
 

 

 

 

 УКРАЇНА  

                    ГОРОДНЯНСЬКА МІСЬКА РАДА        

ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ  

                                                                                 РІШЕННЯ                                

 

(третя сесія восьмого скликання) 

 

від 11 лютого  2021 року                                                                          

м. Городня 

 

Про затвердження звіту про 

використання коштів цільового 

фонду Городнянської міської 

ради за 2020 рік 
 
           

   Заслухавши звіт начальника фінансового відділу  про використання 

коштів цільового фонду Городнянської міської ради за 2020 рік, відповідно 

до рішення сьомої (25) сесії міської ради сьомого скликання від 16.08.2018 

року «Про затвердження Положення про цільовий фонд Городнянської 

міської ради», рішення першої сесії Городнянської міської ради восьмого 

скликання від 10 грудня 2020 року «Про внесення змін до рішення сесії 

міської ради “Про місцевий  бюджет  Городнянської міської об’єднаної 

територіальної громади на 2020 рік (код бюджету 25536000000)»,керуючись 

ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Городнянська 

міська рада в и р і ш и л а: 

 

1. Затвердити звіт про використання коштів цільового фонду 

Городнянської міської ради за 2020 рік (згідно з додатком). 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

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

законності  та правопорядку. 

 

    Міський голова                                                                        Андрій  БОГДАН       

 

 



 

 

                                                                           

                                                                          Додаток 

                                                                          до рішення третьої сесії Городнянської міської 

                                                                          ради восьмого скликання від 11.02.2021 року 

                                                                          “Про затвердження звіту про використання  

                                                                           коштів цільового фонду Городнянської міської 

                                                                           ради за 2020 рік” 

 

 

Звіт 

 про використання коштів цільового фонду Городнянської міської ради за 2020 рік 

 

грн. 

Головний 

розпорядни

к коштів 

Затвердж

ено 

розписом 

на 2020 

рік 

КЕКВ 

Касові 

видатки 

за 2020 

рік 

Напрям використання коштів 

Залишок 

невикори

станих 

коштів у 

2020 році 

Відділ 

культури, 

сім’ї, молоді 

та спорту 

Городнянськ

ої міської 

ради 

44 231,88 

2210 1 991,00 

Придбання мішури новорічної, кульок, 

набору гліттерного фоамірана та 

гірлянд для Хрипівського 

старостинського округу 

38,08 

2210 13 800,00 
Придбання подарункових наборів для 

Хрипівського старостинського округу 

2210 28 402,80 

Придбання акустичної системи, 

міксерного пульту, вокального 

мікрофону, радіосистеми, набору 

стійок, кабелю, роз’ємів, диско кулі для 

Володимирівського старостинського 

округу 

13 500,00 3110 13 500,00 

Придбання ноутбуку для 

Володимирівського старостинського 

округу 

0,00 

Всього 57 731,88 -  57 693,80 -  38,08 

Відділ 

благоустрою 

архітектури 

та 

будівництва 

Городнянськ

ої міської 

ради 

20 920,00 

2210 525,00 
Придбання бензину А-92 (30 л) для 

Хрипівського старостинського округу 

129,92 

2210 265,08 

Придбання оливи моторної М-10ДМ (10 

л) для Хрипівського старостинського 

округу 

2210 8 600,00 

Придбання 40 листів заліза профільного 

та 10 плит ОСБ  для Хрипівського 

старостинського округу 

2210 11 400,0 

Придбання бензотримера, бензопили та 

запчастин для Хрипівського 

старостинського округу 

Всього 20 920,0 -  20 790,08 -  129,92 

Разом 78 651,88 -  78 483,88 -  168,00 

 

 

 

Секретар міської ради                            Світлана БІЛЬСЬКА 


