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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 цільового 

фонду Городнянської міської 

ради за 2021 рік 
 
           

   Заслухавши звіт начальника фінансового відділу  про використання 

коштів цільового фонду Городнянської міської ради за 2021 рік, відповідно 

до рішення п’ятої сесії міської ради восьмого скликання від 25.05.2021 року 

«Про затвердження Положення про цільовий фонд Городнянської міської 

ради (у новій редакції)», рішення другої сесії Городнянської міської ради 

восьмого скликання від 23 грудня 2020 року «Про місцевий  бюджет  

Городнянської міської  територіальної громади на 2021 рік» (код бюджету 

25536000000) (зі змінами)», Городнянська міська рада в и р і ш и л а: 

 

1. Затвердити звіт про використання коштів цільового фонду 

Городнянської міської ради 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 цільового фонду Городнянської міської 

                                                                    ради за 2021 рік” 

 

 

Звіт 

 про використання коштів цільового фонду Городнянської міської ради за 2021 рік 

 

грн. 

Головний 

розпорядн

ик коштів 

Затвердже

но 

розписом 

на 2021 рік 

КЕКВ 

Касові 

видатки за 

2021 рік 

Напрям використання коштів 

Залишок 

невикори

станих 

коштів у 

2021 році 

Городнянс

ька міська 

рада 

25 000,00 3110 14 526,00 
Придбання багатофункціонального 

пристрою 
10 474,00 

120 000,00 3210 120 000,00 

Придбання концентратора кисневого 

для КНП “Городнянська міська 

лікарня” 

0,00 

Всього 145 000,00 - 134 526,00 - 10 474,00 

Відділ 

культури, 

сім’ї, 

молоді та 

спорту 

Городнянс

ької 

міської 

ради 

25 000,0 

2210 2 000,00 

Канцелярські товари, господарчі 

товари для оформлення місця 

проведення Дня села Півнівщина, 

проведення мастер класів 

16 310,00 

2210 4 950,0 
Придбання акустичної системи для 

сільського клубу с.Політрудня 

2210 1 740,0 

Канцелярські товари, господарчі 

товари для оформлення місця 

проведення Дня села Хрипівка, 

проведення мастер класів 

2210 0,00 

Придбання матеріалів для проведення 

поточного ремонту будинку культури 

с.Володимирівка 

35 000,00 

3110 0,00 
Придбання музичної апаратури для 

Ільмівського сільського клубу 

35 000,00 3110 0,00 
Придбання ноутбуку для сільського 

будинку культури с.Дроздовиця 

3110 0,00 
Придбання музичної апаратури для 

сільського клубу с.Хрипівка 

Всього 60 000,0 -  8 690,0 -  51 310,00 

Відділ 

благоустро

ю 

архітектур

и та 

будівництв

а 

Городнянс

ької 

61 200,00 

2210 4 565,00 

Придбання бензопили та запчастин 

для  Пекурівського старостинського 

округу 

129,92 2210 4 400,00 

Придбання мотокоси для 

Володимирівського старостинського 

округу 

2210 3 530,00 

Придбання тачки будівельної та бачку 

16 л для  Пекурівського 

старостинського округу 
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міської 

ради 2210 2 588,00 

Придбання візка садового для 

Володимирівського старостинського 

округу 

2210 44 212,00 

Придбання огорожі бетонної для 

Володимирівського старостинського 

округу 

10 000,00 

3110 

9989,20 

Придбання бензопили для 

Володимирівського старостинського 

округу 

10,80 

Всього 71 200,00 -  69 284,20 -  1 915,80 

Разом 276 200,00 -  212 500,20 -  63 699,80 

 

 

 

Секретар міської ради                            Світлана БІЛЬСЬКА 


