Пояснювальна записка
до рішення «Про бюджет міста на 2019 рік»
ДОХОДИ БЮДЖЕТУ
Дохідна частина бюджету міста на 2019 рік сформована на основі норм
чинного Бюджетного та Податкового кодексів України, Закону України «Про
Державний бюджет України на 2019 рік» та інших законодавчих актів.
З урахуванням змін до Бюджетного кодексу України починаючи з 2015
року систему балансування замінено системою вирівнювання, яка передбачає
горизонтальне вирівнювання податкоспроможності території залежно від рівня
надходжень на одного жителя. При цьому, вирівнювання здійснювалося лише
за податком та збором на доходи фізичних осіб. Для обрахунку
використовувались дані щодо наявного населення станом на 01.01.2018 з
урахуванням кількості внутрішньопереміщених осіб станом на 01.01.2018,
згідно з даними Державної служби статистики України, та фактичних
надходжень податку та збору на доходи фізичних осіб за 2017 рік за даними
Державної казначейської служби України.
Для розрахунку горизонтального вирівнювання на 2019 рік
Міністерством фінансів України по бюджету міста застосовані наступні
показники:
- наявне населення за статистичними даними станом на 01.01.2018 –
53,842 тис.чоловік;
- кількості внутрішньопереміщених осіб станом на 01.01.2018 – 0,803
тис.чоловік;
- податок та збір на доходи фізичних осіб за даними Державної
казначейської служби України за 2017 рік – 311 713,668 тис.грн.
Відповідно до проведених розрахунків бюджету міста на 2019 рік
Міністерством фінансів України визначена реверсна дотація до державного
бюджету в сумі 94 034,100 тис.грн.
В процесі визначення дохідної частини бюджету міста на 2019 рік було
враховано надходження податків і зборів за 2015-2017 роки та 11 місяців 2018
року.
Загальний фонд
Обсяг доходів загального фонду бюджету міста на 2018 рік обраховано
згідно статті 64 Бюджетного кодексу України.
Проаналізувавши фактичні надходження доходів за 2015-2017 роки та
очікувані надходження 2018 року, сумісні розрахункові дані фінансового
управління міської ради та Енергодарського управління ГУ ДФС у Запорізькій
області, прогнозні надходження обсягу доходів встановлено на рівні
593 758,530 тис.грн.

Малюнок 1. Динаміка надходжень доходів загального фонду міського бюджету (без
урахування офіційних трансфертів) за 2015-2019 роки (млн.грн.)
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Податок та збір на доходи фізичних осіб
Основним джерелом наповнення загального фонду є податок та збір на
доходи фізичних осіб. Фінансовим управлінням міської ради проводився
розрахунок податку та збору на доходи фізичних осіб на 2018 рік з урахуванням
прогнозного обсягу фонду оплати праці на підприємствах міста на 2019 рік
наданого управлінням економіки міської ради, фактичних надходжень за 20152017 роки та очікуваних надходжень 2018 року, а також з урахуванням
податкової ставки у розмірі 18%. Враховано підвищення мінімальної заробітної
плати до 4 173 грн., прожиткового мінімуму для працездатних осіб – до 1 921
грн. Прогнозний обсяг ФОП розраховано на рівні 4 002,6 млн.грн., що на 23,2%
більше ніж показник 2018 року. Прогноз податку та збору на доходи фізичних
осіб на 2018 рік розраховано у сумі 432 280,000 тис.грн., або 118,9% від
планового показника 2018 року та 114,0% від очікуваних надходжень 2018
року. Відповідно до Бюджетного кодексу України, норматив відрахувань по
податку на доходи фізичних осіб до бюджету міста на 2018 рік становить 60%.

Доходи населення
Малюнок 2. Середньомісячна заробітна плата по м.Енергодару (грн.)
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Середньомісячна заробітна плата усіх працівників міста станом на
01.10.2018 року склала 13 610,1 грн., що більше ніж у минулому році на
2 031,4 грн., або на 17,5%.
Станом на 01.10.2018 заборгованість із заробітної плати на економічноактивних підприємствах відсутня.
Малюнок 3. Динаміка надходжень податку та збору на доходи фізичних осіб за 20152019 роки (млн.грн.)
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Великими платниками податку та збору на доходи фізичних осіб у 2018 році є:
№
з/п

Назва підприємства

1

ВП «Запорізька АЕС» ДП «НАЕК
«Енергоатом»
ВП «Запорізька ТЕС» ПАТ «ДТЕК
Дніпроенерго»

2

Сума сплаченого станом на
01.12.2018 податку до
бюджету міста,тис. грн.
236 501,4

Питома
вага, %
68,0

18 274,8

5,3

Податок на прибуток підприємств
Надходження розраховані управлінням комунальної власності міської
ради на підставі Податкового кодексу України та розрахунків комунальних
підприємств міста. Показник по податку на прибуток підприємств визначено у
сумі 19,000 тис.грн. Надходження податку залежить від результатів
економічної діяльності підприємств комунальної власності.
Надходження податку на прибуток підприємств в розрізі комунальних
підприємств
тис.грн.
Підприємство
2017
Станом на
Прогноз
01.12.2018
2019
- КП «Центр досугу
47,851
15,328
15,500
«Промінь»
- КП «Енергодарське БТІ»
3,181
26,832
3,500
- КП «Ритуал»
0,082
0,700
0,000
- КП «Комунальні системи»
0,170
0,000
0,000
- КП «Підприємство
комунальної власності»

13,830;
«-»435,949 (повернення
помилково та/або
надміру сплачених сум
грошових зобов’язань)

1,020

0,000

Внутрішні податки на товари та послуги
При визначенні обсягу акцизного податку з вироблених в Україні та з
ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції)
враховано збереження протягом 2019 року норми щодо зарахування 13,44%
акцизного податку з пального до місцевих бюджетів. Згідно очікуваних
надходжень 2018 року надходження податку до бюджету міста визначено у
сумі 9 000,000 тис.грн.
Відповідно до Бюджетного кодексу України починаючи з 2015 року до
бюджету міста зараховуються надходження акцизного податку з реалізації
суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів. Ставка по
акцизному податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі
підакцизних товарів (пива, алкогольних напоїв та тютюнових виробів)
залишається незмінною (5% від вартості реалізованого товару). Згідно
очікуваних надходжень 2018 року надходження податку до бюджету міста
визначено у сумі 12 000,000 тис.грн.
Місцеві податки
Прогнозні показники місцевих податків розраховані згідно Податкового
кодексу України та Бюджетного кодексу України.

Відповідно до Податкового кодексу України до місцевих податків
належать податок на майно та єдиний податок. Місцеві податки зараховуються
у повному обсязі до бюджету міста.
Надходження місцевих податків прогнозується у 2019 році у сумі
135 384,000 тис.грн. відповідно до діючого законодавства.
Податок на майно
Надходження податку на майно прогнозується у 2019 році у сумі
117 370,000 тис.грн., у т.ч.:
- податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений
юридичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості –
250,000 тис.грн., або 113,6% від очікуваного виконання у 2018 році;
- податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений
фізичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості – 65,000
тис.грн., або 104,8% від очікуваного виконання у 2018 році;
- податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений
фізичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості – 30,000
тис.грн., або 300,0% від очікуваного виконання у 2018 році;
- податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений
юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості –
600,000 тис.грн., або 103,4% від очікуваного виконання у 2018 році;
- найбільш значну суму надходжень прогнозується одержати від
земельного податку з юридичних осіб – 111 800,000 тис.грн., або 100,0% від
очікуваного виконання у 2018 році;
- орендна плата з юридичних осіб – 2 900,000 тис.грн., або 103,6% від
очікуваного виконання у 2018 році;
- земельний податок з фізичних осіб – 400,000 тис.грн., або 109,9% від
очікуваного виконання у 2018 році;
- орендна плата з фізичних осіб – 1 200,000 тис.грн., або 100,8% від
очікуваного виконання у 2018 році;
- транспортний податок з фізичних осіб – 75,000 тис.грн.
- транспортний податок з юридичних осіб – 50,000 тис.грн., або 100,0%
від очікуваного виконання у 2018 році.
Єдиний податок
Відповідно до Податкового кодексу України єдиний податок належить до
місцевих податків. Згідно прогнозних показників Енергодарського управління
ГУ ДФС у Запорізькій області та очікуваних надходжень 2018 року розмір
надходжень єдиного податку складає 18 014,000 тис.грн.: єдиний податок з
юридичних осіб – 3 000,000 тис.грн.; єдиний податок з фізичних осіб – 15
000,000 тис.грн.; єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників –
14,000 тис.грн.

Адміністративні штрафи та інші санкції
Прогноз надходжень проведено з урахуванням чинного законодавства, в
тому числі Бюджетного кодексу України. Доходів від адміністративних
штрафів планується отримати протягом 2019 року у сумі 12,000 тис.грн.,
розрахованих з урахуванням обсягів накладених протягом 2015-2018 років
адміністративних штрафів, які відповідно до діючого законодавства повинні
зараховуватися до міського бюджету.
Плата за надання адміністративних послуг
Прогноз надходжень проведено з урахуванням чинного законодавства.
Доходів від плати за надання адміністративних послуг планується отримати
протягом 2019 року у сумі 2 560,000 тис.грн., або 104,1% від очікуваного
виконання у 2018 році.
Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим
комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності
Надходження розраховані управлінням комунальної власності міської
ради відповідно до Закону України від 10.04.1992 №2269-XII «Про оренду
державного та комунального майна» з урахуванням змін і доповнень,
прийнятих за останній час, рішення Енергодарської міської ради від 27.06.2007
№10 «Про затвердження Положення про порядок передачі в оренду цілісних
майнових комплексів підприємств, їх структурних підрозділів, нерухомого
майна (будівлі, споруди, приміщення) та іншого окремого індивідуально
визначеного майна, які знаходяться у комунальній власності територіальної
громади м.Енергодар», а також з урахуванням проведених розрахунків по
кожному об’єкту оренди. Показник по платі за оренду цілісних майнових
комплексів та іншим майном, що перебуває в комунальній власності
розраховано у сумі 2 293,530 тис.грн. З них:
- за оренду нежитлових приміщень – 1 181,855 тис.грн.;
- за оренду від КП «Центр досугу «Промінь» – 141,675 тис.грн.
- за користування майновим комплексом:
- від ПрАТ «Меркурій - V» – 970,000 тис.грн.
Державне мито
Прогноз надходжень державного мита проведено на підставі Декрету
Кабінету Міністрів України від 21.01.1993 №7-93 «Про державне мито» (зі
змінами та доповненнями), Бюджетного кодексу України та фактичних
надходжень державного мита у 2018 році.
Протягом 2019 року планується отримати до бюджету міста 170,000
тис.грн. державного мита, або 100,0% від очікуваного виконання у 2018 році.

Малюнок 4. Питома вага податків і зборів у загальному обсязі надходжень загального
фонду

Спеціальний фонд
Обсяг доходів спеціального фонду бюджету міста на 2019 рік обраховано
згідно статті 69-1 Бюджетного кодексу України.
Спеціальний фонд затверджено на рівні 84 888,896 тис.грн., в тому числі
бюджет розвитку 1 234,824 тис.грн.:
- надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури
населеного пункту – надходження складають 2,000 тис.грн.;
- кошти від продажу землі – надходження складають 1 232,824 тис.грн.
Екологічний податок
Відповідно до бюджетного законодавства до бюджету міста у 2019 році
зараховуватиметься 25% екологічного податку. Згідно прогнозних показників
Енергодарської об’єднаної державної податкової інспекції розмір надходжень
складає 67 500,000 тис.грн.
Розмір
власних
надходжень
бюджетних
установ
складає
15 781,072 тис.грн., у т.ч.:
плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх
основною діяльністю – 15 546,091 тис. грн.;
- надходження бюджетних установ від додаткової (господарської)
діяльності – 32,180 тис.грн.;
плата за оренду майна бюджетних установ – 202,801 тис.грн.
Надходження грошових стягнень за шкоду, заподіяну порушенням
законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок
господарської та іншої діяльності у 2019 році складають 10,000 тис.грн.

Надходження до цільового фонду соціально-економічного розвитку міста
плати за розміщення зовнішньої реклами на об’єктах комунальної власності у
2019 році складають 363,000 тис.грн.
Міжбюджетні трансферти
Обсяг
міжбюджетних
трансфертів
визначено
у
обсязі
174 037,120 тис.грн., у т.ч.:
- освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам –
74 413,200 тис.грн.;
- медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам –
39 238,800 тис.грн.;
- субвенція з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій
населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-,
водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і
споруд та прибудинкових територій), управління багатоквартирним будинком,
вивезення побутового сміття та рідких нечистот за рахунок відповідної
субвенції з державного бюджету – 5 079,500 тис.грн.;
- 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 80річного віку за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету –
50 997,064 тис.грн.;
- субвенція з місцевого бюджету на виплату державної соціальної
допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування,
грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання
соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за
принципом «гроші ходять за дитиною», оплату послуг із здійснення патронату
над дитиною та виплату соціальної допомоги на утримання дитини в сім'ї
патронатного вихователя за рахунок відповідної субвенції з державного
бюджету – 940,756 тис.грн.;
- субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам
з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з
державного бюджету – 1 786,594 тис.грн.;
- субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у
сфері охорони здоров'я за рахунок коштів медичної субвенції – 1 152,647
тис.грн.;
- субвенція з місцевого бюджету на відшкодування вартості лікарських
засобів для лікування окремих захворювань за рахунок відповідної субвенції з
державного бюджету – 428,559 тис.грн.

ВИДАТКИ
Видаткова частина міського бюджету на 2019 рік сформована з
урахуванням впливу економічних чинників, необхідності дотримання принципу
збалансованості, ефективного та раціонального використання бюджетних
коштів та з реверсною дотацією у сумі 94 034,1тис.грн.
При формуванні видаткової частини міського бюджету, спрямованої на
утримання бюджетної сфери у 2019 році, враховані обсяги міжбюджетних
трансфертів (освітньої та медичної субвенцій), визначені у Законі про
Державний бюджет України на 2019 рік та власні ресурси міського бюджету.
Обсяг освітньої субвенції на 2019 рік у сумі 74 413,2тис.грн.
спрямовується виключно на оплату праці з нарахуваннями педагогічним
працівникам загальноосвітніх навчальних закладів та педагогічним
працівникам інклюзивно-ресурсного центру. Доведений обсяг освітньої
субвенції дозволив забезпечити потребу в коштах лише на 73,6%, тому за
рахунок коштів міського бюджету у 2019 році через нестачу обсягу освітньої
субвенції з державного бюджету додатково виділено 26 750,4тис.грн. Кошти
направлені на виплату надбавку за вислугу років у сумі 14 629,1тис.грн., на
виплату доплат обов’язкового характеру (за перевірку зошитів, за класне
керівництво, за керівництво гуртком тощо) у сумі 9 717,0тис.грн., на виплату
грошової винагороди за сумлінну працю у сумі 2 404,3тис.грн.
Обсяг медичної субвенції на 2019 рік у сумі 39 238,8тис.грн. спрямований
на поточні видатки галузі – утримання 450,25 штатних одиниць працівників
СМСЧ-1.
Видатки бюджету міста обраховані виходячи з діючої на 01.01.2019 року
мережі бюджетних установ та з урахуванням першочергових видатків.
В основу розрахунків видаткової частини покладені слідуючи основні
принципи:
1.На виконання статті 14 Бюджетного Кодексу України, з метою покриття
тимчасових касових розривів, у бюджеті міста на 2019 рік пропонується
затвердити розмір оборотного залишку бюджетних коштів у сумі 100,0тис.грн.
2.В бюджеті міста по загальному фонду розрахунковий фонд заробітної
плати з нарахуваннями працівників бюджетних установ у 2019 році складає
322 644,5тис.грн., (без врахування коштів освітньої та медичної субвенцій з
державного бюджету), що більше на 22,9% до бюджету 2018 року без змін.
При цьому застосовано єдиний підхід при розрахунку видатків на
заробітну плату з нарахуваннями, а саме:
- запровадження розміру мінімальної заробітної плати працівників
бюджетної сфери з 01 січня – 4 173грн. та посадового окладу (тарифної ставки)
працівника першого тарифного розряду Єдиної тарифної сітки – 1 921грн.;
- повністю враховані видатки на виплату надбавок та доплат
обов’язкового характеру (надбавки за вислугу років, надбавки за підвищення
престижності у роботі – (20% від посадового окладу), за особливі умови роботи
бібліотекарям, за перевірку зошитів, за шкідливі та важкі умови праці, за класне
керівництво тощо);

- враховані видатки на матеріальну допомогу на оздоровлення
педагогічним працівникам, передбачену статтею 57 Закону України «Про
освіту», в розмірі посадового окладу;
- врахована виплата грошової винагороди за сумлінну працю
педагогічним працівникам, передбачену статтею 57 Закону України «Про
освіту», в розмірі 50% посадового окладу;
- передбачені видатки на матеріальну допомогу на оздоровлення іншим
працівникам у розмірі посадового окладу, матеріальну допомогу на вирішення
соціально-побутових питань згідно з вимогами чинного законодавства у розмірі
50% посадового окладу;
- передбачені надбавки необов’язкового характеру працівникам
соціально-культурної сфери у розмірі до 50% посадового окладу.
3.У бюджеті на 2019 рік передбачені видатки на медикаменти на суму
10 383,9тис.грн., з них за рахунок коштів міського бюджету на суму
8 802,6тис.грн. (для СМСЧ-1, міського центру первинної медико-санітарної
допомоги, гемодіалізного відділення, відділень денного перебування
територіального центру, управління освіти), за рахунок коштів субвенцій з
державного бюджету на суму 1 581,3тис.грн. (лікування хворих на цукровий та
нецукровий діабет – 1 152,7тис.грн., відшкодування вартості лікарських засобів
для лікування окремих захворювань – 428,6тис.грн.).
4.Потреба в коштах на придбання продуктів харчування по загальному
фонду для дошкільних закладів та загальноосвітніх шкіл обрахована на підставі
нормативів харчування вихованців та учнів закладів освіти у вартісних
показниках, які затверджені рішенням виконавчого комітету міської ради від
20.09.2018 №259 на суму 22 759,7тис.грн. та забезпечена у повному обсязі.
Потреба в коштах на харчування хворих у відділеннях стаціонару СМСЧ-1
складає 1590,7тис.грн. та обрахована на підставі денної грошової норми витрат
на харчування для різних категорій осіб, яка затверджена рішенням
виконавчого комітету від 18.05.2017 №143 та виходячи з вартості набору
продуктів для харчування донора, яка затверджена рішенням виконавчого
комітету від 25.01.2018 №15, враховуючи ліжко-дні перебування у відділеннях
стаціонару та кількість осіб, що користуються спецхарчуванням.
5.Потреба в коштах на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, що
споживаються бюджетними установами на 2019 рік обрахована та забезпечена
у повному обсязі на суму 18 615,0тис.грн.
6.У бюджеті міста на 2019 рік передбачені видатки для забезпечення
потреб господарчої діяльності бюджетних установ у сумі 13 314,9тис.грн., що
більше на 48,1% до бюджету 2018 року без змін.
7.З метою забезпечення належного соціального захисту кожного
громадянина міста у бюджеті міста на 2019 рік передбачені міські соціальні
видатки.
Так, на виконання міської Програми соціальної допомоги в м.Енергодарі
на 2018-2020 роки передбачені видатки на суму 15 210,3тис.грн., з них: видатки
на надання матеріальної допомоги малозабезпеченим верствам населення з
фонду "Турбота" у розмірі 1 000,0тис.грн., видатки на надання матеріальної
допомоги через депутатський Фонд невідкладної матеріальної допомоги –
5 360,0тис.грн., видатки на перевезення дітей до спецшколи-інтернату у

с.Кам'янське – 224,8тис.грн., видатки на безкоштовний відпуск ліків ветеранам
війни та праці, громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської
катастрофи, іншим пільговим категоріям населення – 3 237,8тис.грн.,
придбання санаторно-курортних путівок – 548,1тис.грн., на підтримку Ради
ветеранів, міської організації ветеранів Афганістану – 150,0тис.грн., видатки на
грошову компенсацію фізичним особам, що надають соціальні послуги –
83,1тис.грн., видатки на перевезення пенсіонерів міста на присадибні ділянки –
823,5тис.грн., на компенсаційні послуги на пільговий проїзд автомобільним та
залізничним транспортом – 2 801,7тис.грн., гаряче харчування бездомних
громадян – 8,2тис.грн., надання матеріальної допомоги інвалідам по зору для
оплати за користування засобами телефонного зв’язку – 20,0тис.грн.,
відшкодування ліків по безкоштовним рецептам громадян з пересадженими
органами – 70,5тис.грн., на соціально-педагогічні послуги «Університет
третього віку» – 67,1тис.грн., відшкодування витрат на проведення занять та
зборів для дітей з інвалідністю – 374,4тис.грн., безкоштовна передплата на
періодичні видання пільговим категоріям населення – 100,0тис.грн., видатки на
компенсацію перевізникам за проїзд громадян, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи – 24,8тис.грн., видатки на компенсацію пільговим
категоріям громадян з послуг зв'язку – 235,2тис.грн., видатки на компенсацію
за перевезення залізничним транспортом в дальньому сполученні –
63,1тис.грн., поховання незатребуваних трупів – 18,0тис.грн.
8.З метою посилення соціального захисту учасників антитерористичної
операції та членів їх сімей – мешканців міста, згідно з міською Комплексною
програми підтримки учасників антитерористичної операції та членів їх сімей –
мешканців міста Енергодара на 2018-2020 роки, у бюджеті міста на 2019 рік
передбачені видатки на суму 869,8тис.грн., з них: надання одноразової
матеріальної допомоги учасникам АТО у розмірі 4-х прожиткових осіб для
працездатних осіб – 235,7тис.грн., надання пільг у розмірі 75% від вартості
послуг за житло, опалення, комунальні послуги учасникам АТО, членам їх
сімей – 67,2тис.грн., придбання санаторно-курортних путівок для учасників
АТО – 109,3тис.грн., видатки на зубопротезування учасників АТО –
250,0тис.грн., видатки на медичне страхування учасників АТО та членів їх
сімей – 30,0тис.грн., видатки на професійне навчання учасників АТО за
професією «Водій автотранспортних засобів категорії С» - 96,6тис.грн., адресна
одноразова допомога на медичне обстеження громадян, які уклали контракт для
проходження військової служби – 75,0тис.грн., видатки на надання
матеріальної допомоги до Дня незалежності України членам сімей загиблих
учасників АТО – 6,0тис.грн.
9.Видатки на програми і заходи у галузі сім'ї, жінок, молоді та дітей,
центру соціальної служби, на оздоровлення та відпочинок дітей, на проведення
навчально-тренувальних зборів і змагань, (включаючи видатки на відрядження
для дитячо-юнацької спортивної школи ім.В.Р.Манзулі) у бюджеті на 2019 рік
передбачені на суму 3 981,5тис.грн.
10.Видатки на реалізацію проектів-переможців за результатами
голосування у 2018 році у рамках проекту "Громадський бюджет" у бюджеті
міста на 2019 рік склали 7 841,9тис.грн.

11.В бюджеті міста на 2019 рік передбачені видатки на організацію
громадських робіт за рахунок коштів міського бюджету на виконання міської
Програми організації оплачуваних громадських робіт м.Енергодара на 2019 рік
на суму 347,4тис.грн.
12.Згідно з міською Програмою стимулювання населення м.Енергодара
до впровадження енергоефективних заходів шляхом відшкодування частини
суми кредиту, залученого для придбання енергоефективного обладнання та/або
матеріалів на 2018-2020 роки у бюджеті міста на 2019 рік передбачені видатки
на суму 1 200,0тис.грн.
13.Згідно з міською Програмою реформування та розвитку житловокомунального господарства, об'єктів благоустрою, дорожнього господарства
міста на 2019-2021 роки за рахунок коштів загального фонду у 2019 році
передбачено:
- утримання молочної кухні на суму 3 150,1тис.грн.;
- утримання, охорона та обслуговування об'єктів благоустрою,
нежитлових приміщень та споруд, об'єктів вуличного освітлення, що
обліковуються на балансі, обслуговування двох модульних туалетів,
обслуговування міського пляжу – 7 737,4тис.грн. (КП «ЦД «Промінь»);
- видатки на обслуговування внутрішньоквартальної території та зеленого
господарства міста, обслуговування скверу по вул.Курчатова, обслуговування
пам'ятника Шевченку, обслуговування постаменту Стела – 14 783,8тис.грн. (КП
«Міськзеленбуд»);
- видатки на обслуговування об'єктів зовнішнього освітлення,
електричних мереж та електроустаткування, обслуговування об'єктів вуличнодорожньої мережі та об'єктів благоустрою, обслуговування та охорона міського
кладовища, видатки на господарчу та транспортну дільницю з обслуговування
об'єктів, що обліковуються на балансі підприємства – 23 577,0тис.грн. (КП
«Комунальні системи».
14.Для здійснення непередбачених видатків передбачено кошти на
резервний фонд в сумі 3 000,0тис.грн.
15.Загальний обсяг видатків спеціального фонду міського бюджету на
2019 рік визначений у сумі 101 960,0тис.грн., в тому числі видатки бюджету
розвитку – 18 305,9тис.грн., цільовий фонд – 363,0тис.грн., видатки за рахунок
власних надходжень бюджетних установ – 15 781,1тис.грн., видатки за рахунок
коштів фонду охорони навколишнього природного середовища –
67 510,0тис.грн.

Начальник фінансового управління

О.В.Денисенко

