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Додаток 4
ПОГОДЖЕНО

. Розпорядження начальника Гостомельськоi
селищноi в iйськовоi адм iнiстрацii
вiд И сiчня 2023 року Ns^ .l9
<Про хiд виконання бюджету Гостомельськоi
селищноI територiальноi громади за2022 plK>

Iнформацiя
<Про хiл виконання бюджеry Гостомельськоi селищноi

територiальноi громади за 2022 piK>>

Виконання мiсцевого бюдrкету Гостомельськоi селищноi територiальноi громадиза 2022
piK здйснюв€uIось, вiдповiдно до положень Конституцii Украlrrи, Податкового кодексу
Украihи, Бюджетного кодексу Украiни, iнших законодавчих актЬ, що стосуються мiсцевих
бюдхсетЬ та мiжбюджетних вiдносин, а також Закону Украiни кПро .Щержавний бюджет
УкраiЪи на2022 ptK>>.

24 лютого 2022 року розпочалося повномасштабне вторгнення росйськоi федерацii в
УкраiЪу. Указом Президента Украlrrи введено военний стан, який продовжено i дотепер.
Вйськовi дii спричинили руйнЬний вплив на життя людей та масове порушення ланцюгЪ
економiчноi дiяльностi, руйнування iнфраструктури, що насамперод призводить до значних
економiчних втрат в цiлому по YKparrri так i на територii Гостомельськоi селищноi
територiальноi громади, в тому числi.

Вйна зумовила формування новоi реrrльностi для громади, з новими викликами. Однак,
не зважаючи на несприятливi фактори, Гостомельська селищна територiальна громада
показала, що здатна реаграти на непередбачуванi викJIики та забезпечити рЬень надання
послуг в нЕlздзвичайно складних умовах пiсля деокупацii населених пунктЬ, а також
пристосовуватися до нових умов.

1. Загальнi результати виконання бюджеry Гостомельськоi СТГ по доходах i
видатках

Обсяг виконання загального та спецiального фондiв бюджету Гостомелькоi СТГ за
2022 piK склав по доходах 461 468 570,23 грн., по видатках 322 479 914,81 грн.

При 1точненому планi на 2022 piK по доходах загального фоrrду бюджету ГостомелькоТ
СТГ 409 280 559,00 грн., фактично до бюджеry надiйшло 455 855 55б,б0 грн., що становить
111,38 7о виконання (лолаток Nч1).

При уrочненому планi на 2022 piK по видатках загаJIьного фонду 398 674 178,6 грн.
фактично використано 305 243 842189 грн., що становить 76156О/" виконання (додаток Nb2).

За 2022 piK до спецiального фонду бюджету Гостомелькоi СТГ надйшло
5 613 013,б3 грн., використано |7 2Зб 07lo92 грн. (лолаток Nэ 3).

Пiдсумки виконання загального фонду бюджету Гостомелькоi СТГ по основних
джерелах надходжень

Фактично за 2022 piK бюджет ГостомелькоТ СТГ по доходах загального фонду
(включаючи офiцЙнi трансферти) виконано на 111,38'7о, при уточненому планi
409 280 559,00 грн. фактично надйшло 455 855 55бо60 грн.

По доходах загаJIьного фонду без офiцйних трансфертiв виконання становить ll3r97o/o,
при уточненому планi за 2022 piK 339 233 1б5,00 грн. фактично надiйшло З8б 609 423,,3130

грн., та у порiвняннi з вiдповiдним перiодом минулого року надходження зросли на
80 008 48l,,32 грн. або на |26,,10o/".

KpiM того, за 2022 piK по доходах спецiального фонду виконання становить 20r9lo/o,
надiйшло 5 бlЗ 013,6З грн. при уточненому рiчному планi 26 843 863,82 грн., що на
22 427 355,89 грн. менше в порЬняннi з аналогiчним перiодом минулого року.



f

2

При уточненому планi офЩiйних трансфертiь за 2022 piK 70 047 394,00 грн, фактично

надйшло 70 041394о00 грн., що становить 100 %,

трансферти на виконання власних повноважень надiйшли в повному обсязi, з них:

- освiтня субвенцiя - 49 817 300,00 грн,;
- дотацiя з мiсцевого бюдrкету на здiйiнення переданих з державного бюджету видаткв з

утримання закладЬ освiти та охорони здоров'я в cyMi - 1 113 700100 грн.;

- субвенцiя з мiсцевого бюджету на здiйснення переданих видаткь у сферi освiти за

рахуноК коштЬ ocBiTHboi субвенцii _ 1 75б 8L8o00 грн,;

- субвенцiя з мiсцевого бюджету на надання деря(авноi пiдтримки особам з особливими

освiтнiми потребами - 110 15б,00 грн,;
- iншi суЪвенцii з мiсцевого бюджету _ 17 189 420,00 грн.

В кiнцi року були повернугi n. u"nop"cTaHi кошти офЩiйних трансфертЬ в cyмi -
801 2б0о70 грн., з них: ,

- субвенцiя з мiсцевого бюджету на здiйсrь""" переданих видаткь у сферi освiти за

рахунок кошть ocBiTHboi субвенцii _ 773 702,50 грн,;

- субвенцiя з мiсцевоiо бюджету на надання державноi пiдтримки особам з особливими

освiтнiми потребами -27 558120 грн,

податок на доходи фiзичних осiб мае позицirо найвагомiшого за обсягами джерела

наповнення дохiдноТ частини селищного бюджету. Питома вага його в cyMi доходъ загального

фонду селищного бюджету без урахрання трансфертiв у звiтНОМУ ПеРiОДi СКЛаДаС 1|4,98"/О,

По податку на доходи фiзичних осiб (*од it-otoooo) lrри }точненому планi на2022 рж

24l2942б5,00 грн. фактично'надйшло 317 g|4 220,59 грн., що становить |3|,75 о/о,

в тому числi :

- iз доходЬ у виглядi заробiтноi плати надiйшло (код 11010100) - 131 737 75|,7| грн,, що

становить '70,6ЗУо до рiчного плану
найбiльшими платниками с:

о 11рДТ к}3етропак I'остомеlrьський скjIозавод>> - 23 943 202,28 грн,;

о flГI KAI-ITOHOB> - 22 879 9l3o04 грн,;
о fli1 (KIOI{E I I-IАГЕЛЬ) - 20 435 047о31 грн,;

о 'I'OB кБАЩМ> - 9 894 31"9о94 грн,;
о ТОВ кIN'ГЕR CARS UKRAINE) - 1 892 7б9,67 грп,;

о ТОВ (II-I]],EP КАРС LIC) - l 485 539,64 грп,

- iз грошового забезпечення вйськовослужбовцiв (код 11010200) _ 181 08б 784,81 грн,

що становить 405,26% до рiчного плану;
- iз доходь, iH-"" "i* 

заробiтна плата (код 11010400) _ 1 708 243,08 грн,, що становить

4|,66О^ до рiчного плану;
- за результатами рlчного

становить 56,ЗбУо до рiчного плану
минулого року надходження зросли наВ порiвняннi з вiдповiдним перiодом

106 185 462,38 грн.

Надходження податку на

доходи фiзичних осiб за
2021 piK

211 728 758.21 грн.

Дкцизного податку при угочненому планi за 2О22 piK 21 500 000,00 грн,, фактично

надйшло 8 339 855,38 грн., а саме:
- з виробЛеногО в Украшi паJIьногО -7lб 072170 грн., що становить 28,64оА до рiчного

плану;

декларування (код 11010500) - 3381 440,,99 грн,, що

Надходження податку на

доходи фiзичних осiб за
2022 piK

317 914 220.59 грн.
+ 10б 185 462,38 грн.
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r .. л 4пп,лл^.t, _-,- ,,-, д1 ')1о/^ тt,r,rr.rr.л".3- з ввезеного в YKparTry пального - з 377 002193 грн., що становить 42,2|О/о До рiчного

плану;
_ з роздрiбноi торгьлi пiдакцизними товарами _ 4 246179r75 грн., що становить з8,6|уо

до рiчного плану.

По сдиному податку при угочненому планi за 2О22 piK 38 5б0 000100 грн, фактично

надйшлО 34840859,б9 грн., щО стаЕовитЬ 90о35Уо до рiчного плану та на 2229191,47 грн,

менше в порЬняЕнi з аналогiчним перiодоМ минулого року,

плати за землю при уtочненому планi на 2Oz2 piк 33 405 000,00. грн, 9:lTl:.""
надйшлО 2| 735 270о59 .р"., щО становитЬ менше в порЬняннi з аналогlчним перlодом

минулогО року на l0 267 44|,29 rрн' 
'li платеж iB за2O2Ll2022 р.р.Надходження плати за землю у рOврlз

Назва податку Фактичнi
надходження

за 2021 piK
(грн.)

Фактичнi
надходження за

2022 piK
(грн.)

Вiдхилення
до

вiдповiдного
виконання
минулого
uоку (+, -;

Вiдхилення до
вiдповiдного
виконання

минулого року
(%)

земельний
податок з

юридичних
осiб

8 261 869,01 14 з50 4t6,66 +6 088 547,65 114%

земельний
податок з

фiзичних осiб
| 451,979,62 95 749,69 -1 356 229,9з

,7%

Орендна плата
з юридичних
осiб

14 355 858,46 4 234 з7],|0 -10 121 481,зб з0%

Орендна плата
з фiзичних осiб

| 2зз 486,75 147 584,86 -1 085 901,89 t2%

всъого 25 303 193о84 18 828 128,31 -6 475 065,53 75о/о

По iншим мiсцевим податкам i зборам

2 298 622150 грн., що становить 58rOУо до рiчного
перiодом минулого року на 1 970 671,78 грн,

Назва податку

Фактичнi надходження за Вiдхилення
до

вiдповiдного
виконання
минулого
року (+, -)

Вiдхилення
до

вiдповiдного
виконання
минулого
року (%)

2021 року 2022 року

Податок на нерухоме
майно, вiдмiнне вiд
земельноТ дiлянки

4 064 848,48 2 44,7 з39,11 -1,6|7 509,з7 б 1,0

Iуристичний збiр 446,79I,4з 202 з79,0 -244 412,4з 45,з

Транспортний податок 117 083,33 8 333,з5 -108 749,98 J,|2

всього 4 628 72з,24 2 658 051о46 _1 970 671.,78 58,0

По адмiнiстративнИм штрафам та iншИм санкцiЯм прИ уточненому планi за2022 рiк
з0 000 грн., фактично надй-по ZSB 126136 грн., що в порiвняннi з аналогiчним перiодом

минулого року становить бiльше на 233 079о5б грн,

фактично надйшло коштЬ за 2022 piK
плану та менше в порЬняннi з аналогiчним
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По платi за наданНя iншиХ адмiнiстративних послуг при уточненому планi за,2022 piK

2з50 600,00 грн. факТично надЙ,ц* iCiT991,41 грн" що станоRить,Y""," в порвнянн1 з

аналогiчним перiодом минулого року на 822 453,,63 грн" що вiдповiдас 49,02oh,

3.ПiдсумкиВиконанняспецiальногофондУбюджетУГостомелькоiСТГпо
основних д}керелах надходя(ень

,щохоли спецiального фопду при уr9]{неному планi на 2о22 piK склали 26 84з 8б3,82

грн., виконанi за ;;;;;';1ф'sЪrЗ ЙЗ,63 
:|1,__ч_становить 

209t%o до рiчного плану, а в

порЬняннi, u"-o."li"rir r,"pbooM 2021 року меншiна22 427 355,89 грн,

ВласнихнаДхоДженьбюДжетнихУстаноВнаДiйшло4826639'88грн.'зних:

-плаТиЗаПосЛУГи,ЩонаДаютьсябюДжетнимиУстаноВаМи(кол25010100)-652333'02
грн.;

- надходження бюджетних устаЕов вiд додатковоi (господарськоr) дiяльностi (код

2501020Ф J 
*f;Ъi'^;Нj"r r"rur,::_ч геалlачii в установленому порядку майна (KpiM

нерухомого майна) (код 25010400) - 4 945,00 грн,;

- благодiйнi внески гранти * о"ру,ii(пй zsozot00) - 2 830 750о62 грн,

KpiM того, до спецiальногlР.о;lду надЙшло:

- Ъкологiчного податку - 284 082,42 грн,

_ I_{iльовi фонди, pBopeHi й;;;;;;- радою двтономноi респубпiки крим, органами

мiсцевого самоврямання та мiсцевими органаI\4и виконавчоi влади - 31.2 876,03 грн,

_ надходження кошть пайовоi участi у розвитку iнфраструктури Населеного Пункту -

120 000,00 грн.
- Надходження коштЬ

лiсого сподарського виробництва

вiд вiдшкодування
- 69 415,30 грн.

втрат сiльськогосподарського

4. Пiдсумки виконання бюдrкету Гостомелькоi селищноi територiальноi громади за

видатками

видаткова частиЕа мiсцевого бюджету гостомельськоi стг за 12 мiсяць 2022 року (з

урахуванн"N[ мiжбюджетних трансфертЪ) виконана в cyMi з22 41g 914,81 грн, в тому числi по

загальному фонду - зо5243 842,89 грн. та по спецiаЛЬНОМУ - t72З6071'92 ГРН'' ЩО

забезпечило виконання показникЬ видатковоi частини селищного бюджету вiдповiдно на

.76,56уо загаJIьногО фонДУ та З|,Z.9О/о - спецiального фонду,ло уточнених призначень, з

,рu*уuuп"ям змiн на виповiдний звiтний перiод,

вiдповiдно до статгi 78 Бюджетного кодексу украiни видатки мiсцевого бюджету

громади проводились виповiдно до помiсячногО РОЗПИСУ Ъ-ОrП.rУ ГОСТОМsЛЬСЬКОi СеЛИЩНОi

теритоiальноiГроМаДи'вЙповiДн.оДоВсТаноВ1I:11хбюДжетнихпризначенЬголоВниМи

розпорядниками бюджетних коштЬ, затверджених рiшенням Гостомельськоi селищноi ради

вiд 2З лютого 2О22 року]фl6зз-21-irrr ппiо бюджет Гостомельськоi селищноi територiальноi

громади на 2022 ptK> та змiнами до нього, внесеними Розпорядженнями начаJIьника

Го стомельськоi "елищноi 
вйськовоi адмiнiстрацii,

наявний фiнансовий ресурс дозволив забезпечити :

.ВиплатУзаробiтноТплатипраЦъникамбюДжетнихУстаноВЗнарахуВанняМи;

.оПЛаТУЗаспоrкитiбюДяtетниМиУсТаноВаМиТаорганiзачiяМиенергоносiiТакоМУналЬн1

:"*':;"ату видаткiв на придбання пролlктiв харчування та медикаментiв;
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о поточнi трансферти мiсцевого бюджету;
. фiнансування iнших видаткiв, що забезпечують виконання бюджетними установами

своiх повноважень та функцй.
,Щотримано соцiальну спрямованiсть бюджету.

В загальному обсязi видатки використано:
о на dерэюавне управлiннЯ - 9 о22 58з,о2 грн. (2,96 Yо до загЕ}льного обсягу видаткЪ

загального фонду);
. на вiйськовУ аdмiнiсmРацiю - |6764989,99 грн. (5,20 О/о ДО ЗаГального обсягу видаткЬ

загального фонлч);
. на освimу (наdання dоu,tкiльноi' ocBimu, заzальноi сереdньоt ocBimu заzальноосвimнiпtu

навчальнuл|u заклаdалцu) - витрачено |0з,772 |72,22 гря. (з урахlъанням мiжбюджетних

трансфертЬ) або З2,|8 О/о до загального обсягу видаткЬ загшIьного та спецiальногО фондiв;
о на охорону зdоров'я - 5 8l9 887,59 грн. (1,91 О% до загального обсягу видаткЬ);

. на соцiальнuЙ захuсm _ 8 425 447,94 грн. (2,76 О/о 
ДО ЗаГального обсягу видаткЬ);

. на уmрuмання заклаdiв кульmурu - 15 185 424,94 грн. (4,98 %о в зага-пьному обсязi

видаткЬ);
о на уmрLLlианНя фiзuчноi кульmурЧ mа спорmу - 1 540 546,75 грн. (0,51 о% в загальному

обсязi видаткiв);
. на )юumлово-колrунальне zоспоdарсmво - з9з9|227,9Т грн. (12,9| о/о в загальному

обсязi видаткЬ);
. на захоdu iз запобizання mа лiквidацii наdзвuчайнuх сumуацiй mа наслidкiв сmuхiйноzо

лuха mа iHu,Li захоdu zроллаdськоZо поряdку mа безпекu - 9|870|52,4,7 грн. (30,10 Yо в

загальному обсязi видаткЪ);
о на УправлiнНя фiнансiВ - 2 572 з52,9З грн. (0,80 О/о ДО заг€}льногО обсягу видаткiв

загального та спецiального фонлЬ);
. tпiэtсбюduсеmнi mрансферmu - 9 870 95з,67 грн. (3,06 Yо до загаJIьного обсягу видаткiв

загального та спецiального фонлЬ);
. реверсна dоmацiя (Iоmочнi mрансферmu opzaHaJvl dерuсавноzо управлiння iHulux piBHiB)

становить 5 907 000,00 грн. (1,94 %о в загальному обсязi видаткiв);
. капimальнi вudаmкu - |2 582 474,2 грн. (36,48 % до загального обсягУ видаткiв

спецiального фонда).
ВсьогО на захищеннi cTaTTi видаткiВ бюджетУ селищноi територiальноi громади за |2

мiсяцЬ 2022 року спрямовано - |32 627 048,48 грн., що становить 41,13 %о загального обсягу

видаткiв загального фонду.
Bci видатки, заявленi головними розпорядниками коштЬ бюджетУ Гостомельськоi

селищноТ територiальноТ громади, вiдповiдно до фактично наданих послуг, виконаних робiт та

отриманих товарЬ, профiнансовано у повному обсязi.

заробiтна плата виплачусться вiдповiдно до встановлених Колективними договорами

TepMiHb.
за нормами чинного законодавства фiнансування видаткiв загаJIьного та спецiального

фо"ду мiсцевого бюджету Гостомельськот Стг здiйсню€ться за програмно-цiльовим методом.

Станом на 31 .|2)О22 року видатки проводяться за 31-ою бюджетною програмою, вiдповiдно

додатку Ns7 до рiшення кПро бюджет Гостомельськоi селищноi територiальноI громади на

2022 piK> iз змiнами.
Кредиторська заборгованiсть на кiнець звiтного перiоду складас 4 4'79,9 ТИС. ГРН, З НИХ -

по загальному фонду 940,5 тис. грн (на iншi пото.rrri видатки, TepMiH якоi ще не настав), по

спецiальному фонду -З 5З9,4 тис, грн.



5. ПЦсумки викопання бюдrкету по видатках загального фонду

селищноi ради

ВиДаткиГостомельськоiселиЩноiраДипозагальномУфонлУпри
12 мiсяцЬ 2О22 року складають _ 2489б 605,00 грн" витрачено - 20 820

виконання становить 8З,6ЗО^,

гостомельськоi

уточненому планi на

053,6t грн., вiдсоток

кпквкМБ 0110150 <<Органiзацiйне, iнформаUiйпо - аналiтичне та матерiально -

технiчне забезпечення дiяльностi обласноi РаДил районноi РаДил районноi у MicTi ради (У

разi ii створення), MicbKoi селищноi, сiльськоi рар>

НарриманняорганЬмiсцевогосаМоВряДУВанняселишIаIIоЗаГаJIьномуфондУпри

уточненому планi ,u l)мiсяцiв zoi року в cyMi,9 з42 t51,00 грн,, витрачено 9 022 583,02

грн., що становитЬ 96,58 о/о планових призначень, На заробiтну плату з нарахуваннями

ВикорисТано8829882,81Грн.;оплаТакоМУнаЛьнихпослУГ48891,72грн.

кПкВкМБ0110180<<IншаДiяльнiстьУсферiДержаВногоУпраВлiння>>
ЗапланованокошТиУс}4иi4|'lg2,00Грн.'ВикорисТаннястаноВиТь41791I,97грн.

кПкВкМБ0112111<<ПервиннамеДичнаДопомоганасеЛенню,ЩонаДасться
u'"'n"#;"T|J"1;"rT,ffiffi;l;iTT;lliJ",,i" 2022 року,використан яя27ЗО 000,00 ГРН,

кПкВкМБ0113121<iIУтриманнятазабезпеченняДiяльностiцептрiвсоuiальних

"'*UЪп" планi 220 000,00 грн. за t 2 мiсяць 2022 року,використан о 2|2 t 82,7 1 грн,

кпквкмБ 0|\з242 <<Iншi заходи у сферi соцiального захисту i соцiа,lrьного

забезпечеННЯ>> лfilтлпq допомоги мешкаНЦЯМ

При планi 399 101,00 грн, на виtrлату одноразовоi матерпльноt

громади за 12 мiсяц \B2O22piK використано 399 100,18 грн., що становить 100 0% виконання,

кПкВкiчIБ0118230<<IншiЗахоДигромаДськогопоряДкУтабезпеки>>
Припланiв687435,00Грн.,Викор"",u,,""за12мiсяцЬ2022рокУсТанОвить687435'80

Грн.КоштибУливикористаrriдляфiнансУванняКПкМУнiципаJIЬнаВарТа)наВиплаТУ
заробiтноi плати з нарахраннями 14 праrlьникам,

б. Пiдсумки виконання бюдясету по видатках загального фонду по вiмiлу освiти

Гостомельськоi селищноi ради

ВиДатковаЧасТинамiсцевогобюджетУвЙдiлУосвiтина2022рiкскЛаДае
||7 466199,60 грн., видато" 

"nn"uinn 
--g1'zsg'rso,or ipH, Виконання плану по видатках

"rurro""ru 
83,64 Й до "nu"y 

на2022 piK,

кпквкМБ 0610160 <<Керiвничтво i управлiння у вiдповlлнiй сферi у MicTax (MicTi

Киевi), селищах, селах, територiальних громадаю)

На утримання органiв_мiсцевого самоврядуваI{п" с"п"ща по загальному фонлУ за2022

piK затверД*.*о - i gз) воо,оо грн, профiнансовано 220О 50з,2,7 грн, що становить '74,6О/о До

nnu"y на 2022р iK (штатн 
1 
.,:::::**u 

"u1" 111т:11,iЯ*ъъ*Н rЁ :Д] ЖНfl .ТЁttr;
шт. од), urnop"",u"o на заробiтну плату з Hapaчlнi:}:J,";;",;:;;
комуныIьних) - 75 522,0О грн, оплата предметiв, матерiалЬ, обладнання та швентарю _

38 З27,28 rрн.



кпквкМБ 0б11010 <<Надання дошкiльноi освiтш>

вiддiлом освiти 
-гФ 

утримуеться 3 дитячих садочки та 1 доШКiЛЬНе ВiДДiЛеННЯ

ГiмназiТ
J\b t, розрахованi для 10,5 годинного перебрання в них 595 дiтей, а саме:

о ЗЩО <Веселка> - ЗЗб дiтей, якi перебувають в 10 групах;

о здО <Первоuвiт) - 153 дитини, якi перебрають в 4 групах;

о ЗЩО кКазка> - 67 дiтей, якi перебувають у 2 групах;

о Гiмназiя Nsl - 39 дiтей, якi перебувають у 2 групах,

план по видатках за 2022 рlк_ |8з24 804,00 грiл, профiнансовано _ 12 108 4з4,99 грн,, що

становить 66,08 О% до плану за2022 piK, з них використанi кошти на:

1. оплату працi з нарахранням _ 11 116 З99,29 грн;

2. оплату харчуванн я - t94 з15,48 грн., при BapTocTi харчування однiеi дитини старшоi,

середньоi та молодшоi групи 75 грн. на день, а ясельноi - 60 грн. в день;

з. на оплату послуг (KpiM комунальних) використано кошть у c)4иi _25з 312,1б грн,;

4. на оплату комунальних послуг та енергоносiiв - 544 408,0б грн.

кпквкМБ 061 1021 <<Надання загальноi середньоi освiти закладами загальноi
середньоr освlти)

ПлаН по видатках за2О22 PiK - зi 641 120,00 грн, профiнансовано _ 24 56З З9З,84 грн,

що становить7:I,0т УоДО ПЛану за2О22 piK, з них використанi кошти на:

оплату працi з нарахуванням _ 10 645 043,92грн1'

предмети, обладнання TaiHBeHTap- 1 608 184,56 грн;

оплатухарчрання-604907,74rрн; р .^а с.1 1r _____.

оплатУ rо"пу. (KpiM комунальн"*; u"nop"cTaнo коштЬ у cyмi _ 5 62,| 561,16 грн;

оплатУ комунальНих послуГ та енергоНосiiЬ - 6 0,7] 696,46 грн.

кпквкМБ 0б11031 <<Надання загальноi середньоi освiти закладами загальноi
середньоi освiти>>

При планi на2022 piK - 49 s77 З00 грн., використано - 48 з99 289,4"| грн, Кошти були

u"nop"aru"i на заробiтну плату з нарахуваннями педагогiчного персоЕшу, що становить

g7,04 О% до плану на2022 рж.

кпквкМБ 06110б1 <<Надання загальноi середньоi освiти закладами загальноi
середньоi освiти>>

При планi на 2022 pi* - 4 2,7g BiB,6O грн., викоРистанО 4 279 бз6,60 грн, Кошти були

""nop""i'Hi 
на заробiтну платУ педагогiчНого пgрсоНшУ, ЩО становитЬ 100,00 О/о ДО ПЛаНУ На

2022 piK.
кпквкМБ 0б1 1070 <<Надання позашкiльноi освiти закладами позашкlльноr

освiтио заходи iз позашкiльноi роботи з дiтьми>
При планt на 2О22 piK - з677 516,00 грн. Використано _ з527 5|4,96 грн,, що

становить 95,92 % до плану на 2О22 piK. Кошти використано на заробiтну плату з

нарахуваннями.

кпквкМБ 0611141 <<Забезпечення дiяльностi iнших закладiв у сферiосвiти>

План IIо видатках за 2022 plK - 2252 990,00 грн, профiнансовано _ 1 856 29З,З4 грн,

що станов ить 82,З9 о/о ДО ПЛану за2022 piK, з них використанi кошти на:

оплату прачi з нарахуваннями _ 1 809 29З,З4 rрн;
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оIIлата послуг (Kpi, комунальних) - 47 000,00 грн,

кпквкМБ 0611142 <Iншi програми та заходи у сферi освiти>>

план no u"дur*ах за 2022 piK_ 1зб z9о,ооърн, профiнансовано _ |25 330,00 грн, що

становить 45,98О/оДо пJIану за2022 piK, з них використанi кошти на:

iншi виплати населенню - 125 330,00 грн,

кпквкМБ 0б11151 <<Забезпечення дiяльностi iнклюзивно-ресурсних центрiв за

рахунок коштiв мiсцевого бюджеry>

план по видаткu*"izоizрiк_ 507 500,00 грн, профiнансовано _ 160 85|,24 грн, що

становить З1,,69О/оДо плану за2022 piK, з них використанi кошти на:

оплату праui з нарахуванням - 160 851,24 грн,

кпквкМБ 061 1 152 <<Забезпечення дiяльностi iнклюзивно-ресурсних центрiв за

рахунок ocBiTHboi субвенчii>>

план по видаткахза2о22 року _ 1 756 818,00 грн, профiнансовано _ 983 115,19_1|,",,

що станоВить 55,96Yо ДО ПЛаНУ за2022 piK, з них використанi кошти на: оплату прац1 з

нарахуванням - 983 115,50 грн.

кпквкМБ 0611200 <<Надання освiти за рахупок субвенцiiз державного бюджеry

мiсцевим бюджетам на надання державноi пiдъримки особам з особливими освiтнiми

потребами>>

План по видатках за 2022 рiк - 79 425,00 грн" профiнансовано

становитЬ 65,30 Уо До планУ за 2О22 piK, з них використанi кошти

нарахуванням - 51 866,80 грн.

писумки виконання бюджету по видатках спецiального фонду по Вiлдiлу освiти

Гостомельськоi селищноi ради

кпквкМБ 0б11010 <<Надання дошкiльноi освiти>

План по видатках бюджету розвитку на2022 piK становить - з67,165,00 грн, з них

профiнансовано - 281765,00 грн., що .ru"o""r" 4з:9оО/о До плану за 2022 piK, що були

використанi на: , Dотlпап\
- капiтальний ремонт захисноi споруди цивiльного захисту закладу дошкшьно1 освlти

(ясла-садок) кВеселкЬ> Гостомельськоi сЙщноi ради Бучанського району КиЪськоi обл" по

вул. Рекунова, З-б, в селищi Гостомель -287 765,00 грн,

кпквкМБ 0611021 <<Надання загальноi середньоi освiти закладами загальноТ

середньоi освiти>>

план по видатках бюджету po.u"rny за2022 piK _ 5 7зt |2|,52 грн,, профiнансовано _

4 650 666,2|.pn., *о становить j4,З4УоДО'ПU"у за2О22 piK, з них використанi кошти на:

-придбаннягенераТора'принТерiвтаноУгбУкiвДлясхоВиЩаЛЩеюNs1_
1 700 900,00 грн;

- капiта:lьний ремонт вузла вводу теплопостачання з установкою автоматизованого

пристрою оптимiзацii теплоспоживання У гtiдватlьному примiщеннi Лiцею Nb1

I'остомельськоi селищноi ради КиЬськоi обл, в т,ч, проектування - 191 931,40 грн;

- капiтальНий ремонТ та облашТрання сховища Лiцею Nsl Гостомельськоi селищноi

ради на вул. Рекуно"ъ, 11ав селиЩi Гостомель, Буrанського району, КиЬськоiобл, -2547
8З4,81 грн;

кпквкМБ 0б11200 <<Надання освiти за рахунок субвенцii з державного бюджеry

мiсцевим бюджетам на надання деря€вноi пiдiримки особам з особливими освiтнiми
потребами>>

план по видатках за 2о22 piK _ зоiз1,00 грн. профiнансовано _ зO7з1,00грн,, що

отановить 100,00 ОZ до шлану за2022 piK, з них використанi кошти на:

- 51 866,80 грн, що
на: оплату прачi з



/9
придбання ноутбука Asus M1402IA-EB035W (90NBOY03-M0O6U0) FullHD Winl1

Silver - З0 7З 1,00 грн.

КПКВКМБ 0бl7З2l <<Булiвничтво ocBiTHix установ та закладiв>>
План по видатках за2022 piк - 6 599 949,48 грн., профiнансовано - 551 998,00 грн, що

становить 8,45 Уо до плану за2022 piK, з них використанi кошти на:

добудову (будЬництво) корпусу Лiцей }lb1 ГостомельськоI селищноi ради -
557 998,00 грн.

плаmа за послvzа бюdнсеmнuх чсmанов:

План по надходженню коштЬ Вiллiлу освiти на 2022 piK складае - |7 469 764,00 грн.,
надйшло коштЬ - I 829 ЗЗ9,02 грн, видатки склшIи 1 806 З97,09 грн. Виконання плану по
видатках становить I0,З4 0% до плану на2022 piK.

КПКВКМБ 0б1101"0 <<Надання дошкiльноi освiти>>

План по надходженню коштЬ за рахунок власнuх наdхоdасень на 2022 piK -
3 400 000,00 грн, з них надйшло коштЬ за звiтний перiод - 488 920,]7 грн, що становить
|4,З8 ОА до плану за2022 piK, з них використано на продукти харчрання - 430 000,00 грн.

КПКВКМБ 0611021 <<Надання загальноi середньоi освiти закладами загальноi середньоi
освrти>>

План по видатках за 2022 piK - 14 069 '/64,00 грн, використано - I З76 З97,09 грн, що
становить 9,78О^ до плану за2022 piK. З них використанi кошти на:

о оплоту працi з нарахуванням -766 533,39 грн;

о оплату харчрання- 486 864,50 грн;

о опл?ту послуг (KpiM комунальних) - 2 950,00 грн;

. придбання проекторЬ та телекомунiкацйного обладнання для сховища ЛЩею J\Ъl -
120 049,20 грн.

IHu,li ноdхоdмсення:

План по надходженню коштЪ вИrriлу освiти на2О22 piK склалае - З 551 826,80 грн.,
надйшло коштiв - 1 958 444,20 грн, видатки скJIали - | 949 894,20 грн, ВиконанIш плану по
видатках становить 54,90 oZ до плану на2022 рiк.

КПКВКМБ 0б11021 <<Надання загальноI середньоi освiти закладами загальноi

план rrо видатк ах за 2022 рi:УТНiЪoz?:ffi'iоr, використано - 1 949 894,20 грн,
що становить 54,90 О/о до ппану за2022 piK. З них використанi кошти на:

о придбання генератора, принтерь та ноугбукь для сховища Лiцею Ns1

1 029 З18,74 грн;

о придбання пального для автобусiв ЛЩею J\Ъ1 - 920 275,46 грн.

кр е d umо р с ь ка з а б о р zo в а н ic m ь по з aza.lt ь н омч ф о н dч В i dt d iлч о с в ima Го сmомел ь сь ko'i
селutцноi оаdu

КПКВКМБ 0б101б0 <<Керiвництво i управлiння у вiдповiднiй сферi у MicTax (MicTi
Киевi)i селищах, с€лдх; r,ериторiальних громадаx))

В кiнцi 2022року виниклакредиторськазаборгованiсть в cyMi 11 218,00 грн, асаме:
о на оплату послуг (KpiM комунальних) - 8 000,00 грн;
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о iншi поточнi видатки -З 2|8,00 грн.

кпквкМБ 0б11021 <<Надання загальноi середпьоi освiти закладами загальноi
середньоi освiтш>

В кiнцi 2О22 року виникла кредиторська заборгованiсть в cyMi 2 920,00 грн, а саме:

. на оплату посл}г (KpiM комунальних) - 2 920,00 грн,

кпквкМБ 0617321 <<Булiвництво ocBiTHix установ та закладiв>>

В кiнцi 2022 року виникла кредиторська заборгованiсть в cyMi 887 544,з2 грн, а саме:

Капiтальне будiвництво (придбання) iнших об'ектiв _ 887 544,З2 грн.

7. Пiдсумки виконання бюджету по видатках загального фонду вirutiлу культури

Гостомельськоi селищноi ради

видатки вцдiлу культури, молодi та спорту Гостомельськоi селищноi ради по загальному

фонду при }точн."Ьrу планi на 72 мiсяцiв 2022 року складае - l'7 з76 280,00 грн., витрачено

- to ýqз-zt 7 14| грн., вiдсоток виконання становить 97,22о^,

кпквкМБ 010101б0 <Керiвництво i управлiння у вiдповiднiй сферi у MicTax( MicTi

Киевi), селищах, селах, територiальних громадаю)

На утримання керiвНицтвО i управлiНня у селиЦах пО загаJIьноМу фонду при },точненому

планi на |2 мiсяцiв 2022 року в cyMi 1 234 000,00 грн., витрачено | 224 219,20 грн,, що

становить 9g,2|o^ планових призначень. На заробiтну плату з нарахуваннями використано

1 195 319,10 грн.;
Заборгова"о.ii по виплатi заробiтноТ плати працiвникам немас. Кредиторська заборгованiсть,

TepMiH оплати якоi не nu"ru-", по КЕКВ 22:t0 в clMi 19 900,00грн. (ноlтбук для ефективноi

роЪоr" вiддiлу) виникJIа у зв'язкУ з обмеженняr,t виДаткiв,

кпквкмБ 01011080 <<надання спецiальноi освiти мистецькими шКОЛаМИ >)

На надання спецiальноi освiти мистецькими школами по загаJIьному фонду при

уточненому планi gа |2 мiсяцЬ 2О22 року в clMi 2з68 000,00 грн., витраченО 2з67715.з2

грн., що становить gg,ggоh планових призначень. На заробiтну плату з нарахуваннями

використано 2 340 964,82 грн.;
заборгованостi по виплатi заробiтноi плати працiвникам немае.

Кредиторська заборгованiсть, TepMiH оплати якоi не настав, по КЕКВ 22t0 в cyMi 13 900,00грн,

1.rр""r"р для роботи мистецькоi школи) виникла в зв'язку з обмеженням видаткЬ,

кпквкМБ 1014030 <<Забезпечення дiяльностi бiблiотек>>

на забезпечення дiяльностi бiблiотек по загальЕому фонду при уточненому планi на 12

мiсяцlв 2022 року заrrлановано кошти у cyMi 1 021 050,00 грн,, використання становить

1 011 зз5,11 грн. що становить g9,05\o планових призначень. На заробiтну плату з

нарахуваннями використано 711 096,92 грн.; комунальнi послуги |48 644,67 грн.

ЗаЬор.о"аностi ,rо 
"irrnuri 

заробiтнОi rrпur' працЪниКам немае. Кредиторська забортованiсть,

,.pri' оплатИ якоi не настаВ становитЬ 6818з,12 грн.: по кЕкВ 2210 в clMi 19911,З2грн,

(електричнi прилади, пiдписка перiодичних видань), кЕкВ 2240 в cyMi 48 272,40 .грн,
(розроблrеНня проекТу з рекоНструкuii системи газопостачання та автоматизацii Публiчноi

бiблiотеки) виникла в зв'язку з обмеженняпл видаткЬ,

кпквкМБ 10140б0 <ЗабезпеЧення дiялЬностi палацiв i булинкiв культури, клубiв,

центрrв дозвiлля та iнших клубних закладiв>>

коеdumооська заборzованiсmь по спецiалtьномч йонdч Вiddiлч освimu

г о сmомельсь koi с ел аtцн oi р al u
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На забезпечення дiяльностi палацЬ i будинкiв культури, клубiв, центрiв дозвiлля та
iншрtх клубних закладЬ при угочненому планi на 12 мiсяцЬ 2022 року заплановано кошти у
cyмi 9 |З4 865,00 грн. використання становить 9 054 022,04 грн. що становить 99,|2Уо
пJIанових призначень. На заробiтну плату з нарахуваннями використано 3 014 135,2б грн.;

ýlЖr,Жi*ТНН"'rЯ"f"?:*;Ж' плати працЬникам немае. Кредиторська заборгованiсть,
TepMiH оплати якоi не настав, по КЕКВ 2210 в cyMi 37 962,00 грн. (електричнi прилади,
господарчi товари для проведення ремонту господарським способом, ноутбук) виникла в

зв'язку з обмеженням видаткЪ.

КПКВКМБ 1014081 <<Забезпечення дiя'льностi в галузi культури i мистецтва>>
Заплановано на 12 мiсяцЬ 2022 року кошти у cyмi 83З 550,00 грн. використання

становить 8З0 164,09 грн. що становить 99,59Уо планових призначень. На заробiтну плату з

нарахуваннями використано 810 964,09 грн.;
Заборгованостi по виплатi заробiтноi плати працiвникам н9мае

КПКВКМБ 1014082 <Iншi заходи в галузi культури i мистецтва>>
При планi 837 855,00 грн. на |2 мiсяцЬ 2022 року використано 837 855,00 грн. що

становить 100,00% планових призначень. Кошти використанi на проведення культурно-
масових заходЬ.

КПКВКМБ 1015011 <Проведення навчально-тренувальних зборiв i зплагань з

олiмпiйських видiв спорту>
При планi 111 960,00 грн. на |2 мiсяцЬ 2022 року використано 111 800,00 грн, що

становить 99,86уо планових призначень. Кошти використанi на проведення навчально-
тренувirльних зборЬ i змагань.

КПКВКМБ 1015041 << Утримання та фiнансова пiдтримка спортивних споруд)
Заплановано на 12 мiсяцiв 2022 року кошти у cyмi 1 168 500,00 грн, використання

становить 198 З84,62 грн. що становить 68,ЗЗО^ планових призначень. На заробiтну плагу з
нарахуваннями використано 64З 2З6,42 грн.;

Заборгованостi по виплатi заробiтноТ плати працiвникам немае. Кредиторська
заборгованiсть, TepMiH оплати якоi не настав, по КЕКВ 22|0 в сумi27 300,00 грн. (насiння трав
для стадiону) виникла в зв'язку з обмеженнJIм видаткЪ. Кошти в cyMi 375 000,00 грн. по
КЕКВ 2240 не використанi у зв 'язку з невиконанням договору по поточному ремонту
стадiону.

КПКВКМБ 10150б2 <Пiдтримка спорry вищих досягнень та органiзацiйо якi здiйснюють
фiзкульryрно-спортивну дiяльнiсть в регiонЬ>

Заплановано на |2 мiсяцiв 2022 року кошти у cyMi ббб 500,00 грн. використання
становить 657 662,|З грн. що становить 98,67О^ планових призначень. Кошти витрачено на
заробiтну плату з нарахуваннями в cyMi 52] 662,1З грн. Заборгованостi по виплатi заробiтноi
плати працЬникам немае

Пidсуллкu ваконпння бнtDмсеmу по вudшmках спецiальноzо фонdу вiddiлу кульmура, молоdi
mа спорmу ГосmомельськоI селuu4но'i раdu

КПКВКМБ 1014060 <ЗабезпеченrIя дiяльностi палацiв i будинкiв культурио кlrубiв,
центрiв дозвiлля та iнших клубних закладiв>>

Використано коштiв, що надйшли як плата за послуги за |2 мiсяцЬ 2022 року кошти у
cyMi 25 000,00 грн. Кошти витрачено на послуги виготовлення технiчних паспортЬ та
виконання робiт з топографiчного знiмання.

Заплановано кошти по iнших джерелах власних надходжень на |2 мiсяцiв 2022 року в
cyMi 719 720,00 грн., використання становить 7|9720,00 грн. Iцо становить 100,00% планових
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призначень. Кошти використанi на виготовлення проектно-кошторисноi документацiт на

капiта-пьний ремонт.

8. Пiдсумки виконання бюджету по видатках загального фонлу Управлiння фiнансiв
Гостомельськоi селищноi ради

кпквкМБ 37101б0 <<Керiвництво i управлiння у вИповiднiй сферi у MicTax (MicTi Киевi)о

селищах, селах, територiальних громадах)>

видатки по апарату Управлiння фiнансiв Гостомельськоi селищноi ради по загirльному

фонду, при угочнеЕомУ планi на 12 мiсяцЬ 2022 року в cyMi 3 450 901,00 грн., витрачено

2572з52,9З грн., що становить 74,54Уо планових призначень. На заробiтнУ ПЛаТУ З

нарахуваннями використано 2498032,9з грн.; оплата послуг (KpiM комун€rльних) _ 8 310,00

грн.
заборгованостi по виплатi заробiтноi плати працьникам немае.

КПКВКМБ 3718710 <Резервний фонд мiсцевого бюджету>>

При планi на |2 мiсяцЬ 2022 року в cyMi зб 644 608,00 грн. було перерозподiлено на

видатки Зб 446 956,00 грн.

КПКВКМБ 3719110 <<Реверсна дотацiя>>

При планi в 2| 265 20о,00 грн., виконання за |2 мiсяцiв 2022 року становить

5 g01000,00 грн. Кошти були поредано на поточнi трансфертИ ОРГаНаI\{ дерх(авного управлiння

iнших рЬнЬ.

КПКВКМБ 3719770 <<Iншi субвенцii з мiсцевого бюджеry>>

При планi в 24З 382,00 грн., використання за 2022 piK становить 240 95з,67 грн. Кошти

були викоРистанi на поточНi трансфеРти органаМ державного 1шравлiння iнших pbHiB.

кпквкмБ 3719800 <<Субвенцiя з мiсцевого бюджету державн:Y{ бу*ету на виконаННЯ
програм соцiально-економlчного розвитку регrонrв))

При планi в 9 бЗ0 000,-00 iprr., 
""*оРистаннЯ 

за2022 piK становитЬ 9 630 000,00 грн. Кошти були

u"nopraruHi на поточнi трансферти органам державного управлiння iнших pbHiB, а саме:

- Трансферт по Програмi надання допомоги Базi забезпечення пыIьно-мастильними
пrатерiалами Нацiональноi гвардii Украши (вiйськова частина з071) - 570 000,0 грн.

- Трансферт по Програмi надання допомоги (вйськовiй частинi 3018) Нацiональноi гварлii

Украiirи - 8 960 000,00 грн.
- Трансферт по Програмi надання допомоги 2-ЩПРЗ гу дснС Украiни у КиiЪськЙ

областi - 100 000,0 грн.

g. Пiдсумки виконання по видатках Гостомельськоi селищноi вiйськовоi
адмiнiстрацii за 2022 piK

Ваdаmкu заzшlьноzо фонdу за 2022 piK
План - 182 882 359,00 грн., факт - 151 |02 498,91 грн., вiдсоток виконання становить

82,6уо.

кпквкМБ 50101б0 <КерiвниЦтво i управлiння у вiдповiднiй сферi у MicTax (MicTi

Кисвi), селищах, селах,територiальних громадахD
На утримання тимчасового державного органу по загаJIьному фонду при угочненому

планi на2Oi2 piK в cyMi |6946 341,00 грн., витрачено 16 660 596,З9 грн., що сТанОВИТЬ 94,5О^
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цланових призначень. На заробiтну плату з нарахуваннями використано |4 492 338,85 грн,,

канцелярське приладдя та папiр, господарчi товари _ 20З 444,,70 грн,; поточний ремонт

коп,tп'ютеРноТ технiКи, заправКа картридЖЬплата, за використання програм - 22| 7|9,69 грн,;

видаткИ нЪ вiдрядЖ."п" .*п-и - 5 9j5,00 грн.; оплата комунаJIьних послуг - | 7з1 138,15 грн,

Простроченоi заборгованостi по виплатi заробiтноi плати працiвникам немас,

кпквкМБ 5010180 <<Iнша дiяльнiсть у сферi державного управлiння>>

Заплановано кошти у cyмi 634 208,00 грн. використання становить 104 393,60 грн,, що

становитЬ 16,5 ОЛвиконання. Кошти були викЬристанi на: грошовi винагороди до професiйних

свят та до ДнЯ НезалежнОстi УкраiНи, сплату судового збору.

кпквкМБ 5012111 <<ПервинrIа медична допойога населеннк), що надаст,ься цевтрами
первинноi медичноi допомоги>>

при планi 4 647 870,00 грн. за 12 мiсяцiв 2022 року використано 4 569 074 |9 ГРН,, ЩО

становитЬ 98,Зуо ""no"u""". 
Кошти використанi на поточний трансферт кнп

кГостоме.ilьський центр первинноТ медико - auni,up,noi допомоги) для: виплати заробiтноi

плати з нарахува"""r"; придбання паJIивно-мастильних MaTepiaTliB, придбання канцелярii,

придбання питноi води таЪозхЦних матерiалiв, придбання господарчих ToBapiB на суму; на

ornury посJI}т iз пiдключення iHTepHeTy, поточного ремонту комп'lотерноТ технiки, заправки

картридхсъ, ремонтУ i техобслУговування топковоi, уIримання нежитлового примiщення та

.rрrбул"*пПо"ЪТ ,"р"rорii ,страховий платiж, утилiзацiя клiнiчних вЦходЬ, обслуговрання

про.рurrrого забейечення, тьхнiчне обстеження будiвлi, технiчного обстеження газопроводу,

надання доступу до онлайн cepBiciB хЕлсI, перiодичнi видання (електронна версiя),посry:" ,
обслуговУвання iнженерних мереж водопостачання, пото,*lий ремонт i тО автомобiлiв,

у"у*rЬ""" аварй шляхом поточного ремонту в АЗПСМ Nл2, послуги з технiчного нагляду

(.rоrо.r"о.О ремонту),послуги . u"ru"о"лення :]i"-1, 
послуги медичного обслуговування

населеннЯ та наданнЯ невlдкладНо1 медичнОi допомоги, послуги з установлення факту cMepTi;

оплата комунальних послуг.

кпквкМБ 5013032 <<Надання пiльг окремим категорiям громадян з оплати послуг
зв'язку>>

При планi З8 000,00 грн. за 2О22 року використано З8 000,00 грн, направлен1 на

вiдшкодування послуг зв'язу пiльговим категорiя 116 особам.

кпквкМБ 5013121 <<УтримаНня та забезпечення дiяльностi центрiв соцiальних служб>>

при планi 1 120 000,00 грн. за 2О22 ptK використання становить 1 097 907,05 ГРН,, ЩО

становитЬ 98,0 % виконаннЯ. ko-r" булr використанi для КУ KI_{eHTp надання соцiалъних

послуг) для виплати заробiтноТ плати з нарахуваннями 10 штатним одиницям- 1 069 571,05

грн.; оплата послуг - 28 ЗЗ6,00 грн.

кпквкМБ 5013242 <<Iншi заходи у сферi соцiального захисту i соцiального забезпечення)

При планi 8 100 899,00 грн. за 2О22 piK використано б 68б 258,00 грн., що становить

82,5ол виконання. Кошти використанi для виплати одноразовоi матерiальноi допомоги

мешканцям громади:
надання одноразовоi матерiальноi допомоги на поховання деяким категорUINI громадян у

випадках, передбачених законодавством, вйповiдно до Постанови Кабiнету MiHicTpЪ Украiни
,,про затвердження порядку надання допомоги на поховання деяких категорiй осiб виконl"uо

волевиявлення померпЬ.о або особi, яка зобов'язалася поховати померлого" вц 31 сiчня 2007

р. Nл 99 - 12 осiб на суму 3.0 258,00 грн.; 
_т

надання одноразовоi матерiальноi допомоги мешканцям громади на проведення

операuЙ та лiкуваНня-242 оСiб на суму 3 411 000,00 грн,;

надання одноразовоi MaTepia_llbHoi допомоги на лiкування, реабiлiтаuiю, мешканцям

громади (цивiльним особам), 
"ni 

оrр"r-и rrоранення чи постраждаJIи вiд военноi агресii рф

проти Украiни - 43 особи на суму 785 000,00 грн,;
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надання одноразовоi матерiальноi допомоги сiм'ям мешканцiв громади загиблих

внаслиок воснноi агресii рф проти Украiни якi були )л{асникам тро, добровольчих

батальйонiв ,га цивiл"rпй*, особам - 64 особи на суму 1 600 000,00 грн,

надання одноразовоi матерiальноi допомоги на поховання загиблих вiйськовослужбовuЬ

-27 ос\6 на с}му 810 000,00 грн.;
виплата дiтям вйськовослужбовцям, якi

обов'язкiв (1 000,00 грн. щомiсячно на дитину до

загинули пiд час виконання службових

досягнення 18-ого BiKy) - ] дпей на суму 50

000,00 грн.

кпквкМБ 5016013 <<Забезпечення дiяльностi водопровiдно-каналiзацiйного
господарства)

поточний.грансферт КП кГостомельводотЙпопо"ru*ання) при ПЛаНi 1 959 800,00 ГРН, За

2022р, виКористаннЯ становить 1 959 780,16 грн,

кпквкмБ 501,6030 <Органiзацiя благоустрою населених пунктiв>>

На утримання благОустроЮ ,рйuд" на piK заплановано кошти в cyMi з3 105 9З3,00 грн,

""*ор""rа"о 
28 80з 772,91' грн., що складае 87 ,0О^ планових призначень,

оплата електроенергiТ (плата за вуличне освiтлення) в cyMi 648 201,00 грн,;

на поточний трансферт КП кУЖКГ <<Гостомель)) використано кошти в cylri 11 590 303"54

грн;

на поточний трансферт КП <Благозеленбул> використано кошти в cyMi 16 565 268,40

грн.

кпквкМБ 5018110 <<Заходи iз запобiгання та лiквiдацii надзвичайних ситуацiй та

наслiдкiв стихiйного лихаD

При планi 8t 252з52 грн., використанняза2022 piK становить.65 64З 698,46 грн, Кошти

були використанi на фiнансрання Програ]\4и проведення заходЬ з усунення аварй. та

,rроu"д.""я робiт з поточного ремонту Ъб'ькriu нерухомого майна комyнальноi власностi та

хситловоТ забудови, якi виникли унаслiдок бойових дй, спричинених вйськовою агресiсю

росйськоi белерuuiт на територii Гостомельськоi селищноi територiальнот громади на 2022-

202З роки.

кпквкМБ 5018230 <Iншi заходи громадського псiрядку та безпеки>>

При планi 2 200 000,00 грн., викор".ru"п" за 2О22 piK становить 2 086 2б8 грн. Кошти

були вйкористанi для фi"ансування Кп <мунiципаJIьна варта).

кпквкМБ 5018240 <Iншi заходи та роботи з територiальноi оборони>>

При планi 1 000 000,00 грн., викор".rurr"" .u 20p22 piK становить 282 000,57 грн, Кошти

були використанi для оплати заходЬ з територiальноi оборони шляхом фiнансрання

спец.техн iки на о б' ектах критичноi iнфраструктури

кпквкмБ 501874з <<Заходи iз запобiгання та лiквiдацii наслйкiв надзвичайноi сиryаuii

у теплових мережах за рахунок коштiв резервного фонду мiсцевого бюджеry>>

Гiри планi 1 1 14 800,00 грн., використання за 2022 piK стаFIовить 31З б20,00 грн,

кпквкМБ 5018751 <<Щопомога населеннЮl Що постраждало внаслiдок надзвичайноi

ситуачii або стихiйного лиха, за рахунок коштiв резервногtl фонду мiсцевого бюджеry>

hри nna"i 2 500 000,00 грн., використання за 2022 року становить 2 455 467,10 грн,

кошти були направленi на виконання iаходiв Програми проведення робiт з обстеження

нерухомоГо майна, пошкодженого та знищеногО u"u,пiдоП бойовиХ дiй, терористичних актЪ,

лиъьр"й, с,'ричинених вйськовою агресiсю росйськот фелерачii, яка затверджена
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розпорядженням начальника Гостомельськоi селищноi вйськовоi адliнiстрацii вiд 15 липня

2022 року ]ф89 - вiдшкодрання за експертнi звiти 504 особам.

кпквкМБ 5018775 <<Iншi заходи за рахунок коштiв резервного фопду мiсцевого
бюджеry>

При планi 2l о2| 02б,00 грн., використання за2022 року становить 20 40l 662,54 грн.

Кошти використанi на:

проведення заходЬ для розмiщення модульного мiстечка для прожIIвання ВПо та

громадян' якi втратили житло внаслИок BocHHoi агресii рф, поточний трансферт кп
(У)tкГ>Гостомель> для лiквiдацiТ стихiйних смiттезв€UIищ, що утворились внаслiдок бойових

дй на територii громади, усунення аварЙ в житловому фондi шJшхом демонтажу секцiй та

конструкцiй багатоквартирних житлових булинкЬ в сел. Гостомель вул.Проскурiвськаl0 та

вул.Рекунова,1 , в т.ч. технагляД, закупЬля пального для обiгрЬу модульного мiстечка - 504

000,00 грн., проведення заходЬ для розмiщення модульного мiстечка для проживання ВПо та

.роruд"", "ni втратилИ житлО внаслiдок военноi агресiТ рф (закупiвля необхiдних

електротоварь для обiгрьу), поточний трансферт Кп кгостомельводотеплопостачання)) -

оренда екскаватора для земляних робiт при облаштраннi мiсць тимчасового перебування

впо.

Вudаmкu спецiальноzо фонdу селuu4ноzо бюduсеmу за 2022 piK

кIIквкМБ 501б090 <<Iнша дiяльнiсть у сферi житлово-комунального госпOдарства))

При планi в 10 000 000,00 грн. використання за 2022 р. становить 258 738,00 грн. на

виго.говлення проектно-кошторисноТ документацii для реконструкцii системи опаленЕIя.

кпквкмБ 5018110 <<Заходи iз запобiгання та лiквiдацii надзвичайних ситуацiй та
наслhкiв стихiйного лиха>>

При планi 4 800 000,00 грн., використання за2022 piK становить 2 640 944,00 грн.

кошти використанi на;

проектно-КошторисНу докумеНтацiЮ для будiвНицтва укриттЯ адмiнiстративноi булiвлi в

сел, ГостОмель вул.С""rо-ilопР овська,22О, придбанНя автоноМних генераторЬ (двох одиниць).

кпквкМБ 5018340 <Природоохороннi заходи за рахунок цiльових фондiв>
При планi 702 900,00 Грн, використання за2022 р, складае 343 900,00 грн,, що становить

48,З Уо викоIIання кошти були використанi на поточний трансферт КП (УЖКГ <<ГОСТОМеЛЬ>

лiквiдацiю стихiйних смiттсзва"тIищ.

кпквкМБ 5018775 <<Iншi заходи за рахунок коштiв резервного фонду мiсцевого
бюджету>>

При плаIri 4 57О 000.00 грн., використання за 2022 року становить з 092 012,00 грн.

Кошти використанi на:

проек.гно-кошторисну документацiю <Капiтальний ремонт багатоквар,гирIrого житловоIо

булинку за адресою вул. Рекунова,1 сел.гостомель, проектно-кошторисну документацrю
кkапiтальНий ремоНт багатоКвартирноГо житловогО булинкУ за адресою вул. Садова,22

с.горенка, проектно-кошторисну документацiю ккапiта-пьний ремонт багатоквартирного

житлового будинку за адресою вул. Свято-Покровська 7З-Е сел.Гостомель.

[ебimорська заборzованiсmь сmаном на 01 сiчня 2023 року вidсуmня.

Креdumорська заборzованiспlь 
"mа"Ь,v 

на 01 сiчня 202З року:

загальниr1 фонд 640 523,10 грн.
КПКВКМБ 50101б0 -29 240,а0 apxiBHi посл}ти;



КlIКВКМБ 5018110 бlt 283,10 грн. поточний ремонт багатоквартирного
житлового булинку в сел, Гостомель вул.Рекунова,1

спецiальний фонд:
КIIКВКМБ 5016090 - 2 651 859,75 грн. реконструкцiя системи оrrrtлення зi

встановлеIlням Модуля аварйноi генерацiТ тепла в с. Озера вул. Шевченка, 7-б

10. Органiзацiйна робота по виконанню бюд2кеry
У звiтному перiодi за 2022 piK Управлiнням фirrансЬ постйно здйснювався аналiз

прогнозування та вI.Iконання дохiдноi частини бюджету, щоденно lIроводилась роб<lта щодкl
виконання бюджету за видатками. i

Rиконано Bci завдання ,Щепартаменrу фiнансЪ КиiЪськоi обласноТ лержавнсli
адмiнiстрачii.

Управлiнням фiнансiв постiйно проводиться контроль вiдповйностi розпису бюджету
Гостомельськоi селищноi територiаrьноi громади встановленим бюджетним призначенням.
[Iостiйно здiйснюеться аналiз проведення видаткiв за програмно-цiльовим методом.

Управлiння фiнансiв, вiдповiдно до покладених на нього завдань, забезпечус захист

фiнансових iHTepecb громади i держави та здiйснюе, у межах своеi компетенцii, контроль за

виконаIrням Еормативно-правових актЬ законодавства з фiнансово-бюджетних питань.

Начальнtлк Управлiння фiнансiв Марина БАБI€нко
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