
Звіт 

виконавчого комітету 
Щасливцевської сільської ради  за 2018 рік. 

      За підсумками роботи  за   2018  рік  план  доходів загального фонду бюджету  виконкому Щасливцевської  

сільської    ради  виконано  на   102,0 %,   при     уточненому  плані  16794,5  тис. грн.   фактично  надійшло  

17136,3  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                                                 2515580                 2507671 

2120 – Нарахування на заробітну плату                                       565520                  561690 

2210 – Предмети, матеріали, обладнання та інвентар                283353                  282515 

2240 –Оплата послуг (крім  комунальних)                                   80000                    79889 

2250 – Видатки на відрядження                                                     35000                    32344  

2273 – Оплата електроенергії                                                         62400                   40346 

2282  - Окремі заходи по реалізації державних програм          5000                          - 

2800 – Інші поточні видатки                                                           12500                     4466 

ВСЬОГО                                                                                        3559353                 3508921 

Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці          3191 
2730 – Інші поточні трансферти населенню                               40200                      40200        (108 чол) 

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення      3242 

2730 – Інші поточні трансферти населенню                              190000                      190000       (107 чол)  

Забезпечення  діяльності  бібліотек   4030 

2111 – Заробітна плата                                                                     45720                       44141  

2120 – Нарахування на заробітну плату                                         10840                       10734  

2210 – Предмети, матеріали, обладнання  та інвентар                  5000                         5000 

2240 - Оплата послуг (крім  комунальних)                                     140                             75  

ВСЬОГО                                                                                           61700                        59950 

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

клубних закладів  4060 

2111 – Заробітна плата                                                                     496730                 496390 

2120 – Нарахування на заробітну плату                                         138440                 138049 

2210 – Придбання предметів постачання і матеріалів                  480000                 466241 

2240 – Оплата послуг (крім  комунальних)                                    170000                 169319 

2250 – Видатки на відрядження                                                       30000                   26946  

2272- Оплата водопостачання                                                          10600                   10526 

2273 – Оплата електроенергії                                                           22500                  22469 

2274 – Оплата природного газу                                                       184830                 163900 

ВСЬОГО                                                                                           1533100               1493840 

Інші заходи в галузі культури і мистецтва   4082 
2210 – Придбання предметів постачання і матеріалів                  110000                  109959 

2240 – Оплата послуг (крім  комунальних)                                    75000                   74406  

ВСЬОГО                                                                                           185000                  184365 

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

фізкультурно-масових заходів серед  населення регіону  5061 

2111 – Заробітна плата                                                                     216000                210927 

2120 – Нарахування на заробітну плату                                         47520                  46433  

2210 – Придбання предметів постачання і матеріалів                  152600                152590 

2240 – Оплата послуг (крім  комунальних)                                   195000                161014  

2250 – Видатки на відрядження                                                      5000                     3314 

ВСЬОГО                                                                                           616120                574278 

Забезпечення  діяльності  водопровідно-каналізаційного господарства     6013 

2610  – Субсідії та поточні трансферти підприємствам               400000                  400000 

Організація благоустрою населених пунктів     6030 

2111 – Заробітна плата                                                                   200100                   186434  

2120 – Нарахування на заробітну плату                                       50660                     47941  

2210 – Предмети, матеріали, обладнання  та інвентар               341547                   341480 

2240- Оплата послуг ( крім комунальних)                                   631300                  631100 

2273 – Оплата електроенергії                                                       295000                   279467  

2800 – Інші видатки                                                                       17000                     11046 

ВСЬОГО                                                                                        1535607                 1497468  

 

Утримання об’єктів соціальної сфери підприємств, що передаються до комунальної власності   6060 
2610 – Субсідії та поточні трансферти підприємствам              118970                  118970 



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                  350000 

Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства  6090 
2240- Оплата послуг ( крім комунальних)                                    55500                       55104 

2282 – Окремі заходи по реалізації державних програм             190000           189815 

ВСЬОГО                                                                                          245500                     244919 

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

бюджету 7461 

2210 - Предмети, матеріали, обладнання  та інвентар                  199000                   197214 

2240- Оплата послуг ( крім комунальних)                                     596500                   596295 

ВСЬОГО                                                                                           795500                   793509 

Реалізація програм і заходів в галузі туризму і курортів  7622 
2210 - Предмети, матеріали, обладнання  та інвентар                   105000                   104504 

2240 – Оплата послуг (крім  комунальних)                                     252000                  194197 

ВСЬОГО                                                                                            357000                   298701 

Інші заходи, пов”язані з економічною діяльністю  7693 
2240- Оплата послуг ( крім комунальних)                                     199900                   195000 

Заходи з організації рятування на водах   8120 
2282 – Окремі заходи по реалізації державних програм              155000           155000 

Забезпечення діяльності місцевої  пожежної  охорони  8130 
2111 – Заробітна плата                                                                     411140                     410840  

2120 – Нарахування на заробітну плату                                         84170                       81595  

2210 – Придбання предметів постачання і матеріалів                  238250                     236085 

2240 – Оплата послуг (крім  комунальних)                                    6300             2243 

2273 – Оплата електроенергії                                                          5000                   - 

2274 – Оплата природного газу                                                      10000                    - 

ВСЬОГО                                                                                          754860                     730763 

Інші заходи громадського порядку та безпеки       8230 

2111 – Заробітна плата                                                                       84000                  83470  

2120 – Нарахування на заробітну плату                                           18480                  18363 

2210 - Предмети, матеріали, обладнання  та інвентар                    33360                  33360 

ВСЬОГО                                                                                            135840                135193 

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

              управління інших рівнів                                                    857213                   850205  

3220 – Капітальні трансферти органам державного  

             управління інших рівнів           144800                     144800 

ВСЬОГО                                                                                          1002013                   995005 

 

  

РАЗОМ   ЗАГАЛЬНИЙ   ФОНД                                                12 235 663              11 966 082 

 

 

 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                                128630                              128551 

3132 – капітальний ремонт інших об’єктів                              189570                              189570  

ВСЬОГО                                                                                     318200                              318121   

 

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

клубних закладів  4060 

3110 –придбання обладнання і предметів  

довгострокового користування                                345900                                340806 

3132 – капітальний ремонт інших об’єктів       8784        - 

ВСЬОГО                                                                                     354684                                340806 

 

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                                 250200                             198200 

3132 – капітальний ремонт інших об’єктів     2298000                2292526 

ВСЬОГО                                                                                    2548200                            2490726  

 

Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства     6090 

3131 –капітальний ремонт житлового фонду                          380000                              369035  

3132 – капітальний ремонт інших об’єктів       459171                             359959 

ВСЬОГО                                                                                     839171                             728994 

 

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                                 33685 

3210 — капітальні трансферти  підприємствам                       2429379                             2427651 

ВСЬОГО                                                                                      2463064                             2461336  

 

Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)  7350 
2281 – дослідження і розробки, окремі заходи розвитку 

по реалізації державних (регіональних)програм                  398000   394983       

 

Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій  7370 
2281 – дослідження і розробки, окремі заходи розвитку 

по реалізації державних (регіональних)програм                 233205                 233197 

 

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

бюджету 7461 

3132 – капітальний ремонт інших об’єктів     100000                      - 

 

Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї   7650 
2281 – дослідження і розробки, окремі заходи розвитку 

по реалізації державних (регіональних)програм                  58800        3500 

 

Підготовка земельних ділянок   несільськогосподарського призначення для продажу на земельних торгах 

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

(регіональних) програм        10000                       7700 

Внески  до статутного капіталу суб’єктів господарювання   7670 
3210 — капітальні трансферти  підприємствам     11206000                                11206000 

 

Заходи з організації рятування на водах   8120 
3210 — капітальні трансферти  підприємствам     150000                                   100856 

 

Забезпечення діяльності місцевої  пожежної  охорони  8130 
3110 –придбання обладнання і предметів  

довгострокового користування                                                 25000                         22840 

 

Інші заходи громадського порядку та безпеки       8230 

3110 –придбання обладнання і предметів  

довгострокового користування                                                 15000                        15000 

 

Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів  8340 
2240 - Оплата послуг (крім  комунальних)                                 10500                                           - 

 

Всього спеціальний рахунок        18 752 324           18 336 459 

 

0150   КЕКВ  3110 -128551, з них - 97150- комп”ютерна  техніка,  7280 – брошурувально-палітурний верстат 

для прошивки документів; 14291 – проектор; 9830 – експрес-сушарка для рук 

          КЕКВ  3132 — 189570 -  капітальний ремонт  козирків  в  адмінбудівлі;  



4060  КЕКВ 3110 – 340806, з них: 10000 –пральна машина, 37710 – екрани для проектора-2 шт; 46869- 

проектори-2шт; 92572 – акустична система – 2шт; 80085 – мікшерський пульт ; 52070 – стелажі дерев»яні – 

7шт; 6500 – тумба-вішалка; 15000 – ноутбук. 

5061  КЕКВ  3110 – 12400 – лавка для жима. 

6030  КЕКВ  3110 – 198200, з них: 70200 – спортивний комплекс «Супермен» - 2 шт; 85000 – дитячий 

майданчик-2 башні; 17000 – гойдалка; 16000 – карусель; 10000 – пісочниця з навісом 

          КЕКВ  3132 – 2292526, з них: 215592 –  виконання робіт з капітального ремонту території, прилеглої до 

сільського клубу в с. Генічеська Гірка (клумби, лави,  мостіння); 124816 - виконання робіт з капітального 

ремонту території, прилеглої до сільського клубу в с. Генічеська Гірка (опоряджувальні роботи); 462013 –  

капремонт території центральної частини вул. Миру 84-В   в   с. Щасливцеве  (капітальний ремонт тротуарного 

покриття); 282972- капремонт вуличного освітлення  в  с. Щасливцеве, вул. Морська; 431491 –  капітальний 

ремонт тротуарного покриття центральної частини вул. Миру (домоволодіння № 73-75, № 81-87); 37650 – 

інжинірингові послуги з виготовлення проектно-кошторисної документації; 947 – кошторисна документація на 

капітальний ремонт вуличного освітлення по вул. Р. Кузнєцова в с. Щасливцеве;  149779 - капітальний ремонт 

вуличного освітлення по вул. Р. Кузнєцова в с. Щасливцеве;  9600 – інжинірингові послуги з розробки 

проектно-кошторисної документації з капітального ремонту тротуарного покриття центральної частини вул. 

Миру; 577666 - капітального ремонту тротуарного покриття центральної частини вул. Миру (домоволодіння № 

70-80); 

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. 

           КЕКВ 3132 – 359959, з них – 167918 – капітальний ремонт приміщення в будівлі ЗДО ясла- садка 

«Ромашка», 192041 – капітальний ремонт покрівлі житлового будинку в с. Приозерне. 

 7310  КЕКВ  3122 -33685 — 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 —  2427651, з них:  840922   —будівництво  вуличного освітлення  по  вул. Гагаріна,  Морська 

та  Комарова   в  с. Щасливцеве, 246834 – робочі проекти «Реконструкція мережі водопостачання  в с. 

Щасливцеве  вул. Гагаріна,  Леніна, Комарова, Р. Кузнєцова,  Сивашська, Набережна»; 725075 – будівництво 

вуличного освітлення вул. Р. Кузнєцова та вул. Зелена в с. Щасливцеве;  602063 -  будівництво вуличного 

освітлення  вул. Виноградна  та пров. Садовий в с. Генічеська Гірка; 9517 – проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки вул. Присивашська, 50 с. Щасливцеве; 3240 – експертиза кошторисної 

документації проекту «Будівництво ФАПу в с. Генічеська Гірка». 

7350 КЕКВ 2281 — 394983, з них:  195083 -розробка документації  проект «Генеральний план с. Генічеська 

Гірка з планами зонування території з розвитком рекреаційної зони»; 199900 –проекти землеустрою щодо зміни 

меж  адміністративно-територіальної  одиниці  сіл Щасливцеве та Генічеська Гірка. 

7370  КЕКВ  2281 –233197, з них:  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 ; 193022 –  надання послуг з проведення 

археологічних досліджень  (розкопок); 

7650  КЕКВ  2281 – 3500 – проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок; 

7660  КЕКВ  2281 – 7700 – послуги з проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок  в с. Генічеська 

Гірка  та в с. Щасливцеве. 

7670  КЕКВ 3210 — 11206000, з них : 3059000-  статутний  капітал КП “Макс-Інвест”, 8147000 – статутний 

капітал  КП «Комунсервіс» 

8120  КЕКВ 3210 – 100856 -  статутний капітал КСАРВС; 

8230 ККЕКВ 3110 – 15000 – ноутбук; 

8130  КЕКВ 3110 – 22840,  з них:  9540 – ноутбук, 13300 – бензогенератор. 

              

 

 

 

 

             

        Головний бухгалтер                                                                                                               Н. М. Слойкова 

           

 

 

 

 

 

 

 


