Додаток №6
до рішення № від

Кошторис доходів та видатків цільового фонду
Хмельницької міської ради
на 2018 рік
грн.

Пункти Положення

Джерела доходів

2018 р.

2.1.1.

Кошти за надлишки загальної житлової площі при приватизації державного
житлового фонду

100,00

2.1.2.

Кошти за тимчасове користування місцями для розміщення зовнішньої реклами

3 400 000,00

2.1.3.

Надходження коштів від забудовників, які без відповідного дозволу здійснили або
здійснюють роботи по будівництву, реконструкції, реставрації, капітальному
ремонту об"єктів містобудування

0,00

2.1.4.

Надходження коштів, що мають вноситися заявниками, у розмірі 10 відсотків
початкової вартості продажу об"єкта малої приватизації, за участь у аукціоні,
конкурсі

105 000,00

2.1.5.

Надходження плати за виготовлення бланків і видачу свідоцтв про право власності
на житлове (житлові) приміщення у гуртожитку

1 900,00

Всього по джерелах доходів :

3 507 000,00

Залишок коштів на 01.01.2018 року

608 620,62

Разом:

4 115 620,62

Видатки
3.2.1.

Фінансове забезпечення проведення міських заходів виконавчим комітетом
Хмельницької міської ради та управліннями і відділами міської ради

106 500,00

3.2.3.

Матеріальне забезпечення проведення сесій міської ради, депутатських днів та
інших організаційних заходів з діяльності депутатів міської ради

81 100,00

3.2.4.

Відшкодування витрат, понесених комунальним підприємством "Чайка", на надання
лазневих послуг на пільгових умовах учасникам бойових дій та інвалідам війни, які
зареєстровані у м. Хмельницькому

190 100,00

3.2.5.

Оформлення передплати на газету міської ради «Проскурів» організаціям інвалідів,
ветеранів війни і праці, окремим категоріям громадян

145 900,00

3.2.6.

Виплата винагороди головам квартальних комітетів

168 000,00

3.2.7.

Оплата подарунків до ювілеїв, річниць, пам’ятних дат, професійних свят
підприємств, організацій, установ та фізичних осіб

671 200,00

3.2.8.

Спрямування коштів на житлове будівництво, реконструкцію та на ремонт житла
всіх форм власності, в т.ч. будинків житлово-будівельних кооперативів (ТОВ
"ЖЕО"), об'є́днань співвла́сників багатокварти́рних буди́нків, Будинкоуправління
№2 КЕВ м. Хмельницький та будівель і споруд комунальної власності

690 000,00

3.2.11.

Здійснення заходів з приватизації, відчуження та передачі в оренду майна
комунальної власності

18 200,00

3.2.12.

Повернення коштів, внесених заявниками за участь у аукціоні, конкурсі з продажу
об'єктів малої приватизації у випадках, передбачених Законом України "Про
приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)"

0,00

3.2.16.

Інші видатки, що здійснюються згідно розпоряджень міського голови, рішень
міської ради та її виконавчого комітету.

2 044 620,62

Разом:

4 115 620,62

Секретар міської ради

М. Кривак

Начальник фінансового управління

С.Ямчук

