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 УКРАЇНА  

                    ГОРОДНЯНСЬКА МІСЬКА РАДА        

ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ  

                                                                                 РІШЕННЯ                                

 

(дванадцята сесія восьмого скликання) 

 

від 17 лютого  2022 року                                                                          

м. Городня 

 

Про затвердження звіту про 

використання коштів резервного 

фонду міського бюджету за 2021 

рік 
 
           

   Відповідно до ст.24 Бюджетного кодексу України, враховуючи 

погодження постійної комісії ради з  питань бюджету,  планування,  фінансів, 

соціально-економічного розвитку, законності та правопорядку, керуючись 

п.23 ч.1 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 резервного фонду міського  

бюджету за 2021 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       
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                                                           Додаток 

                                                           до рішення дванадцятої сесії Городнянської міської 

                                                           ради восьмого скликання від 17 лютого 2022 року 

                                                           “Про затвердження звіту про використання  

                                                           коштів резервного фонду міського бюджету за 2021 рік” 

 

 

Звіт 

 про використання коштів резервного фонду міського бюджету за 2021 рік 

 

грн. 

Тимчасо

ва 

класифік

ація 

видатків 

та 

кредитув

ання 

місцевих 

бюджетів 

Економічна 

класифікаці

я видатків 

та 

класифікаці

я 

кредитуван

ня 

Найменування видатків 

Кошти, 

передбачені 

рішеннями 

сесії міської 

ради 

Фактично 

виділено 

коштів з 

початку 

року 

8710 9000 
Резервний фонд на початок року 

50 000,00 0 

8710 9000 

Збільшення/зменшення 

резервного фонду на підставі 

прийнятих рішень місцевих рад, 

(+/-) 

0,00 0,0 

  

Видатки, передбачені рішенням 

місцевих рад за рахунок коштів 

резервного фонду, всього 
50 000,00 50 000,00 

  

Відділ освіти Городнянської 

міської ради 
50 000,00 50 000,00 

1021 2111 
Відділ освіти Городнянської 

міської ради 
40 980,00 40 980,00 

1021 2120 
Відділ освіти Городнянської 

міської ради 
9 020,00 9 020,00 

8710 9000 Резервний фонд на звітну дату 0,00 х 

 

 

 

Секретар міської ради                            Світлана БІЛЬСЬКА 
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Пояснювальна записка до проєкту рішення Городнянської міської ради 

“Про затвердження звіту про використання коштів резервного фонду 

міського бюджету за 2021 рік” 

 

Резервний фонд міського бюджету затверджений рішенням другої сесії 

восьмого скликання від 23 грудня 2020 року «Про місцевий бюджет 

Городнянської міської територіальної громади на 2021 рік» (код бюджету 

25536000000) у сумі 50,0 тис. грн. 

Рішенням дев’ятої сесії Городнянської міської ради восьмого 

скликання “Про внесення змін до рішення сесії  міської ради «Про місцевий  

бюджет  Городнянської міської територіальної громади на 2021 рік» (код 

бюджету 25536000000)” резервний фонд було направлено на покриття 

нестачі коштів на заробітну плату непедагогічних працівників по ТПКВКМБ 

0611021 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої 

освіти)» у сумі 50,0 тис. грн., в тому числі: 

- КЕКВ 2111 «Заробітна плата» у сумі 40,98 тис.грн.;  

- КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» у сумі 9,02 тис.грн. 

Кошти резервного фонду бюджету Городнянської міської територіальної 

громади за 2021 рік використано повністю.  

 

 

 

Начальник фінансового відділу                               Наталя СЕРДЮК 

 

 


