
Д О П О В І Д Ь 

до звіту про виконання бюджету  

м. Подільська  за 1 півріччя 2016  року. 
 

Кількість бюджетів – 1, міський. 

Бюджет м.Подільська на 2016 рік затверджений рішенням Подільської міської ради від  

23.12.2015 року № 8-VІІ в обсязі 229237850,00  грн. 

Уточнений обсяг бюджету міста Подільська по доходах складає 253951560,89 грн., у тому 

числі: 

 Загальний фонд  - 238479832,89 грн., 

 Спеціальний фонд – 15471728,00 грн., з них бюджет розвитку – 8266278,00 грн.  

Бюджет м.Подільська за 1 півріччя 2016 року за доходами виконано у сумі  128983606,09 грн.. 

або  101,1 %   до плану,  у тому числі: 

       -     загальний фонд –     125530189,26 грн. –  102,4 % , 

-  спецфонд           –     3453416,83   грн.  –  70,0 %. 

До загального фонду бюджету  м. Подільська за 1 півріччя 2016 року надійшло 125530189,26 

грн. або  102,4 %  до плану 1 півріччя 2016 року, без урахування трансфертів за 1 півріччя 2016 

року надійшло 45647055,55 грн. або  118,6  %    до плану на січень-червень 2016 року.  

Надходження до бюджету розвитку склали 780121,00 грн, або 101,8 % до плану на січень-

червень 2016 року. 

За звітний період до загального фонду бюджету м.Подільська надійшло міжбюджетних 

трансфертів з державного бюджету місцевим бюджетам у вигляді субвенцій у сумі 79883133,71 

грн., у тому числі освітня субвенція – 18046200,0 грн., медична субвенція – 12884700,0 грн.; з 

обласного бюджету субвенція на утримання гуртожитку 208800,0 грн. та з Подільського району 

медична субвенція у сумі 780000 грн. 

 

ДОХОДИ. 

 

Доходну частину бюджету по загальному фонду (крім субвенцій) наповнюють 14 джерел 

надходжень, з яких найбільша питома вага належить податку з доходів фізичних осіб (57,3%), 

платі за землю (23,5%), акцизний податок (9,5%), єдиний податок (6%).  

За січень-червень 2016року надходження загального фонду становить 45647,1тис.грн. при 

плані 38490,3тис.грн., перевиконано на 7156,8 тис.грн. (118,6%). 

Структура доходів загального фонду бюджету м.Подільськ за січень-червень 

2016р.

Податок з доходів 

фіз.осіб 26139,9т.грн. 

57,3%

податок на майно; 

11017,2т.грн. 24,1%

Акцизний податок 

4325,6т.грн. 9,5%

Податок на прибуток  

134,7т.грн. 0,3%

єдиний податок; 

2748,0т.грн. 6%

кошти від реалізації 

безхозяйного майна; 

14,9т.грн. 0,03%

Інші податки і збори ; 

68,6т.грн. 0,15%

Частина чистого 

прибутку (доходу) 

комунальних унітарних 

підприємств 11,6т.грн. 

0,03%

Плата за надання інших 

адміністративних 

послуг 615,9т.грн. 1,3%
оренда комунального 

майна 159,8т.грн. 0,4%

Держмито 411,0т.грн. 

0,9%

 



КБКД 11010000 Податок з доходів фізичних осіб 

Перерахування до бюджету податку з доходів фізичних осіб за принципом територіального 

розташування підприємств, установ і організацій усіх форм власності, фізичних осіб - суб'єктів 

підприємницької діяльності здійснюється відповідно до статей 65 і 66 Бюджетного кодексу.  

  За січень-червень 2016року надходження податку з доходів фізичних осіб склало 

26139,9тис.грн., при плані 23704,5 тис.грн., що становить 110,3%. У порівнянні з аналогічним 

періодом 2015року надходження податку з доходів фізичних осіб збільшено на 8093,7тис.грн., що 

складає 144,9%.  

16224,8 18046,1 23704,5

26139,9

план 6міс.

2015р.

факт 6міс.

2015р.

план 6міс.

2016р.

факт 6міс.

2016р.

стан виконання надходжень по ПДФО за січень-червень 2016року до відповідного 

періоду 2015року

виконання 111,2% 

(+1821,3т.грн.)

виконання 110,3% 

(+2435,4т.грн.)

 
 КБКД 11020200  Податок на прибуток підприємств  

комунальної власності 

Податок на прибуток підприємств комунальної власності – за січень-червень  2016року 

надійшло 134,6 тис.грн., при плані 102,0тис.грн., перевиконано на 32,6тис.грн., тобто 132%. До 

відповідного періоду 2015року збільшення на 156,2% або 48,5тис.грн. За рахунок збільшення 

прибутку КВЕП «Котовськтеплокомуненрго». 
 тис.грн. 

№ 

з/п 

Назва Факт 6міс. 

2015р. 

Факт 6 міс. 

2016р. 

Відхилення 

1 КВЕП «Котовськтеплокомуненерго» 5,93435 113,9696 108,03525 

2 КО «Компанія «Горсвет» 14,812 - -14,812 

3 Телекомпанія КЕТ 0,439 0,018 -0,421 

4 КП "Архітектурно-планувальне бюро" 1,593 - -1,593 

5 КП "ІНВЕНТАРИЗАТОР"  4,672 1,929 -2,743 

6 КП "Котовський міський ринок" 10,421 9,9666 -0,4544 

7 КО"ККУЖФКМ" 34,794 - -34,794 

8 Редакція газет «Котовські вісті» 13,5174 8,766 -4,7514 

 Всього: 86,18275 134,6492 48,46645 

 
КБКД 14040000 Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної 

торгівлі підакцизних товарів 

Акцизний податок за січень-червень 2016 року надійшло 4325,6тис.грн., при плані 

3600,0тис.грн., перевиконання на 725,6тис.грн. (120%). До відповідного періоду 2015року 

збільшення на 152,7% або 1493,8тис.грн. 

КБКД 18000000 Місцеві податки та збори 

По місцевим податкам і зборам затверджені доходи на січень-червень 2016року у сумі 

10016,3тис.грн.,  отримано 13763,5тис.грн., перевиконано на 3747,2тис.грн., тобто 137,4%., в тому 

числі: 

- податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки – надходження за 6 міс.2016р. 

склали 287,6 тис.грн., при плані 227,9тис.грн., перевиконано на 59,7тис.грн. (126,2%).  



- плата за землю – надходження за 6міс. 2016р. склали 10729,6тис.грн., при плані 

7379,0тис.грн., перевиконання на 3350,6тис.грн. (145,4%). До відповідного періоду 2015року 

збільшення на 199,4% або 5347,5тис.грн. 

Надходження плати за землю формується з: 

● Орендної плати –5449,8 тис.грн. (план 4260,0тис.грн.), що становить 50,8% від плати за 

землю,  виконання склало 128% (+1189,8тис.грн.), до відповідного періоду 2015 року темп росту 

150,8%, (+1836,8тис. грн.). 

● Земельного податку – 5279,8 тис.грн. (план 3119,0тис.грн.), що становить 49,2% від плати 

за землю,  виконання 169,3% (+2160,8 тис.грн.), до відповідного періоду 2015 р. темп росту 298,5% 

(+3510,8 тис. грн.) 

 

     - Туристичний збір - надходження туристичного збору за 6міс. 2016року становить 1,07 

тис.грн., при плані 1,0тис.грн., перевиконано на 0,1тис.грн. (107,3%). 

- Єдиний податок - за 6 міс.2016року надійшло 2748,0тис.грн., при плані 2408,4тис.грн., 

перевиконано на 339,6тис.грн., (114,1%). До відповідного періоду 2015року збільшення на 

280,6тис.грн. (111,4%). 
 

КБКД 2101030 Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств, 

що вилучається до бюджету 

За 6міс. 2016року надійшло 11,6тис.грн., при плані 19,7тис.грн., недовиконання склало 

8,1тис.грн. (58,7%). Поточний борг. 

КБКД 21081100 Адміністративні штрафи та інші санкції   

Адміністративні штрафи та інші санкції  при плані 3,7тис.грн., надійшло 6,9 тис.грн., що 

складає 186,7% (+3,2тис.грн.) в порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження 

збільшені на 3,1тис.грн., за рахунок збільшення штрафних санкцій адміністративною комісією 

виконавчого комітету Котовської міської ради. 

КБКД 22012500 Плата за надання інших адміністративних послуг 

За 6 міс. 2016року надійшло 615,9тис.грн., при плані 465,0тис.грн., перевиконання склало 

150,9тис.грн. (132,5%). До відповідного періоду 2015року збільшення на 138,6тис.грн. (129%). 

КБКД 22080401 Плата за оренду цілісних майнових комплексів 

По платі за оренду цілісних майнових комплексів - за 6 міс. 2016 року надійшло 159,8тис.грн., 

при плані 127,0тис.грн., перевиконано на 32,8тис.грн., або 125,8%. 

КБКД 22090000 Держмито 

Держмито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів (спадщина та 

купівля-продаж), та сплата що пов’язана з видачею та оформленням закордонних паспортів 

громадян України, при плані 429,6тис.грн, надійшло 411,0тис.грн., недовиконання складає 

18,6тис.грн. (95,7%). До відповідного періоду 2015року зменшення на 36,3тис.грн. (91,9%). 

КБКД 24060300 Інші надходження 

За 6міс. 2016 року надійшло 8,7 тис.грн., при плані 7,5тис.грн., перевиконано на 1,2тис.грн., 

або 116,1%. До відповідного періоду 2015року збільшення на 0,5тис.грн. (1,1%). 

 КБКД 31010200 Надходження коштів від реалізації безхазяйного майна 

Від реалізації безхазяйного майна за 6міс. 2016 року надійшло 14,9 тис.грн., при плані 

15,0тис.грн., недовиконано на 0,1тис.грн. (99,3%). Поточний борг. 

Спеціальний фонд міського бюджету 

Всього до спеціального фонду міського бюджету (без трансфертів) за 6міс. 2016року 

надійшло 3453,4тис.грн., план 4936,7тис.грн., виконання склало 70% (-1483,3тис.грн.) із них: 

 власних надходжень бюджетних установ – 2599,9тис.грн., що становить до плану 100%; 

 надходжень до цільових фондів, утворених місцевими органами влади –25,6тис.грн., що 

становить до плану 111,4% або (+2,6тис.грн.); 

 екологічний податок – 43,5тис.грн., виконання плану 92,2% (-3,7тис.грн.); 

 кошти пайової участі у розвитку інфраструктури м.Котовськ – 713,4тис.грн., виконання 

101,9% (+13,4тис.грн.); 

 кошти від відчуження майна, що перебуває в комунальній власності – 66,7тис.грн., 

виконання плану 100%. 



 

У порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження до спеціального фонду 

міського бюджету зменшились на 1770,6тис.грн. (66,1%), за рахунок зменшення надходжень 

по власним коштам бюджетних установ.  

 

Видатки. 

Уточнений обсяг бюджету міста Подільська по видатках складає 254379944,97 грн., у тому 

числі: 

 Загальний фонд  - 233056968,97 грн 

 Спеціальний фонд – 21322976,00 грн., з них бюджет розвитку – 14103536,0  грн. 

Джерело покриття дефіциту бюджету по загальному фонду – залишок вільних коштів на 

початок року у сумі 115706,25 грн. по медичній субвенції, 23024,83 грн. по освітній субвенції, 

249600 грн по освітній субвенції з облбюджету, 41283,00 грн. – по загальному фонду, всього 

429614,08 грн.. 

Джерело покриття дефіциту бюджету по спеціальному фонду –передача коштів із загального 

фонду до бюджету розвитку спеціального фонду – 5852478,00 грн. 

За 1 півріччя 2016 року виконано видатків у сумі 125037017,74 грн. при річному уточненому 

плані 254379944,97 грн. тобто річний план виконано на 26,1 %   у тому числі: 

    загальний фонд –     120430703,19 грн. – 26,8  %      

     спецфонд           –      4606314,55 грн.  – 12,3 %. 

   

  Касові видатки загального фонду склали– 120430703,19 грн., або – 90,8 % виконання до 

плану на січень-червень 2016 року, які направлено на : 

    - заробітну плату з нарахуваннями – 45552,5 тис. грн., або – 37,8 % 

  - на соціальний захист населення – 49578,0 тис. грн., або – 41,2 %  

   - на харчування та медикаменти – 2396,6 тис. грн., або – 2,0 % 

   - енергоносії – 8146,1 тис. грн., або – 6,8 % 

   - на поточне утримання міста – 6844,9 тис. грн., або – 5,7 %  

   - на поточний ремонт доріг – 3912,9 тис.грн., або – 3,2 % 

   - на господарчі потреби бюджетних установ – 3999,7 тис.грн, або– 3,3 

Структура видатків загального фонду бюджету м. Подільська за 1 півріччя 2016 року
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На захищені статті за звітний період спрямовано 108586,3 тис.грн., що на 26071,2 тис.грн., або 

на 31,6 % більше у порівнянні з відповідним періодом минулого року. 

Питома вага захищених видатків в загальному їх обсязі складає 90,1 %. 

 

Видатки  по загальному фонду по галузям за січень-червень 2016 року становлять на освіту 

– 35357,2 тис. грн., або 54,5 відсотків від затверджених призначень на рік; охорону здоров’я  - 



13618,0 тис. грн. – 48,1 відсотків  від затверджених призначень на рік; культуру та мистецтво – 

3709,0 тис. грн., або 59,8 відсотків від затверджених призначень за рік, фізичну культуру і спорт –

1192,5 тис.грн., або 49,4 відсотків  від затверджених призначень на рік; державне управління – 

5580,3 тис. грн., або 54,4 відсотків  від затверджених призначень за рік; житлово-комунальному 

господарству – 6844,9 тис.грн., або 61,0 відсоток  від затверджених призначень на рік; соціальний 

захист та соціальне забезпечення  49640,5 тис. грн., або 47,6 відсотків  від затверджених 

призначень на рік; дорожнє господарство – 3912,9 тис. грн., або 97,8 відсотків  від затверджених 

призначень на рік; телебачення – 422,7 тис. грн., або 40,1 відсотків  від затверджених призначень 

на рік. 
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Заборгованость по заробітній платі працівникам бюджених установ, що фінансуються з 

міського бюджету, станом на 1.07.2016 року  відсутня.  

 

       Із спеціального фонду видатки складають– 4606,3 тис. грн., або – 45,9 % виконання до 

плану на січень-червень 2016 року,. 

За 1 півріччя 2016 року передано із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального 

фонду)   2155,613 тис. грн. 

 

 

Структура видатків загального фонду бюджету м. Подільська за 1 півріччя 2016 року
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Видатки на заробітну плату з нарахуваннями розраховувались в умовах дії ІІІ етапу 

оплати праці на основі Єдиної тарифної сітки виходячи з:  

      - розміру посадового окладу працівника І тарифного розряду ЄТС з 1 січня 2016 року - 

1113 грн., з 1 травня 2016 року – 1185 грн. 

       - мінімальної заробітної плати з з 1 січня 2016 року - 1378 грн., з 1 травня 2016 року – 1450 

грн., з 1 грудня 2016 року – 1550 грн. на місяць. 

     При цьому враховано видатки на встановлення посадових окладів працівникам, у яких вони 

менші за мінімальну заробітну плату, на рівні мінімальної заробітної плати з забезпеченням 

міжкваліфікаційних (міжпосадових) співвідношень в оплаті праці; на індексацію заробітної плати 

працівників відповідно до законодавства; кошти для виплати допомоги на оздоровлення медичним 

і фармацевтичним працівникам у розмірі посадового окладу під час надання основної щорічної 

відпустки відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11.05.2011 № 524 "Питання 

оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери". 

Заборгованость по заробітній платі працівникам бюджених установ, що фінансуються з 

міського бюджету, станом на 1.07.2016 року  відсутня.  

Розмір оборотної касової готівки на 2016 рік затверджено у сумі 12,5 тис.грн.   

 

КТКВ 010000 – Державне управління 

Загальна сума видатків по загальному фонду складає 5580344,96 грн., питома вага – 4,6 %.   

 

КТКВ 070000 – Освіта 

Питома вага видатків на освіту в сумі видатків загального фонду склала 29,4 % (35357180,18 

грн.).  

В тому числі за рахунок освітньої субвенції – поточні видатки 17789731,50 грн. Залишок 

невикористаної субвенції станом на 01.07.2016 року – 279493,33 грн. поточні видатки, 96900,0 грн. 

– капітальні видатки. 

В галузі «Освіта» враховано утримання Котовського професійно-технічного ліцею, яке було 

визначено ст..27 Закону України «Про Державний бюджет України на 2016 рік» та ст..89 

Бюджетного Кодексу України. Заплановані видатки на 1 півріччя 2016 року у сумі 2745,2 тис.грн., 

у т.ч. на заробітну плату з нарахуваннями працівників ПТУ – 1391,8 тис.грн., на оплату 

енергоносіїв – 101,3 тис.грн., продукти харчування – 390,0 тис.грн., стипендії, допомоги – 858,6 

тис.грн. Проведені видатки на суму 2745,2 тис.грн., у т.ч. на заробітну плату з нарахуваннями 

працівників ПТУ – 1391,8 тис.грн., на оплату енергоносіїв – 101,3 тис.грн., продукти харчування – 

390,0 тис.грн., стипендії, допомоги – 858,6 тис.грн. 

За рахунок міського бюджету проводилось харчування дітей 1-4 класів, 350 дітей з 

малозабезпечених сімей в школах міста, дітей-сиріт і дітей під опікою в дитячих дошкільних 

закладах, та оздоровлення дітей у літній період, згідно з рішеннями МВК.  

 

080000 «Охорона здоров’я» 

Питома вага видатків на охорону здоров’я   в сумі видатків загального фонду склала   11,3 % ( 

13618018,0 грн.) за рахунок медичної субвенції. Залишок невикористаної субвенції – 28925,88 грн. 

По КТКВ 080101 КЕКВ 2710 проводилася виплата пільгових пенсій у сумі 113032,72 грн. 

 
090000 “Соціальний захист та соціальне забезпечення” 

 

По КТКВ 090700 за рахунок субвенції з обласного бюджету утримується  міський соціальний 

гуртожиток. Посадові оклади працівникам встановлені згідно Наказу Міністерства України у 

справах молоді та спорту від 15.03.2006 р. № 794 «Про впорядкування умов оплати праці 

працівників притулків для неповнолітніх служб у справах неповнолітніх, центрів соціально-

психологічної допомоги, соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними 



обмеженнями, соціальних гуртожитків, соціальних центрів матері та дитини».  За 1 півріччя 2016 

року видатки склали у сумі 205125,48 грн. Залишок невикористаної субвенції – 3674,52 грн. 

КТКВ – 091204  утримання територіального центру соціального обслуговування пенсіонерів 

та одиноких непрацездатних громадян, який здійснює харчування та побутове обслуговування за 

рахунок міського бюджету.    

КТКВ 091209 – фінансова підтримка Котовської міської організації ветеранів України. 

У видаткову частину КТКВ - 091101 враховано утримання міського центру соціальних слуб 

для сім”ї, дітей та молоді 

За рахунок КТКВ – 091106 «Інші видатки» утримується міський центр соціально-

психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями.  

 

110000 “ Культура  та  мистецтво ” 

По установах культури  : КТКВ 110201 “Бібліотеки”, КТКВ 110202 “Музеї” КТКВ  110204 

“Будинки культури”  штатна чисельність в межах плану . 

По КТКВ 110205 – утримується Школа естетичного виховання – музична школа.  

По КТКВ 110502 «Інші заклади і заходи» проводилися  культурно-мистецькі акції з метою 

популярізації національної культури, національних звичаїв та обрядів, збагачення духовного 

життя мешканців міста шляхом проведення мистецьких заходів на загальну суму 1199151,02 грн., 

у тому числі зарплата з нарахуваннями залучених спеціалістів – 312271,86 грн. 

 

130000 “ Фізична культура та спорт ” 

По КТКВ 130107 фінансувалися 2 ДЮСШ, у тому числі передана з 2015 року на фінансування 

з місцевого бюджету м. Подільська ДЮСШ «Локомотив» Одеської обласної організації ФСТ 

«Україна».  

По КФКВ 130115 фінансується міський центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх». 

Видатки по 130000  - 1192514,86 грн., питома вага в загальних видатках – 1,0 %. 

 

250102 «Резервний фонд» 

Резервний фонд був сформований у 2016 році в сумі 100,0 тис.грн. Видатки не проводилися. 

 

Міжбюджетні трансферти. 

 

За 1 півріччя 2016 року з державного бюджету надійшли міжбюджетні трансферти: 

на виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства, дітям- 

інвалідам та тимчасової державної  допомоги дітям у сумі  26076546,27 грн.; 

на утримання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках 

 сімейного типу та прийомних сім’ях у сумі 395039,53 грн.; 

 - на надання передбачених чинним законодавством пільг   та житлових субсидій населенню  

на оплату електроенергії, природного газу, тепло,- водопостачання, водовідведення, квартирної 

 плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот у сумі 21471211,14 грн.; 

- на надання передбачених чинним законодавством пільг житлових субсидій населенню на   

придбання   твердого палива – 20636,77 грн., 

твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу у сумі  20636,77 грн.; Освітня субвенція – 18046200,00 грн.,  

Медична субвенція – 12884700,0 грн.,  

Медична субвенція (передача з Котовського району) – 780000,0 грн.,  

З обласного бюджету на утримання гуртожитку – 208800,0 грн. 

 

 

Стан  дебіторської і кредиторської заборгованості  по загальному і спеціальному фондам  бюджету 

м. Котовська на 01.07. 2016р. 



 

Кредиторська заборгованість  по загальному фонду складає 17967606,82 грн .:  

1).Управління культури (КФК110204)-81229,85грн.  

КЕКВ2240 (ПП «Єврострой» пточний ремонт). 

2).УСЗН –17886376,97грн. 

КЕКВ2240-1496,95грн.(КФК 09412-708,00грн.; КФК090413-68,74грн.; КФК091300-718,49грн. 

;КФК091205-1,72грн.-послуги ЦПЗ №7 за послуги по перерахуванню коштів дитячих виплат та 

матеріальної допомоги). 

КЕКВ2730-17782483,30грн.(пільги і субсидії: ЖКП-17228624,35грн.; тв.пал.-238783,50грн.; дитячі 

виплати-315075,45грн.). 

КЕКВ2610-102396,72грн. ((прострочена) пільговий проїзд залізничним транспортом) 

 

Дебіторська заборгованість по загальному фонду складає 1426,92 грн.   

1).Центр надання адміністративних послуг (КФК010116)-916,92грн. КЕКВ2210 (ЦПЗ №7 

передплата  періодичних виданнь на 2016р.). 

2).Котовська міська лікарня (КФК080101)-510,00грн. КЕКВ2240 (участь в тендерних закупівлях 

«Держзакупівлі»).  

Дебіторська заборгованість по спеціальному фонду за доходами складає 55171,02 грн. 

1).Міський відділ освіти (КФК070101)–15735,02грн. (батьківська плата в дошкільних дитячих 

закладах за червень 2016р. Заборгованість виникла тому, що оплата за відвідування дитячих 

дошкільних навчальних закладів здійснюється в поточному місяці за попередній місяць). 

2).КО «Котовськ-благоустрій» (КФК100203)-36917,00грн. (фізичні особи за вивіз ТВП). 

3).КО «Горсвет» (КФК100203)-2519,00грн. (ПРАТ «Київстар»-1152,00грн.; АТБ «Маркет»-

1351,00грн.; ФОП Лашков-16,00грн.-оренда спільних підвісів).  

 

Кредиторська заборгованість за доходами по спеціальному фонду  складає 981,00 грн.: 

1).КО «Горсвет» (КФК100203)(ФОП Іванілова-16,00грн.; ФОП Кіртока-965,00грн.- оренда 

спільних підвісів).  

 

Дебіторська заборгованість по спеціальному фонду за видатками складає 275166,19 грн.  

1).КО «Котовськ-благоустрій» (КФК 100203)-1289,00грн. КЕКВ2210 (ЦПЗ №7 передплата  

періодичних виданнь на 2016р.). 

2).УКГБ (КФК150101)-273876,29грн.  

КЕКВ3132 (ФОП Яровенко-44496,90грн. (авансовий внесок для придбання матеріалів на 

капремонт ліфтів); ПМП «Курінь»-75302,70грн.(авансовий внесок для придбання матеріалів на 

капремонт будівлі); ПП «Євростиль»-63001,42грн. (авансовий внесок на капремонт будівель); ПП 

«Городок-КВП»-91075,27грн. (авансовий внесок на капремонт будівлі)). 

 

Кредиторська заборгованість за видатками по спеціальному фонду  складає 300,00 грн.: 

1).Котовська міська лікарня (КФК080101) КЕКВ2240 («УДСУ» охорона).  

 

Заборгованість бюджетних установ станом на 01.07.2016р.,в порівнянні з 01.01.2016 р. : 

1.Дебіторська заборгованість: 

- загальний фонд – збільшилась на 510,00 грн. (за видатками) 

- спеціальний фонд –  зменшилась на 111055,12 грн.(за доходами) 

- спеціальний фонд – збільшилась на 270103,97 грн. (за видатками) 

2.Кредиторська заборгованість: 

- загальний фонд - збільшилась на 9111272,54 грн. (за видатками) 

- спеціальний фонд – зменшилась на 46099,84 грн. (за доходами) 

- спеціальний фонд – збільшилась на 300,00 грн. (за видатками) 

 

 

 

Заступник міського голови – 



Начальник фінансового управління                                            О.В.Музичук 

Подільської міської ради 


