
Додаток №1  

до рішення сільської ради  

№ 3/105 від 19 лютого 2021 року 

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

до звіту про виконання бюджету Городищенської  сільської ради 

за  2020 рік 
За 2020 рік  надійшло до загального фонду 32505,0 тис. грн., з них власних – 

20296,7 тис.грн. та міжбюджетних трансфертів – 12208,3 тис.грн. до спеціального 

фонду надійшло 2052,8 тис. грн., з них міжбюджетних трансфертів – 1000,0 тис.грн. 

За 2020 рік сільський бюджет по власних  (106,78%) та закріплених доходах 

загального фонду виконано на 103,88 % (призначено 31289,4 тис.грн., 

надійшло 32505,0 тис.грн.). 

Надійшло: 

- Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими аген тами, 

із доходів платника податку у вигляді заробітної плати ( дивіденди, паї)– 9798,0 

тис.грн.; 

Сг ТзОВ "Городище" -3436,7 тис.грн. 

ПОСП ім.Шевченка – 3013,3 тис.грн. 

Городищенська с/рада – 1948,1 тис.грн. 

СГПП `Несвіч` - 912,9 тис.грн. 

ФГ "ЮРАГРО" – 31,0 тис.грн. 

ЛIЩИНА С.М. ФОП – 17,3 тис.грн. 

ТОВ "ЗАХІД-СІТКА" – 18,3 тис.грн. 

 

Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, 

із доходів платника податку інших ніж заробітна плата – 3497,8 тис.грн.: 

СГПП "Несвiч" -1220,5 тис.грн. 

ПОСП ім.Шевченка – 1052,9 тис.грн. 

Сг ТзОВ "Городище" – 676,4 тис.грн. 

ФГ "ЮРАГРО" – 482,7 тис.грн. 

НАДIЯ-СК ПП – 52,0 тис.грн. 

 

- Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за 

результатами річного декларування – 39,5 тис.грн.; 

- Рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної 

плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої 

в порядку рубок головного користування) в сумі 2,3 тис.грн.; 

- по акцизному податку з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної 

торгівлі підакцизних товарів 142,9 тис.грн.  

 

Місцеві податки на 6142,1 тис.грн.,» з них: 

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений 

юридичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості  - 3,5 

тис.грн.; 

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений 

фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості  - 1,4 тис.грн.; 

 



 

Земельний податок з юридичних осіб  - 74,2 тис.грн.; 

АТ "УКРАЇНСЬКА  ЗАЛІЗНИЦЯ" 37,7 тис.грн. 

ПАТ "УКРТЕЛЕКОМ" 11,6 тис.грн 

Сг ТзОВ "Городище" 7,1 тис.грн. 

СГПП "Несвiч" 2,7 тис.грн. 

СТ "АЛЬЯНС МАРКЕТ" 3,6 тис.грн. 

  

 Орендна плата з юридичних осіб  - 1838,0 тис.грн.; 

Сг ТзОВ "Городище" – 724,6 тис.грн. 

ПОСП ім.Шевченка – 534,7 тис.грн. 

СГПП "Несвiч" – 395,2 тис.грн. 

ТОВ "ЗАХІД-СІТКА" – 102,5 тис.грн. 

ФГ "ЮРАГРО" – 76,6 тис.грн. 

 

Земельний податок з фізичних осіб  - 147,1 тис.грн.; 

Орендна плата з фізичних осіб  - 103,0 тис.грн. 

Єдиний податок з юридичних осіб – 47,9 тис.грн.; 

Єдиний податок з фізичних осіб – 1562,0 тис.грн.; 

 

Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка 

сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий 

(звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків`  - 2347,4 тис.грн. 

СГПП "Несвiч" – 971,9 тис.грн. 

ПОСП ім.Шевченка – 807,4 тис.грн. 

Сг ТзОВ "Городище" – 547,4 тис.грн. 

ФГ "ЮРАГРО" – 18,8 тис.грн. 

 

Неподаткові надходження   - 673,9 тис.грн., з них : 

Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме 

майно та їх обтяжень  - 448,7 тис.грн. 

Плата за надання інших адміністративних послуг – 79,1 тис.грн. 

Плата за скорочення термінів надання послуг у сфері державної реєстрації 

речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень і державної реєстрації юридичних 

осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, а також плата за 

надання інших платних послуг, пов'язаних з такою державною реєстрацією  - 25,7 

тис.грн. 

Крім того обсяг міжбюджетних трансфертів загального фонду сільського 

бюджету, отриманий в 2020 році становить 11135,0 тис.грн., з них: освітня субвенція 

з державного бюджету місцевим бюджетам – 10297, 3 тис.грн.; медична субвенція з 

державного бюджету місцевим бюджетам – 642,3 тис.грн.; субвенція з місцевого 

бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми 

потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 19,9 тис.грн.; 

Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної 

загальної середньої освіти `Нова українська школа` за рахунок відповідної субвенції 

з державного бюджету – 200,0  тис.грн.; Субвенція з місцевого бюджету на 

здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій – 

195,4 тис.грн.; Субвенція з місцевого бюджету на проведення виборів депутатів 



місцевих рад та сільських, селищних, міських голів, за рахунок відповідної субвенції 

з державного бюджету – 713,3 тис.грн. Інші субвенції з місцевого бюджету – 140,0 

тис.грн.; 

Горохівська районна рада виділила кошти на  
1. Придбання інтерактивного мультимедійного комплексу ( 2 ноутбуки, 2-х 

дошок для крейди для Бережанківська ЗОШ І-Іі ст.. в сумі – 70,0 тис.грн. 

2. На доукомплектування кабінету інформатики в ЗЗСО І-ІІІ ст.. с.Угринів – 

35,0 тис.грн. 

3. На обладнання оргтехнікою кабінету  в закладі дошкільної освіти 2Зірочка2 

с.Угринів – 35,0 тис.грн. 

 

Протягом 2020 року фактичне надходження коштів спеціального фонду 

сільського бюджету становить 2680,5 тис.грн., в тому числі з них: 

- екологічний податок  2,6 тис.грн.; 

- грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про 

охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої 

діяльності – 15,1 тис.грн.; 

- надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного 

пункту – 2,0 тис.грн.; 

- власні надходження бюджетних установ  - 954,6 тис.грн.; 

- Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського 

призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних 

ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим – 78,1 тис.грн. 

- Субвенція з місцевого бюджету на фінансове забезпечення будівництва, 

реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування 

місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах за 

рахунок відповідної субвенції – 1000,0 тис.грн. 

- цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, 

органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади  - 0,4 

тис.грн.. 

 

Залишок коштів станом на 01 січня 2021 року: 
1. Загальний фонд – 2699,5 тис.грн. 

2. Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з 

особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного 

бюджету – 7,0 тис.грн. 

3. Кошти охорони навколишнього природного середовища – 38,5 тис. грн.; 

4. Цільовий фонд 2,3 гривень. 

5. Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського 

призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних 

ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим – 24,8 тис.грн. 

6. Власні надходження від: 

-  «Надання дошкільної освіти - батьківська плата за харчування» - 12,9 

тис.грн.; 

- «Надання загальної середньої освіти закладами середньої освіти (у т.ч.з 

дошкільними підрозділами ( відділеннями, групами))» - батьківська плата за 

харчування – 103,6 тис.грн.; 



- Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля 

та інших клубних закладів – 1,6 тис.грн.; 

- Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення 

діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її 

створення), міської, селищної, сільської рад – 8,9 тис.грн. 

 

Кошти які надійшли протягом  січня 2021 року від приєднаних громад: 

- Загальний фонд – 1280,4 тис.грн. 

- Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам – 519,4 тис.грн.; 

- Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з 

особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з 

державного бюджету – 23,0 тис.грн.; 

- Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів 

щодо соціально-економічного розвитку окремих територій – 250, 0 тис.грн.; 

- цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, 

органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади 

– 299,0 тис.грн.; 

- екологічний податок  - 28,3 тис.грн. 

- втрати с/г – 18,0 тис.грн.; 

- Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, 

що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних 

ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим – 11,5 

тис.грн.; 

- «Надання дошкільної освіти - батьківська плата за харчування» - 25,5 тис.грн.; 

- Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля 

та інших клубних закладів – 7,6 тис.грн.; 

- Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення 

діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її 

створення), міської, селищної, сільської рад – 34,5 тис.грн. 

 

Видатки загального фонду за 2020 рік 

Видатки по загальному фонду становлять за 2020 рік – 31205,8 тис.грн., з них: 

 

Використання видатків по апарату сільської ради по загальному фонду 

становить 5326,6 тис.грн., або 98,55 % до уточненого річного призначення. 

Видатки на оплату праці з нарахуваннями профінансовано 4766,6 тис. гривень. 

Обсяг витрат використаний на оплату енергоносіїв та комунальних послуг 

становить 71,0 тис.грн. Інші поточні видатки – 2,3 тис.грн. 

2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 188,0 тис. грн. 

(канцтовари, дизпаливо, марки та конверти, господарчі матеріали, за передплату 

періодичних видань, інформаційні таблички, стенди, дошки). 

2240 «Оплата послуг крім комунальних» – 298,7 тис.грн. (поточний ремонт 

службового автомобіля,  послуги з інформаційного обслуговування сайту, заправка 

картриджів, ремонт системного блоку, поштові витрати, комп’ютерні послуги, 

послуги з доступу до мережі інтернет, оплата телефону, програмне забезпечення, 

публiкацiя iнформацiйних матеріалів, надання iнформацiйно-консультацiйних 

послуг, розмiщення веб-сайту на серверi). 

 



Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, 

селах, об'єднаних територіальних громадах (Фінансовий відділ) – 29,1 тис.грн.          

( заробітна плата+ нарахування) 

 

Проведення місцевих виборів – 713,3 тис.грн. 

 

Надання дошкільної освіти. 

Загальний обсяг використання витрат становить 3553,4 тис.грн.,  

Використання витрат на оплату праці з нарахуваннями проведено в сумі          

2160,2  тис.грн.  

Видатки на харчування за рахунок місцевого бюджету профінансовано на в 

сумі 194,3 тис.грн., за рахунок батьківської плати –  76,8 тис.грн 

Середня вартість харчування на одного вихованця в день по факту 

використання становить в садочку – 35,0 гривень; 

 За фактично спожиті енергоносії та комунальні послуги проведено розрахунки 

на суму 154,8 тис.грн. 

2220 «Медикаменти та перев’язувальні матеріали» - 14,6 тис.грн. 

2210 «Предмети, матеріали та обладнання» - 58,1 тис.грн. -   господарчі 

матеріали, папір, дизельне паливо, будівельні матеріали для ремонту; періодичні 

видання. 

2240 «Оплата послуг, крім комунальних» - 471,8 тис.грн.    (послуги по 

обслуговуванню та ремонту транспортного засобу, доставка підручників, 

дератизація та дезінфекція, технічне обслуговування електричних мереж, оплата 

поштових послуг, заправка картриджів, поточ.рем. харчоблоку ЗДО 

"Росинка"с.Городище, розр.роб. проекту Вогн.оброб.дерев.констр.ЗДО Михлин, 

Городище, поточ.рем. внутрiшнiх примiщень ЗДО с.Угринiв, вогнезах.обробл.дерев. 

конструк покрiв.ЗДО с.Михлин, викачування каналізації). 

2250 «Видатки на відрядження» - 1,4 тис.грн. 

 

Надання загальної середньої освіти закладами середньої освіти (у т.ч.з 

дошкільними підрозділами ( відділеннями, групами))  

Загальний обсяг використання витрат становить 16134,0 тис.грн.,  

Використання витрат на оплату праці з нарахуваннями проведено в сумі          

14026,5 тис.грн., з них освітньої субвенції – 10297,3 тис.грн.  Здійснені видатки по 

оплаті праці забезпечили виплату основної заробітної плати.  

Видатки на харчування за рахунок місцевого бюджету профінансовано на  в 

сумі 186,2 тис.грн., за рахунок батьківської плати –  244,2 тис.грн.   

Середня вартість харчування на одного вихованця в день по факту 

використання становить в – 16,0 гривень. 

За фактично спожиті енергоносії та комунальні послуги проведено розрахунки 

на суму 816,2 тис.грн. 

2210 «Предмети, матеріали та обладнання» - 472,6 тис.грн. -   господарчі 

матеріали, миючі засоби, металопласткові конструкції, комп’ютерне обладнання, 

канцелярські товари, спецодяг, спортивний інвентар, будівельні матеріали, жалюзі, 

столи учнiвськi ,стiльцi учнівські, періодичні видання,  свiдоцтво про здобуття баз., 

повної сер.освiти, автомобiльнi шини(6ш ),. 

2240 «Оплата послуг, крім комунальних» - 541,9 тис.грн.    (техогляд автобусів, 

доставка підручників, дератизація та дезінфекція, оплата поштових послуг, заправка 



картриджів, поточний ремонт харчоблоку, телекомунікаційні послуги, послуги 

шино монтажу, послуги по зберіганню шкільних автобусів). 

2250 «Видатки на відрядження» - 8,2 тис.грн. 

 

Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної 

медичної (медико-санітарної) допомоги – 616,7 тис.грн. 

 

Відповідно до заходів Програми соціального захисту здійснено фінансування 

інших виплат населенню в сумі 243,0 тис.грн., з них: матеріальні допомого – 228,2 

тис.грн. 

- Лікування – 187,0 тис.грн.  

- матеріальна допомога на поховання – 2,0 тис.грн. 

- матеріальна допомога 9 травня – 11,5 тис.грн. 

- АТО – 22,7 тис.грн.; 

- На ліквідацію пожежі – 5,0 тис.грн. 

 

2210 «Предмети, матеріали та обладнання» - 14,9 тис.грн. (маски, рукавички, 

дез.засоби) 

 

Видатки загального фонду по Забезпечення діяльності бібліотек  

використано в сумі 279,2 тис.грн.  

Обсяг виплат оплати праці з нарахуваннями працівникам закладів культури за 

2020 рік склав 218,5 тис.грн. Оплата праці проводилась своєчасно та в повному 

обсязі, виходячи з розміру мінімальної заробітної плати та з розміру посадового 

окладу працівника першого тарифного розряду у розмірі в звітному році, з 

урахуванням обов’язкових надбавок та доплат.  

2210 «Предмети, матеріали та обладнання» - 7,2 тис.грн. -   періодичні видання. 

 

 

Видатки загального фонду по Забезпечення діяльності палаців і будинків 

культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів використано в 

сумі 1072,6 тис.грн.  

Обсяг виплат оплати праці з нарахуваннями працівникам закладів школи за 

2020 рік склав 650,0 тис.грн. Оплата праці проводилась своєчасно та в повному 

обсязі, виходячи з розміру мінімальної заробітної плати та з розміру посадового 

окладу працівника першого тарифного розряду у розмірі в звітному році, з 

урахуванням обов’язкових надбавок та доплат.  

2210 «Предмети, матеріали, обладнання» - 58,4 тис. грн. (к будівельні 

матеріали, брукiвка,пiддони, миючі засоби, лампа LED TUBE 60см. 9W 750 

Lm(150шт), господарчі матеріали. 

2240 «Оплата послуг» -193,1  тис.грн. (поточ.рем.кiмнат I поверху БК 

с.Городище, поточ.рем.зов.освiт.БКс.Михлин, поточ.ремонт шатрової покрiвлi БК 

с.Бережанка, обслугов.та переналаш.тепл.насосу в котельнi БКс.Михлин, послуги по 

встановленню металопластикових конструкцiй). 

За фактично спожиті енергоносії та комунальні послуги проведено розрахунки 

на суму 170,8 тис.грн. 

2250 «Видатки на відрядження» - 0,2 тис.грн. 

 



Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення 
"Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення 

регіону використано кошти в сумі – 29,2 тис.грн. (заявка внесок  на участь в 

змаганнях серед ЗЗСО р-ну, грамоти, медалі, футболки, шорти,штани, рукавицi 

воротаря, гетри футбольнi (46 пар), рукавицi воротарськi (2пари), грамоти). 

 

Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства – 

використано кошти в сумі – 22,5 тис.грн. (рентна плата за спецiальне використання 

води). 

 

Організація благоустрою населених пунктів використано – 571,5 тис.грн., з 

них: 

КЕКВ 2210  на придбання предметів та матеріалів  - 20, 7 тис.грн. (господарчі 

матеріали, трава газонна, вінки, лiчильник однофазний, бензин,) ; 

КЕКВ 2240 оплата поточних послуг – 399,6 тис.грн. (перевiрка трифазного 

облiку ел.енергiї прямого включення, проектно-вишук.роботи по обєкту "Часткове 

очищ.iснуючої водойми в с.Бережанка, поточний ремонт вуличного освітлення сiл 

Бережанка, Угринiв, Михлин, Городище, послуги по пiдгортанню смiття на 

смiттєзвалищі, пiдгортання смiття на кладовищi, санiтарна обробка дорiг 

комун.власностi(полив водою), часткове очищення iснуюч.водойми с.Бережанка, 
улаштув.благоустрою скверика в  с.Угринiв, поточ. ремонт водовiдвiдного каналу в 

с.Бережанка, технiчне обслуг.вул.освiтлення(замiна ламп);   

КЕКВ 2273 оплата електроенергії – 145,3 тис.грн. 

 

Використання видатків на виконання завдань в галузі сільського 

господарства в звітному році становить 7,1 тис.грн.,. Кошти освоєні на: 

вiдшкодування  вартостi штучного  осіменіння; оплата послуг технiку iз штучного 

осіменіння; виплата дотацій власникам ОСГ, які отримують дві і більше корів. 

Здійснення заходів із землеустрою – 17,7 тис.грн. – (розроблення проектів 

землеустрою; детальний план територiї для будiв. i обслуговув.будiв закладiв 

освiти;акт наданих послуг). 

 

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури 
за рахунок коштів місцевого бюджету використано кошти в сумі –507,3, з них на  

оплату послуг (поточний ремонт комунал. догоги в с.Несвiч по вул.Закостiлля, 

експлуптацiйне утримання вулиць с.Угринiв, с. Д.Корчма, поточний ремонт 

вул.Молодiжна в с.Бережанка, поточ.ремонт вул.Широка с.Бережанка, послуги по 

обкошуванню дорiг та вулиць). 

 

Кошти в сумі 604,0 тис.грн. у вигляді іншої субвенції передано Луцькому та 

Горохівському районним бюджетам для: 

- на придб,апарату ШВЛ,засобiв iнд,захисту,експрес-тестiв (Горохiв ЦРЛ)- 

100,0 тис.грн. 

- на придб,апарату ШВЛ,засобiв iнд,захисту,експрес-тестiв (Луцьк ЦРЛ)- 70,0 

тис.грн. 

- на  заходи по боротьби з поширенням COVID-19 – 100,0 тис.грн. 

- Компенсація фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам 

похилого віку, інвалідам – 3,0; 



- Співфінансування комунальної установи "Інклюзтвно-ресурсний центр 

Горохівської районної ради" – 16,5 тис.грн.; 

- Оплати комунальних послуг на Луцьку районну лікарню – 137,6 тис.грн.; 

- Утримання трудового архіву  (Луцький район) – 6,0 тис.грн. 

-  Утримання трудового архіву  (Горохівський район) – 6,8 тис.грн. 

- На утримання соціальних працівників  ( Горохівський район) – 149,4 тис.грн. 

- На утримання пожежної охорони (Сенкевичівка-15,0 тис.грн., Чаруків – 5,0 

тис.грн.). 

 

 

«Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм 

соціально-економічного розвитку регіонів» – 30,0 тис.грн. на придбання палива для 

автомобіля Поліцейського громади. 

 

Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері 

охорони здоров'я за рахунок коштів медичної субвенції – 642,3 тис.грн.   

Горохівська центральна районна лікарня – 348,1 тис.грн. 

Луцька центральна районна лікарня – 294,2 тис.грн. 

 

Реверсна дотація – 806,1 тис.грн. 

 

Видитки спеціального фонду за  2020 рік 
Видатках спеціального фонду становлять – 4092,6 тис.грн. 

 

1. Видатки коштів, отриманих як плата за послуги: 

0111010 «Надання дошкільної освіти»  КЕКВ 2230- 76,7 тис. грн.- батьківська 

плата за харчування; 

0111020 « Надання загальної середньої освіти закладами середньої освіти (у т.ч. 

з дошкільними підрозділами ( відділеннями, групами)» КЕКВ 2230- 244,2 тис. грн.. - 

батьківська плата за харчування; КЕКВ 2210- 6,5 тис.грн. ( бензопила, миючі засоби, 

кухонне приладдя) 

0116013 «Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства»     

КЕКВ 2273 – 139,1 тис.грн. 

КЕКВ 2240- 105,6 тис.грн. 

КЕКВ 2210 – 3,2 тис. грн.. ( лічильник трифазний) 

КЕКВ 2100 – 17,6 тис.грн. – (оплата заробітної плати + нарахування); 

КЕКВ 3110 – 13,1 тис.грн.; 

КЕКВ 2800 – 56,6 тис.грн. 

 

2. Видатки коштів отриманих за іншими джерелами власних надходжень: 

0110150  «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне 

забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її 

створення), міської, селищної, сільської рад»  

КЕКВ 2210 – 77,1 тис.грн. ( меблі, офісне устаткування «Соціальна громада) 

КЕКВ 3110 – 24,0 тис.грн. ( фотоапарат) 

 

0111010 «Надання дошкільної освіти»   

КЕКВ 2210 – 5,5 тис.грн. ( Іграшки) 



 

0111020 « Надання загальної середньої освіти закладами середньої освіти (у т.ч.з 

дошкільними підрозділами ( відділеннями, групами)»  

КЕКВ 2210  - 3,7 тис.грн. ( Набір Лего) 

КЕКВ 3110 – 109,7 тис.грн. (майданчик с.Угринів, підручники) 

 

0114030 « Забезпечення діяльності бібліотек»   

КЕКВ 3110 – 6,5 тис.грн. (Література) 

 

0114060 «Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів 

дозвілля та інших клубних закладів» 

КЕКВ 3110 – 5,0 тис.грн. ( Сценічні костюми) 

 

3. Видатки коштів  інших надходжень спеціального фонду: 

 

0111010  «Надання дошкільної освіти»  -  27879 грн., з них       

14680 грн.  - проектор Epson EB-W05                                                                          

11647 грн.  -  ноутбук Dell Inspiron                                                                                

 

0111020  « Надання загальної середньої освіти закладами середньої освіти (у т.ч.з 

дошкільними підрозділами ( відділеннями, групами)»  

Школи НУШ  -  988598,61 грн. ., з них                   

КЕКВ 3110 – 183,2 тис.грн.   – коп’ютерне обладнання, інтерактивні дошки; 

КЕКВ 3132 – 805,4 тис.грн. – капітальний ремонт харчоблоку Городищенської ЗСО 

І-ІІІ ст. в с.Городище 

 

0110150  «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне 

забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її 

створення), міської, селищної, сільської рад»  - 31700, 00 грн., з них                                                                                      

За робочий проект + експертиза "Капiтальний ремонт шатрової покрiвлi   адмiн. 

примiщення  с.Несвiч" ; 

 

0114060 « Забезпечення діяльності бібліотек»   

КЕКВ 3110 -  6785,94 грн. - драбина універсальна 

 

0116030 «Організація благоустрою населених пунктів» -  85335,76 грн. ., з них                                                                      

- 9996,00 грн. - За роб.проект"Реконс.мереж вул.освiтл. с.Несвiч КТП №206 Л-2"                                                                                                                                     

- 9996,00 грн. - За роб.проект"Реконс.мереж вул.освiтл. с.Несвiч КТП №206 Л-1                                                                                                                                           

-  9996,00 грн. - За роб.проект"Реконс.мереж вул.освiтл. с.Несвiч вiд КТП №203"                                                                                                                                  

- 811,00 грн. - технiч.нагляд за реконс.мереж вул.освiт с.Несвiч вiд КТП №203                                                                                                                                      

-  9996,00 грн. -  За роб.проект"Реконс.мереж вул.освiтл.с.Несвiч вiдКТП№204 

-  44540,76 грн. - реконс.мереж вул.освiт с.Несвiч вiд КТП №203                                                                                                                            

0117325 «Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту» -  

159405,57 грн.  - Нове будiвництво сільського стадiону в  с.Городище.                               

 

0117363 – Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо 

соціально-економічного розвитку окремих територій -  195357,00 грн. ., з них                                                                                                                                     



КЕКВ 3142   - реконструкція мереж вул.освiт.вiд КТП№152, ПЛ-0.4кВ Л-1в с.Загаї 

Горохiвського району. 

 

0117461  – Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої 
інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету  -  699954,22 грн., з них  

-   Капітальний ремонт вул.Центральна с.Городище -353154,22 грн. ;                 

-  138720,00 грн. – Виготовлення проектної документації "Капітальний ремонт 

дороги Угринiв-Сенкевичiвка"- 346800,00 грн.     

                                                                                                                                            

0117462 – Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури 

за рахунок субвенції з державного бюджету  - 1000000,00 грн.  - Капітальний 

ремонт вул.Центральна с.Городище . 

 

 

 

 

Начальник фінансового відділу                          Іванна ВОРОБЕЙ 




