
Додаток 14 

до Порядку складання фінансової, бюджетної та іншої 

звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних 

коштів 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

за 2015 рік 

 

                                                                                                                                                              Коди 

Установа Заставнівська міська рада          ________________________________________________   за ЄДРПОУ 04062140 

Територія _067 м. Заставна     __________________________________________________________  за КОАТУУ 7321510100 

Організаційно-правова форма господарювання__Орган місцевого самоврядування____________за КОПФГ 420 

Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету______________________   

Код та назва типової відомчої класифікації видатків місцевих бюджетів__ 01 міська рада_______________  

  

 

Періодичність: квартальна, річна. 
 

 

 

 

Заставнівська міська рада є органом місцевого самоврядування в м. Заставна. Адреса: 59400 Чернівецька 

область., м. Заставна, вул. Гагаріна, 9. 

 

І. ВИКОНАННЯ ДОХІДНОЇ ЧАСТИНИ МІСЬКОГО БЮДЖЕТУ 

1. За 2015 рік до міського бюджету по загальному та спеціальному фондах (без урахування міжбюджетних 

трансфертів) надійшло доходів в сумі 5 614324, 45 грн., в минулому році  4 695 375,79 грн., що на 918 948,66 грн., 

більше надходжень порівняно з минулим роком. 

За звітний період виконання доходів по загальному фонду без урахування міжбюджетних трансфертів склало 

на 111,3 % (уточн. план 5044900 грн., фактично - 5614324 грн.). Зверх плану поступило доходу 569 424 грн. 

Найбільшу питому вагу власних надходжень до загального фонду бюджету становить податок на майно 

1581640,36 грн. (28,17% усіх доходів), в який входить плата за землю 1447659 грн. та податок на нерухоме майно 

58981 грн. та транспортний податок 75000 грн.: державне мито , якого надійшло 850166,07 грн. (15,14% усіх 

доходів); єдиний податок 930944,70 грн. (16,58% усіх доходів): акцизний податок з реалізації суб'єктами 

господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів 1426403,66 грн. (25,40% усіх доходів); податок на 

прибуток 8421,30 грн. (0,15% усіх доходів); плата за надання інших адміністративних послуг 528394,08 грн. 

(09,40% усіх доходів); надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим 

майном, що перебуває в комунальній власності 242911,30 грн. (4,32%); надходження від викидів забруднюючих 

речовин  в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення 21509 грн. (0,37% усіх доходів); рентна 

плата за користування надрами для видобування корисних копалин місцевого значення 28814,63 грн. (0,50% усіх 

доходів); адміністративні штрафи та санкції 374 грн. (0,006% усіх доходів); інші надходження 3122 грн. (0,05% 

усіх доходів).; зменшено доходи на збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності 8376,73 грн. 



        Крім власних доходів поступила субвенція з районного бюджету на утримання дошкільних навчальних 

закладів в 1 кварталі в сумі 740252,34 грн., та субвенція з державного бюджету на проведення виборів депутатів 

місцевих рад та сільських, селищних, міських голів в IV кварталі 85074,08 грн,  

Виконання плану надходження доходів забезпечено по всіх видах платежів. 

Порівняно із звітним періодом минулого року в цілому надходження до загального фонду збільшилися на 2 235 

676,40 грн., та зменшилися надходження до спеціального фонду порівнянно з 2014 роком на суму 1129824,04 грн. 

Таким чином збільшилися надходження за такими доходами, зокрема: 

- надання адміністративних послуг та державного мита, які в минулому році поступали в державний бюджет 

1 349 267,28  грн; 

- запровадження акцизного податку з реалізації через роздрібну торговельну мережу пива, алкогольних напоїв, 

тютюнових виробів, нафтопродуктів 1 426 404 грн.; 

- єдиний та податок на нерухоме майно, транспортний податок, які в минулому році надходили у спеціальний 

фонд  187 974,59 грн. 

- враховуючи зміни до Податкового кодексу та інших законодавчих актів збільшено надходження земельного 

податку 675 578,62 грн.,  та надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та 

іншим майном, що перебуває в комунальній власності 72 722 грн. 

        Зменшились порівняно із звітним періодом минулого року надходження по: 

- податку на прибуток 2432грн.; 

- інших надходженнях 7903 грн. 

- екологічному податку 52115,90 грн. 

- збору за провадження деяких видів підприємницької діяльності 56 496,27 грн. 

-    фіксований с/г податок 13617,30 грн. 

-    екологічний податок 5215,92 грн. 

1.2. 3а 2015 рік доходи спеціального фонду складають (уточн. план 45000 грн., фактично - 70976грн.). 

     Власні доходи (батьківська плата) - 70976 грн. 

 

 

     ІІ.ВИКОНАННЯ ВИДАТКОВОЇ ЧАСТИНИ МІСЬКОГО БЮДЖЕТУ 

 

      Касові видатки міського бюджету склали 6 061620,09 грн. 

1. По загальному фонду касові видатки міського бюджету склали 3618085,46 грн. 

Видаткова частина загального фонду міського бюджету виконана на 85,39% (уточнений план – 4225303 грн., 

фактично надійшло – 3618085,46 грн.)  

1.1. по КФКВ 010116 „Органи місцевого самоврядування" виконано 

видатки на 82,46% (уточн. план ~ 1051700 грн., касові видатки – 864626,94 грн.) 

- КЕКВ 2111 «Заробітна плата» (уточн. план – 650 000,00 грн., касові видатки – 544 844,82грн.) 

невиконання плану виникло у зв'язку із звільненням працівників. 

- КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» (уточн. план 240 000,00грн.. касові видатки – 191261,22 грн.) 

- КЕКВ 2210 „Предмети,матеріали,обладнання та інвентар (уточн. план 14000,00 грн., касові видатки – 

12509,78 грн.) 

- КЕКВ 2240 „Оплата послуг (крім комунальних)" (уточн. план 16000,00грн., касові видатки – 13071,68 грн.) 



- КЕКВ 2250 „Видатки на відрядження" (уточн. план - 3000,00грн., касові видатки - 1972,73грн.). 

-         КЕКВ 2271 Оплата теплопостачання» (уточн. план – 123 500,00грн., касові видатки -96 611,01 грн.).  

-         КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії» (уточн. план – 5 200,00грн., касові видатки – 4 355,70 грн.) 

1.2. по КФВК 070101 «Дошкільні заклади освіти» виконано видатки на 99,8% (уточн. план - 740 252,55 грн., 

касові видатки – 740 252,55 грн. 

-  КЕКВ 2111 «Заробітна плата» (уточн. план 465 952,16 грн., касові видатки – 465 952,16 грн.) 

- КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» (уточн. план – 170 719, 94грн., касові видатки – 170 719, 94грн.) 

- КЕКВ 2210 „Предмети,матеріали,обладнання та інвентар" (уточн. план – 3 092,50грн., касові видатки –        

3 092,50 грн.) 

-  КЕКВ 2230 „Продукти харчування" (уточн. план – 61459,87грн., касові видатки – 61 459,87 грн.) 

- КЕКВ 2240 „Оплата послуг (крім комунальних)" (уточн. план 3 381,86рн., касові видатки –3381,86 грн.). 

-  КЕКВ 2250 „Видатки на відрядження" (уточн. план – 1 972,11 грн., касові видатки – 1972,11 грн.). 

-  КЕКВ 2272 «Оплата водопостачання» (уточн. план 4 387,34грн., касові видатки – 4 387,34 грн)  

-  КЕКВ 2273. «Оплата електроенергії» (уточн. план – 29 286,77грн., касові видатки – 29286,77 грн.) 

1.3. по КФКВ 090412 „Інші видатки на соціальний захист населення" виконано видатки на 50,2% (уточн. план 

– 139 600 грн., касові видатки – 123 200,00грн.) невиконання плану пояснюється відсутністю документів для 

оплати. Виплата : 

- одноразова матеріальна допомога жителям міста Заставна 12 800, 00 грн. 

-   одноразова матеріальна допомога жителям міста Заставна, які призвані за мобілізацією до Збройних Сил 

України та які перебувають в зоні проведення АТО 110 400,00 грн. 

1.4. по КФКВ 100203  „Благоустрій міста" ( уточн. план – 813 300,00 грн., касові видатки – 778 209,91 грн., 

на утримання благоустрою в т. ч. 

- Заробітна плата  340 895,08 грн. 

- Нарахування на з\п 125629,56 грн. 

- Вуличне освітлення                59550,00 грн. 

- Паливно-мастильні                55007,16 грн. 

-     Послуги банку                         904,47 грн. 

-     Малоцінний інвентар (в т.ч. електроматеріали)  48954,16 грн. 

-     Придбання лічильника 3 300 грн. 

-     Матеріали (побілка бордюрів)  1160,00 грн. 

-     Запчастини для ремонту техніки 105371,18 грн. 

-     Ялинка  8 000 грн. 

-     Придбання світильників 2 238,30 грн. 

-     Лавки паркові (16 шт.) 27 200,00 грн. 

1.5.по КФКВ 100601 „Відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) '' виконано видатки на 100 % на 

житлово-комунальні послуги, що затверджувалися або погоджувалися рішенням місцевого органу виконавчої 

влади та органу місцевого самоврядування, та розміром економічно обгрунтованих витрат на іх виробництво 

(надання)'' (уточн. план - 400 000,00 грн., касові видатки – 400 000,00грн.). 

1.6.по КФКВ 170703 „Видатки на проведення робіт, пов"язаних з будівництвом, реконструкцією, ремонтом 

та утриманням автомобільних доріг'' виконано видатки на 74,69% (уточн. план – 628 300 грн., касові видатки – 

469 283,34 грн.) , а саме 105 000, 00 грн : ямковий ремонт вулиць Незалежності 76,4  м.кв. - 25000 грн; 

Бажанського 92,135 м.кв. - 30000 грн;  І.Франка 123,5 м.кв. -  40000 грн; вул. Кіцманська 30 м.кв. - 10000 грн.; 



243580,10 грн  шутрування вилиць Сарани 1800 м.кв. - 23000 грн., Дорошенка 208 м.кв. -  3900 грн., Івасюка 100 

м.кв. - 4100 грн., Грушевського 5800 м.кв. - 48580,10 грн., Дністровська 580 м.кв. - 8500 грн., Українська 780 м.кв. 

12000 грн., 400- річчя м. Заставна 408 м.кв. 4500 грн., Павлюка 980 м.кв. - 7500 грн., Колганова 1008 м.кв. -27800 

грн., провулок Грушевського 380 м.кв. - 4200 грн., Полуботка 1080 м.кв.- 5500 грн.; вул.Молдавська 800 м.кв. – 

20000,00 грн; вул.Ковганова 980 м.кв. – 28000,00 грн.; вул.Миру 2008 м.кв. – 38000,00 грн.; вул.Полтавська 400 

м.кв. – 5000,00 грн.; вул.Миколайчука 200 м.кв. – 3000,00 грн; придбання фарби для розмітки доріг 3166,20 грн., 

придбання дорожніх знаків 34998,07 грн., пісок 25 000 грн., сіль 5000 грн., паливо 50 000 грн., технічний нагляд 

2538,97 грн. 

1.7. по КФКВ 250380 «Інші субвенції» виконано видатки на 100% (уточн. план – 60 000 грн., касові 

видатки – 60 000,00грн.)., З них 20 000 грн., субвенція Голову краю та районному радіомовленню в червні, в 

серпні 5000 грн. районному радіомовленню, та в жовтні 35 000 грн. субвенція Голосу краю та палацу культури. 

1.8. по КФКВ 250404 „Інші видатки'' ( уточн. план 270 280,00 грн., касові видатки 97 438,64  (24 664,16 

послуги щодо розроблення технічної документації з проведення нормативної грошової оцінки земель у межах 

території міста Заставна, 4000 грн. послуги за інвентаризацію майна (ПРУ№21); 1800,00 грн. послуги по 

виконанню незалежної оцінки адміністративної будівлі по вул. Гагаріна,9; 3091,38 послуги по інвентаризації 

нерухомого майна адміністративної будівлі по вул.Гагаріна, 9; 5058,87 відзначення Дня Перемоги, 5724 

святкування Дня міста Заставна ; 10838,50 грн. - податок за землю; стягнуто на користь ФОП Бурла В.І 

інфляційні 9308,14 грн., трьох відсотків річних 2411,55 та судовий збір 3945,04грн.; 1597 членскі внески в 

Асоціацію малих міст України, 25000, 00 придбання меблів для ДНЗ №1) 

1.9. по КФК 250203 „Проведення виборів депутатів місцевих рад та сільський, селищних, міських голів'' 

(надійшло з державного бюджету 85 250 грн., касові видатки 85 074,08 грн., 175,92 грн., повернуто до державного 

бюджету). 

2 . По спеціальному фонду касові видатки міського бюджету склали 2 443 534,63 грн. 

Видаткова частина спеціального фонду міського бюджету виконана на 75 % (уточнений план – 3258142,00 

грн., касові видатки – 2 443 534,63 грн.), в т.ч. 

2.1. по КФКВ 070101 ,,Дошкільні заклади освіти'' (уточ. план 45 000 грн, касові видатки – 29314, 95 грн. 

батьківська плата за продукти харчування.  

2.2.Інші джерела власних надходжень касові видатки 7522 грн. 

КФКВ 100203 ,,Благоустрій міста'' благодійні внески (подарунок) гойдалка металічна від ВІОЙЛ «Зерно» в сумі 

6250,00 

КФКВ 250404 „Інші видатки" оприбутковано в ДНЗ будівельні матеріали на суму 1272 грн. 

2.3. Інше використання спеціального фонду касові видатки склали - 2406697,68 грн. 

2.3.1 Бюджет розвитку  

по КФКВ 100202 «Водопровідно-каналізаційне господарство» (уточн. план 43480 грн. , касові видатки 14028 грн. 

(капітальний ремонт зовнішнього каналізаційного колектора по вул. Гагаріна підрядник Заставнівське ЖУТВЗ) 

по КФКВ 150101 „Капітальні видатки" (уточн. план 28551400,00 грн., касові видатки 2 233871,68 грн.  

14000,00 грн. - придбання кованого козирька для ДНЗ №1; 

381680,00 грн. - капітальний ремонт перехрестя вул.Севастопольської, Бажанського, Котовського в місті Заставна 

підрядник ШБУ-60;  

6320,00 грн.- технагляд до капремонту  вул.Севастопольської, Бажанського, Котовського ФОП Шенкович В.В.; 

40747,00 грн. -  капітальний ремонт (заміна вікон ) в ДНЗ№2  підрядник Капіцька Т.А.; 

81306,00 грн. -  капітальний ремонт (заміна вікон ) в ДНЗ№3  підрядник Капіцька Т.А.; 



134529,00 грн. -  капітальний ремонт (заміна вікон ) в ДНЗ№1  підрядник Капіцька Т.А.; 

22200,00 грн. - капітальний ремонт (утеплення фасаду та перекриття) ДНЗ №2 ПП «Явір»; 

13462,00 грн. - капітальний ремонт зовнішньої теплотраси, по вул. Січових Стрільців, підрядник Заставнівське 

ЖЕУТВЗ; 

304528,00 грн - капітальний ремонт перехрестя вул. Грушевського та вул..Івана Франка м. Заставна підрядник, 

ШБУ-60; 

8156,00 грн. - технагляд до капремонту  перехрестя вул. Грушевського та вул.Івана Франка, вул. Грушевського, 

вул. Бажанського( до церкви); 

92528,00 грн. - капітальний ремонт вул. Грушевського м. Заставна підрядник ШБУ-60; 

98408,00 грн. - капітальний ремонт вул. Бажанського( до церкви) м.Заставна, підрядник ШБУ-60; 

95473,00 грн. – капітальний ремонт прибудинкової території по вул..Чорновола,4; 

192336,00 грн.- капітальний ремонт тротуару по вул. Незалежності, підрядний ШБУ-60 

2664,00 грн - за технагляд по об’єкту «Капітальний ремонт тротуару по вул. Незалежності» 

69280,00 грн. - капітальний ремонт (заміна вікон) у ЗОШ №2 підрядник Капіцька Т.А.;  

66812,00 грн. - капітальний ремонт (заміна вікон ) у Заставнівській гімназії підрядник Капіцька Т.А.; 

53590,00 грн. - капітальний ремонт кухні в ДНЗ №3 ФОП Боднарюк В.П.; 

30485,00 грн. - капітальний ремонт коридору в ДНЗ №3 ФОП Боднарюк В.П.; 

135439,00 грн. -  капітальний ремонт вул. Бажанського (до церкви) ШБУ-60; 

112422,00 грн. -  капітальний ремонт тротуару (додаткові роботи) по вул. Незалежності,  ШБУ-60; 

99565,60 грн.- придбання огорожі на стадіон м. Заставна, Заставнівське ЖЕУТВЗ; 

19999,00 грн.- капітальний ремонт пам'ятника жертвам сталінських репресій, Заставнівське ЖЕУТВЗ; 

150 000,00 грн. - система автополиву, Заставнівське ЖЕУТВЗ; 

7942,08 грн. - капремонт пам’ятника «Визволителям», Заставнівське ЖЕУТВЗ; 

по КФКВ 250404 „Інші видатки" (уточн. план 10 000,00 грн., касові видатки 10 000 грн.)  

10 000,00 грн. - придбання пальної машини для ДНЗ №3; 

2.3.2. Дорожній фонд 

Касові видатки склали - 80000грн. 

по КФКВ 170703 „Видатки на проведення робіт, пов'язаних будівництвом, реконструкцією,ремонтом та 

утриманням автомобільних доріг'' 

- 80000,00 поточний ремонт вулиць м. Заставна підрядник ШБУ-60. 

( вул. Гагаріна - 13691, вул.Чорновола - 10542, вул.Галицького ~ 10542, вул. Кіцманської - 18578, 

вул.Незалежності - 26647) 

2.3.3. Екологічний фонд по забрудненню навколишнього середовища 

Касові видатки склали - 34100,00 грн.  

по КФКВ 240602 „Утилізація відходів" 34100,00 кошти використані для придбання паливно-мастильних 

матеріалів для облаштування полігону побутових відходів. 

Касові видатки склали - 34698,00 грн.  

по КФКВ 240601 „Охорона та раціональне використання природних ресурсів" 34698,00 кошти використані для 

придбання паливно-мастильних матеріалів для очищення русла річки Совиці. 

 

III. Стан заборгованості 

Загальний фонд дебіторської заборгованості станом на 01.01.2016 відсутня. 



Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2016 відсутня. 

Кредиторська заборгованість за 2015 рік сплачена повністю. 

По капітальних видатках кредиторська заборгованість відсутня. 

Крім того, повідомляємо, що станом на 01.01.2016 року рахується дебіторська і кредиторська заборгованість, 

яка не відображена в звіті про бюджетну заборгованість , а саме : 

дебіторська заборгованість в сумі 133 795,93 грн. в.т ч.: 

- 11697,44 грн. по орендній платі за майно; 

- 426,88 грн. за опалення  

- 98000,00 грн. за квартиру ПП „ Володимир-Буд 

- 1350,00 грн. за електроенергію  

- 22200 грн. аванс 30% для проведення капітального ремонту (утеплення) ДНЗ№2 

-    121,61 грн. заборгованість ліквідаційних комісій банків. 

кредиторська заборгованість:  

- 3144,69 грн. опалення перед ПП Надпредтеплосервіс. 

Спеціальний фонд 

По доходах заборгованість за 12 місяців 2015 року відсутня. 

Дебіторська заборгованість на 01.01.2016 - відсутня 

Кредиторська заборгованість на 01.01.2016 відсутня. 

 

ІV.ФІНАНСУВАННЯ 

 

4.1. Фінансування дефіциту загального фонду бюджету проводилося за рахунок залишку коштів на 

01.01.2015 р., який становить - 289300грн., а саме для : 

4.1.1.Фінансування проплати послуг по проведенні технічної інвентаризації захисних споруд цивільного 

захисту в сумі 4000 грн. та документації за вишукувані роботи по централізованому водопостачанню м.3аставна - 

33300 грн. 

по КФКВ 250404 „Інші видатки"  

КЕКВ 2240 „ Оплата послуг (крім комунальних) 4000 грн. КЕКВ 2610 „Субсидії та поточні трансферти 

підприємствам (установам,організаціям)" - 33300 грн. 

     4.1.2. проведення благоустрою міста Заставна - 50000 грн, по КФКВ 100203 „Благоустрій міст,сіл,селищ" 

КЕКВ 2210 „Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, у тому числі мякий інвентар та обмундирування" -  

50000 грн. 

   4.1.3. проплати ксероксного паперу для апарату міської ради по КФКВ 010116,, Органи місцевого 

самоврядування" 

КЕКВ 2210 „Предмети,матеріали,обладнання та інвентар, у тому числі мякий інвентар та обмундирування"- 

2000 грн. 

4.2. Фінансування дефіциту спеціального фонду бюджету проводилося за рахунок залишку коштів на 

01.01.2015 р., який становить - 1266100 в тому числі для : 

4.2.1.проведеная капітальних видатків на суму 1117500 грн. за рахунок коштів, які поступили від збору за 

провадження торговельної діяльності, з них:  

- придбання козирька для входу міської ради - 15000 грн., капітальний ремонт адмін будинку міської ради - 

86900 грн,, 



по КФКВ 010116 ,,Органи місцевого самоврядування'' 

КЕКВ 3110 „Придбання обладнання і предметів довгострокового користування" - 15000 грн. 

КЕКВ 3132 „Капітальний ремонт інших обєктів" - 86900 грн. 

- капітальний ремонт зовнішнього каналізаційного колектора по вул. Гагаріна - 20000 грн., для 

капітального ремонту зовнішнього каналізаційного колектора по вул. Чорновола та вул. Бажанського - 19000 

грн., 

по КФКВ 100202 „Водопровідно-каналізаційне господарство" 

КЕКВ З132 „Капітальний ремонт інших обєктів" - 39000грн. - придбання дитячого майданчика 30000 грн., 

придбання козирька для входу ДНЗ №1 - 14000 грн., капітальний ремонт (заміну вікон та дверей ) в ДНЗ №1,2,3 - 

179300 грн., капітального ремонту утеплення фасаду та перекриття ДНЗ №2 - 74300 грн., капітального ремонту 

перехрестя вул. Бажанського, Котовського, Севастопольської— 388000 грн., капітальний ремонт пам'ятника 

репресованим — 20000 грн., капітальний ремонт пам ''ятника воїнам, загиблим у роки Великої Вітчизняної війни 

- 20000 грн., капітальний ремонт стадіону - 250000 грн., 

по КФКВ 150101 „Капітальні вкладення" 

КЕКВ 3110 „Придбання обладнання і предметів довгострокового користування" - 45000 грн. 

КЕКВ 3132 „Капітальний ремонт інших обєктів" - 641600 грн. 

КЕКВ 3210 „Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям" - 290000 грн.) 

4.2.2.Для проведення видатків поточного (ямкового ремонту) доріг м. Заставна за рахунок коштів, які 

поступили від збору за першу реєстрацію транспортного засобу. 

по КФКВ 170703 „Видатки на проведення робіт, пов'язаних із будівництвом, ремонтом та утриманням 

автомобільних доріг" 

КЕКВ 2240 „ Оплата послуг (крім комунальних) - 80000 грн. 

4.2.3.Для проведення поточного ремонту русла річки Совиця за рахунок коштів, які поступили від сплати 

екологічного податку. 

по КФКВ 240601 „Охорона та раціональне використання природних ресурсів" 

КЕКВ 2610 „Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)' - 36000 грн.  

4.2.4. Для проведення поточних витрат на утримання сміттєзвалища в м. Заставна за рахунок коштів, які 

поступили від сплати екологічного податку,  

По КФКВ 240602 „Утилізація відходів"' 

КЕКВ 2610 „Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)" - 32600 грн. 

4.3. Фінансування видаткової частини загального фонду міського бюджету за рахунок перевиконання 

доходної частини по підсумках 1 півріччя 2015 року на суму 123830 грн., а саме для: 

4.3.1. Для проведення поточного (ямкового) ремонту доріг 105000 грн. ( вул, Івана Франка - 40000 грн,; вул. 

Незалежності -25000 грн,; вул. Кіцманська - 10000 грн. вул, Бажанського - 30000 грн,); 

по КФКВ 170703 „Видатки на проведення робіт, пов'язаних із будівництвом, ремонтом та утриманням 

автомобільних доріг" КЕКВ 2240 „ Оплата послуг (крім комунальних) 105000 грн. 

4.3.2. Для виділення матеріальної допомоги жителям Заставни 7000грн, (Малюті В,М,-1000 грн,, Микитею 

В,М, - 1000 грн. Куцяк В.І. -  1000 грн,, Мазепа М,Є, - 1000 грн,, Кулінкович С,В, - 1000 грн,, Слободян В.В. - 

1000 грн„ Семенюк С.С, - 1000 грн, ); 

по КФКВ 090412 «Інші видатки на соціальний захист населення» КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню» 7000 

грн. 



4.3.3. Для проплати судового збору на користь Чернівецького науково- дослідного та проектного інституту 

землеустрою 1830 грн, проплата послуг для виготовлення експертної оцінки та інвентарної справи 5000 грн. 

по КФКВ 250404 „Інші видатки" 

КЕКВ 2240 „ Оплата послуг (крім комунальних) - 5000 грн. КЕКВ 2800 «Інші поточні видатки» 1830 грн. 

4.3.4. Для районного радіомовлення субвенцію 

по КФКВ 250380 «Інші субвенції»  

КЕКВ 2620 «Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів» 60 000грн. 

4.4.Фінансування видаткової частини спеціального фонду міського бюджету за рахунок передачі коштів із 

загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку) по підсумках перевиконання доходної частини 1 

півріччя 2015 року на суму 1449170 грн., в тому числі : 

4.4.1. для проведення капітального ремонту вулиці Грушевського - 94056 грн,; перехрестя вул. Грушевського 

та вул, Івана Франка - 309564 грн.; вулиці Бажанського - 100000 грн,; тротуару по вул. Незалежності - 195000 грн, 

та влаштування тротуарної плитки по вул.. Чорновола, 4 - 97088 грн,; капітальний ремонт ( заміна вікон та 

дверей) ДНЗ №1 - 92325 грн.: капітальний ремонт кухні ДНЗ №3 - 53590 грн,; капітальний ремонт зовнішньої 

теплотраси по вул. Січових Стрільців ДНЗ №3 - 14424 грн,; будівництво водопроводів  м. Заставна - 420000 грн,; 

по КФКВ 150101 „Капітальні вкладення" 

КЕКВ 3122 „Капітальне будівництво (придбання) інших обєктів" 420000 грн. 

        КЕКВ 3132 „Капітальний ремонт інших обєктів" 1024690 грн. 

4.4.2. Капітальний ремонт зовнішнього каналізаційного колектора по вул. Гагаріна ДНЗ №1 – 2225 грн.; 

капітальний ремонт зовнішнього каналізаційного колектора по вул. Чорновола-Бажанського в м. Заставна - 2255 

грн, 

по КФКВ 100202 „Водопровідно-каналізаційне господарство'' 

КНКВ 3132 „Капітальний ремонт інших обєктів" 4480грн. 

Залишки коштів на котловому рахунку 

По загальному фонду станом на 01.01.2016 року складають 1 8060364,33 грн.  

По спеціальних котлових рахунках 351 129,94 грн. в т.ч. 

Бюджет розвитку -                      303 317, 36 грн.; , 

Дорожній фонд -        9,17 грн.; 

Охорона навколишнього середовища                     0,39 грн.; 

Цільовий фонд                     15407,97 грн.; 

Інші кошти                    32395,05 грн. 

По спеціальному батьківська плата -                        78700,29 грн. 

 

 

V. ДЕПОЗИТИ 

Операції по розміщенню тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів загального та спеціального фондів 

протягом 12 місяців 2015 року не проводилися. 

 

 

VІ.КРЕДИТУВАННЯ 

Протягом 12 місяців 2015 року Заставнівською міською радою операції по довгостроковому кредитуванні не 

проводилися. 



VІІ. МІЖ БЮДЖЕТНІ ТРАНСФЕРТИ 

За 12 місяців 2015 року в міський бюджет поступило міжбюджетних трансфертів до загального фонду на 

суму 741873,00 грн., в т.ч. одержано субвенція з районного бюджету на утримання дошкільних навчальних 

закладів в 1 кварталі в сумі 741873,00 грн. 

 

VІІІ. Позики на покриття тимчасових касових розривів 

Протягом 12 місяців 2015 року з єдиного казначейського рахунку позики на покриття тимчасових касових 

розривів, що виникають під час виконання загального фонду, в органах Державної казначейської служби України 

в Чернівецькій області не отримувалися. | 

Середньострокові позички в органах державної казначейської служби України в Чернівецькій області 

протягом 12 місяців 2015 року не отримувалися. 

 

IX. ІНША ІНФОРМАЦІЯ 

Згідно звіту про результати фінансової діяльності  (форма №2д, №2м) (додаток 2) рядка 060 «Інші видатки» 

становлять 17 738,82 – передача утримання та фінансування дошкільних закладів освіти з міського на районний 

бюджет. 

Штат Заставнівської міської ради нараховує 10 чоловік. 

 

 

 

 

 

 

 


