тис.грн., або 100,0% 

(на 9 411,3тис.грн. менше порівняно з аналогічним періодом минулого року); 

- субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення 

заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій–  1 298,2 

тис.грн., або 99,9% (на 72,2 тис.грн. більше порівняно з аналогічним 

періодом минулого року); 

- субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у 

сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції–789,9 тис.грн, або 100,0% 

(на  46,9 тис.грн. більше порівняно з аналогічним періодом минулого року); 

- субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам 

з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з 

державного бюджету – 312,0тис.грн., або 100,0% (на  85,4 тис.грн. менше 

порівняно з аналогічним періодом минулого року); 

- субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у 

сфері охорони здоров`я за рахунок коштів медичної субвенції – 149,7тис.грн, 

або 100,0%.; 

- субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та 

доступної загальної середньої освіти “Нова українська школа” за рахунок 

відповідної субвенції з державного бюджету – 652,1 тис.грн., або 99,9 % (на  

211,8  тис.грн. більше порівняно з аналогічним періодом минулого року); 

- субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої 

субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду – 1 002,7 тис.грн., 

або 100,0% (на 417,8 тис.грн. більше порівняно з аналогічним періодом 

минулого року); 

 - субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих 

закладів та заходів у системі охорони здоров`я за рахунок відповідної 

субвенції з державного бюджету – 698,9 тис.грн, або 100,0%.; 

- субвенція з місцевого бюджету на проведення виборів депутатів 

місцевих рад та сільських, селищних, міських голів, за рахунок відповідної 

субвенції з державного бюджету – 1 317,35 тис.грн., або  88,6%; 

- інші субвенції з місцевого бюджету – 31,9тис.грн., або 100,0% (на 72,1 

тис.грн. менше порівняно з аналогічним періодом минулого року); 

-  субвенція з місцевого бюджету на проектні, будівельні – ремонтні 

роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших 

форм виховання , наближених до сімейних форм виховання та забезпечення 

житлом дітей – сиріт, дітей позбавлення батьківського піклування – 1 608,9 

тис.грн., або 100,0%.; 

-  субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення 

заходів щодо підтримки територій, що зазнали негативного впливу внаслідок 

збройного конфлікту  на сході України -  210,0 тис.грн. 

 



ВИДАТКИ 

         

         Видатки місцевого бюджету за 2020 рік  по загальному та спеціальному 

фондах, враховуючи міжбюджетні трансферти та кредитування складають 

145 359,1 тис. грн., при плані з урахуванням змін (враховуючи  

кредитування) – 155 257,9 тис. грн., або 93,6% до призначень на звітний 

період. 

          По загальному фонду бюджету видаткова частина з врахуванням 

міжбюджетних трансфертів та кредитуванням виконана на 94,9% до 

призначень на звітний період  та становить 128 491,1 тис. грн. при уточнених 

планових показниках 135 441,4 тис. грн. 

По спеціальному фонду видатки з врахуванням міжбюджетних 

трансфертів та кредитуванням при уточненому плані на звітний період 

19 816,6 тис.грн. складають 16 868,0 тис. грн., або 85,1% до уточнених 

призначень на звітний період. 

В першу чергу здійснюється оплата праці працівників бюджетної 

сфери та розрахунки за спожиті енергоносії, а саме: січень - грудень з 

міського бюджету по загальному фонду не враховуючи поточні трансферти 

органам державного управління інших рівнів, на заробітну плату з 

нарахуваннями направлено 95362,1 тис. грн., або 74,3% від усіх видатків, на 

медикаменти та харчування 1101,4 тис. грн., або 0,9% від усіх видатків, на 

оплату комунальних послуг та енергоносії – 4 725,9 тис.грн., або 3,7%, інші 

захищені  статті  3 345,5 тис.грн, або 2,6%.  Разом на захищені статті видатків 

направлено   80,6 %. 

           Найбільшу питому вагу в загальному обсязі видатків загального фонду 

міського бюджету без врахування трансфертів займають видатки на:  

 освіту –58,5 %,  

 органи місцевого самоврядування – 13,8%,  

 культуру і мистецтво – 7,9 %,  

 житлово – комунальне господарство – 7,4%.  

 

Державне управління 

 

За звітний період 2020 року по державному управлінню бюджетні 

призначення загального фонду склали – 16 840,8 тис. грн., витрачено -    

16 283,2 тис. грн. (96,7 % до призначень на звітний період), у тому числі  на 

оплату праці з нарахуваннями 13 874,0 тис. грн., або 85,2%,  видатки на 

оплату комунальних послуг та енергоносіїв 206,7 тис. грн. (1,3% від усіх 

видатків на галузь). 

Видатки спеціального фонду (інші кошти) на звітний період 2020 року 

передбачено у сумі 125,0 тис. грн., використано 93,3 тис. грн., або 74,6%  

на придбання: 

комп’ютерної техніки на суму 55,6 тис.грн.; 

квадрокоптера на суму 37,7 тис.грн. 

 

 

 

 



Освіта 

 

 Видатки на галузь по загальному фонду склали 79 495,7 тис. грн., що 

становить 95,8 % до  призначень на звітний період – 83 024,0 тис. грн., в тому 

числі: 

 школа естетичного виховання при плані 3 712,3 тис.грн., видатки 

загального фонду склали  3 483,9 тис. грн., або 93,9% до  призначень на 

звітний період.  

 На виплату заробітної плати з нарахуваннями спрямовано           

70 642,1  тис. грн., або 88,9% від усіх видатків, на оплату комунальних 

послуг та енергоносіїв направлено 3369,0 тис. грн., або 4,2% видатків 

загального фонду, в тому числі: 

 школа естетичного виховання на виплату заробітної плати з 

нарахуваннями спрямовано 3 225,6 тис. грн., або 92,6% від усіх видатків, на 

оплату комунальних послуг та енергоносіїв направлено 159,1 тис. грн., або 

4,6% видатків загального фонду. 

Витрати на харчування складають 1887,1 тис. грн. за рахунок коштів 

загального фонду та батьківської плати.  

 

 Видатки спеціального фонду (інші кошти) при плані 1 975,7 тис. грн., 

протягом звітного періоду використано у сумі 1 923,5 тис.грн., або 97,4%: 

 

по ТПКВКМБ  1010 «Надання дошкільної освіти» при плані              

74,1 тис.грн., використано 73,9 тис.грн., або 99,7%. 

За рахунок субвенції з місцевого бюджету на надання державної 

підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної 

субвенції з державного бюджету та залишку даної субвенції що склався на 

01.01.2020 року придбано: 

комплекти комп’ютерного обладнання для роботи з дітьми на суму   

30,5 тис.грн.; 

комплекти іграшок для корекції психофізичного та мовленного 

розвитку дітей з особливими потребами – 33,3 тис.грн.; 

комплект дидактичного матеріалу для роботи з дітьми з особливими 

потребами -10,1 тис.грн. 

 

по ТПКВКМБ  1020 «'Надання загальної середньої освіти закладами 

загальної середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами 

(відділеннями, групами))» при плані 1901,6 тис.грн., використано         

1849,56 тис.грн., або 97,3% за рахунок: 

 субвенції з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та  

доступної загальної середньої освіти `Нова українська школа` за рахунок 

відповідної субвенції з державного бюджету на суму 305,3 тис.грн. 

придбано: 

телевізори 9 шт. на суму 81,0 тис.грн.; 

 комплект столів учнівських 168 шт. на суму 98,1 тис.грн.; 

 комплект стільців учнівських 144 шт. на суму 71,0 тис.грн.; 

         комплект багатофункціональних пристроїв -31,6 тис.грн.; 

 комплект меблів -12,6 тис.грн.; 



комп’ютерна техніка  - 11,0 тис.грн. 

 коштів місцевого бюджету  на суму 132,2 тис.грн. в тому числі на: 

співфінансування субвенції з місцевого бюджету на забезпечення 

якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти `Нова українська 

школа` за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету на суму    

34,0 тис.грн.; 

дофінансування на забезпечення якісної, сучасної та доступної 

загальної середньої освіти `Нова українська школа` на суму  98,2 тис. грн. 

 дофінансування за рахунок уточнення залишку коштів освітньої  

субвенції, що склався на  01.01.2020 року  на забезпечення якісної, сучасної та 

доступної загальної середньої освіти `Нова українська школа`на суму 

 64,9 тис.грн. на придбанння комп’ютерної техніки (ноутбуки) 9 шт.  

 субвенції з місцевого бюджету на надання державної підтримки 

особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з 

державного бюджету на суму 34,5 тис.грн. на придбання: 

 Горднянський ліцей №1 -  офісне устаткування та приладдя  для  

роботи з дітьми з особливими освітніми потребами на суму 15,0 тис.грн. ; 

 Городнянський ліцей №2 на суму 19,54 тис.грн. в тому числі на: 

- придбання комп’ютерного обладнання для роботи з дітьми 

з особливими освітніми потребами на суму 6,55 тис.грн.; 

- придбання велотренажеру для дітей  з особливими  освітніми потре- 

бами на суму 12,99 тис.грн. 

 субвенції з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів  

освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду за 

напрямом ремонт обладнання та придбання обладнання для їдалень 

(харчоблоків) закладів загальної середньої освіти на суму 960,75 тис.грн.(при 

запланованих витратах на суму 1002,72 тис.грн.). Співфінансування складає 

106,75 тис.грн. Придбано обладнання для їдалень: 

Городнянський ліцей №1  на загальну суму 477,3 тис.грн., в тому числі 

за рахунок субвенції – 429,57 тис.грн., співфінансування – 47,75 тис.грн.  

Городнянський ліцей №2  на загальну суму 590,2 тис.грн.,  в тому числі 

за рахунок субвенції – 531,18  тис.грн., співфінансування – 59,0 тис.грн 

 за рахунок уточнення залишку коштів освітньої субвенції,  

що склався на  01.01.2020 року на оновлення матеріально-технічної бази 

закладів освіти на суму  245,16 тис.грн. придбано: 

телевізори  на суму 118,7 тис.грн.; 

 проектори  на суму 19,9 тис.грн.; 

 акустична система на суму 7,5 тис.грн.; 

 офісні меблі на суму 17,3 тис.грн.;  

 комп’ютерна техніка – 24,16 тис.грн. 

 морозильні ларі   на суму 19,5 тис.грн.; 

столи для харчоблоків кухонні на суму 9,3 тис.грн.; 

стелажі для харчоблоків на суму 28,8 тис.грн. 

 

 

 

 

 



Охорона здоров'я 

 

Здійснення видатків по програмі "Цукровий діабет" на звітний період 

передбачено видатки у сумі 1127,18 тис.грн., з них: 

 149,7 тис.грн. за рахунок субвенції з місцевого бюджету на здійснення 

переданих видатків у сфері охорони здоров`я за рахунок коштів медичної 

субвенції; 

698,9 тис.грн.  за рахунок субвенції з місцевого бюджету на здійснення 

підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров`я за рахунок 

відповідної субвенції з державного бюджету; 

278,58 тис.грн. за рахунок  коштів місцевого бюджету. 

За звітний період використано  1029,98 тис.грн. в тому числі: 

субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у 

сфері охорони здоров`я за рахунок коштів медичної субвенції -149,7 тис.грн.; 

субвенції з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих 

закладів та заходів у системі охорони здоров`я за рахунок відповідної 

субвенції з державного бюджету – 698,9 тис.грн.; 

коштів місцевого бюджету у сумі 181,38 тис.грн. 

  

Соціальний захист і соціальне забезпечення 

 

 На соціальний захист населення бюджетом передбачено 803,9 тис.грн.,  

використано – 770,8 тис. грн., що складає  95,9 %.в тому числі:  

- компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним 
 транспортом окремим категоріям громадян ТПКВКМБ 3033  

передбачено  в бюджеті на відповідний  період  162,0 тис. грн., видатки 

склали 131,5 тис. грн., або 81,2 %.  

- інші заходи у сфері соціального захисту і соціального  забезпечення 
 по ТПКВКМБ  3242  при плані 641,9 тис. грн. витрачено   639,3 тис. грн. або 

99,6%. 

Культура 

 

           На утримання закладів культури в бюджеті по загальному фонду 

передбачено 10 237,3 тис. грн.,  використано 9 253,8 тис. грн., або 90,4 % від 

передбачених видатків за звітний період. 

Видатки на заробітну плату з нарахуваннями використані в сумі    

7651,1 тис. грн. або 82,7 % від загальної суми видатків на культуру, на 

комунальні послуги та енергоносії – 704,3 тис. грн. або 7,6%  від усіх 

видатків.  

План видатків спеціального фонду (інші кошти) на звітний період 

складає  190,0 тис. грн., використано 180,9 тис.грн., або 95,2%.  

Видатки спеціального фонду (інші кошти) при плані 190,0 тис. грн., 

протягом звітного періоду використано у сумі 180,9 тис.грн., або 95,2%: 

по ТПКВКМБ  1014030 «'Забезпечення діяльності бібліотек» при плані 

20,0 тис.грн. використано 17,56 тис.грн. на придбання ноутбука. 

по ТПКВКМБ  1014060 «'Забезпечення діяльності палаців i будинків 

культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів» при плані 

170,0 тис.грн. використано 163,4 тис.грн. на придбання теплогенератора. 



Фізична культура і спорт 

 

На фізичну культуру та спорт бюджетом на звітний період передбачено 

2 447,9 тис. грн., використано – 2 173,6 тис. грн., що складає 88,8%, в тому 

числі: 

- проведення навчально-тренувальних зборів і змагань передбачено  

43,0 тис. грн. використано 14,6 тис. грн., або 33,9 % від передбачених 

видатків за звітний період; 

- утримання та навчально-тренувальна робота комунальних  
дитячо-юнацьких спортивних шкіл передбачено на  звітний період       

1575,3 тис. грн., використано – 1469,2 тис. грн., або 93,3%. Видатки на 

заробітну плату з нарахуваннями використані в сумі 1 298,7 тис. грн. або 

88,4%, на комунальні послуги та енергоносії – 76,1 тис. грн. або 5,2%;     

- утримання та фінансову підтримку спортивних споруд передбачено  

на  звітний період 613,9 тис. грн., використано – 475,4 тис. грн., або 77,4%. 

Видатки на заробітну плату з нарахуваннями використані в сумі 234,4 тис. 

грн. або 49,3 %; 

- на підтримку спорту вищих досягнень та організацій, які здійс- 

нюють фізкультурно – спортивну діяльність в регіоні  видатки складають 

– 214,4 тис. грн., при запланованих на відповідний період – 215,8 тис. грн., 

або 99,3%. 

Житлово-комунальне господарство 

 

          На утримання житлово–комунального господарства  видатки по 

загальному фонду передбачені у сумі 10 105,9 тис.грн., використано       

8 729,1 тис. грн., що становить 86,4 %  в тому числі: 

- на експлуатацію та технічне обслуговування житлового фонду   

передбачено та використано 21,0 тис.грн., або 100% кп «Городнянська 

житлово-експлуатаційна дільниця» на встановлення лічильників тепла для 

будинків по вул.Перемоги,1; вул.Перемоги,2; 

- на забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства 

передбачено 88,8 тис. грн., використано 88,8 тис.грн., або 100,0% від усіх 

видатків КП «Городнянське виробниче управління житлово-комунального 

господарства»: 

 на закупівлю предметів, матеріалів та інвентарю, необхідних для 

прокладання водогону;  

на геолого-економічну оцінку експлуатаційних запасів питних 

підземних вод ділянки водозабору Городнянського ВУЖКГ (свердловини 

№3663, 2003/6, 2003/9). 

- на організацію благоустрою населених пунктів передбачено       

9 946,1 тис.грн., використано – 8 611,1 тис. грн., або 86,6%. Видатки на 

заробітну плату з нарахуваннями використані в сумі 1 896,2 тис. грн. або 22% 

від загальної суми видатків, на комунальні послуги та енергоносії             

369,9 тис. грн. або 4,3%  від усіх видатків; 

- на іншу діяльність у сфері житлово-комунального господарства 

передбачено 50,0 тис. грн., використано 8,2 тис.грн., або 16,3% від усіх 

видатків на виконання програми запобігання бездомного утримання та 



розмноження бродячих тварин на території Городнянської міської ради на 

2020 рік. 

Видатки спеціального фонду (інші кошти)  на звітний період 

передбачено  2603,9  тис. грн., використано 2 251,5 тис.грн., або 86,5%, в 

тому числі: 

по ТПКВКМБ  6030 «Організація благоустрою населених пунктів» 

при плані 345,0 тис.грн., використано  342,6 тис.грн.  на придбання:  

- багаторічні насадження 26,7 тис.грн.; 

- декоративні насадження 22,3 тис.грн.; 

- бензопили, мотокоса – 38,7 тис.грн.; 

- ручний колодязний насос -  9,2 тис.грн; 

- ігровий майданчик  – 128,1 тис.грн.; 

- спортивно- ігрові майданчики  – 88,9 тис.грн.; 

- декоративний виріб «Парасолька» - 28,7 тис.грн.. 

по ТПКВКМБ  6082 «Придбання житла для окремих категорій  

населення відповідно до законодавства» при плані 300,0 тис.грн., 

використано  300,0 тис.грн.  на придбання житла в тому числі: 

- за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на  

здійснення заходів щодо підтримки територій, що зазнали негативного 

впливу внаслідок збройного конфлікту на сході України – 210 тис.грн.; 

- співфінансування на придбання житла – 90,0 тис.грн. 

по ТПКВКМБ  6083 «Проектні, будівельно-ремонтні роботи,  

придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм 

виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-

сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа» при 

плані 1608,9 тис.грн., переховано  1608,9 тис.грн.  на придбання житла 4 

дітям-сиротам. 

 

Економічна діяльність 

 

По загальному фонду на заходи та розвиток економічної діяльності 

передбачені видатки у сумі 79,0 тис.грн., використано  64,6 тис. грн., що 

становить 81,7 %  в тому числі: 

- на здійснення заходів із землеустрою передбачено 20,0 тис.грн., 

використано 7,0 тис.грн., або 35%; 

- на інші заходи у сфері автотранспорту передбачено 50,0 тис.грн., 

використано 50,0 тис.грн., або 100%; 

- на членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування  

передбачено 9,0 тис.грн., використано 7,6 тис.грн., або 84,0%; 

 

На заходи та розвиток економічної діяльності по спеціальному фонду 

на звітний період передбачено видатки у сумі  6 654,1  тис. грн., використано 

4 397,3 тис. грн., або 66,1%, в тому числі: 

 ТПКВКМБ  7310 «Будівництво об`єктів житлово-комунально- 

го господарства» передбачені видатки на  звітний період в сумі 2 139,2 тис. 

грн. використано 1865,7 тис. грн., або 87,2%, на:    

- реконструкцію  Алеї Слави (Меморіали загиблим учасникам АТО) та  



авторський нагляд по  вул.Троїцькій  в м. Городня Чернігівської області  - 

217,1 тис.грн.; 

- технічний нагляд по об'єкту «Реконструкція  Алеї Слави (Меморіали 

 загиблим учасникам АТО) по вул.Троїцькій  в м. Городня Чернігівської 

області» – 3,8 тис.грн. 

- розробка проектної документації «Реконструкція мережі вуличного 

освітлення по вул. Гагаріна, вул. Шевченко та вул. Вознесенська в с.Невкля 

Городнянського району Чернігівської області» - 31,0 тис.грн.; 

- «Реконструкція мережі вуличного освітлення по вул. Гагаріна, вул.  

Шевченко та вул. Вознесенська в с.Невкля Городнянського району 

Чернігівської області» - 250,6 тис.грн.; 

- розробка проектної документації «Реконструкція мережі вуличного 

освітлення по вул.Горького в с.Моложава Городнянського району 

Чернігівської області» - 15,0 тис.грн.; 

- «Реконструкція мережі вуличного освітлення по вул.Горького в  

с.Моложава Городнянського району Чернігівської області» - 143,5 тис.грн.; 

-  авторський нагляд за будівництвом вуличного освітлення 

8,6  тис.грн.; 

- приєднання до електомереж обленерго – 20,7 тис.грн.; 

- будівництво артезіанської свердловини - 412,1 тис.грн.; 

- виготовлення проектно-кошторисної документації сквер «Пушки»-  

26,5 тис.грн.; 

- будівництво водозабірної свердловини - 308,4 тис.грн.; 

- технагляд будівництва свердловини ТОВ АПК - 44,1 тис.грн; 

- авторський нагляд будівництва свердловини ДП УГК - 6,2 тис.грн.. 

- капітальний ремонт  ботанічної пам’ятки природи місцевогозначення  

«Сквер Городнянський» - 370,5 тис.грн. 

- авторський  та технічний нагляд по об’єкту  капітальний ремонт   

ботанічної пам’ятки природи місцевого значення «Сквер Городнянський» -

7,6 тис.грн. 

 

 ТПКВКМБ  7321 «Будівництво освітніх установ та закладів» 

передбачені видатки на  звітний період в сумі 161,6 тис. грн. використано 

160,9 тис. грн., або 99,6%, на: 

- виготовлення проектно-кошторисної документації та виконання  

еспертизи «Капітальний ремонт харчоблоку та актової зали з заміною 

внутрішніх мереж вентиляції, водопостачання та каналізації в опорному 

закладі освіти КЗ «Городнянський ліцей №2» у сумі 54,9 тис.грн.; 

- виготовлення проектно-кошторисної документації та виконання  

еспертизи «Капітальний ремонт корпусу №1 Городнянського ясла-садка №1 

за адресою вул.Максимівська,2 м. Городня Чернігівської області у сумі         

49,3 тис.грн.; 

- «Капітальний ремонт внутрішніх приміщень загального  

користування в опорному закладі освіти КЗ «Городнянський ліцей №2», що 

розташований за адресою: вул.Троїцька,2А в м. Городня, Чернігівської 

області» у сумі 49,5 тис.грн.; 

- за послуги по проведенню експертизи проектної документації  

«Капітальний ремонт внутрішніх приміщень загального користування в 



опорному закладі освіти КЗ «Городнянський ліцей №2», що розташований за 

адресою: вул.Троїцька,2А в м. Городня, Чернігівської області» у сумі          

7,2 тис.грн.. 

 ТПКВКМБ  7361 «Співфінансування інвестиційних проектів, що  

реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку» 

передбачені видатки на  звітний період в сумі 2 208,3 тис. грн. використано 

919,0 тис. грн., або 41,6%, на «Капітальний  ремонт із впровадженням 

комплексних заходів з теплореновації закладу  загальної середньої освіти №2 

по вул.Троїцька,2а в м.Городня, Городнянського  району, Чернігівської 

області з виділенням черговості (перша черга – капітальний ремонт 

навчального корпусу з заміною віконних та зовнішніх дверних конструкцій; 

друга черга – капітальний ремонт навчального корпусу з заміною покрівлі; 

третя черга – капітальний ремонт навчального корпусу з утепленням фасаду 

будівлі)»; 

 ТПКВКМБ  7363 «Виконання інвестиційних проектів в рамках  

здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих 

територій» передбачені видатки на  звітний період в сумі 1850,6 тис. грн. 

використано 1338,3 тис. грн., або 72,3%, на капітальний ремонт корпусу №1 

Городнянського ясла-садка №1 за адресою: вул. Максимівська, 2 м. Городня, 

Чернігівської області в тому числі: 

 за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 

здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих 

територій  у сумі 1298,18 тис.грн.; 

 співфінансування  у сумі 40,12 тис.грн. 

 ТПКВКМБ  7650 «Проведення експертної грошової оцінки  

земельної ділянки чи  права на неї» передбачені видатки на  звітний період в 

сумі 40,0 тис. грн. використано 9,2 тис. грн., або 22,9%; 

 ТПКВКМБ  7670 «Внески до статутного капіталу суб`єктів  

господарювання» передбачені видатки на  звітний період в сумі 25,8 тис. грн. 

використано 25,8 тис. грн., або 100,0% на придбання лічильника ЖЕД; 

 ТПКВКМБ  7670  «Виконання заходів за рахунок цільових  

фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, 

органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і 

фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, 

органами місцевого» передбачені видатки на  звітний період в сумі 78,6 тис. 

грн. використано 78,5 тис. грн., або 99,8%, в тому числі: 

КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» на суму                 

65,0 тис. грн. на придбання: 

паливно-мастильних матеріалів – 0,8 тис.грн.; 

бензопили, тримера – 11,4 тис.грн.; 

господарчих товарів – 8,6 тис.грн.; 

музичних інструментів – 28,4 тис.грн.; 

новорічних прикрас - 2,0 тис.грн.; 

подарункові сувеніри – 13,8 тис.грн.; 

КЕКВ 3110 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» на суму                 

13,5,0 тис. грн. на придбання ноутбука Володимирівському будинку 

культури. 

 



 

 

                                   Інша діяльність 

 

На іншу діяльність в міському бюджеті по загальному фонду на звітний 

період передбачено 15,0 тис. грн., використано 7,0 тис.грн. на виконання 

програми підтримки книговидання місцевих авторів на 2020 рік (авторська 

книга Тетяни Верешко «Країна моєї душі»). 

По спеціальному фонду на звітний період передбачено 71,6 тис. грн., 

кошти використано у сумі 57,8 тис.грн. на: 

благоустрій водойми в с.Пекурівка – 20,8 тис.грн.; 

придбання контейнерів для сміття – 37,0 тис.грн.. 

 

Міжбюджетні трансферти 

 

У 2020 році у міському бюджеті по загальному фонду  передбачено 

міжбюджетні трансферти у сумі 10 681,6 тис. грн., використано  8 761,7 тис. 

грн., або 94,27% в тому числі: 

- ТПКВКМБ  9410 «Субвенція з місцевого бюджету на здійснення 

переданих видатків у сфері охорони здоров'я за рахунок коштів медичної 

субвенції» профінансована в повному обсязі, в сумі 3515,6 тис. грн. або 

100%; 

- ТПКВКМБ  9770 «Інша субвенція з місцевого бюджету» передбачені 

видатки  у сумі 7 144,6 тис. грн., профінансовано – 7 067,8 тис. грн., або 

98,2% в тому числі на:        

фінансування терцентру  - 4 098,0 тис.грн.; 

виконання програми місцевих стимулів для медичних праціваників на 

2018-2020 роки – 363,0 тис.грн.; 

 відшкодування вартості проїзду  хворих з хронічною нирковою 

недостатністю на 2019-2021 роки. (Компенсація вартості проїзду хворим 

на ниркову недостатність) – 88,2 тис.грн.; 

надання соціальних послуг особам, які потребують постійної 

сторонньої допомоги на 2019-2020 роки – 191,9 тис.грн.; 

утримання Городнянського районного ЦСССДМ – 345,6 тис.грн.; 

на компенсацію виплати за пільгове користування послугами зв'язку – 

155,4 тис.грн.; 

утримання Городнянського районного ЦПМСД  – 500,0 тис.грн.; 

на заходи боротьби з туберкульозом – 30,0 тис.грн 

на дофінансування «Районної Програми боротьби з онкологічними 

захворюваннями на 2017-2021 роки» - 41,0 тис.грн.; 

 на дольове фінансування «Трудового архіву» у сумі 120,0 тис.грн; 

 на медикаменти, дезинфікуючі засоби, засоби індивідуального захисту 

медперсоналу – 400,0 тис.грн.; 

 співфінансування на придбання шкільних автобусів – 698,4 тис.грн.; 

 придбання медичної суміші «Малютка» для дітей ВІЛ інфікованих 

матерів -2,5 тис.грн.; 

 оплата послуг по технічному обстеженню ФАПів – 33,8 тис.грн. 

 



У спеціальному фонді  міського бюджету на звітний період 2020 року  

заплановано міжбюджетні трансферти у сумі 2607,7  тис. грн., використано  

2 604,0  тис. грн., або 99,9% в тому числі: 

- ТПКВКМБ  9800 «Субвенція з місцевого бюджету державному 

бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів» 

профінансована в сумі 240,7 тис. грн. використано  237,7 тис. грн., або 98,7% 

на придбання та встановлення системи відеоспостереження з функцією 

розпізнавання номерних знаків, в тому числі  камери відеоспостереження, 

автономне живлення систем та сервісного обладнання; 

- ТПКВКМБ  9770 «Інша субвенція з місцевого бюджету»  

заплановано міжбюджетні трансферти у сумі 2 367,0  тис. грн., використано  

2 366,4  тис. грн., або 99,9%: 

   на придбання медобладнання (ренгенапарат) – 2 200,0 тис.грн.; 

 на облаштування КНП «Городнянська центральна районна лікарня» 

 джерелом автономного живлення  у сумі 71,8  тис. грн.; 

 на придбання шпринцевого насосу у сумі 17,6 тис.грн. 

на  придбання КНП «Городнянська центральна районна лікарня» 

конвексного датчика для УЗД апарата у сумі 77,0  тис. грн. 

 

 

 

Начальник фінансового відділу                                                     Н.Гончар  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


