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БЮДкЕTHии зAПиT HA 2019 - 202l Poки iндивiДуальний (Фoрмa 2020 -2)

l. Упpавлiння з пта||ь riд,ЦзвичайнПх сиryацiй та цивiльнoгo зaхIlсry нaсе.,lеHня новoкaхoвськoi мiськoi pадп
(яaймeяyвмш мoвнoю рoзпфЦнжa кoштiв мiсueвoгo бюджоy)

2. Упpaвлiння з птаliЬ нaдзвичайниx ситyацiй та цивiльнoгo захисry насeЛеHllя rroвoкахoвськoi мiськoi рaди

(кoд тшoвoi виoмчoi
шaсифiкauii видаткiв

та Федm)вaння
мiсцевoгo бюдxоy)

301

(кол зa e!PПoУ)

30284209
(нaйlreнyвaння вiщвЙшнom вшoншця) (кщ Tипфoi вiдoмчoi

мaсифiкщii вщажiв та
кpeдrщвшня мiсцeвono

6ющ*у та нoмep в

(кoл зa eflPПoУ)

Кеpiвництво i управпiння у вiдпoвiднiй сфеpi y мiстаx (мiстi
3020160

(кoд гIрoгршнo.l мФифiкщii вщаткiв m
кpииryвання мicueвoФ бюдхeтy)

30
(кq тилoв0 пporpшнoi мeифiкщii вrftiв та кpииryвaяня

lll
(кoд Фyкцioншяoi

шaсифiкaцii вrаткiв та

сeпиulахr сeЛаx' oбl€днaних
(нaймeк}ъшня бюrmнoi пpoгpши зriro з типфoю пpoгpaмнoю

та кpелrrryвшня мiсuевoгo 6юджgry)

б5l0l00000
(кш бюlжery)

мlсцевoю бюrgry)

{. мпп ]loшППl 6юд*пoi пpoгт.Ir/пiдпpoфiмr m 20ф - ф22 рoп:

I) ltr. 6фoi пфlp.мr/пцпрюrp.в''nporr n.рФiяцnl
кеpiвнllцтвo iyпpаRлiння y вiдпoвiдяifi сфеpiу мiстaх
2) п.д!Пш бmд*mor пpor!.мr,/лцпpo.рrнr;
здiйсf€янявикoяasчимиopгaяaмимiських(мicгpесп}блiМвоькoгoАRгolroмнoiPесп}6ЛiкикpПмтaобласнoгoзнaфпш)pо'д,pайollI{ихумiсpц(yщiiх
пoвнoвцeш у вiдпoвiднiй фФi
з) пiдп.П p.мiliцir бюд*morпpo.pli'dп|д!ф.p,мr.
кoвститyцiя yщa}{и (закott ви l8.06.1996 N, 254196);

Бюд,(етний кoд€кс Укрai:Ци (захoв вiд 08.07.2010 Jф 2456.vI);
3аков yкPаiъи *Пpo мiсцeв€ самoвpядyваflня } УкpaТнi'' вiд 2l '05.1997 !t.28w7-BP|
3aкoH yкpаi.ня "пpo сл}'t6y в opгafiaх мiсц€вoгo самoвpяДвaнн'" вiд 07.06.200l ,l{! 249з-Iп;
EaкaзMiнiсгерсгвaФiнавсiвУкPаiнПвiд26сePпня20l4poкyN98з6<Пpoд€якiпl'таfнязапpoвqджеtняпpoгPaмнo-цiльoвогoмgгoдyскjaдаяf'mвикoqаня'м
ПoсrанoвакNr.Пpoупopядк)aалнясгp}кDTlтa}a{oвпpa|liпpaцiвникiвaлapаDoptaяiввикoн3чoiвлади.opгаfiвлpoк$aDти.с}дi
HaкaзМiнiст€pсгвaпpaцiУкpaтниви02.10.l996р'Jф77..ПPoyмosПпрaripoбiпикiв'зaйвяпtхo6сщтoвувaнншopгaяiввиюнsчoiвлaди,мiсц€вoгoсoвр
opгaяiв' Фгaяiв пPoк)?атДП, оyдiв Е iнш!х oPлaяiв"
Koдехс цивijьнoгo змсry ви 02.l0.2012 poхy.Nq540з.vI;
3щoн Укpaiни (Пpo мoбiлiзацiйяy пiдг0тoвкy тa мбйiзaцiюЦ
s. tl.дхoд*.Пвя длr.lюE!ПП' бtot*frolпрoФ.мl/пцпро]p'xr:

l) в'дtoфПпr шc .lю!.Пш бщсПor 8poгpit пiдпpolрtш у 2013 - 2020 рont



(гpн)

Кoд Haймeнувaння

20l 8 piк (звiт) 20l 9 piк (затвepджeнo) 2020 piк (пpoeкт)

зaгальний

фнд
спецiальний фонд

y тo^{y числl
бloдxteт
poзBиTкy

paзoм
(3+4)

зaга.гtьний

фonд

cпeцlilЛЬни
й фoнд

у т0l{y
числi

бюдrкет
pозBитку

рaзoм
(7+8)

зaгалЬHиЙ

фoнд

cпrцlaль
ний

фo'д

у т0му
числi

бюдrкет
pозBиткy

paзoМ

(1r + 12)

I 2 з 5 o '7 8 o l0 ll t2 l3 l4
Нaдхoдження iз зaгальногo фoнду

l 590348 Х x I 590348 196192'7 Х Х t961927 2212854 Х Х 22',72854

Bлacнi на.цxoджен ня бюджетн их
yстaнoв
(poзписaти зa видaМи нaлхoляtень)

х Х Х

Iн ш i нaдxoдя<eння cпецiальнoгo

фoнду
(pозписaти зa Bи'цaми нaдхoдlкен ь)

25020l 00 <Блaгoдiйнi внеcки,

Гpaнти тa дapyнки>

x 5з96з24 5з96з24 x х

Пoвepнeння кpeдитiв дo бюд)кr.try Х Х Х

УсЬoГo 1590348 s396324 6986672 1961927 t961927 2272854 2272854

2) надхoдэкeння для ви кollдtl Hя бtoдlкетноi прoграми/п iлпpoгp aмll у 202| - 2022 poкax:
(гpн)

Кoд Нaйменyвaння

202 l oiк (пooгнoз) 2О22 oiк (пpoгнoз)

зaгаЛЬHий

фo'д
спецiaльний фoнд

у mМy Числ|

бюдrкот
poзBитку

paзoм

(3 +4)
зaгaлЬниЙ

фoнд

спrцI.lлЬни
й фoнд

у T0l'{y

числI

бroдxteт

DoзBиткv

paзoМ
(7+8)

2 з 4 o '7 8 o l0
Hадхoдження iз зaга,rьнoгo фoндy
бюлrкетv

2402407 х 240240'7 25291з4 Х 25291з4'2

Bлaонi нaдходxtення бюджeтниx

устalloв
(poзписaти 3a Bидzrми на,цходxtень)

х x

lн шi нaдxодxtення спецiа"rьнoгo

фнду
(poзписати 3a видaми нa,дxодх<ень)

x х



Пoвеpнення кpедитiв дo бЮджrТy Х Х

УсЬoГo 240240'7 240240'7 25297з4 2529.7з4'2

6. Bитpaти за кодaми Екoнoмiчнoi класифiкаuii видaткiв / Кпaсифiкaцii креДитyваlltlя бюджеry:
1) видaтки !a кoдами ЕкoнoмiчноТ класифiкаuii виДaткiв бroдэксry у 20l8 - 2020 poкax:
(гpн)

Кoд Екoнoмiяноi
юraсифiкaцii

видaткiв бЮджеry
Haйменyвaння

20l8 piк (звiт) 20 l 9piк (зaтвеpдlкенo) 2020 piк (пpoект)

зaгaльний

фoнд
спeuiальний фoнд

y тoмy чисЛ!

бюджет
poзBиTку

pазoм
(з +4)

зaга''l ьн и й

фoнд

спrц| zlЛ ЬHи

й фoнд

у To^{y

ЧисЛl

бюджет
poзBиTKу

paзoм
(7+8)

зaГuIьH|,IИ
сПeцlаль

ниЙ

фoнД

у тoмy
чисЛl

бюджет
poзвитку

paзoМ

(П + 12)

I z З 4 5 6 7 8 9 l0 ll t2 l3 t4
2ttl oплaтa пnaпi t228026 t228026 |5|28З4 |5|28з4 r78l 140 l78t 140
2120 HаDaxvвaння нa oплатv пnaцi 27477з .7 

4.17з 33802з 33802з з9.7.746 З91146
2210 Пpeдмети,мaтеpiaли, обл4днaння

тa iнвентaD
r 7086 r 7086 Lээ l+ 2t264 21264

2240 oплaтa пoс.гтyг (крiм кoмуна,rьних)
8587 85 87 I 0460 I 0460 |2з01 |2З0|

2250 Bидатки нa вiдpядження 240 240 240 240 240 240
2270 Эплaтa комунa'rЬHих пoслyГ Ta

энеpГoнoсliB 6r636 6|6з6 76996 76996 60r63 60r63

22'11 Jплaтa теПлoПoсТaчaнHя 4217 5 42t'I5 54688 54688 38505 3850s
2272 UпЛaтa BoдoПoсТaчaнHя тa

BoдoвiдBrдrння 1428 t428 1691 t697 l9l8 l9l8
Jплaтa елекmоенеoгiI I 8033 l 8033 206t1 20611 t9740 |914О

з000 Кaпiтальнi ви-Датки 5з96з24 5з96з24

з122
Кaпiтальнe
булiвниuтвo(п pидбaн Ня )iнtxиx
cб'сктiв

5з96з24 5з96з24

УСЬoГo r 590348 5З96з21 6986672 196t92'7 196192'7 2272854 2272854

2) нaд,aння кредитiв за кoДами Клaсифiкaцii кpедитyBaння бюд:кеry у 20l8 - 2020 pоках:
(.pr)

Кoд Клaсифiкaцii
кpедиryвaннЯ

бrоджеry
Haйменувaння

20l8 piк (звiт) 20 l 9 piк (затвеoдженo ) 2020 piк (пpoект)

зaгальний

фoнд
спецiaльний фoнд

у тoMy числl
бюдrкет
poзвиткy

ptiзoМ

(3+4)
зaгальний

фонд

сПецlaлЬни

й фoнд

y тo^{y

числi
бюдrкет
notвиTW

paзoМ
(7+8)

зaга,.IЬни й

фонд

сПrцlaлЬ
ниЙ

фoнд

y тoму
числl

бюджет
)oзвиж\

pазом
(П + 12)

I 2 з 5 6 7 8 9 l0 ll t2 IJ l4



3) видатки зa кoДaмrr

(гpH)

ЕконoмiчнoТ к.ласифiкaцii вядаткiв бюдяtery у 2020.202l poках:

Кoд Екoнoмivнoi
клaсифiкaцii

видaткiв бюджеry
Haйменyвaння

2020 piк (пpoгнoз) 202| piк (пpогнoз)

зaгaльний

фoнд
спецiальний фoнд

y тoмy чисЛl

бtoдlкет '

poзBиTку

p.rзoМ

(3 +4)
зaгaльни Й

фoнд

спeцlaJIЬllи

й фoнд

y тOMy

чисЛl

бюджrт
poзвиTкy

paзoМ
(7+8)

I 2 J 4 5 6 7 8 I l02l1l oплaтa пoaцi I 882665 r 882665 1982446 1982446
2120 HaDaxувaння нa oплатv пnaпi 420418 420418 442100 442100
2210 Пpедмети,мaтеpiали, oблaднaння

тa iнвентap 22416 224't6 z 50lt I 2з667
2240 JПЛaтa послуг (кptм кol'тyнaльних)

|з002 |з002 13691 r369r
2250 Jидатки на вiдDядження 254 254 26'1 26'l
22'10 oплaтa кo}ryна,lЬHих пoс,Tуг la

энеpгoнoсiТв 6з592 6з592 6696З 6696З
22'7 | JплaTa тeПЛoПoсTaчаH ня 40700 40700 42851 42857
2272 L)плara водoпoстaчaння тa

Boдoвlдвeдrння 2О2.I 2027 zI5э z|з5
22.Iз )плаТа елекТDоенеnгii 2086s 20865 2t97 | 2197 1

УсЬoГo 2402407 2402407 25297з4 25297з4

4) надaння крeлитiв зa кoдами
(гpн )

КласифiкацiТ кр€дПryBання бюд;кеry у 2020 .202l poках:

7. Bитpати 3а нaпpямaми Bиl{opистання бюджeтних кorштiв:
l) вптрaтн за напpямами BикopПстaння бro.цэкетнrrх кorштiв y 2018 - 2020 poках:

Код Клaсифiкaцii
кpедиryBaHня

бюлrкеry
Haйменувaння

2020 piк (пpогнoз) 202 I piк (пpoгнoз)

зaгarlьний

фoнд
спецtальний фoнд

y тoмy чисЛI

бtоДlкет
poзBиткy

paзoм

(3 +4)
зaгaЛ ьни Й

фoнд

сПецlaлЬни

й фoнд

у T0Му

числi
бюджeт
poзBиTКу

paзoм
(7+8)

I 2 J 4 5 6 '7 8 9 l0

УсЬoГo



N з/п
Haпpями викopиcтaння

бюджeтних кorrrтiв

20l8piк(звiт) 20l 9 piк (зaтвеpлxtенo) 202О piк (пpoект)

зaГалЬниЙ

фo"д
спецia,rьний фoнд

y Toму числl
бюджет
poзвитку

разoм
(3 +4)

зaгaJ] Ьнии

фонд

сПrцlaльни
й фoнд

у To}ry

числi
бюдяtет
poзвиткy

рzlзoМ
(7+8)

зaгaЛЬHий

фoнд

сПrцlaЛЬ

t|ИЙ

фoнд

y т0itry

Числl

бюд>кeт

poзBитк}

рaзoм
(ll+12)

2 3
А 5 6 1 8 9 l0 ll t2 It t4

I

Здiйснeння BикoHaBчиМи oргaнaми
мiських (мiст peспублiкaHcЬKoгo
Aвтoнoмнoi Pеспyблiки Кpим тa
флaснoгo знaчення) pal,
paйoнниx у мiсrаx paл ( у paзi iх
створння) Haдaниx

зaкoнoдaвстBoМ пoBнoва)кеHЬ y
вiдпoвiднiй сферi

1591545 5з96з24 6987869 t96192'7 1961927 2272854 2272854

УсЬoГo 159154s 5396324 6987869 t961927 196t927 22728s4 2212854

(Гpн)

2) витpати 3а Hапpямaми викoрисTання бю.цжетниx коrштiв y 202| .2022poкaх:

(ГрH)

N з/п
Нaпpями BикopистaHНя

бюдrкетниx кoш.lтtв

202| plк (пpoгнoз) 2022 piк poгнoз)

зaгaльний

фnд
спецiальний фoнд

у тoму нислi
бюдяtет
poзвиткy

pt!зoм
(3+4)

зaГajlЬни и

фонд

спецlzlл ЬH и

й фoнд

у т0l{у
чисЛl

бюд>кет

poзBиТку

paзoм
(7+8)

2 3 5 6 7 8 9 l0

Здiйснення викoнaBчими oрГaнaми
м iських (мiст pесгryблi кaнськoгo
Aвmномнoi Pеспублiки Кpим та

oблaснoго знaяення) paД,

paйoнниx у мiстaх paД ( y paзi t.х

ствopення) ttадaниx
зaкoнoдaBствoм ПoBнoBzDкеH ь y
вiдпoвiднiй сфеpi

2402407 2402407 z529.Iз4 25297з4

УсЬoГo 2402401 2402401 2529734 2529734

8. Pезyльтативнi пoкдзники бюдяtетнoi прoгpaми/пiдпpoгpaми:



l) peзультативпi пoказннки бюдrкстнoi пpогpами/пi,Цпpограми y 20l8- 2020 poках:
(гpн)

N з/п Пoкaзники oдиниця
BиМlpy

20l8piк(звiт) 20 I 9 piк (заТBеpдженo l 2020 piк (пpoект)

!дepeло iнфоpмацii зaгал Ьн и й

фonд

спeцlzlл ьн
ий фoнд

pi}зoм

(5+6)
зaГаЛ Ьн и Й

фoнд

сПецl аJЬl] и

й фонд

paзoм
(8+e)

зaГaлЬний

фонд

сПецlaЛь

LтLIЙ

фoнд

pазoМ
(ll+12

2 з 4 5 6 7 8 9 l0 II l2 IJ
3aвдaння l. Здiйснення вtкoнавчими opгана
iх стBoрrння) наданих ]aкoнoдаBстBoм пoBIloI

ЦJpаT

ии мiськиx (мiст peспублiкансЬкoгo Aвтонoмнoi Pеспублiки Кpим та oбласнoгo знaнeння) pад, рaйонних у мiстах раД ( у pазi
}aженЬ у вiдпoвiднiй сфeрi

I

Кi,.tькiоть шTaтних oдиl]ицЬ, з них
Пocaдoвих oсiб мiсцевoгo
сaмoвpя,цувaI] Ня

Пpoект Piшення
мiськoi pa,пи ..Пpo

зaTBеpджеHI]я

зaгальнoi чисельнoстi
aпapary упpaвлiння з

питaнь HC тa I{ЗH
HoвокaxoвськоТ
мtськoi pa'Ци

чoЛ

t2,5
o

t) 5

6

t? 5

t)

t) s

6

t) s

6
t2,5
о

2 rрoДуктy
Кiлькiсть oтpимaних листiв, зaяв
скapг, звеpнrHь од

Bнщpiшнiй oблiк
хglрнш peсстpалiii) 11з '7'73 ,72О

720 804 804
Кiлькiсть пpийнятих нopМaтиsно.
poзпopядних aктiв oл.

Bнщpiшнiй oблiк
(жypнал pе€стpацii) 95 95 59 59 55 55

3 ефекгивнoстi
Кiлькiсть викoнaних листi в,заяв,
сKapг' зBepHенЬ гpoМaдян Ha

oдtloГo пpaцlBHикa
oд.

Кiлькiоть викoнaниx /

кiлькiсть пoсaдoвиx
осiб

129 129 t20 120 |з4 |З4

Кiлькiсть пpийнятих нopматиBHo-
poзr]opядчих aктiв нa oднoго
ПpaЦlвHикa

oд
Кiлькiсть пpиЙнятих l
кiлькiсть Пoсaдoвих

oс|o
t6 t6 t0 IO o I

Bитpaти нa утpимaння oднiсi
штатнoi oдиницi ГpH.

Oбсяг видaткiв /
ttlтатнa чисrльнiсть 127,228 \27,228 t56,954 156,954 181,828 r 8 1,828

I я кoсТl

Чaсткa викoнaних листiв,зaяв,
скapГ' зBеpненЬ грoМaдяH нa
oлнoгo пpaцiвникa

o/o Х l1 tt7 100 r00 100 100

Чaсткa п iдгoтoвЛених HopмaТивнo-
poзПopЯдчиx aктiв нa oднoго
пpaцiвникa

% x 200 200 r00 r00 100 r00

Jдвдання 2. Bзяття па баланс пpс тиpaдiацiйнl х укpиттiвта oб'сlсra IеpyxoDloгo laина
lатpат



Пepвиннa вapтiсть
прoтиpaдiaцiйниx yкpитгiв (ПPУ)

тис.гpн.

я викoнaBчoгo
HoвокахoBськoi

13-06.20|7 poкy Nя2 | 7

yкpиmlв )' plшення
BикoнilBчoгo кoмlтery
Hoвoкaxoвськoi мiськoi

вiд 23.0l.20l8 poку
6 кПpo внесення змiн
pirпeнш викoнaвнoгo

вц l3,0620l7
J{q2 l7>, дoвiдкa пpо

нaryp{rлЬнl llадхoд)кеl{tr
зa тpавень 20l 8 рку вiл
23.05.20l8 poкy

5362,06r 5з62'061

Балaнсoвa вapтiстЬ бyлiвлi гapalrсy
я викoнaBчогo

Нoвокаxoвськoi

.04.20l8 ркy Л!l l9

oaлaясo][pимyBaЧa
'сma неpyхoмoгo

мaЙнD , дoBiдкa пpo
нaryральнi нaдxoд)кeнш

тpaвeнь 20l 8 рку вiд

кoмiтery HoBoкaxoвськоi
iськoi pади Biд

|3'06-20|.7 poкyЛ€l7
<dIр визнаяення

вiд 23.0l.20l8 ркy
lб <<Пpo внeсeнш змiн
pirпенtп викoнaвvогo

кoмiтery вЙ |3.06.20|7
poкy Nэ2l7>, дoвiдкa п[ю
нrrypаJlьlil надxoд)кeнш
зaтpaвeнь 20l8 poкy вiд
23.05.2018 ркy

з|02,2



Зaгaльнa плoщa будiвлi гapaжу
rlшeннЯ BикoнBчoгo
кoм iтетy Hoвoкаxoвськo'i
мiськoi pали вiл
24,04.20 | 8 poкy J'l!l l9
<Пр визнaнення

,сma неp}хoмoгo
мaйнa)

7t )

Сеpелня ваpтiсrьo.lнoгo l м2 ПPУ

Bapтiсть l м2 бyлiвлi гapalку

IPiвень зaбезпe.rенoстi викoнaння
1

IпpoГpaми

2) pезультативнi показники бюдлсетнoi пpогpaми/пiлпpогpaмlr у 202| - 2022 pоках:

N зiп Пoкaзники
oдиниця
вимipу !деpeлo iнфоpмaцii

2О22 oiк (пoогноз) 2022 olк (пooгнoз)

зaГаЛ Ьн и й

фonд

спeцlaлЬн
ий фоrщ

pzrзoм

(s+6)
зaГaлЬнии с Пецl zlлЬH и

й фонд
рaзoМ
(8+9)

1 2 J Ч 5 о 7 8 9 l0

iaвдднняl. Здiйсненняв]lкoндBчимПopганамliмiськиx(мiстpеспyблiканськoГoAвтономшоiPeспyблiкиКpимтaoбласнoгознаveння)pад,
pайoнних у мiстаx рaл ( y разi iх ствоpення) на,цаних ]дкoнoдaBствoм пoвtioBа,кеllЬ y вiдпoвiднiй сфepi

I lаТDаT

Кiлькiсть lllTaTHих oдиницЬ, з Hиx

ПocaДoвих осiб мiсцевoго
сaМoBpядyBaнHя

чoл

Пpoеш Piшенш мiськoi
pади ..Пр зaтBеpдження

зaruЬнoi чисeЛьнoстl

шaРаry yПpaвлlHш з

питшь НС тa L{ЗH

Hoвoкaxoвськoi мiськoi

t) 5

0

l? s

6

12,5

6

t) s

6

2 ПooДYктv
Кiлькiсть ощимaниx листiв, заяв,

сKapг, зверненЬ
oд

Bнутpiшнiй облiк
(жypнш pесстpauii) 804 804 804 804

Кiлькiсть пpийнятих нopмaTиBHo.

ooзпooялчих aктiв
oд.

BнщpiшнiЙ oблiк
(xrypнал pесстpаuii) 55 55 55 55

3 ефектп вностi
Кiлькiсть викoнaних лиcтi в ,зaяв,
cкapг, зBеpHень гpoМaдян нa

oднoгo пpaцlBникa
oд

Кiлькiсть викoнaних /

кiлькiсть посадoвих oсiб
|з4 |з4 |з4 134

Кiлькicть пpийнятих нopМaтиBHо-

poзПopядчих aктiв нa oднoгo
пpaцlвникa

oд
Кiлькiсть пpийших /

кйькiсть пoсадoвиx осiб
9 9 9 9



Bищaти нa yримaння oднiei
rштaтнoi oдиницi

тиc. гpн
oбсяг видaткiB / шIгaтна

чисельнigгь
|92,19з |92'|9з 202'з79 202,з,19

А якoстl
Чaсткa виконaниx лиcтlв 

'заJIв,
скapг' звеpненЬ ГpoМaдян нa
oднom пDaцlвникa

% x r00 100 100 100

Чaсткa пiдгoтoвле}lиx нopмaтиBнФ.

)oзпopядЧих aктiв нa oднoгo
.IpaцlBникa

o/o Х 100 100 r00 100 _

9. Cтpyкгypa видаткiв нa oплaту
(гp}l)

l0. Чисe.льнiсть зaйпятих у бroдrкeтrrиx yстaнoBaх:

пpaцl:

Haйменyвaння

20l 8 niк (звiт 20l 9 oiк (зaтвеpдженo) 2020 piк (пpoект) 202| piк пpoгнoз) 2О22 piк (npoгнoз)

зaгальний фoнл'
спeцiальний

фoнд
зaгальний фнд

спецiальний
фoнд

зaгaльний
tbонл

опецllшЬни
й фoнд

зaгaлЬнии

фoнд
спoцlaJIЬни

й фoнд
зaгaльний

бонл
спeцl'шьн
ий фoнд

I 2 4 5 t) 8 9 l0 ll
oбoв'язкoвi
Bиплaти

7 |67 з7
.7 

|6.lз.7 906621 958298 l00ф88

Cтимyлююнi
цoплaти тa
нaдбaвки

258.7з2 258.7з2 413666 4з.7245 460419

Пoемii 198175 198175 з24з60 з42849 361019

Maтерjальнa
Ioпoмoгa

54з82 54з82 |з649З |442.7з 151920

УсЬoГo t228026 r228026 t78l I40 I 882665 1982446

y тoму qqr oцaтa
пpaЦi шшкпх otиниЦь
зa зaшьвшм фlцoм,
Щo вpжoвaнi тaкoж y
спецiшьпoцy tboпдi

x Х Х

N з/п Кaтегopii пpauiвникiв

20l8 piк (звiт) 20l 9 piк (плaн) 2020 oiк 202| piк 202" Dlк

зaгaльний фoнд спецiaльний фoнд зaгальний фoнд опeцiальний фoнд зaпшьнии

фoнд

опeцlaлЬ

ний

фoнд

зaГaлЬни
й фottд

спeцlzlлЬH зaгaльнии спецiа,.tьниЙ

фoндзaтвеpд)кrн
o фaктиннo зaйнятi

зaтвrpд]кен

o
фaктиннo

зaйнятt

зaтвrpджeн
о

фaкгиинo
зaйнятt

зaтвepджoн
о

фaктиннo
зaйнятi

ии Фoнд Фoнд

I 2 J А 6 '7 8 9 l0 ll l3 t+ l5 l6

I
Пoсадoвi ocoби мiсцевогo
сaмoBDя]IvBaнtUI ll ll ll lt ll ll ll

2 [rпrrий пеpсoнал 1,5 l-5 1,5 1,5 1.5 1,5

УсЬoГo 12.5 t2.5 12.5 t2-5 t2-5 12,5 t2-5

з ниx: штaтltl oдиницl зa зaгaльним

фндoм, щo вpaxoвarri тaкoж у
спецiа:Iьнoму фoндi

x Х x Х x Х x



l l. Miсuевi/рeгiондльнi пpoгpами, якi BПкoHуються в меэках бюдэкeтнoi пpoгpамш/пiдпрoгpами:
1) мiсцевi/pегioнaльнi пpoгpaмп' якi викoнуroгься в меrках бtoд;кетнoi пpoгpaми/пiдпpoгpaми у 2018 - 2020 рокax:

)

N з/п
Нaймeнyвання

Кoли тa
яким

20l8 piк (звiт) 20 l 9 piк (затвеpдхteнo) 2020 piк (пpoeкт)

зaгальний фoнд
paзоМ
(4+5)

зaгалЬний

фoнд

paзoм
(7+8)

зaгaльний

фo"д 
'

paзoМ
(r0+ll)3aтвеpд)кeнa фнд й фoнд ий фнл

2 3 А 5 б 7 8 o l0 П t2

УсЬoГo

2) мiсuевi/регioнaльпi пpoгpами, якi вшкoпуютЬся в lt{е)ках бюдлteтнoi пpoграми/пiлпpогрaмп у 202| -20222 poкax:
(гpti)

12. oб'скги, якi викoнyютьея в меэlсахбю,цxtетнoi пpoграми/niдпpoгpамп зa рахyнoк кotштiвбюдэкеry рoзBиткy у20|8 -2022 poкaх
(гpн)

Ny'п Haймeнyвaння
м iсцeвoфe гioна.тьнoi пpoгpaми

Кoли та

яким
дoкyмеHТoМ

2020 piк (пpoгнoз) 202l piк (пpoгнoз)

зaгaльний фнд
спецiальний

фoнд
p.lзoм
(4+s)

зaгальний
фottд

спeцlitлЬни
й фot{д

paзoм
(7+8)

z з 4 5 о 7 8 o

УСЬoГo

Haймeнyвaння
oб,сктa вЙпoвiдно

дo пpoектHo.
кoштopисHoi
дoкyrиентauii

Cщoк peaлiзaцii oб'eкra (piк
пoчaтKy l зaBepшrння)

Зaгальнa
Baртlсть
oб'сктa

20l8 piк (звiт) 20l 9 piк (зaтвepДхсeнo) 2020 piк (пpoект) 202| piк (пpoгнoз) 2О22 piк (пргнoз)

спецia.rьний фoнд
(бroдxсeт poзвиткy)

plвeнь
бyлiвeльнoi
гoтoвнoстi
oб'eктa нa

кiнець
5юдrкетного

пepioду,Уo

cпецlzl'лЬlJ

ий фoнд
(бюлжет
poзBиTкy)

plBrнЬ

спrцltшЬни
й фoнд

(бюдxteт
poзBитk.y)

plвснь

о пе ц l zlл Ьtiи

й фoнд
(бюджrт
poзвитку)

plBень
бvдiвелl

plBrнЬ
бvлiвель

гoтoвнoстl
oб'сктa нa

кiнeць
бюджетнoг
o пеpiotry,

%

ГoТoBHoсTl

oб.скm нa
кiнець

бюдrкетног
o пеpioлy,

%

ol
гoтoвнoст
i oб'сктa

нa кlнeцЬ
бюдlкетнo

гo

trИЙ

фo,ц
(бюджeт
poзBиткy

)

нol
гoтoBнoс

тi
об'сктa

нa
кiнeць

z J 4 5 o 7 8 o l0 ll t2 IJ



13. AПшь p.tудьтlтiв' дoмfПyп! .П.Фiдo* вr*оpПбlППl Фпь 
'rгФьEoгo 

фoxду 6Фд*.r' y 20l ? рoцi' oчiкумПi лФультrтr у 2018 рoцi oбrpуПтуцяяt
П€oбtiдПoсi п.pqб.ч.ППl .'тp.т n' 2019.202l poп'

Bнaс'пiдoквикopистaянякoштiвз@ьнoгoфoндyбюдxетyy20|8poцiнадoФfньoмуPiвнi9безлечyваласьpеaniiядepноТп&liти
теpmopiiвiднqд3вичалниxситyацiй'3злoбimянявинякн€ннюцихситyацiйтаPеалyвEянаяяx!yпoвнo
yпpaвлiнtяoчiкyотЬсяiy20l9poцi.Пеpeд6aч€нttявiДeт\iBga2o20-20z2poюaебхияoЩя
вн)тpiшвьo _ €кoнoмiчнo-l сиqaцiт в кpaiнi.

l4 БФдeтПi to6oв.rtаПнr y 2018.2010 poкr*
|) *р.дmpсьш шбopгoвiяiсь мiсц.Фm бщ*сry y z0l8 poцi:

Кoд Екoнoмiчноi
клaсифiкauii

видaткiв бюджеry /

кoл Клaсифiкauii
KpедиTуBaння

бЮдll(ery

Haйменyвaння

Зaтвep.Цltен

oз
уpaxуBzlннЯ

м змiн

Кaсовi видaтки /

HaдaнHя кpедитiв

Кpедитоpсь

зaбopгoBaнi

сть нa
ПoчaTок

МиHyЛoГo

бroдrкетногo

Кpедитopс
ькa

зaбopгoвa
нlсТЬ Ha

кIнrцЬ
м и Hyлo Гo

бюджетнo

Змiнa
кpедит0pсЬ

коj
зaбоpговaн

остi
(6 - s)

Погaшенo кpедиToрсЬКу

зaбopгoвaнiсть зa
paxyнoк кotlтiв

Бюд>кeтнi

зoбoв.язaнн

я

(4+6)
зaГaЛЬнoГo

фoндy

сПeЦlaЛЬHo

го фoнду

2 3 4 5 6 7 8 9 l0
2ttl Oплaтa пnaпi 1228026 1228026 1228026
2120 HaDаxvвання нa оплaтv пoaцi 2'12080 z'74'713 2.74.7.7з

22t0 Пр.Цмети,мaтеpia'rи' обл4днaння

тa lHBеHТaD
t7081 I 7086 I 7086

224О Oплaтa пoслуг (кpiм кoмунaльних)
8587 8587 8587

2250 Bидатки на вiдDядження 240 240 240
2270 oплara кoмунaлЬних пoслуг тa

eнеDгонoсllв
62525 61636 61636

2211 oплaта теплoпoстaЧaНня 42t'?6 421'15 42t7 5

2272 oплaтa вoдопoс]?чaнHЯ Ta

водовiдведення
l43l 1428 t428

2273 oплaтa електDоенеDгii 18918 l 803з l 8033

з000 Кaпiтальнi видaтKи 5з96з24 5З96з24 5з96З24

з|22
Кaпiтальне
булiвниuтвo(пpидбaн ня)iншиx
oб'сктiв

5з96з24 5З96з24 5з96з24

УсЬoГo 6984869 6986672 6986672

2) кpедитоpська забоpгованiсть мiсцевoгo бюдrкету у 20|9 - 2020 poках:

(гpн)



зaTBерд)кeнl

пpизнaчeнH

кpeдитopськa
зaбopгoвaHiстЬ Ha

ПoчaToк пoТoчHoгo

бюджетнoгo пеpioду

пЛaнyсться пoгaсиTи
кprдиТopсЬку

зaбоpгoвaнiсть зa
paxyнoк кotxтlв

oчlкyвaHий
oбсяГ
BзяTя

пoтoчних
зoбo в'язaнь

(3-s)

ГpaничниЙ

oбсяГ

мoя(Ливa
кpедиТopсЬ

кa

зaбopГoвaнi
сТЬ Ha

пoЧaтoк

плaHoвoгo

бюдrкетнoг
o пеploлу
(4-s-6)

пЛaнусTься ПoГaсити

кpедит0pсЬку
зaбopговaн iсть зa
pa\yHoк кoujтt в

1512834 |5|28з4
tlaDaxYBaHня нa oпЛary пDaЦl

Пpелмети,мaтеpiaли, oбЛaдHaннЯ
2з374

пoс"туг (кpiм комунaльниx)

BиДaтки нa вiдDядження

ЛaTa кo]\4yнztлЬниx пoсЛYг тa

лa]a BoлoПoоTaЧaннЯ та

лaтa електpоенеpгiI

t96192'7 t96t927

Кoд ЕкoнoмiннoТ
клaсифiкaцii

видaткiв бюджеry /

кoд КлaсифiкaцiI
кpедиryвaння

бroджery

Haйменyвaння

3) лебiтopська зaбopговaнiсть y 20l8 - 2020 poках:
(гpH)

Кoд Екoнoмiчноi
клaсифiкaцii

видaткiв бroджеry /

кoд Клaсифiкaцii
кpе.цитyBaHня

бЮд)кrry

Haйменувaння

Зaтвеpлжен

oз
ypaxувaння

м змiн

Кaсовi видaтки /

HaдaHня кpелитiв

l]ебiтopськa
забopГoBaнi

сТЬ Ha

0I 0l.2018

fleбiтopсь
кa

зaбopГoвa

нiсть нa

01.01 .201 9

oнiкувaнa
дебiтopська
зaбоpговaнi

стЬ нa

0l .01 .2020

Пpи.lини
виникнrHн

зaбоpГoвaн

остi

B>китi

заxoди

Цодo
ПoГaшеНня

зaбopГoBalr

oстi

I 2 3 5 6 '7 8 9
2l I I cплara пnaui 1228026 1228026
2120 HaDaxvвaння на oплатv пoацi 2'12080 274.77з
22t0 Пp"д"'е',,мaтеpia,rи, oблaднaння

та iнвентaD
1108't I 7086

2240 Oплaтa послуг (кpiм кoмyнальних)
8587 8587

2250 Bидaтки нa вiдpядхteння 240 240



2270 )плaтa кol"ryнaлЬниx пoслyг тa
энеnгoнoctiв

62525 6|6з6

227 | Jплaтa теплoпосTaчaн ня 42t16 42t7 5

22'72 )плaтa вoдoпoсTaчaння тa
зoдoвйвeдrння

l43l 1428

227з )плaтa елeкmoенеpгii 18918 I 8033

3000 Кaпiтальнi Bидaтки 5з96з24 5з96з24

з|22
Кaпiтaльнe
будiЬниuтвo(пpидбaн ня)i ншиx
oб'ектiв

5з96з24 5396з24

УсЬoГo 6984869 6986672

4) aналiз управпiння бюдяtетними зoбoв.язаннями та пропозицii щoДo упopядкyвання бюдэкетниx зoбoв'язaнь y 2020 poli.

B межax ДogеДенoгo ГpaничHoгo oбсяГy poбить нeМo)кJIивиМ }тpиМaннЯ aвтoтpaнспopтy yпpaBлiння B належHoМy стaнi (oстaнHiй

пoтoчний реМoнт пpoвoдиBсЯ y 2007 poui) 
' 
виxoдяЧи з чoгo виникaс пoТpебa y виДiЛенtli дo.цaткoвих кoштiB . Biдсщнiсть кoшlтiв нa

yTpиМaннЯ aBтoМoбiЛя yнеMo)tсlиBе дiТ oпеpaтиBнoi гpyпи yпpaвлil{l{я 
' 

якa Bикot|yс ПеpшoчеpгoBi зaxoди при BиникHеtlнi aбo зaгpoзi

Iraд3ви чaй H oТ ситyaцiТ.

l5. Пiдстави тa oбrpунryвання видаткiв спецiaльнoгo фoндy на 2020 piк та ltа riа рахyнoк надxод'кенЬ дo спеuiaльнoro фoпду,
y 20l8 pоui, та oнiкуванi pезyЛьтатl{ у 20l9 poui.аналiз рeзyл ьтaтiв, дося гнутих внас.q iдо к Bи коpистання кoш!тiв

o.I.БaoнiченкoКеpiвни к yстaнoвн

Кеpiвн и к фiнансoвoi шryясби

(пpiзвище тa tнiцtали)

I.o.Зaдoя
(прiзвищe тa iнiцiaли)


