
Звіт 

про виконання міського бюджету за І  півріччя 2018 року  
 

ДОХОДИ 

     Відповідно до планових призначень за І півріччя 2018 року до міського бюджету 

передбачено отримати  178883,33  тис. грн. надходжень, з них до загального фонду – 

177244,73 тис. грн., в т.ч. податкові та неподаткові надходження (власні доходи) – 

50835,47 тис. грн., субвенції – 126409,26  тис. грн., до спеціального фонду – 1638,61 

тис. грн.  

     Фактично до бюджету надійшло 187820,27 тис. грн., або 105,00 % до  плану 

(+8936,93 тис. грн.), з них: 

 до загального фонду бюджету 185653,18 тис. грн. 104,74% (+8408,45 тис. грн.), в т.ч. : 

- податкові та неподаткові надходження загального фонду 59628,10 тис. грн., 

117,30 % до  плану (+8792,63 тис. грн.) та 122,86% (+11093,27 тис. грн.) до 

відповідного періоду 2017 року; 

- офіційні трансферти загального фонду: 

- дотація 1014,30 тис. грн., 100,00 %  до  плану, +1014,30 тис. грн. до 

відповідного періоду 2017 року; 

- субвенції 125010,78 тис. грн., 99,69% (-384,18 тис. грн.) до  плану, 141,83 % 

(+36869,42 тис. грн.) до відповідного періоду 2017 року; 

до спеціального фонду бюджету  2167,09 тис. грн. 132,25% до плану, (+528,48 тис. 

грн.), в т.ч.: 

- податкові та неподаткові надходження спеціального фонду 2167,09 тис. грн. 

132,25% до плану, (+528,48 тис. грн.), 110,03 % (197,60 тис. грн.) до 2017 

року; 
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Загальний фонд 

За І півріччя 2018  року власних та закріплених доходів до бюджету міста 

Переяслава-Хмельницького надійшло 59628,10 тис. грн. 117,30 %  (+8792,63 тис. грн.) 

122,86% (+11093,27 тис. грн.) до відповідного періоду 2017 року. Серед міст Київської 

області Переяслав-Хмельницький займає  5  місце по темпам приросту надходжень до 

відповідного періоду минулого року.    

 
 

Основні надходження загального фонду до міського бюджету за І півріччя 2018 року: 

Назва податку План за І 

півріччя 

2018р. 

Факт І 

півріччя 

2018 

% до 

плану 

Відхил

ення до 

плану 

Факт  І 

півріччя  

2017 р. 

% 2018 

до 2017 

р. 

Відхилен

ня 2018 

до 2017 р. 

Податок та збір на з доходи 

фізичних осіб 

34016,20 40179,39 118,12 6163,19 30644,36 131,12 9535,03 

акцизний податок 3658,00 4681,92 127,99 1023,92 4178,72 112,04 503,20 

місцеві податки, з них: 12205,77 13655,04 111,87 1449,27 12622,35 108,18 1032,69 

- податок на майно, в т.ч.: 4764,60 5259,95 110,40 495,35 5023,48 104,71 236,47 

податок на нерухоме майно 135,10 175,37 129,81 40,27 119,31 146,99 56,06 

плата за землю та оренда 4617,00 4947,70 107,16 330,70 4889,60 101,19 58,10 

транспортний податок 12,50 136,88 1095,0

4 

124,38 14,58 938,82 122,30 

- єдиний податок 7435,37 8388,00 112,81 952,63 7594,04 110,45 793,96 

- туристичний збір 5,80 7,09 122,24 1,29 4,83 146,79 2,26 

надходження від оренди 

майна комунальної 

власності 

177,60 187,54 105,60 9,94 230,53 81,35 -42,99 

державне мито 137,50 181,00 131,64 43,50 137,63 131,51 43,37 

плата за надання 

адміністративних послуг 

598,00 716,62 119,84 118,62 640,01 111,97 76,61 

інші податки 42,40 26,59 62,71 -15,81 81,83 32,49 -55,24 

Всього доходів 50835,47 59628,10 117,30 8792,63 48334,83 122,86 11093,27 
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      Основні надходження до загального фонду міського бюджету  забезпечують : 

податок та збір на доходи  фізичних осіб, місцеві податки та акцизний податок. 

Надходження вказаних платежів забезпечили за І півріччя 2018 року 98,13% 

надходжень податкових та неподаткових платежів загального фонду міського 

бюджету. 

 
 
 

 

Податок та збір на  доходи фізичних осіб 

Основним бюджетоутворюючим податком доходів загального фонду є податок та 

збір на доходи фізичних осіб, питома вага якого становить – 67,38 % в структурі 

закріплених доходів. За І півріччя 2018 року надійшло 40179,39 тис. грн. даного 

платежу.  Збільшення надходжень до загального фонду місцевого бюджету 

обумовлено підвищенням розміру мінімальної заробітної плати .  

В порівнянні з відповідним періодом 2017 року надходження податку та збору на 

доходи фізичних осіб збільшилось на +9535,03  тис. грн. та 31,12% (І півріччя 2018 р. 

– 40179,39 тис. грн., І півріччя 2017 р. – 30644,36 тис. грн.). В структурі платежів 

податку та збору  на доходи фізичних осіб найбільш питому вагу займає  податок на 

доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника 

податку у вигляді заробітної плати – 93,3 %  (37502,64 тис. грн.).    Серед міст 

Київської області Переяслав-Хмельницький займає 2 місце по темпам приросту 

надходжень до відповідного періоду минулого року. 
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Найбільші платники не бюджетної сфери:  Найбільші бюджетні платники: 

1. ТОВ «Костал-Україна» - 13596,85 тис.грн.;       1.Університет – 6065,67 тис.грн.; 

2. ВАТ Київоблгаз  – 2778,1 тис.грн.;           2. Міський відділ освіти – 5354,4 тис.грн.; 

3. ВУКГ  - 1130,89 тис.грн;                                      3. ЦРЛ – 2443,9 тис.грн.; 

4. КП КОР Тепломережа – 836,0 тис.грн.;           4. Нац історико-етнограф зап – 2028,1 тис.грн.; 

5. ПрАТ Київобленерго – 743,99 тис.грн.;             5.Центр екстра.-мед.допом. – 1948,1 тис.грн.; 

                                             

Акцизний податок 

За  1 півріччя 2018 року надійшло 4681,92 тис. грн., що на 27,99 % (1023,92 тис. 

грн.) більше плану. В порівнянні з 1 півріччям 2017 року надходження зросли на 

12,04% (+503,20 тис. грн). З 2017 року змінено складові акцизного податку, що 

зараховуються до місцевих бюджетів. Відповідно до ЗУ від 20.12.2016р. №1791 

«Про внесення змін до податкового кодексу України» з 1 січня 2017 року відмінено 

справляння акцизного податку з реалізації пального. З метою відшкодування втрат 

місцевих бюджетів (відповідно до ЗУ від 20.12.2016р. №1789 «Про внесення змін до 

бюджетного кодексу України») до бюджетів місцевого самоврядування зраховується 

частина акцизного податку з виробленого в Україні та ввезеного на митну територію 

Надходження податку та 

збору на доходи фізичних 

осіб за І півріччя 2017 року 

(30644,36 тис. грн.) 

Надходження податку та 

збору на доходи фізичних 

осіб за І півріччя 2018 рік 

(40179,39 тис. грн.) 

+ 9535,03 тис. грн. 

(131,12%) 
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України пального (обсяг надходжень визначається згідно Порядку, 

затвердженого постановою КМУ від 28.02.2018 р. №116). 

                                              

 

Місцеві податки 

    Відповідно до Податкового кодексу прийнято рішення №13-38-VIІ від 

29.06.2017 року Переяслав-Хмельницької міської ради «Про затвердження 

Положень та ставок місцевих податків і зборів на території міста Переяслава-

Хмельницького», згідно з яким встановлено наступні податки і збори :                                                                            

1) Податок на майно, який складається з: 

   -  податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки; 

     -  плати за землю; 

     -  транспортного податку;  

2) Єдиний податок; 

3) Збір за місця для паркування транспортних засобів; 

4) Туристичний збір. 

Відповідно до Закону України №1791-VIII  від 20.12.2016 року «Про внесення 

змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо 

забезпечення збалансованості  бюджетних надходжень у 2017 році» внесено ряд змін в 

щодо встановлення місцевих податків і зборів. 

По податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, ставки 

податку для об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у 

власності фізичних та юридичних осіб, були встановлені рішенням міської ради. 

Фактично за І півріччя 2018 року до міського бюджету надійшло   175,37  тис. 

грн.,  в тому числі: по податку на нерухоме майно, сплаченого юридичними та 

фізичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості – 68,56 тис. грн. 

та нежитлової нерухомості –106,81 тис. грн. Надходження склали 129,81 %  (+40,27 

тис. грн.) до плану та 146,99 %  (+56,06 тис. грн.) до відповідного періоду минулого 

року. Значний ріст пояснюється поступовим створенням бази оподаткування з 

моменту запровадження податку у 2013 році, одноразовою сплатою податку 

юридичними особами під час подання декларації, а також  збільшенням мінімальної 

заробітної плати - базового показника, що покладений в основу розрахунку податку 

Плата за землю є основним бюджетоутворюючим податкам, питома вага якого 

становить – 36,3 % в структурі місцевих податків. В 2017 році по деяким 

підприємствам змінився коефіцієнт функціонального призначення, який береться для 

розрахунку грошової оцінки землі: ТОВ Автобансервіс (щомісяця сплачував 16380,30 

грн., після зміни коефіцієнта сплачує 6949,30 грн.), ТОВ Макро поіс плюс (щомісяця 

сплачував 43057,60 грн., після зміни коефіцієнта сплачує 18266,8 грн.). 

Відповідно до підрозділу 6 розділу ХХ Податкового кодексу України , індекс 

споживчих цін за 2017 рік, що використовується для визначення коефіцієнта 

індексації нормативної грошової оцінки сільськогосподарських угідь, земель 
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населених пунктів та інших земель несільськогосподарського призначення, 

застосовується із значенням 100 відсотків. 

Протягом І півріччя 2018 року заключенні 13 нових договори оренди землі. 

Надходження плати за землю  
Назва податку План за І 

півріччя 

2018р. 

Факт І 

півріччя 

2018 

% до 

плану 

Відхиле

ння до 

плану 

Факт  І 

півріччя  

2017 р. 

% 2018 

до 

2017 р. 

Відхиле

ння 2018 

до 2017 

р. 

Земельний податок з юридичних осіб 642,00 618,63 96,36 -23,37 637,37 97,06 -18,74 

Орендна плата з юридичних осіб 3476,00 3740,76 107,62 264,76 3755,91 99,60 -15,15 

Земельний податок з фізичних осіб 49,00 80,72 164,73 31,72 47,80 168,87 32,92 

Орендна плата з фізичних осіб 450,00 507,59 112,80 57,59 448,52 113,17 59,07 

Всього 4617,00 4947,70 107,16 330,70 4889,60 101,19 58,10 

 

 
Надходження транспортного податку склали 136,88 тис. грн. сплачений 

фізичними та юридичними особами.  

Основним бюджетоутворюючим податком доходів в структурі місцевих податків 

є єдиний податок, питома вага якого становить – 61,4 % . В порівнянні з відповідним 

періодом 2017 року надходження єдиного податку  збільшилось на +793,96  тис. грн. 

(І півріччя 2017 р. – 7594,04 тис. грн., І півріччя 2018 р. – 8388,0 тис. грн.). 

Надходження єдиного податку  

Назва податку План за 

І 

півріччя 

2018р. 

Факт І 

півріччя 

2018 

% до 

плану 

Відхилення 

до плану 

Факт  І 

півріччя  

2017 р. 

% 2018 

до 

2017 р. 

Відхилення 

2018 до 

2017 р. 

Єдиний податок з 

юридичних осіб 

1734,00 1765,40 101,81 31,40 1733,05 101,87 32,35 

Єдиний податок  з фізичних 

осіб 

5697,00 6622,37 116,24 925,37 5856,62 113,07 765,75 

Єдиний податок з с/г 

товаровиробників 

4,37 0,23 5,26 -4,14 4,37 5,19 -4,14 

Всього 7435,37 8388,00 112,81 952,63 7594,04 110,45 793,96 
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Надходження по туристичного збору склали 7,09 тис. грн.: 

- сплачений фізичними особами – 4,24 тис. грн.; 

- юридичними особами –2,85 тис. грн.  

Адміністрування туристичного збору проводиться згідно з рішенням Переяслав-

Хмельницької міської ради №13-38-VIІ від 29.06.2017 року. 

 

Офіційні трансферти загального фонду: 

 

За І півріччя 2018 року до загального фонду міського бюджету надійшло офіційних 

трансфертів на загальну суму 126025,08 тис. грн., що складає 99,70 % та -384,18 тис. 

грн. до планових показників, в тому числі: 

- Освітня субвенція з державного бюджету  місцевим бюджетам (КЕКД 41033900) 

19370,90 тис. грн. 100% до плану; 

- Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам (КЕКД 

41034200)  12805,4 тис. грн. 100%  до плану.; 

- Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету 

видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров`я за рахунок відповідної 

додаткової дотації з державного бюджету (КЕКД 41040200) 1014,30 тис. грн. 

100% до плану; 

- Субвенція з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій 

населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, 



 8 

водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання 

будинків і споруд на прибудинкових територій), управління багатоквартирним 

будинком, вивезення побутового сміття та рідких нечистот за рахунок 

відповідної субвенції з державного бюджету (КЕКД 41050100) 71837,23 тис. грн 

100 % до плану; 

- Субвенція з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій 

населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і 

скрапленого газу за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету  

(КЕКД 41050200) 112,44 тис. грн. 100% до плану.; 

- Субвенція з місцевого бюджету на виплату допомоги сім'ям з дітьми, 

малозабезпеченим сім'ям, особам, які не мають права на пенсію, особам з 

інвалідністю, дітям з інвалідністю, тимчасової державної допомоги дітям, 

тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла 

загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомоги 

по догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, 

компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за 

особою з інвалідністю І групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку за 

рахунок відповідної субвенції з державного бюджету (КЕКД 41050300) 19965,08 

тис. грн. 98,11% (-384,18 тис. грн.) до плану.; 

- Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, 

що утворився на початок бюджетного періоду (КЕКД 41051100) 302,70 тис. грн. 

100,00 % до плану; 

- Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної 

підтримки особам з особливими освітніми потребами (КЕКД 41051200) 246,38 

тис. грн. 100,00 % до плану; 

- Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної 

загальної середньої освіти `Нова українська школа` за рахунок відповідної 

субвенції з державного бюджету потребами (КЕКД 41051400) 370,64 тис. грн. 

100,00 % до плану. 

Спеціальний фонд      
Надходження спеціального фонду за І півріччя 2018 року склали 2167,09 тис. грн., 

(132,25 %, до  плану +528,48 тис. грн.).  

Спеціальний фонд складається із таких надходжень: 

- екологічний податок; 

- цільовий фонд; 

- власні надходження бюджетних установ ; 

- бюджет розвитку, який формується за рахунок надходження коштів від продажу 

землі та надходження коштів пайової участі. 

 

Виконання спеціального фонду бюджету 

м. Переяслава-Хмельницького за І півріччя 2018 року 
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Доходи КЕКД 

План на 

рік 
уточнен

ий 

уточнен

ий план 

на рік 

План на 

січень-

червень 

січень-червень 2018 
2017 рік 

факт 

факт 2018 до 2017 

факт % +- % +- 

Бюджет розвитку: 
 

300,00 300,00 0,0 31,1 0 31,12 122,33 25,44 -91,21 

Продаж землі 330100 0,00 0,00 0,00 20,87 0 20,87 0,00 0 20,87 

Кошти від пайової 
участі 

241700 300,00 300,00 0,00 10,26 0 10,26 122,33 8,38 -112,07 

патенти 
нафтопродукти 

180415 0,00 0,00 0,00 -1,54 0 -1,54 0,00 0 -1,54 

Екологічний податок 190100 37,20 37,20 20,47 20,77 101,45 0,30 19,20 108,15 1,56 

Надходження коштів 

від відшкодування 

втрат с/г та л/г 

виробництва 

21110000 0,00 0,00 0,00 1,25 0 1,25 0,00 0 1,25 

Гроші стягн за поруш 

охорони серед 
240621 192,85 192,85 96,42 82,90 85,98 -13,52 16,09 515,27 66,81 

Власні надходження 250000 2759,70 2759,70 1379,85 1898,39 137,58 518,54 1635,62 116,07 262,77 

Цільові фонди 501100 291,74 291,74 141,87 134,21 94,60 -7,66 176,25 76,15 -42,04 

Разом доходи 

спеціального фонду  
3581,49 3581,49 1638,60 2167,08 132,25 528,48 1969,49 110,03 197,60 

 
 

 

 
 

ВИДАТКИ 

Касові видатки міського бюджету за І півріччя 2018 року в цілому склали 

185951,6 тис. грн. при плані на рік 340888,0 тис. грн., що становить 54,5 % (табл. 2), в 

тому числі:  

- видатки загального фонду – 175896,5 тис. грн. (план на рік 309074,5 тис. 

гривень, що становить 56,9 % до року); 

- видатки спеціального фонду – 10055,1 тис. грн.  

Видатки загального фонду без субвенцій з державного бюджету становлять 

72101,5 тис. грн., що складає 49,5 % від запланованих 145659,0 тис. грн., в тому числі: 

- на освіту – 51206,4 тис. грн. (71,0%), що виконано відповідно до річних 

призначень на 55,3 %; 

- на культуру – 1503,1 тис. грн. (2,1 %), що виконано відповідно до річних 

призначень на 34,7 %; 

- на органи управління – 8507,7 тис. грн. (11,8 %), що складає 40,1 % до плану; 

- засоби масової інформації – 246,2 тис. грн. (0,3 %), що складає 49,5 % до плану; 

- на фізичну культуру і спорт – 1626,2 тис. грн. (2,3 %), що складає 47,5 % до 

плану; 

- на житлово-комунальне господарство – 5216,2 тис. грн. (7,2 %), що виконано 

відповідно до річних призначень на 39,3 %; 

- соціальний захист та соцзабезпечення – 2266,9 тис. грн. (3,1 %), що виконано 

відповідно до річних призначень на 51,5 %. 

- субвенція обласному бюджету для терцентру – 1489,8 тис. грн. (2,1 %), що 
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виконано відповідно до річних призначень на 50,0 %; 

- інші видатки – 39,0 тис. грн. (0,1 %). 

 
 

Найбільшу питому вагу у структурі видатків загального фонду міського бюджету 

займають видатки на заробітну плату – 52219,2 тис. грн., що складає 72,4 %; оплату 

комунальних послуг та енергоносіїв – 6528,0 тис. грн. (9,1 %); харчування дітей – 

1373,4 тис. грн. (1,9 %); інші видатки – 11980,9 тис. грн. (16,6 %). 
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Заборгованості по заробітній платі та енергоносіях станом на 01.07.2018 року 

немає.  

Цільових коштів державного бюджету (субвенцій загального фонду на пільги і 

субсидії) використано 90989,6 тис. грн. при плані на рік 141476,0 тис. грн., з них: 

- надання допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, тимчасової 

допомоги дітям – 14884,2 тис. грн.; 

- надання допомоги особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, особам, які не 

мають права на пенсію, непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, 

але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по догляду за особами з 

інвалідністю – 5080,9 тис. грн.;  

- надання пільг та житлових субсидій населенню на ЖКП – 70912,1 тис. грн.;  

- надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого палива і 

скрапленого газу – 112,4 тис. грн. 

Касові видатки по субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих 

видатків у сфері охорони здоров’я за рахунок коштів медичної субвенції склали 

12805,4 тис. грн., при плані на рік 21939,5 тис. гривень. 

 

Видатки спеціального фонду проведені в сумі – 10055,1 тис. грн., із них: 

- за рахунок власних надходжень бюджетних установ – 1547,7 тис. грн.; 

- бюджет розвитку – 8210,7 тис. грн., в тому числі: 

1).Придбання комп’ютерної та оргтехніки для виконавчого комітету-199,8 

тис.грн.; 

2).Придбання обладнання локальних комп’ютерних мереж- 9,2 тис.грн.; 

3).Придбання та монтаж кондиціонера- 9,3 тис.грн.; 

4).Придбання байдарок та газонокосарки- 120,0 тис.грн.; 

5).Виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт 

водопровідних мереж по вул.Шкільна- 29,3 тис.грн.; 

6).Капітальний ремонт водопровідних мереж по вул.Героїв Великої Вітчизняної 

війни (до колодязя №3) – 135,4 тис.грн.; 

7).Капітальний ремонт водопроводу від станції II підйому води до  мікрорайону 

Підварки, Новокиївського та Золотоніського шосе – 898,8 тис.грн.; 

8).Експертна грошова оцінка земельної ділянки – 4,0 тис.грн.; 

         9).Виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво 

водопровідної мережі по вул. Богданова від буд. № 2 до буд. № 11, 11-А- 17,8 тис.грн.   

         10). Будівництво громадської вбиральні в парку ім. Г.Сковороди – 222,0 тис.грн. ; 

         11). Виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт 

вул. Маяковського – 63,5 тис.грн. ; 

        12). Виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво дороги по 

вул. Промисловій – 89,0 тис.грн. ; 

        13). Виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт 

частини тротуару по вул. Б. Хмельницького (в межах будинку № 57/56 та будинку № 

46) – 77,5 тис.грн. ; 

        14). Виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт 

частини тротуару по вул. Г.Сковороди в межах вул. Б.Хмельницького та вул. 

Ярмаркової – 50,0 тис.грн. ; 
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15). Виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт 

частини тротуару по вул. Б. Хмельницького в межах Борисоглібської площі та 

автовокзалу (парна сторона) – 98,6 тис.грн. ; 

        16). Капітальний ремонт вул. Куреди Гаврила – 297,5 тис.грн. ; 

        17).Капітальний ремонт вул. Борисоглібська – 553,1 тис.грн. 

         18). Коригування проекту та експертизи по об’єкту «Капітальний ремонт частини 

вул. Грушевського (в межах вул. Інтернаціональна та вул. Борисівське поле)» – 

6,3тис.грн. ; 

       19). Внески до статутного капіталу комунального підприємства «Переяслав-

Хмельницьке Виробниче управління комунального господарства» на придбання 

тракторного причіпу 2ПТС-6-1 – 270,0 тис.грн. ; 

       20). Внески до статутного капіталу комунального підприємства «Переяслав-

Хмельницьке Виробниче управління комунального господарства» на придбання 

тракторного причіпу ПТС-4-1- 176,0 тис.грн. ; 

         21). Внески до статутного капіталу комунального підприємства «Переяслав-

Хмельницьке Виробниче управління комунального господарства» на придбання 

піскорозкидача – 2189,0 тис.грн. ; 

        22). Внески до статутного капіталу комунального підприємства «Переяслав-

Хмельницьке Виробниче управління комунального господарства» для придбання 

обладнання СНОР 2008 – 87,0 тис.грн. ; 

23). Придбання обладнання для дошкільних освітніх закладів – 37,8 тис. грн.; 

24). Придбання обладнання для загальноосвітніх навчальних закладів – 327,6 тис. 

грн. ; 

        25). Виконання робіт з капітального ремонту (утеплення фасадів та капітальний 

ремонт системи опалення) ЗОШ № 5 – 1533,0 тис.грн. 

        26). Виготовлення проектно-кошторисної документації по капітальному ремонту 

даху ЗОШ № 4 – 19,1 тис.грн. 

         27). Придбання персонального комп'ютера/ноутбука та техніки для друкування, 

копіювання, сканування та ламінування для початкової школи  – 134,0 тис.грн. 

         28). Оснащення закладів загальної середньої освіти з поглибленим/профільним 

вивченням природничих та математичних предметів та опорних шкіл засобами 

навчання, у тому числі кабінетами фізики, хімії, біології, географії, математики, 

мультимедійними засобами навчання – 166,7 тис.грн. 

         29). Закупівля комп'ютерного обладнання, відповідного мультимедійного 

контенту для початкових класів нової української школи – 102,7 тис.грн. 

         30). Оснащення кабінетів інклюзивно-ресурсних центрів – 30,7 тис.грн. 

         31). Придбання музичних інструментів - 100,0 тис.грн. 

         32).Придбання тенту на головну сцену – 156,0 тис.грн. 

 33).Виконання заходів за рахунок цільових фондів- 296,7 тис.грн. 

 

 

 

 

Начальник фінансового управління 

Переяслав-Хмельницької міської ради                         Ю.М.Жарко 

 


