
ЗвiтголовногорозпоряДникабюдrкетнихкоштiвВпконаВчогокомiтетуВiльногiрськоi
мiськоi рали,Ц,нiпропетровськоi 

областi щодо використання бюдясетних коштiв у 2020 роui

виконавчий koMiTeT вiльногiрськоi Micbkoi ради днiпропетровськоi 
Областi Знаходиться За

;;;;.; м.Вiльногiрськ вул "iM,B,B,Bарена, 
1 5

основним завданням виконавчого KoMiTery Вiльногiрськоi MicbKoi рали ,Цнiпропетровськоi

областi е забезпечення виконання наданих законодавством повноважень,

ШтатначисельнiстьпрачiвникiвВикоНаВЧогокомiтеryВiльногiрськоiмiськоТраДи
ЩнiпропетровськоТобластiсТаНомна01.01.202lр.сКпаДас46штатнихоДиницЬ.

в 2020 рочi на виконавчий KoMiTeT ВiльногiрськоТ MicbKoT ради Днiпропетровськоi областi

рiшенням ceciT MicbKoT рали вiд 19, грудня 2019 року ]фl75а_76lv" "ll: мiський бюджет

м.ВiльногiрсЬкна2020рiк,'>ПокJIаденlфУнкчiТголоВноГороЗпорядникакоштlВ:

l'ПокоДупрограмноiкласифiкаuiiвидаткiвтакредиryВаннямiськогобюджету(налалt
КПКВКМБ)0210150корганiзацiйне,iнформаuiин::*u"-''ичнетаматерiально_технlЧне
забезпечення дiяльностi обласноi ради, районноi ради, рuио""от у MicTi рали (у разi ii створення),

MicbKoT, селищнот, сiльськоi puon 
'lo .u.-".o*Y фОНДУ ВИДаТКИ ЗаТВеРДЖеНi В :У"'

|024644'7,00грн, Уточнений план no -,-un""y Ч:i_lскладае 
10739989,00грн (з них lнша

сУбвенuiязмiсцевогобюркеЦ,*]''"п"оаетЬсяЩми-трiвськоюсiльськоюраДоюдобюшкеЦ
м.вiльногiрськ _ 505570,00грн) KacoBl ""our*" 

-10589294,14грн(з них iнша СУбВеНuiЯ З МiСЦеВОГО

бюДкетУ, Що ПереДаетЬся ,Щмитрiвською сiльською puooo оо бюдrкетУ м'Вiльногiрськ 
'

442478,15грн), " 
",,, 

на заробiтнУ лплатУ 
, 

-:i:::]"аннямИ 
кошти спрямовано у cyмl

9,1|26,18,|4грн.,на енергоносiт _ 28l858,90грн., по спецiальному фонлу rОu:::"й ПЛаН На 2020 piK

сКЛаДас-43000,00грн'касовiВиДатки-+зо.оо,оогрн.ВидаткиВиконанона98,6%.

кредиторська по загаJ]ьному фонлу станом на 01,01,2020p, та на 01,01,2020p, вiдсутня,

.ЩебiторськазаборгованiстьКПКВМБ0210l50напочатокзвiтногоперiопУсКпада€0,00грн.,а
на кiнець звiтного перiолУ ",u"o"-o 

в cyMi 507,54 ГРН,, *:_л"":1Yа вiд несвосчасного

вiдшкодуванняВитратнаУтриМанНяоренДоВаногоНерУхоМоГоМаЙна,згiДноДоГоВорУ
виконавчоГо KoMiTery Вiльногiрсь*от lvli,"*oi рали ,Цнiпроп"роu,о*оi областi з Управлtнням

виконавчоi дирекцii Фонду.оцi-""-о страхування Украiни в Щнiпропетровськiй 
областi,

2.ПоКПКВкМБ0210170кПiДвищенняквалiфiкацiiдеггУгат':''*::::'РаДтапосадовихосiб
мiсцевогО самоврядуВання)) затверджеНi видаткИ по загальнОму фонЛУ мiськогО бюркец у cyMi

50000,00грн,уrо.r"i"и план _ 4200,00грн, KacoBi видатки _ 2200,00грн, видатки виконано на

52,4О/о. _ _,__л__iчцоý 1атвеDдженi

3.по кпквк мБ 0210l80 <Iнша дiяльнiсть у сферi державноголуправлiННЯ) 
ЗаТВеРДЖе

видатки по загальному фонду мiського бюркец , cyMi 76200,00грн,)лочнений план

8301 3,00грн, nu"o"i *"ou,*" - 82622,50грн, Видатки виконано на99,5о/о,

4.ПоКПКВКМБ02l0l9l<ПровеДеннямiсцевихвиборiв>заТВерДЖенiУточненiВиДаТкипо
загальному фонду мiського o_*"ryl;r;l_lr_la:,,a_:::: ( , l{"* ,уб"""цiя з мiсцевого бюд2кеry на

проведення виборiв депlтатiв мiсцевих рад та сiльських, селищних, мiських голiв, за рахунок

вiдповiдноi субвенuiт з держаного оо*., -2400,00грн), KacoBi ВИДаТlИ - 12270'00ГР''.'( З НИХ

субвенuiя з мiсцевого бюджец * 
-n-pou.o."", 

u"борiв депутатiв мiсцевих рад та сlльських,

селищних, мiських голiв, .u pu*y** ъiдпоuiдноi субвенuii з держаного бюджец _2350,00грн)

Видатки виконано на99Оh, . l __л__л'..,лл,,its ?я_гп,епп,*

5. по кпквк мБ 02|,7520 креа;liзацiя Нацiональноi програми iнформатиЗаЦii> ЗаТВеРДЖеНl

видатки по загальному фонлу ,,,j:"1.л", u-ол:у,] ,y"i OIOO0,00 грн, УгОЧНеНИй ПЛаН ПО

загаJIьномУ фонДУ складаС - l8872,00грн, KacoBi видатки по загальному фонлу- 188б3,00грн,



ВидаткИ виконано на l00%. По спецiальному фонДу уточнений IIлан складае - 7700,00грн, KacoBi

видатки - 7700,00грн, Видатки виконано на 100%,

6.ПоКПКВкМБ0217680кЧленськiВнескиДоасоцiацiiорганiвмiсцевогосамоВряДуВання)
затвердженi uro-*"1o загаJlьном, бо"Лч мiського оодж.rу у сум\26912,00 грн, уточнений план

- 26682,00го*.,*u.оu,;;;;" - zoйBi,sorp". В"лur*" виконано на 100%,

7. по кпквк мБ 02l7693 ,,Iншi заходи пов,язаl_i._1 економiчною дiЯЛЬНiСТЮ" ЗаТВеРДЖеНl

видаткипоЗаГалЬномУфонлумiськогобюджеЦУсУмi5000,00грн'поспецiа.гlьномУфонлУ.
200000грн., уточнений план по .ur-"r,lйБ;^; - зоод.р".,'УrО"".""й ПЛаН ПО СПеЦiаЛЬНОМУ

фонду _ 0,00грн., KacoBi видатки no .ururl"b,iy о*оу _ 300,00грн, видатки виконано на l00%,

8. По КПКВК МБ 0218110 "Заходи запобiгання та лiквiмцii "ii"л:::О"их 
сиryацiй та

наслiдкiв стихiйного лиха'' затвердл{енi видатки по загальному фонлу мiського бюджеry у cy'l

50000,00 .о", *u,o"'-u"o**" - SOOоо,оогрн, Вилатки виконано на l00%,

9. по кпквк мБ 0218220 "заходи та роботи з м_обiлiзацiйноi пiдготовки мiсцеВОГО ЗНаЧеННЯ"

затверджеНi ""our*r1o 
,u.-"ro"y фо'ду'мiського бюджету - 70060,00грн, уточненi плани у cy'l

78250,00 .о", *u"o"''",o-*rа - 78250,00грн, Видатки виконано на 100%,

10. по кпквк мБ 0219770,,Iншi субвенчiя з_мiсцевого бюджеry" заТВеРДЖеНi ВИДаТКИ ПО

загальному фонду мiського бюджец у .y"i 2З000,00 ГРН' УТОЧНеНИЙ 
ПЛаН ПО ЗаГ€UlЬНОМУ фОНЛУ -

121945,00грн., KacoBi видатки,"."r...l-iJ;i"*ЫrrJrЧ+Ъ,oo.PH. 
ВИДаТКИ ВИКОНаНО На 100%'

11. по кпквк мБ 0219800 "субвенцiя з Mic111.1,: cloo*",.1:.lT,,"HoMy бЮДХеТУ На

виконання програм соцiально-економi""ого розвитку регiонiв" затвердженi видатки по загаJIьному

фонду мiського ;;;;;;; у cyMi 0,00 г|н, }"о"п:н^и^" ""ч""'"Ъ 
.u.-""o"y фОНДУ - 217000'00ГРН''

уточнений ""u" 
nJ.".ui-o"o"y qоплv - 32000,00ГРН- Kaco*i ВИДаТКИ ПО ЗаГаJIЬНОМУ фОНЛУ -

2l6940,00грн., KacoBi видатки no,n*,i"HoMy фонлу 
_ з2000,00грн видатки виконано на l00%

Повна iнформачiЯ про викоНання бюДкетноi програми розмiщена на офiuiйному сайтi

в iльногiрсь*оi тnii,опоi рали,цн i пропетровськоi областi,

05.0З.2021року о 15.00 у примiщенпi виконавчого KoMiTeTy Вiльногiрськоi MicbKoi ралtl

.ЩнiпропеТпоu"r*Ъ' 
областi 1uул.iм.J.В.Варена,151 "п"llуu,ося 

публiчпе. представлення звrту

головного розпорядшика бюдтсетних коштr" ""*о"#о,J;;уТ:::_,:iльНОГiРСЬКОi 
MicbKoi

рали.Цнiпроп.'роu.'*оiобластi*оооu"*орисТаннябюдпсетнихкоштiвУ2020роui.

В.П.Василенко

мiський голова
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