
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до  звіту про виконання  бюджету Воскресенської селищної ради за  

9 місяців  2019 року

І. Обґрунтування необхідності підготовки проекту рішення

Рішення селищної  ради “  Про затвердження звіту  про виконання  бю-
джету  Воскресенської  селищної  ради  за  9  місяців  2019  рік  ”  розроблено  з
метою звітування перед громадою про хід виконання рішення «Про затвердже-
ння бюджету Воскресенської селищної ради на 2019 рік».

В  проекті  рішення  враховано   аналіз  по  виконанню  доходної  та  ви-
даткової  частини  місцевого  бюджету,  визначено  напрямки  спрямування
наявного фінансового ресурсу селищного бюджету протягом  2019 року.

ІІ. Мета і завдання підготовки проекту рішення

Мета  підготовки  проекту  рішення  –  звітування  перед  громадою  смт.
Воскресенське, с. Калинівка, с.Пересадівка, а саме перед депутатами селищної
ради, про економічні показники, організацію роботи щодо стабільного забезпе-
чення виконання селищного бюджету 2019 року.

1.З  урахуванням  вищевикладеного  пропонується  взяти  до  відома
інформацію про виконання селищного бюджету Воскресенської селищної ради
за 2019 рік, а саме:

1.1. Виконання дохідної частини бюджету

         Бюджет об’єднаної громади на 2019 рік затверджено рішенням № 37
ХХІХ сесії 8-го  скликання від 22.12.2018 року  в обсязі 62 394,350 тис.грн.   по
доходах,  з  них  по  загальному  фонду   61 446,500  тис.грн.,  та  спеціальному
фонду 947,850 тис.грн. Бюджет об’єднаної громади збалансований.
        По загальному фонду  планові показники з урахуванням змін станом на
01.10.2019 року становлять 68 747,069 тис.грн., з них надходження податків і
зборів 18 982,600 тис.грн., (трансферти 49 764,469  тис.грн.).
        По спеціальному фонду на 2019 рік план по власним надходженням
становить – 1 880,247 тис.грн..
        Фактичні надходження селищного бюджету за звітний період склали
 53 903,577 тис.грн., з них:
         По загальному фонду  51 529,988 тис.грн., з них надходження податків і
зборів 16 993,602  тис.грн., (трансферти 37 536,386 тис.грн.).
        По спеціальному фонду власні надходження становлять – 2 373,589 тис.-
грн., з них цільові фонди утворені органами місцевого самоврядування  170,000
тис.грн.

           Загальний фонд
           Бюджет Воскресенської селищної ради за звітний період забезпечив при-
ріст   доходної  частини  без  урахування  трансфертів  по  загальному  фонду
106,7  %, всього  101,7 %.
          Відповідно до джерел наповнення загального фонду бюджету громади за
звітний період надійшло 51 529,988 тис.грн., з них податки та збори 16 993,602
тис.грн., офіційні трансферти 37 536,386 тис.грн.(з них: базова дотація 



8 796,600 тис.грн., дотації з місцевого бюджету а саме: «Додаткова дотація з
державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення переданих з державно-
го  бюджету  видатків  з  утримання  закладів  освіти  та  охорони   здоров`я»
3102,300  тис.грн.,  субвенції  22  738,100  тис.грн.,  в  т.ч.  інфраструктурна
субвенція 1 752,000 тис.грн., освітня 14 733,200 тис.грн., медична 5 560,100 ти-
с.грн.) 
            Протягом року ведеться моніторинг надходжень податку на доходи
фізичних осіб та податку на майно в частині плати за землю в розрізі платників
податків, але виконання планових показників досягнуто не по всім доходним
джерелам.
            Основним джерелом надходжень до бюджету громади є податок на
доходи фізичних осіб, питома вага якого в бюджеті 2019 року серед податків і
зборів складає 43%, та місцеві податки і збори , питома вага становить 46%.
            За звітний період до бюджету громади надійшло податку на доходи
фізичних осіб  (КБКД 11010000)  7 012,061  тис.грн.  виконання  плану  складає
106,39 % , з них: 
Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із
доходів платника податку у вигляді заробітної плати (КБКД 11010100)   ви-
конання планових показників    93,0 %.
від одноосібників громади  надійшло до бюджету  податку на доходи з фізи-
чних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декла-
рування (КБКД  11010500)  надходження  347,911  тис.грн.  виконання  плану
складає   168,9% рази., понадпланові надходження 141, 911 тис.грн..
            По податку на прибуток підприємств комунальної власності (КБКД
11020000)   на звітну дату надходження 0,170 тис.грн.   в  зв’язку з  неприбу-
тковою діяльністю комунальних підприємств Воскресенської селищної ради.
             Надходження рентної плати за використання інших природних ресурсів
становить 2,482 тис.грн. (КБКД 13000000). (надходження від СТ «Червоногі-
р`я», «Миколаївтранспорт плюс», СТ «Воскресенське»,ТОВ «Родіна»)
            Одним з вагомих джерел доходів селищного бюджету є  внутрішні
податки на товари та послуги  (КБКД 14000000).     Фактичні  надходження
склали 560,590 тис.грн. при плані 342,000 тис.грн. виконання  163,9 %. 
            Протягом року до селищного бюджету у розділі місцевих податків  наді-
йшло  податку на майно  (КБКД 18010000) в сумі 2 493,461 тис.грн. на звітну
дату план  виконано на 129,6 %.
            Єдиного податку (КБКД 18050000) надійшло на суму 3 819,174 тис.грн.
що становить 90,8% невиконання в зв’язку з поверненням помилково сплаче-
них коштів у 2018 році.
            Адміністративні штрафи надійшли у сумі 5,467 тис.грн. при плані 0,900
тис.грн.  
           Плата за надання адміністративних послуг (КБКД 22010000) становить
38,942 тис.грн. що збільшено порівняно з відповідним періодом минулого року,
виконання плану становить 164,3%.
            Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим
комплексом  (КБКД 22080000)   становлять 13,928 тис.грн.  
            Показники по надходженню державного  мита (КБКД 22090000)
склали 19,684 тис.грн. при плані на звітну дату 1,600тис.грн..



            Інші надходження становлять (КБКД 22060000)  27,656 тис.грн., в тому
числі:  надходження  від  ФГ «Воскресенськ-Агро»  за  шкоду що заподіяна  на
земельних ділянках комунальної власності.

Спеціальний фонд
             Протягом  звітного  періоду  до  спеціального  фонду  бюджету
Воскресенської  селищної  ради  надійшло  доходів  у  сумі  2  373,589  тис.грн.
Складова джерел доходів спеціального фонду бюджету Воскресенської селищ-
ної ради відповідно до Бюджетного кодексу України це: 

- екологічний  податок(КБКД  19010000),  надходження  звітного  періоду
складають 8,748тис.грн.;

- надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і
лісогосподарського  виробництва  (КБКД  21110000)  надходження
складають 95,692 тис.грн.;

- власних  надходжень  протягом  року  отримано  (КБКД  25000000)   1
249,434  тис.грн.,  з  них  надходження  від  плати  за  послуги(КБКД
25010000)   у  сумі  555,826 тис.грн.,  плата за  оренду майна бюджетних
установ 170,268 тис.грн., благодійні внески (КБКД 25020000)  523,340 ти-
с.грн.;

- надходження цільового фонду 170,000 тис.грн., (утвореного у 2018 році
згідно рішення № 3 ХV сесії 8-го скликання Воскресенської селищної

          ради від 06.03.2018 року).    

 1.2. Виконання видаткової частини селищного бюджету
           Виконання видаткової частини загального та спеціального фондів селищ-
ного бюджету за 9 місяців 2019 року, складає 48 613,563 тис.грн..
По  загальному  фонду  виконання  становить  40  546,619  тис.грн.,  по  спеці-
альному фонду – 8 066,944 тис.грн.
Фінансовий ресурс, який надійшов до селищного бюджету Воскресенської селищ-
ної ради спрямовувався на виплату в повному обсязі заробітної плати працівни-
кам бюджетних установ, своєчасне проведення розрахунків за спожиті бюджетни-
ми  установами  тепло  енергоносії,  придбання  продуктів   харчування  та  інші
соціально значущі  видатки. Зокрема видатки загального фонду спрямовано на:
оплату праці і нарахування на заробітну плату працівникам бюджетних установ
– 27 078,993 тис.грн.;
придбання продуктів харчування  1 885,116  тис.грн.;
розрахунки за спожиті енергоносії – 1 957,051  тис.грн.;
що  забезпечило  функціонування  бюджетних  установ  в  повному  об'ємі  та
своєчасне та якісне надання послуг населенню.
            Із загального фонду бюджету профінансовано видатки на утримання

установ освіти на суму 29 127,627 тис.грн., установ культури і мистецтва на
суму 1 259,289 тис.грн., видатки на соціальний захист та соціальне забеспе-
чення 84,700 тис.грн.,  житлово-комунальне господарство та благоустрій 2
042,470 тис.грн., відшкодовано різницю між розміром ціни (тарифу) на жит-
лово-комунальні послуги на суму 46,817 тис.грн., міжбюджетні трансферти
передані з місцевого бюджету на суму  8 059,092 тис.грн. .

              За звітний період заробітна плата з нарахуванням  працівникам бюджет-
них установ громади виплачена повністю і у встановлені терміни. Станом на



01.10.2019 року заборгованості по виплаті заробітної плати немає. Видатки на
енергоносії проводились з урахуванням енергозберігаючих заходів .
           За рахунок бюджетних коштів у звітному періоді надано матеріальну
допомогу мешканцям сіл та селищ Воскресенської селищної ради на загальну
суму 84,700 грн. в т.ч.:
    ( КТКВКМБ 0113191 «Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та
праці»  (Комплексна  програма  соціального  захисту  населення  "Турбота"  на
період  до 2020 року на загальну суму 11,300 тис.грн.), 
виплата одноразової матеріальної допомоги  інвалідам війни в Афганістані в
сумі - 8,800тис.грн. (4чол.*2,200тис.грн.)
Придбання медалей до  дня виводу військ з Афганістану-2,500тис.грн.. 
 (КТКВКМБ 0113242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального
забезпечення»  72,400  тис.грн.  Комплексна  програма  соціального  захисту
населення "Турбота" на період до 2020 року)   виплата матеріальної допомоги
особам, які опинилися в складних життєвих обставинах в сумі 67,000 тис.грн.
(52 чол .*1,000тис.грн.,  виплата щомісячної  стипендії  одному з батьків заги-
блих учасників антитерористичної операції (с.Калинівка Непсов, с.Пересадівка
Іванцов) в сумі  0,500 тис.грн.  на місяць,   (0,500*2*9=9,000тис.грн.  12чол.*6,
000 тис.грн., 1чол.*2,000), оплата періодичних видань для пільгової категорії
населення  150 екземплярів на суму 5,400 тис.грн., 1,000 тис.грн. фінансова під-
тримка громадської організації с. Пересадівка . 
Оздоровлено за рахунок бюджетних коштів 7 дітей (на 14 днів) пільгової кате-
горії на суму 48,510 тис.грн.
               За рахунок коштів спеціального фонду   розроблено схеми планування
та  забудови територій (містобудівної  документації)  на суму 240,457 тис.грн.
(розробка розділів генерального плану "Інженерно-технічні заходи цивільного
захисту (цивільної оборони) на мирний час та особливий період" с. Калинівка,
с.Пересадівка).  
                 Проведено капітальні видатки на загальну суму 7 172,470 тис.грн., з
них: придбання 1 550,711  тис.грн., капітальні ремонти інших об’єктів  на суму
4412,473 тис.грн., реконструкція та реставрація  інших об’єктів на суму 759,286
тис.грн., передано капітальні трансферти  на придбання аналізаторів гематоло-
гічних автоматичних для медичних закладів Воскресенської отг (додатки  3).
             Дебіторська заборгованість на кінець звітного періоду по селищній раді
складає 651,360 тис.грн. по спеціальному фонду .(авансова оплата робіт у роз-
мірі  100%  "Нове  будівництво  спортивного  майданчику  для  міні-футболу  зі
штучним покриттям по вул.  Соборна,  15,  у  с.Калинівка).  Протягом звітного
періоду акти виконаних робіт не складались, будівні роботи продовжуються.
По загальному фонду за загальним фондом у сумі  274,40 грн. (оплата періоди-
чних  видань  Кредиторська  заборгованість  по  селищному  бюджету  станом
01.10.2019 відсутня.
Протокол  про порушення бюджетного законодавства не складався.
           Пропонується  затвердити звіт про виконання бюджету Воскресенської
селищної ради за  9 місяців 2019 року по доходній частині в сумі  53 903,577
тис.грн. (додаток №1),     в тому числі:
                - по загальному фонду      -  51 529,988 тис.грн.,     
                - по спеціальному фонду  -     2 373,589 тис.грн.
                



        Затвердити звіт про виконання бюджету Воскресенської селищної ради за
9 місяців 2019 року по видатковій частині селищного бюджету в сумі 
48 613,563 тис.грн. (додатки №2,3), в тому числі:
                 - по загальному фонду     -  40 546,619 тис.грн.,
                 - по спеціальному фонду -  8 066,944 тис.грн.
ІІІ. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання
3.1. Бюджетний кодекс України.
3.2. Закон України “Про Державний бюджет України на 2019 рік”.
ІV. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків затвердження ріше-
ння.
Прийняття  рішення  «Про  затвердження  звіту  про  виконання   бюджету
Воскресенської селищної ради за   9 місяців 2019 року», виходячи з підсумків
виконання місцевого  бюджету Воскресенської селищної ради, забезпечить зро-
стання  рівня  обслуговування  установ  Воскресенської  селищної  ради,  а  саме
якісного та ефективного планування та виконання показників в подальшому.

Селищний голова                                    О. ШАПОВАЛОВ


