
 

 

 УКРАЇНА  

                    ГОРОДНЯНСЬКА МІСЬКА РАДА        

ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ  

                                                                                 РІШЕННЯ                                

 

(вісімнадцята сесія восьмого скликання) 

 

від 02 березня 2023 року                                                                       м. Городня 
 

Про затвердження звіту про 

використання коштів цільового 

фонду Городнянської міської 

ради у 2022 році 
 

           

   Заслухавши звіт начальника фінансового відділу  про використання 

коштів цільового фонду Городнянської міської ради за 2022 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 одинадцятої сесії Городнянської  міської 

ради восьмого скликання  від  23.12.2021 року «Про  бюджет  Городнянської 

міської  територіальної громади на 2022 рік» (код бюджету 25536000000) (зі 

змінами)», керуючись пунктом 11 частини 1 статті 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 у 2022 році (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 вісімнадцятої сесії Городнянської міської 

                                                                ради восьмого скликання від 02 березня 2023 року 

                                                                “Про затвердження звіту про використання  

                                                                 коштів цільового фонду Городнянської міської 

                                                                 ради у 2022 році” 

 

 

Звіт 

 про використання коштів цільового фонду Городнянської міської ради у 2022 році 

 

грн. 

Головний 

розпорядник 

коштів 

Затвердже

но 

розписом 

на 2022 рік 

КЕКВ 

Касові 

видатки за 

2022 рік 

Напрям використання коштів 

Залишок 

невикори

станих 

коштів у 

2022 році 

Городнянська 

міська рада 
53 160,00 3110 0,00 Придбання ноутбуків 53 160,00 

Всього 53 160,00 - 0,00 - 53 160,00 

Відділ 

культури, сім’ї, 

молоді та 

спорту 

Городнянської 

міської ради 

10 000,00 2210 0,00 

Придбання ноутбуку для 

сільського будинку культури 

с.Дроздовиця 

10 000,00 

Всього 10 000,00 - 0,00 - 10 000,0 

Відділ 

благоустрою 

архітектури та 

будівництва 

Городнянської 

міської ради 

169 900,00 

2210 0,00 

Придбання господарських 

товарів для   Пекурівського 

старостинського округу 

1 900,00 

2210 15 000,00 

Придбання бензо- та 

електроінструментів для 

Хрипівського старостинського 

округу 

2210 150 000,00 

Придбання шиферу 8-ми 

хвильового для населення, 

нерухоме майно якого 

постраждало внаслідок збройної 

агресії зі строни росії 

Всього 166 900,00 -  165 000,00 -  1 900,00 

Фінансовий 

відділ 

Городнянської 

міської ради 

10 000,00 2210 9 600,00 Придбання марок поштових 400,00 

Всього 10 000,00 -  9 600,00 -  400,00 

Разом 240 060,00 -  174 600,00 -  65 460,00 

 

 

 

Секретар міської ради                      Світлана БІЛЬСЬКА 

 


