Агентство економічного
розвитку м. Вознесенська

Коротко про
бюджет міста
Вознесенська

Продаж заборонено. Для безкоштовного
розповсюдження.
Тираж 500 екземплярів.

Видання даної брошури «Коротко про
бюджет міста Вознесенська»

Видатки міського бюджету 56 565,0 тис.грн.

стало можливим

Капітальні
видатки
6%

завдяки плідній співпраці нашої організації з
проектом "Мережа громадянської дії в Україні"
(UCAN), що впроваджується Інститутом сталих

Заробітна
плата
50%

Поточні
видатки
39%

спільнот, штат Вермонт, США та за підтримки
народу Сполучених Штатів Америки, наданої
через

Агентство

Міжнародного
висловлені
відображають

Сполучених

розвитку
в

брошурі
погляди

Штатів

(USAID).
не

USAID,

з

Комунальні
послуги та
енергоносії
5%

Думки

обов’язково
UCAN,

або

Інституту сталих спільнот і є лише точкою зору її
авторів.
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Інші видатки в сфері житлово-комунального господарства
на 2007 рік
Найменування
Виготовлення проектно – кошторисної
документації на будівництво фізкультурнооздоровчого корпусу з плавальним басейном
Виготовлення проектно – кошторисної
документації на «Будівництво
когенераційної станції»
Завершення будівництва очисних споруд
Розширення кладовищ
Виготовлення проектно – кошторисної
документації на «Впровадження роздільного
збору, переробки та утилізації
тари(упаковки), твердих побутових відходів,
як вторинної сировини і обмеження їх
шкідливого впливу на навколишнє природне
середовище та здоров’я людей в місті
Вознесенську»
Реконструкція фонтану в парку 1 Травня
Реконструкція тротуарних доріжок
Реконструкція зливостоків
Внески до статутного фонду КП «Регспод»
Внески до статутного фонду КП «СОМ»
Всього
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Сума тис. грн.
156,0

162,0
57,0
30,0

29,0

25,0
50,0
50,0
174,0
20,0
753,0

КОРОТКО ПРО БЮДЖЕТ МІСТА
ВОЗНЕСЕНСЬКА
Бюджет – це план формування та
використання
фінансових
ресурсів
для
забезпечення завдань і функцій, які здійснюються
органами державної влади, органами влади
Автономної Республіки Крим та органами
місцевого самоврядування протягом бюджетного
періоду.
Закон України “Про місцеве самоврядування в
Україні” визнає важливість залучення громадськості,
зазначаючи: „громадяни України реалізують своє
право на участь у місцевому самоврядуванні за
належністю до відповідних територіальних громад”.
Далі, стаття 13 цього Закону проголошує, що
громадські
слухання
територіальної
громади
проводяться не рідше одного разу на рік. Бюджетна
система України ґрунтується на принципах
публічності та прозорості, зокрема ст.28 Бюджетного
кодексу України „Доступність інформації про
бюджет”
зазначає,
що
“органи
місцевого
самоврядування забезпечують публікацію інформації
про місцеві бюджети, в тому числі рішень про
місцевий бюджет та періодичних звітів про їх
виконання. Рішення про місцевий бюджет повинно
бути оприлюднене не пізніше десяти днів з дня його
прийняття”.
Розробка даних матеріалів проводилась в
рамках проекту ГО «Агентство економічного
розвитку м. Вознесенська» «Прозорий бюджет» при
фінансовій підтримці «Мережі громадянської дії в
Україні» (UCAN).
3

БЮДЖЕТ 2006
ДОХОДИ
Загальний обсяг доходів місцевого бюджету за 2006 р. 51 697,3 тис. грн.
Спеціальний
фонд
16%

Загальний
фонд
84%

Загальний фонд - 43 308,8 тис.грн.

Субвенціїї з
державного
бюджету 10 776,5 т.грн.

Доходи І кошику
- 14 161,1 т.грн.

Доходи ІІ
кошику - 2 301,6
т. грн.

Дотація
вирівнювання 16 069,6 т.грн.
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Реконструкція ліній зовнішнього освітлення на 2007 рік
Найменування

Міський
бюджет
тис. грн.

Реконструкція ЛЗО від ТП-2 (вул. Леваневського. вул.
Каларова, вул, Ткачука)
Реконструкція ЛЗО від ТП-270 ( вул. Крупської, вул.
Радіщева вул. Корольова, пр. Лугового, пр.
Б.Хмельницького
Реконструкція ЛЗО від ТП-115 (вул. Королева, вул.8
Березня, вул. Вознесенська, пр. Бурський, пр, .Глінки)
Реконструкція ЛЗО від ТП-70 ( вул. Пархоменкова буд
№42 до буд.74 , пр. Ульяновський)
Реконструкція ЛЗО вул. Войкова , вул. Фрунзе.
Реконструкція ЛЗО вул. Осадчого
Реконструкція ЛЗО вул. Глєбова, вул. Суворова, вул.
Чапаєва
Реконструкція ЛЗО вул. К.Цеткін , вул. Гниліченка.
Реконструкція щитів обліку.
Реконструкція ЛЗО по вул.. Лермонтова
Реконструкція ЛЗО вул. Менжинського, пр. Український
Реконструкція ЛЗО в парку 1Травня
Реконструкція ЛЗО вул. Щорса
Реконструкція ЛЗО вул. Чапаєва, вул. Колхозна
Реконструкція ЛЗО пр. Садовий, вул. Халтуріна.
Реконструкція ЛЗО вул. Баумана, вул. Соколовського вул.
Красіна вул. .Єнгельса
Реконструкція ЛЗО вул.Баумана, вул.Соколовського вул.
Красіна вул. Юбілейна
Реконструкція ЛЗО вул. Майська, вул. Куйбишева, вул.
Гордієнко
Реконструкція ЛЗО вул. Майська, вул. Тімірязєва, вул.
Гордієнко
Реконструкція ЛЗО вул. Гагаріна, вул. .Залізнична
Реконструкція ЛЗО пр. Юний, пр.Шверніка, вул. Літвінова
Всього:

25

10,5

11,0
15,3
7,9
12,2
1,2
14,4
14,5
2,3
10,5
5,0
9,5
2,0
7,5
4,6
24,0
15,3
7,0
12,3
12,2
12,5
211,7

Капітальний ремонт та реконструкція житлового
фонду на 2007 рік
Найменування об’єкту
Жовтнев.революції,61
Танасчишина,34
Шевченко,3
Кутвицького,3
Зел.гай,4
Зел. гай,5
Сухомлинського,2а
60 років Жовтня,18
Зел.гай,3
Зел.гай,13
Менжинськ.2
Короленко,8
Короленко,10
Шевченко,3
Зел. гай,3
Зел. гай,13
Пушкінська,1
Леніна,79
Єрмоленко,17
Жовтневої революції,204
Зел.гай,21
Р. Люксембург,254
Ленінградська,11
Зел. гай
1-й м-н
Ленніна,77
Будівельників,8
Леніна,31
Шевченко,10а
Ленінградська,11
Ленінградська,15
60 років Жовтня,15
60 років Жовтня,9
Жовтнев. револ.,202
Жовтнев. револ.,216
Зелений гай,21
Всього

Міський бюджет
тис.грн.
2,2
2,3
2,1
1,4
4,5
4,5
1,1
5,2
0,6
0,6
7,0
11,5
11,5
10,8
7,0
5,0
20,0
26,0
8,0
11,0
53,1
10,6
5,0
8,5
8,5
2,5
1,0
3,4
2,5
2,0
1,7
2,9
2,9
3,2
2,5
1,9
254,5

24освітлення на 2007 рік
Реконструкція ліній зовнішнього

Доходи І кошику загального фонду - 14 161,1
тис.грн.
Державне
мито 221,5
т.грн. 1%

Плата за
торговий
патент
670 т.грн - 4%

Адміністратив
ні штрафи
67,7 т.грн.

Єдиний
податок
1717,5 т.грн. 10%

Плата за
державну
реєстрацію
СПД
27,6 т.грн.

Податок з
доходів
фізичних осіб
11457,2 т.грн.
85%

Доходи ІІ кошику загального фонду - 2 301,6 тис.грн.
Податок на
промисел
10,7 т.грн.
Плата за
оренду
майнових
комплексів
85,5 т.грн. -2%

Податок на
прибуток
підприємств
комунальної
власності
42,5 т.грн.-1%

Інші 41,7 т.грн.
2%

Плата за
землю
1490,2 т.грн. 67%

Місцеві
податки і
збори 631
т.грн.
28%
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Місцеві податки і збори - 631,0 тис.грн.
Комунальний
податок
134 т.грн.20%

Дозвіл на
розміщення
об"єктів торгівлі
20 т.грн. -3%

Податок з
реклами
2 т.грн.

Збір за видачу
ордера на
квартиру
0,03 т.грн.

Збір за
парковку
автомобілів
27 т.грн. -4%

Ринковий збір
448 т.грн.- 73%

Доходи спеціального фонду - 8 388,5 тис.грн.
Офіційні
трансферти
560,7 т.грн.
7%

Податок з
власників
транспортних
засобів
644 т.грн. -8%

Цільові фонди
740 т.грн.9%

Субвенція з
державного
бюджету
2 568,8 т.грн. 31 %

Бюджет
розвитку
1349 т.грн.
16%
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Плата за
забруднення
навколишньог
о природного
середовища
23 т.грн.

Власні
надходження
бюджетних
установ 2503
т.грн.
30 %

Реконструкція водопровідно-каналізаційних мереж м.
Вознесенська на 2007 рік
Найменування об’єктів

Міський бюджет
тис.грн.
3,5

Водопровідна мережа по вулиці:
- Р.Люксембург 75-101
-Осровського 8-128
-Гагаріна 48-60
- Куйбишева 2-22
- ц.с.Зелений гай
- Перемоги 2-6
- Тімірязєва 42-Р. Люксембург
- Пархоменка 123
- Толбухіна
- Глінки
-Маліновського
- Зелений
- Сапегіна
- Коршуновича
- 8 Березня
- Тихий
- Квіткова
- Уютний
- Вознесенська
- Желябова
Оснащення інженерних вводів багатоквартирних житлових будинків
приладами обліку
Встановлення приладів обліку на
свердловинах міста
Всього:

10,6
0,2
0,5
0,2
1,5
40,0
2,15
4,8
5,3
6,3
3,2
7,3
3,7
5,2
4,6
9,7
4,0
4,7
4,2
8,35

20,0
150,0
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ЖИТЛОВО - КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО 3215,0 тис.грн.
Бюджет розвитку 2006 р. - 1 349,0 т.грн.

Капітальний ремонт, реконструкція, будівництво та
утримання доріг комунальної власності м. Вознесенська
на 2007 рік
Найменування
Ямковий ремонт
Грейдерування
Утримання дорожніх знаків
Будування бетонно-дорожнього полотна по
вул. Крим-Кавказ
Реконструкція пр. Радянського (від вул.
Леніна до вул. Чкалова)
Капітальний ремонт асфальтно-бетонного
покриття дворів жилих будинків
Всього

За рахунок міського
бюджету тис.грн.
150
80
30
150

Надходження
від відчуження
майна, що
перебуває у
комунальній
власності - 399
т.грн.- 38 %

Надходження
від продажу
земельних
ділянок - 950
т. грн.- 62%

ВИДАТКИ

150
80
640,0

Видатки міського бюджету на 2006 р. - 50 802,3
тис.грн.
Органи
Культура і
містецтво
1 566,7 т.грн. 3%

Інші видатки
5 906,4 т.грн.
12%

місцевого
самоврядування
2 954,1 т. грн. 6%
Охорона
здоров"я
11 401,9 т.грн.
22%

Соціальний
захист
8 701 т.грн. 17%
Освіта
15 008,5
т.грн.30%
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Фізична культура
і спорт
566,7 т.грн. 1%
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Житловокомунальне
господарство
4 697 т.грн. -9 %

Житлово-комунальне господарство
м. Вознесенська
Згідно із затвердженою Програмою розвитку ЖКГ міста в
міському бюджеті на 2006 рік (з урахуванням змін) затверджено коштів
1596,6 тис. грн., у тому числі із загального фонду :
- На капітальний ремонт житлового фонду було затверджено 521,8 тис. грн., з яких 293,7 тис. грн. субвенція з державного бюджету на
виконання заходів з упередження аварій та запобігання техногенним
катастрофам у ЖКГ. Кошти були витрачені на капітальний ремонт
покрівлі житлових будинків по вул.. Леніна 79 ,25,23; Зелений гай 8;
Шевченко 10; Синякова 22; Жовтн. револ. 200,228,228а; Короленко 10;
Зелений гай 2,15; Короленко 3; пр. .Артемівський; Шевченко 1;
Сухомлинського 5; Жовтн. рев. 208; Леніна 73,49,47; Кутвіцкого 3,83,78;
Кірова 37.
- На капітальний ремонт водопроводу та каналізації 67,3 тис.
грн., з них 12,3 тис. грн. субвенція з державного бюджету на виконання
заходів з упередження аварій та запобігання техногенним катастрофам
у ЖКГ. За рахунок цих коштів був проведений капітальний ремонт
водопроводу по вул. Леніна, Рози Люксембург, Гніліченко, Чапаєва,
Кутвицького та Шевченка.
- На благоустрій міста була затверджена сума - 934,3 тис. грн., з
них витрачено - 891,413 тис. грн., які розподілили наступним чином:
109,691 тис. грн. - санітарна очистка міста, 152,619 тис. грн. - утримання
парків і скверів, 99,212 тис. грн. - зовнішнє освітлення вулиць, 38,325
тис. грн. - поточний ремонт електромережі, 17,376 тис. грн. - утримання
кладовищ, 34,438 тис. грн. - протипожежні заходи, 6,893 тис. грн. - відстріл
собак, 34,576 тис. грн. - поточний ремонт комунальних об’єктів, 350,917
тис. грн. - капітальний ремонт комунальних об’єктів, 20,075 тис. грн. придбання матеріалів, 27,291 тис. грн. - чистка зливостоків.
Із спеціального фонду на суму 73,2 тис. грн.:
- На капітальний ремонт житлового фонду 51,557 тис. грн. з них 46,986 тис. грн. гранти
по
програмі реформування
житлового
господарства на капітальний ремонт покрівлі Зелений Гай 8; капітальний
ремонт каналізації Зелений Гай 5; капітальний ремонт водопроводу
Зелений Гай 1.
- На благоустрій 10,793 тис. грн. з них: премія за найкращу
клумбу - 5,396 тис. грн., капітальний ремонт тротуарної доріжки - 1,380
тис. грн., щебенева суміш - 4,011 тис. грн.
- На капітальний ремонт водопроводу та каналізації 11,400 тис.
грн. які були витрачені на виготовлення і установку люків 9,300 тис. грн.,
та монтаж лічильників - 2,100 тис. грн.
Фактично за 2006 рік на виконання заходів цієї Програми з
міського бюджету спрямовано 1216,4 тис.грн..
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Освіта - 16 673,0 тис.грн. в розрахунку на 1
учня - 2448,0 грн.
Харчування
1709 т.грн.10%

Інші видатки
836 т.грн.-5%

Комунальні
послуги та
енергоносії
1202 т.грн.7%

Капітальні
видатки
390 т.грн.-3%

Заробітна
плата з
нарахуваннями
12536 т.грн.75%

Капітальні видатки по галузі «Освіта» на 2007 рік
Найменування
Капітальний ремонт каналізаційної системи
та заміна сантехнічних приладів ДНЗ №6
Облаштування внутрішнього туалету ЗОШ
№7
Капітальний ремонт фасаду ЗОШ № 10
Ремонт актової зали ЗОШ №8
Ремонт актової зали ЗОШ №4
Капітальний ремонт системи опалення
корпусу В (їдальні, спортивної зали та
актового залу) ЗОШ №5
Придбання музичної підсилювальної
апаратури для оздоровчого табору ЦДТ
Придбання та встановлення питних
фонтанчиків, обладнаних фільтрами для
очистки води - школи міста
Всього
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Міський бюджет
тис. грн.
20,00
45,00
75,00
50,00
50,00
30,00

5,0
115,00

390,00

Фізична культура і спорт - 546,0 тис.грн. в
розрахунку на 1 мешканця 14 грн.
Інші видатки
57 т.грн.-10%

Капітальні
видатки
66 т.грн.-12%

Заробітна
плата з
нарахуваннями
379 т.грн.-70%

Комунальні
послуги та
енергоносії
44 т.грн - 8%

БЮДЖЕТ 2007
Капітальні видатки по галузі «Фізична культура і спорт»
на 2007 рік
Міський бюджет
тис. грн.
50,0

Найменування
Капітальний ремонт міського стадіону –
встановлення 850 стільців
Будівництво поливальної системи
футбольного поля стадіону
Всього

16,0
66,0

20

9

ДОХОДИ

Загальний обсяг доходів місцевого бюджету на 2007 р. 56 668,0 тис. грн.
Спеціальний
фонд
7%

Культура і мистецтво -1 415,0 тис.грн. в
розрахунку на 1 мешканця 36,0 грн.
Капітальні
видатки
5 т.грн.

Інші видатки
113 т.грн.-8%
Комунальні
послуги та
енергоносії
113 т.грн.-8%

Заробітна плата
з
нарахуваннями
1184 т.грн 84%

Загальний
фонд
93%

Загальний фонд - 52 858,0 тис.грн.
Субвенції з
обласного
бюджету - 557
т.грн.

Субвенціїї з
державного
бюджету 15098 т.грн.

Доходи І
кошику - 16934
т.грн.

Капітальні видатки по галузі «Культура та мистецтво» на
2007 рік.

Міський бюджет тис.
грн.
5,0
5,0

Найменування
Поповнення бібліотечного фонду
Всього
Доходи ІІ
кошику - 2489
т. грн.

Дотація 17781 т.грн.

10
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Субвенції з державного бюджету

Капітальні
видатки
494 т.грн. - 4%

Комунальні
послуги та
енергоносії
954 т.грн. -7%

Інші видатки
1150 т. грн. 8%

Харчування
265 т. грн -2%

Заробітна
плата з
нарахуваннями
9 806,9 т грн.72%

Медикаменти
874 т. грн.-7%

Капітальні видатки по галузі «Охорона здоров’я»
на 2007 рік
Найменування

Ремонт даху будівлі лікувального корпусу
Ремонт ВІЛ лабораторії
Ремонт сімейної амбулаторії №4
Ремонт поліклініки
Переобладнання автомобілів на газ
Придбання лічильника зі стопором зворотного ходу для
обліку реактивної енергії 4х12000
Придбання АВР для автономної електростанції 2х10000
Придбання насосу промислового
Придбання рентген трубки для рентген апарату 2х6500
Придбання кожуха для рентген апарата
Придбання парогенератора для автоклава
Придбання проявочного комплексу для рентген кабінету
Придбання сумки медичної для СШМД 5х1400
Придбання кардіографу
Придбання моноблоку
Придбання портативної бормашини
Всього

18

Сума
тис. грн.

Назва субвенції

Охорона здоров'я - 13 544,0 тис.грн. в
розрахунку на 1 мешканця 346,0 грн.

Міський
бюджет
тис. грн.
75,00
75,00
75,00
125,00
27,0
48,00
20,00
4,50
13,00
2,00
3,0
4,50
7,00
10,0
2,0
3,0
494,0

Виплата допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим
сім’ям, інвалідам з дитинства, дітям інвалідам та
тимчасової допомоги дітям.
Будівництво і придбання житла військовослужбовцям та
особам рядового і начальницького складу, звільненим у
запас або відставку, за станом здоров’я, віком або
вислугою та у зв’язку із скороченням штату, які
перебувають на квартирному обліку за місцем
проживання, членам сімей з числа цих осіб, які загинули
під час виконання ними службових обов’язків. А також
учасникам бойових дій в Афганістані та воєнних
конфліктів.
Надання пільг та житлових субсидій населенню на
оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-,
водопостачання і водовідведення, квартирної плати,
вивезення побутового сміття та рідких нечистот.
Надання пільг з послуг зв’язку та інших передбачених
законодавством пільг ( крім пільг на одержання ліків
зубопротезування, оплату електроенергії, природного та
скрапленого газу, твердого та рідкого пічного
побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і
водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового
сміття та рідких нечистот, та компенсацію за пільговий
проїзд окремих категорій громадян).
Надання пільг та житлових субсидій населенню на
придбання твердого та рідкого пічного побутового
палива і скрапленого газу.
Здійснення виплат визначених Законом України «Про
реструктуризацію заборгованості з виплат, передбачених
статтею 57 Закону України «Про освіту» педагогічним та
іншим категоріям працівників навчальних закладів».
На фінансування у 2007 році програм-переможців
Всеукраїнського конкурсу проектів та програм розвитку
місцевого самоврядування 2006 року.
На виплату державної соціальної допомоги на дітей
сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування,
грошового забезпечення батькам-вихователям і
прийомним батькам за надання послуг у дитячих
будинках сімейного типу та прийомних сім’ям за
принципом «гроші ходять за дитиною»
Всього
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9671,20

132,00

3696,10

815,30

402,40

269,40

100,00

10,60

15 097,1

Субвенції з обласного бюджету
Сума
тис. грн.

Назва субвенції
Субвенції з обласного бюджету на пільги на медичне
обслуговування громадян, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи.
Субвенції з обласного бюджету на фінансування державної
соціальної допомоги по догляду за інвалідами І чи ІІ групи в
наслідок психічного захворювання
Субвенції з обласного бюджету на утримання притулків для
неповнолітніх
Субвенції з обласного бюджету на відшкодування витрат на
поховання учасників бойових дій
Субвенції з обласного бюджету на окремі заходи щодо
соціального захисту інвалідів ( на компенсаційні виплати
інвалідам на бензин, ремонт, техобслуговування
автотранспорту та транспортне обслуговування,
встановлення телефонів інвалідам І та ІІ групи).
Всього

10,60

ВИДАТКИ
16,00
496,10
11,50

23,50

Видатки міського бюджету на 2007 р. - 56 668,2
тис.грн.
Культура і
містецтво
3%

Органи
місцевого
самоврядуван
ня 6 %

Інші видатки
7%

Охорона
здоров"я
24%

Соціальний
захист
28%

557,7

Освіта
29%

Фізична
культура і
спорт
1%

Житловокомунальне
господарство
2%

Соціальний захист та соціальне забезпечення
15 559,0 тис.грн.

Капітальні
видатки
38 т.грн.
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Заробітна
плата з
нарахуваннями
871 т.грн.-4%

Інші видатки
14603 т.грн.96%
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Комунальні
послуги та
енергоносії
47 т.грн.

Доходи І кошику загального фонду - 16 934,0 тис.грн.

Плата за
торговий
патент
660 т.грн - 4%

Державне мито
220 т.грн. 1%

Адміністративн
і штрафи
67 т.грн.

Єдиний
податок 1650
т.грн. 10%

Податок з
доходів
фізичних осіб
14312 т.грн.
85%

тис.грн.

Динаміка надходжень до загального фонду
міського бюджету

9 224
1767
2 004р.

16934

14161

10919

І кошик
2250

2 005р.

2301

2 006р.

Плата за
державну
реєстрацію
СПД
25 т.грн.

2489

2 007р.

роки

Доходи ІІ кошику загального фонду - 2 489,0 тис.грн.

ІІ кошик

Плата за
оренду
майнових
комплексів
60 т.грн. -2%

Податок на
промисел
11 т.грн.

Податок на
прибуток
підприємств
комунальної
власності
41 т.грн.-1%

Місцеві
податки і
збори 668
т.грн.
28%
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Інші 46 т.грн.
2%

Плата за
землю
1663 т.грн. 67%

13

Місцеві податки і збори - 668,0 тис.грн.
Комунальний
податок
135 т.грн.20%
Податок з
реклами
2 т.грн.

Дозвілна
розміщення
об"єктів
торгівлі
20 т.грн. -3%

Збір за видачу
ордера на
квартиру
0,1 т.грн.

Бюджет розвитку 2007 р. - 1 600,0 т.грн.
Надходження
від
відчуження
майна, що
перебуває у
комунальній
власності 600 т.грн.- 38

Збір за
парковку
автомобілів
30 т.грн. -4%

Надходження
від продажу
земельних
ділянок 1000 т. грн.62%

Ринковий збір
481 т.грн.- 73%

Субвенція з
державного
бюджету
123 т.грн. - 3%

Податок з
власників
транспортних
засобів
640 т.грн. 17%

Трансферт з
заг. фонду до
спец. 132
т.грн.
3%

Плата за
забруднення
навколишньог
о природного
середовища
39 т.грн. - 1%
Власні
надходження
бюджетних
установ 1276
т.грн.
33%

Бюджет
розвитку
1600 т.грн.
42%
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тис.грн.

Доходи спеціального фонду - 3810,0 тис.грн.

Динаміканадходженьдоміськогобюджету, в
томучислі добюджету розвитку56668
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