
Звіт 

виконавчого комітету 
Щасливцевської  сільської  ради  за І  півріччя 2018 року. 

      За підсумками роботи  за І  півріччя  2018  року   план  доходів загального фонду бюджету  виконкому 

Щасливцевської  сільської    ради  виконано  на   152,8%   при     уточненому  плані  4755,8  тис. грн.   фактично  

надійшло  7264,5  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      0150                         
            (грн.) 

                                                                                                  Уточнений план          Касові видатки 

2111 – Заробітна плата                                                 1210520                  1093335 

2120 – Нарахування на заробітну плату                                       262530                   245096 

2210 – Предмети, матеріали, обладнання та інвентар                150000                   149383 

2240 –Оплата послуг (крім  комунальних)                                   45000                    39010  

2250 – Видатки на відрядження                                                     23000                    18767 

2273 – Оплата електроенергії                                                         62400                    18079  

2282  - Окремі заходи по реалізації державних програм          5000                          - 

2800 – Інші поточні видатки                                                           12500                     2704 

ВСЬОГО                                                                                          1770950                1566374 

Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці          3191 
2730 – Інші поточні трансферти населенню                               22500                      22450        (54 чол)  

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення      3242 

2730 – Інші поточні трансферти населенню                              142000                      118500       (67 чол) 

Забезпечення  діяльності  бібліотек   4030 

2111 – Заробітна плата                                                                     23300                       20574 

2120 – Нарахування на заробітну плату                                         5530                         4915  

2210 – Предмети, матеріали, обладнання  та інвентар                  3500                         3157 

2240 - Оплата послуг (крім  комунальних)                                     140                              - 

ВСЬОГО                                                                                            32470                      28646 

Забезпечення діяльності  палаців і будинків  культури, клубів, центрів дозвілля та інших 

клубних закладів  4060 

2111 – Заробітна плата                                                                     261000                 251543  

2120 – Нарахування на заробітну плату                                         71340                   69104 

2210 – Придбання предметів постачання і матеріалів                  174000                 169621 

2240 – Оплата послуг (крім  комунальних)                                    56600                   36222  

2250 – Видатки на відрядження                                                       15200                   5947  

2273 – Оплата електроенергії                                                           11700                  11700  

2274 – Оплата природного газу                                                       184830                 89185 

ВСЬОГО                                                                                           774670                 633322 

Інші заходи в галузі культури і мистецтва   4082 

2210 – Придбання предметів постачання і матеріалів                  90000                 58534 

2240 – Оплата послуг (крім  комунальних)                                    75000                23406 

ВСЬОГО                                                                                           165000               81940 

Забезпечення  діяльності місцевих центрів фізичного здоров’я  населення «Спорт для всіх» та проведення 

фізкультурно-масових заходів серед  населення регіону  5061 

2111 – Заробітна плата                                                                     93000                 91650 

2120 – Нарахування на заробітну плату                                         22000                 20580 

2210 – Придбання предметів постачання і матеріалів                  118000               93403 

2240 – Оплата послуг (крім  комунальних)                                   140000               136241 

2250 – Видатки на відрядження                                                      2000                      - 

ВСЬОГО                                                                                           375000               341874 

Забезпечення  діяльності  водопровідно-каналізаційного господарства     6013 

2610  – Субсідії та поточні трансферти підприємствам               200000                  200000 

Організація благоустрою населених пунктів     6030 

2111 – Заробітна плата                                                                   94000                    51461  

2120 – Нарахування на заробітну плату                                       21960                    11321 

2210 – Предмети, матеріали, обладнання  та інвентар               83000                    80073 

2240- Оплата послуг ( крім комунальних)                                   435000                  394688 

2273 – Оплата електроенергії                                                       295000                   137115  

2800 – Інші видатки                                                                       17000                    11024  

ВСЬОГО                                                                                         945960                 685682 

 

Утримання об’єктів соціальної сфери підприємств, що передаються до комунальної власності   6060 

2610 – Субсідії та поточні трансферти підприємствам                118970                59482 



Відшкодування різниці між розміром ціни(тарифу) на житлово-комунальні послуги, що затверджувалися 

або погоджувалися рішенням місцевого органу виконавчої влади та органу місцевого самоврядування, 

та розміром економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво  6071 

2610  – Субсідії та поточні трансферти підприємствам                 350000                  175000 

Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства  6090 

2240- Оплата послуг ( крім комунальних)                                    45000                       14464 

2282 – Окремі заходи по реалізації державних програм             190000            56944 

ВСЬОГО                                                                                          235000                     71408 

Утримання та розвиток автомобільних  доріг  та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого 

бюджету 7461 
2240- Оплата послуг ( крім комунальних)                                   760000                     303215 

Реалізація програм і заходів в галузі туризму і курортів  7622 

2210 - Предмети, матеріали, обладнання  та інвентар                   40000                  39591 

2240 – Оплата послуг (крім  комунальних)                                     53000                  40404 

ВСЬОГО                                                                                             93000                  79995 

Заходи з організації рятування на водах   8120 

2282 – Окремі заходи по реалізації державних програм              155000          136701 

Забезпечення діяльності місцевої  пожежної  охорони  8130 

2111 – Заробітна плата                                                                     74510                       59297  

2120 – Нарахування на заробітну плату                                         15070                       13045 

2210 – Придбання предметів постачання і матеріалів                  221600                     29853 

2240 – Оплата послуг (крім  комунальних)                                    4300  - 

2273 – Оплата електроенергії                                                          1800                   - 

2274 – Оплата природного газу                                                      10000                    - 

ВСЬОГО                                                                                           327280                    102195 

Інші заходи громадського порядку та безпеки       8230 

2111 – Заробітна плата                                                                       36000                  36000 

2120 – Нарахування на заробітну плату                                           7920                    7920  

2210 - Предмети, матеріали, обладнання  та інвентар                    20280                  17957 

ВСЬОГО                                                                                             64200                  61877 

Інші  субвенції  з  місцевого  бюджету     9770 
2620 — Поточні  трансферти  органам  державного  

              управління інших рівнів                                                    137000                      137000 

3220 – Капітальні трансферти органам державного  

             управління інших рівнів           10000                        10000 

ВСЬОГО                                                                                           147000                     147000 
 

РАЗОМ   ЗАГАЛЬНИЙ   ФОНД                                                 6679000                  4815661 

 

 

 СПЕЦІАЛЬНИЙ РАХУНОК:    

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, 

районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад      0150                         
                                                                                                  Уточнений план          Касові видатки 

3110 –придбання обладнання і предметів  

довгострокового користування                                 82430                                82430 

3132 – капітальний ремонт інших об’єктів                              189570                              189570 

ВСЬОГО                                                                                     272000                              272000   

 

Забезпечення діяльності  палаців і будинків  культури, клубів, центрів дозвілля та інших 

клубних закладів  4060 

3110 –придбання обладнання і предметів  

довгострокового користування                                15900                                     -  

3132 – капітальний ремонт інших об’єктів     486500         - 

ВСЬОГО                                                                                    502400 

Забезпечення  діяльності місцевих центрів фізичного здоров’я  населення «Спорт для всіх» та проведення 

фізкультурно-масових заходів серед  населення регіону  5061 

3110 –придбання обладнання і предметів  

довгострокового користування                                 20000                                12400 

 

Організація благоустрою населених пунктів     6030 

3110 –придбання обладнання і предметів  

довгострокового користування                                 70200                                70200 

3132 – капітальний ремонт інших об’єктів    430000   64678 

ВСЬОГО                                                                                    500200                              134878  

 



Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства     6090 

3131 –капітальний ремонт житлового фонду                          380000                                369035  

  

Здійснення заходів із землеустрою 7130 
2281 — дослідження і розробки, реалізація державних  

(регіональних) програм       2500                      - 

 

Будівництво об»єктів житлово-комунального господарства  7310 

3122 – Капітальне будівництво інших об’єктів                        33685                                  10106 

3210 — капітальні трансферти  підприємствам                       1091776                              916900 

ВСЬОГО                                                                                      1125461                             927006  

 

Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)  7350 

2281 – дослідження і розробки, окремі заходи розвитку 

по реалізації державних (регіональних)програм                  398000        195083       

 

Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій  7370 

2281 – дослідження і розробки, окремі заходи розвитку 

по реалізації державних (регіональних)програм                 40175                        40175  

 

Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї   7650 

2281 – дослідження і розробки, окремі заходи розвитку 

по реалізації державних (регіональних)програм                  5600              - 

 

Підготовка земельних ділянок   несільськогосподарського призначення для продажу на земельних торгах 

та проведення таких торгів    7660 
2281 — дослідження і розробки, реалізація державних  

(регіональних) програм        5600                         3200 

Внески  до статутного капіталу суб’єктів господарювання   7670 
3210 — капітальні трансферти  підприємствам     2089000                                  1685000 

Забезпечення діяльності місцевої  пожежної  охорони  8130 

3110 –придбання обладнання і предметів  

довгострокового користування                                                 25000                              - 

Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів  8340 

2240 - Оплата послуг (крім  комунальних)                                 5800                                           - 

 

Всього спеціальний рахунок          5371736        3638777 

 

0150   КЕКВ  3110 -82430, з них - 75150- комп‖ютерна  техніка,  7280 – брошурувально-палітурний верстат для 

прошивки документів; 

          КЕКВ  3132 — 189570 -  капітальний ремонт  козирків  в  адмінбудівлі;  

5061  КЕКВ  3110 – 12400 – лавка для жима. 

6030  КЕКВ  3110 – 70200 – спортивний комплекс «Супермен» - 2 шт 

          КЕКВ  3132 – 64678 – авансовий платіж для придбання матеріалів  на виконання робіт з капітального 

ремонту території, прилеглої до сільського клубу в с. Генічеська Гірка (клумби, лави,  мостіння) 

6090  КЕКВ 3131 – 369035 ,  з них – 2947 – кошторисна документація на капітальний  ремонт квартир  по вул. 

Соляників в с. Приозерне, 366088 – капітальний ремонт трикімнатної та однокімнатної квартир по  вул. 

Соляників в с. Приозерне. 

7310 КЕКВ 3122 — 10106 — авансовий платіж за послуги з розробки  проектно-кошторисної документації з 

будівництва вуличного освітлення вул.. Азовська , вул..  50 років Перемоги та вул.. Виноградної у с. Генічеська 

Гірка; 

          КЕКВ 3210 —  916900, з них:  842850   —будівництво  вуличного освітлення  по  вул. Гагаріна,  Морська 

та  Комарова   в  с. Щасливцеве, 74050 – робочі проекти «Реконструкція мережі водопостачання  в с. 

Щасливцеве  вул. Гагаріна,  Леніна, Комарова, Р. Кузнєцова, Сивашська, Набережна» 

7350 КЕКВ 2281 — 195083 — розробка документації  проект «Генеральний план с. Генічеська Гірка з планами 

зонування території з розвитком рекреаційної зони» 

7370  КЕКВ  2281 – 40175 – обстеження земельних ділянок загальною площею 10,0 га на території 

Щасливцевської  сільської  ради на  предмет з’ясування  наявності, стану збереженості культурного шару, його  

планіграфічних  та  стратиграфічних  особливостей. 

7660  КЕКВ  2281 – 3200 – послуги з проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок  в с. Генічеська 

Гірка  та в с. Щасливцеве. 

7670  КЕКВ 3210 — 1685000, з них - 1185000-  статутний  капітал КП ―Макс-Інвест‖, 500000 – статутний 

капітал КП «Комунсервіс» 

              

 

      Головний бухгалтер                                                                                                               Н. М. Слойкова 



           

 

 


