
 

П о я с н ю в а л ь н а   з а п и с к а
 до рішення ”Про  селищний бюджет Воскресенської селищної ради на

2020рік ” XL сесії 8-го скликання № 2 від 20.12.2019року

І.  ІНФОРМАЦІЯ ПРО СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ СТАН
ВОСКРЕСЕНСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ

          Станом на  01.12.2019року  до  Воскресенської  селищної  раді  входять
смт.Воскресенське, с.Горохівка, с.Калинівка, с.Пересадівка т.ч.:

 по смт.Воскресенське, с.Горохівка кількість населення сягає 5,217 тис.чол.(
смт. Воскресенське 4954чол, с Горохівка 263чол ), що налічує 1616 дворів (
смт.Воскресенське 1530дв, с Горохівка 86дв ). Загальна площа земель по
смт.Воскресенське  становить  4380,9га  в  т.ч.:  3676,13га-рілля.  Загальна
площа  населеного  пункту  смт.Воскресенське  становить  337,26га,
с.Горохівка  20,59га.  На  балансі   знаходяться  такі  установи:  Органи
місцевого  самоврядування,  Воскресенська  загальноосвітня  школа  I-III
ступенів; Дошкільні навчальні заклади в т.ч.: „ Сонечко” та „ Вишенька”,
Воскресенський  палац культури,;

 по с.Калинівка  кількість  населення сягає  3,681тис.чол.,  що налічує 1120
дворів.  Загальна  площа  земель  становить  5766,6га.  Загальна  площа
населеного пункту с.Калинівка становить 528,4га. На балансі  знаходяться
такі  установи:  Органи  місцевого  самоврядування,  Калинівська
загальноосвітня  школа  I-III ступенів  Дошкільний  навчальний  заклад
„ Сонечко”, Калинівський сільський клуб; Відділ освіти, культури , молоді
та спорту Воскресенської селищної ради;

 по с.Пересадівка кількість населення сягає 3,452 тис.чол., що налічує 1100
дворів.  Загальна  площа  земель  становить  9025,8га.  Загальна  площа
населеного  пункту  с.Пересадівка  становить  348,94  га.  На  балансі
знаходяться  такі  установи:  Органи  місцевого  самоврядування,
Пересадівська  загальноосвітня  школа  I-III ступенів  Дошкільний
навчальний заклад „Колосок”, Пересадівський палац культури.

          
    ІІ. ФОРМУВАННЯ ПОКАЗНИКІВ СЕЛИЩНОГО БЮДЖЕТУ НА  2020 РІК 

Під  час  формування   селищного  бюджету  на  2020  рік,  Воскресенська
селищна  рада  керувалась  Бюджетним  кодексом  України,  Податковим
кодексом  України,   Законом  України  «Про  місцеве  самоврядування»,
враховувала основні прогнозні макропоказники економічного і соціального
розвитку  на  2020-2022роки  (розміром  мінімальної  заробітної  плати,
індексами  споживчих  цін,  індексами  цін  виробників  та  коефіцієнтами
підвищення),  прикінцевими  та  перехідними  положеннями  Бюджетного
Кодексу України  з урахуванням Методичних рекомендацій щодо складання
місцевих бюджетів згідно Наказу №130 від 29.03.2019  та інші нормативно-
правові  документи  з  питань  фінансово-бюджетної  політики  з  метою
забезпечення збалансованість фінансів.



2. 1   Д О Х О Д И
           В основу розрахунків доходів селищного бюджету покладено динаміку
надходжень  податків,  зборів  та  обов’язкових  платежів  за  попередні  роки,
показники  міжбюджетних  трансфертів,  що  визначені  Міністерством  фінансів
України при формуванні Державного бюджет на 2020 рік.

Динаміка
надходжень власних доходів загального фонду

        Тис грн

 КБКД 
Найменування згідно з класифікацією доходів

бюджету

Загальний фонд

2018
фактичні

надходження

2019
фактичні

надходження

2020
затвердже

но

11010000 Податок на доходи фізичних осіб 8310,066 9429,38194 9965,500

11010100
Податок на доходи фізичних осіб,що сплачується

податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді
заробітної плати

6566,199 7633,255 8160,000

11010200

Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення,
грошових винагород та інших виплат, одержаних

військовослужбовцями та особами рядового і начальницького
складу, що сплачується податковими агентами

271,868 313,604 314,500

11010400
Податок на доходи фізичних осіб,що сплачується

податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж
заробітна плата

1175,401 1109,976 1110,000

11010500 Податок на доходи фізичних осіб,що сплачується фізчними
особами за результатами річного декларування 296,598 372,547 381,000

11020000 Податок на прибуток підприємств 9,689 0,170 0,000

11020200
Податок на прибуток підприємств та фінансових

установ комунальної власності
9,689 0,170 0,000

13000000
Рентна плата та плата за використання інших

природних ресурсів
2,548 3,914 0,000

13010000
Рентна плата за спеціальне використання

лісових ресурсів 
2,548 0,151 0,000

13010200

Рентна плата за спеціальне використання лісових
ресурсів (крім рентної плати за спеціальне
використання лісових ресурсів в частині

деревини,заготовленої в порядку рубок головного
користування)

2,548 0,151 0,000

13030000 Рентна плата за користування надрами 0,000 3,763 0,000

13030100
Рентна плата за користування надрами для

видобування корисних копалин
загальнодержавного значення

0,000 3,763 0,000

14000000 Внутрішні податки на товари та послуги 784,722 754,842 755,500

14020000
Акцизний податок з вироблених в Україні

підакцизних товарів (продукції)
87,278 66,673 67,000

14021900 Пальне 87,278 66,673 67,000

14030000
Акцизний податок з ввезених на митну
територію України підакцизних товарів

(продукції) 
356,440 271,846 272,000

Пальне 356,440 271,846 272,000



14031900

14040000
Акцизний податок з реалізації суб"єктами

господарювання роздрібної торгівлі
підакцизних товарів

341,004 416,322 416,500

18010000 Податок на майно 2616,719 3679,762 3665,250

18010100

Податок на нерухоме майно, відмінне від
земельної ділянки, сплачений юридичними

особами, які є власниками об`єктів житлової
нерухомості

0,063 3,7190 3,750

18010200

Податок на нерухоме майно, відмінне від
земельної ділянки, сплачений  фізичними 

 особами, які є власниками об'єктів житлової
нерухомості

38,176 38,780 38,800

18010300

Податок на нерухоме майно, відмінне від
земельної ділянки, сплачений  фізичними

особами, які є власниками об'єктів нежитлової
нерухомості

158,443 102,332 102,500

18010400

Податок на нерухоме майно, відмінне від
земельної ділянки, сплачений  юридичними

особами, які є власниками об'єктів нежитлової
нерухомості

163,007 290,589 291,500

18010500 Земельний податок з юридичних осіб 495,475 688,591 690,000

18010600 Орендна плата з юридичних осіб 929,869 1353,464 1354,300

18010700 Земельний податок з фізичних осіб 551,887 1002,456 1003,000

18010900 Орендна плата з фізичних осіб 189,654 137,081 137,400

18011000 Транспортний податок з фізичних осіб 0,000 18,750 0,000

18011100 Транспортний податок з юридичних осіб 90,145 44,000 44,000

18050000 Єдиний податок 5659,631 5275,719 5483,770

18050300 Єдиний податок з юридичних осіб 194,518 330,712 393,170

18050400 Єдиний податок з фізичних осіб 2590,922 3474,492 3620,000

18050500

Єдиний податок з сільськогосподарських
товаровиробників, у яких частка

сільськогосподарського товаровиробництва за
попередній податковий (звітний) рік дорівнює або

перевищує 75 відсотків.

2874,191 1470,515 1470,600

2101000

Частина чистого прибутку (доходу)
комунальних унітарних підприємств та їх

об"єднань, що вилучаються до державного
бюджету відповідно до закону

5,391 0,000 0,000

21010300
Частина чистого прибутку (доходу) комунальних

унітарних підприємств та їх об"єднань, що
вилучається до відповідного місцевого бюджету

5,391 0,000 0,000

21080000 Інші надходження 3,961 8,646 8,800

21081100
Адміністративні штрафи

3,961 8,646 8,800

22010000 Плата за надання адміністративних послуг 42,432 67,183 68,900



22012500 Плата за надання інших адміністративних послуг 13,418 16,158 16,300

22012600
Адміністративний збір за державну реєстрацію
речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень

29,014 51,024 52,600

22080000
Надходження від орендної плати за

користування цілісним майновим комплексом
та іншим державним майном

26,863 30,681 30,680

22080400
Надходження від орендної плати за користування
цілісним майновим комплексом та іншим майном,

що перебуває в комунальній власності
26,863 30,681 30,680

22090000 Державне мито 6,350 21,308 21,600

22090100

Державне мито, що сплачується за місцем
розгляду та оформлення документів, у тому числі

за оформлення документів на спадщину і
дарування

2,996 17,751 18,000

22090400
Державне мито, пов"язане з видачею та

оформлення закордонних паспортів (посвідок) та
паспортів громадян України

3,354 3,556 3,600

24060000 Інші надходження 7,044 29,257 0,000

24060300 Інші надходження 0,000 4,368 0,000

24062200

Ділянки державної та комунальної власності, які
не надані у користування та не передані у

власність, в наслідок їх самовільного зайняття,
використання не за цільовим призначенням,
зняття грунтового покриву (родючого шару

грунту) без спеціального дозволу; відшкодування
збитків за погіршення якості грунтового покриву

тощо та за неодержання доходів у зв,язку з
тимчасовим невикористанням земельної ділянки

0,000 24,889 0,000

  17475,416 19300,863 20000,000

          Обсяг доходів селищного бюджету Воскресенської селищної ради на 2020 рік
заплановано у сумі 60 060 802 грн. З них доходи селищного бюджету загального
фонду становлять 59 233 972 грн і сформовані за рахунок податкових надходжень
та  зборів  –  20 000 000 грн та  офіційних трансфертів  –  39 233  972  грн.  Доходи
селищного бюджету спеціального фонду становлять  826 830 грн і сформовані за
рахунок власних надходжень.
          Прогнозні показники доходів загального фонду селищного бюджету на 2020
рік за рахунок власних  доходів,  порівняно з  плановими показниками   2019 року
збільшено на 1 017 400 грн. або на 5,4%. 

Доходи загального фонду селищного бюджету:



Податок на доходи фізичних осіб.
        Прогнозний обсяг податку на доходи фізичних осіб, питома вага якого в
податках  і  зборах  загального  фонду  селищного  бюджету  становить  49,8  %,
визначено в сум 9 965 500 грн.
       Основними платниками даного податку є Відділ освіти, молоді та спорту
Воскресенської селищної ради; Воскресенська селищна рада, Воскресенське ССТ;
КУ Вітовський  РМЦ ПМСД; Надбузький ПАЛ; ТОВ «НІКО-ПАК», ТОВ «Санлайт
Енерджу», ТОВ «Пересадівка АГРО 2015».

Акцизний податок.
      Прогнозний обсяг акцизного податку з реалізації суб'єктами господарювання
роздрібної торгівлі підакцизними товарами визначено в сумі 755 500. В структурі
доходів, за податками та зборами, селищного бюджету акцизний податок займає
3,8%. Основними платниками даного податку є  Воскресенське ССТ та приватні
підприємці, що реалізують підакцизні товари.

Податок на майно.
    Питома вага податку на майно селищного бюджету на 2020 рік складає 18,3%,
що в грошовому еквіваленті становить 3 665 250 грн, в тому числі:

- податок  на  нерухоме  майно,  відмінне  від  земельної  ділянки,  сплачений
фізичними особами , які є власниками об’єктів нежитлової нерухомості в сумі
102 500 грн.;

- податок  на  нерухоме  майно,  відмінне  від  земельної  ділянки,  сплачений
юридичними особами, які є  власниками об’єктів нежитлової рухомості в сумі
291 500 грн;

- податок  на  нерухоме  майно,  відмінне  від  земельної  ділянки,  сплачений
юридичними  особами,  які  є  власниками  об’єктів  житлової  нерухомості
становить 3 750 грн;

- податок  на  нерухоме  майно,  відмінне  від  земельної  ділянки,  сплачений
фізичними  особами,  які  є  власниками  об’єктів  житлової  нерухомості
становить 38 800 грн;

- земельний податок з юридичних осіб  в сумі 690 000 грн.;
- орендна плата з юридичних осіб в сумі 1 354 300 грн;
- земельний податок з фізичних осіб в сумі 1 003 000 грн.;
- орендна плата з фізичних осіб в сумі 137 400 грн;
- транспортний податок в сумі 44 000 грн;

Єдиний податок
        Прогнозний показник надходження єдиного податку до селищного бюджету
в 2020 році встановлено в сумі 5 483 770 грн, що складає 27,4% всіх надходжень
податків та зборів планового року. Заплановано на 2020рік:
- Єдиний податок з юридичних осіб в сумі 393 170 грн.;
- Єдиний податок з фізичних осіб  в сумі 3 620 000 грн.;
- Єдиний  податок  з  сільськогосподарських  товаровиробників,  у  яких  частка

сільськогосподарського  товаровиробництва  за  попередній  податковий
(звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків  у сумі 1 470 600 грн.

      Основними платниками даного податку є ТОВ «Діонісій VN»та ФГ «Південні
Лани»,  ФГ«Афганець-Агро»,  ПП  ВТФ  «Лагуна»,  ТОВ«АГРО-ЮТАС»,
ТОВ «Пересадовка-Агро», ТОВ «Родіна-Агро», СГВП «Снігурівський колос» .

Доходи від власності та підприємницької діяльності



       Доходи від власності та підприємницької діяльності очікуються в сумі 8 800
грн  і заплановано у вигляді надходжень від адміністративних штрафів та інші
санкцій.

Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської
діяльності

      Прогнозний показник надходження даного податку до селищного бюджету в
2020  році  очікується  у  сумі  121  180  грн,  що  складає  0,61% всіх  надходжень
податків та зборів планового року. Заплановано на 2020рік:

     -   плата за надання інших адміністративних послуг – 16 300 грн;
  -   адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме    
      майно та їх  обтяжень в сумі 52 600 грн;
- надходження  від  орендної  плати  за  користування  цілісним  майновим

комплексом та іншим майном, що перебуває у комунальній власності  - 30 680
грн;

- державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів,
у тому числі зо оформлення документів  на спадщину і дарування – 18 000
грн;

- державне мито, пов’язане з видачею та оформленням закордонних паспортів
(посвідок) та паспортів громадян України – 3 600 грн;

      Основні орендарі ПП «Аптека»,  КУ Вітовський районний медичний центр
первинної  медико-  саніторної  допомоги,   КУ  Вітовський  районний  медичний
центр  первинної  медико-  саніторної  допомоги  (амбулаторія),  Миколаївський
обласний центр екстреної  медичної  допомоги та  медицини катастроф -  заклад
комунальної власності області,  сектор культури Вітовської РДА (зразковий театр
слова  (дарунок  неба),  ФОП  Волович  І.Є.,  ФОП  Волович  І.М.,  ДЮСШ,
Закреничний М.Л., Лисак М.М.,  ФОП Закреничний В.І., ФОП Романишина В.В.

Офіційні трансферти
     Міжбюджетні трансферти, визначені Міністерством фінансів України на 2020
рік, становлять суму 39 233 972 грн і складаються із;

- Базової дотації  - 14 165 200 грн;
- Дотації 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 – 1 994 600 грн;

- Освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам – 21 058 700
грн;

- Медичної субвенції  з державного бюджету місцевим бюджетам – 2 000 600
грн; 

- Субвенції  з  місцевого  бюджету  на  надання  державної  підтримки  особам  з
особливими  освітніми  потребами  за  рахунок  відповідної  субвенції  з
державного бюджету – 15 472 грн;

Доходи спеціального фонду селищного бюджету:



Власні надходження бюджетних установ
        Очікуваний обсяг доходів спеціального фонду селищного бюджету на 2020рік
становить 826 830 грн і передбачений у селищному бюджеті як плата за послуги,
що надаються  бюджетними установами згідно  їх  основної  діяльності.  До  таких
бюджетних установ належать:
   -   дошкільні заклади освіти, які надають послуги з харчування дошкільнят і
отримують  батьківську плату з розрахунку 15 грн за 1 діто/день, яка на 2020 рік
передбачена у сумі 673 830 грн;

- мистецька  школа,  яка  надає  послуги  з  викладання  фортепіано,  вокалу,
хореографії,  гітари  і  отримує  батьківську  плату  з  розрахунку  їх  вартості:
фортепіано – 170 грн (39 780грн), вокалу – 170 грн (46 350грн), хореографії –
150 грн (60 750грн), гітари – 170грн (6 120грн) ,  яка у 2020 році запланована у
сумі 153 000 грн;

2. 2  ВИДАТКИ

Керуючись частиною 1 статті  20  та  статтею 18 прикінцевих та  перехідних
положень  Бюджетного  кодексу  України  селищний  бюджет  Воскресенської
селищної ради на 2020 рік складено із застосуванням  програмно-цільового методу
у бюджетному процесі.
        При формуванні видаткової частини селищного бюджету, спрямованої на
утримання  бюджетної  сфери,  у  2020  році  враховані  обсяги  міжбюджетних
трансфертів, які визначені у законі про Державний бюджет України на 2020 рік та
власні ресурси селищного бюджету:

 Обсяг освітньої субвенції  спрямовується виключно на оплату праці з
нарахуваннями педагогічним працівникам загальноосвітніх навчальних
закладів; 

 Обсяг медичної субвенції спрямовано на забезпечення таких поточних
видатків як заробітна плата та нарахування на заробітну плату лікарів,
які відносяться до вторинної ланки медичної реформи;

 Обсяг базової дотації спрямовано на фінансування дошкільних закладів
освіти,  загальної  середньої  освіти,  послуг  з  благоустрою  та  для
стовідсоткового  забезпечення  міжбюджетних  трансфертів,  які
передаються з місцевого бюджету до бюджету районної ради;

 Додаткову дотацію з державного бюджету спрямовано на фінансування
загальної середньої освіти;

 Субвенцію  з  місцевого  бюджету  на  надання  державної  підтримки
особам з особливими освітніми потребами спрямовано на фінансування
психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових занять (послуг),  що
визначені індивідуальною програмою розвитку,  особам з особливими
освітніми  потребами,  які  здобувають  освіту  в  інклюзивних  класах
закладів загальної середньої освіти.

           З  урахуванням вищезазначеного,  загальний  обсяг  видатків  бюджету
Воскресенської селищної ради на 2020 рік складає  60 060 802 грн, що на 3,7 % або
2 333 548 грн менше ніж затверджено у 2019 році.
        Фонд заробітної плати працівникам бюджетної сфери на 2020 рік обраховано
на існуючу штатну чисельність згідно Постанови КМУ від 09.03.2006року №268
«Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів
виконавчої  влади, органів прокуратури,  судів та інших органів» для працівників
апарату управління та Постанови КМУ №1298 від 30.08.2002 «Про оплату праці
працівників на основі Єдиної тарифної сітки», згідно якої проведено розрахунок
фонду  заробітної  плати  працівникам  відділу  ОКМС.  Запроваджено  розмір
мінімальної заробітної плати працівників бюджетної сфери з 01 січня – 4 723 грн та



посадового  окладу  (тарифної  ставки)  працівника  першого  тарифного  розряду
Єдиної  тарифної  сітки  –  2  102  грн.  Для  оздоровлення  педагогічним,  медичним
працівникам, працівникам соціального захисту, працівникам культури та закладів
освіти заплановано матеріальну допомогу у розмірі одного посадового окладу під
час надання основної щорічної відпустки. Педагогічним працівникам передбачена
щорічна  грошова  винагорода  до  Дня  вчителя.  Працівникам  апарату  управління
передбачена  матеріальна  допомога  на  оздоровлення  при  надання  щорічної
відпустки та матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань в
розмірі, що  не перевищує середньомісячної заробітної плати (посадовим особам).

Встановлено розмір єдиного соціального внеску на рівні 22%.
Відповідно фонд заробітної плати з нарахуваннями по установах бюджетної

сфери бюджету Воскресенської селищної ради у порівнянні із 2019 роком зросте на
13 % або 5 537 576 грн з  урахуванням підвищення заробітної плати в зв’язку з
прийняттям Закони України «Про Державний бюджет України на 2020 рік».

Видатки  на  оплату  комунальних  послуг  та  енергоносіїв  передбачені  з
урахуванням спожитих  натуральних  показників  у  2019  році,  діючих  тарифів  та
індексів прогнозного підвищення у 2020 році за обрахунками МФУ. 

Видатки  на  харчування  враховані  згідно  діючих  нормативів  пільговим
категоріям населення, іншім категоріям населення. Відповідно в цілому видатки на
харчування у порівнянні з 2019 роком збільшено на 4,3% або 114 474 грн. 

При  формуванні  видаткової  частини  селищного  бюджету  враховано
виконання пункту 4 частини 77 Бюджетного кодексу України, а саме враховано в
першочерговому  порядку  потребу  в  коштах  на  оплату  праці  працівників
бюджетних установ, які утримуються за рахунок селищного бюджету, відповідно
до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної
заробітної  плати;  на  проведення розрахунків  за  електричну  та  теплову  енергію,
водопостачання,  водовідведення,  природний  газ  та  послуги  зв’язку,  які
споживаються бюджетними установами.

        Обсяг видатків селищного бюджету Воскресенської селищної ради на 2020 рік
заплановано у сумі 60 060 802 грн. З них видатки селищного бюджету загального
фонду становлять 59 233 972 грн і сформований за рахунок податкових надходжень
та зборів  – 20 000 000 грн та офіційних трансфертів – 39 233 972 грн.  Видатки
селищного бюджету спеціального фонду становлять  826 830 грн і сформовані за
рахунок власних надходжень.

Видатки загального фонду селищного бюджету:

Видатки загального фонду селищного бюджету 60 060 802 грн, в т.ч.:
 державне управління  -  8 557 534грн;
 соціальний захист ветеранів війни та праці – 11 300 грн.;
 інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення –

60 000 грн.;
 організація благоустрою населених пунктів – 826 344 грн;
 заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків

стихійного лиха – 44 400 грн.;
 медична  субвенція  з  державного  бюджету  місцевим  бюджетам  –

2 000 600 грн;
 інші субвенції 1 890 787 грн в т.ч.:

- субвенція на утримання об’єднаного трудового архіву сільських, селищних
рад Вітовського району 63 996 грн;



- субвенція на утримання Вітовського ЗМПО – 428 470 грн;
- субвенція  на  утримання  ГО  Місцевий  осередок  ВОІ  СОІУ  Вітовського

району – 14 409 грн; 
- субвенція Управлінню соціального захисту населення у сумі 104 889 грн. З

них  87 902  грн  на  фінансування   видатків  згідно  Комплексної  програми
соціального захисту населення «ТУРБОТА» до 2021 року  та 16 987 грн на
фінансування   видатків  згідно  виконання  Цільової  соціальної  програми
«Безбар,єрна Воскресенщина» на період до 2021року.

- субвенція Територіальному центру соціального захисту  у сумі 70 000 грн на
утримання  одного  підопічного  Шевченківського  стаціонарного  відділення
(соціальна послуга – продукти харчування); 

- субвенція Відділу освіти, молоді та спорту Вітовської РДА  – 73 299 грн. З
них на утримання інклюзивно-ресурсного центру 45 404 грн, на утримання
централізованої бухгалтерії – 237 895 грн;

- субвенція на утримання КП «Вітовський РМЦ ПМСД» - 1 138 724 гр;.
 керівництво і управління Відділу ОКМС – 570 288 грн;
 надання дошкільної освіти – 9 817 360 грн;
 надання  загальної  середньої  освіти  закладами   загальної  середньої

освіти (в т.ч.  з дошкільними підрозділами (відділеннями, групами) -
29 025 924 грн;

 надання спеціальної освіти мистецькими школами – 1 924 386 грн;
 методичне забезпечення діяльності закладів освіти  – 764 637 грн;
 централізоване  ведення  бухгалтерського  обліку  Відділу  ОКМС  –

1 797 339 грн;
 забезпечення діяльності бібліотек – 398 237 грн;
 палаци  і  будинки  культури,клуби  та  інші  заклади  клубного  типу  –

1 544 836 грн;
        

ТПКВКМБ 0150 «Організаційне, інформаційно - аналітичне 
та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради,

районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад»
у сумі  8 557 534 грн.

Вищезазначена сума розподілена на оплату захищений статей бюджету, а саме :
- КЕКВ  2111  „  Заробітна  плата  ”  6 730  750  грн.  Фонд  заробітної  плати

сформований  з  урахуванням   41  штатної  одиниці  і  передбачає  наступні
виплати: оклад, вислугу, ранг, матеріальну допомогу на оздоровлення при
наданні щорічної відпустки в  розмірі, що  не перевищує середньомісячну
заробітну  плату  посадовим  особам  та  іншим  працівникам,  матеріальну
допомогу  для  вирішення  соціально-побутових  питань  в   розмірі,  що   не
перевищує середньомісячну заробітну плату посадовим особам,  доплату до
мінімальної  заробітної   плати  (4 173грн),  надбавку  за  складність  та
напруженість в роботі в розмірі 50%, премію.  

- КЕВК  2120  „Нарахування  на  заробітну  плату”  відповідно  становлять
1 489 216 грн;

- КЕКВ  2270  „Оплата  комунальних  послуг  та  енергоносіїв”  263 948  грн.
Видатки на оплату енергоносіїв (електроенергія, природний газ) заплановані
в повному обсязі в грошовому еквіваленті до тарифу, що  діяв в грудні 2019
року з застосуванням  коефіцієнту підвищення 1,0840;

- Інші поточні видатки становлять суму 73 620 грн і передбачають видатки на
відрядження,  виплату  земельного  податку,  податку  на  нерухоме  майно
відмінне від земельної ділянки, придбання канцелярських та господарських



товарів,  оплату  послуг  з  поточного  ремонту  побутової  техніки,  заправку
картриджів,  оплату  послуг  зв’язку  та  інтернету,  оренду  вбудованого
нежитлового приміщення  та ін.

Роботу органів місцевого самоврядування заплановано  на повний рік.

ТПКВКМБ  0160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах
(місті Києві), селищах, селах,об’єднаних територіальних громадах»

у сумі 570 288 грн.

Вищезазначена сума розподілена на оплату захищений статей бюджету, а саме :
- КЕКВ  2111  „  Заробітна  плата  ”  461 809  грн.  Фонд  заробітної  плати

сформований з  урахуванням  2-х  штатних одиниць  і  передбачає  наступні
виплати: оклад, вислугу, ранг, матеріальну допомогу на оздоровлення при
наданні  щорічної відпустки в розмірі,  що  не перевищує середньомісячну
заробітну плату посадовим особам та у розмірі посадового окладу для інших
працівників,  матеріальну  допомогу  для  вирішення  соціально-побутових
питань  посадовим особам в   розмірі,  що  не  перевищує  середньомісячну
заробітну плату,  надбавку за складність та напруженість в роботі в розмірі
50%, премію.  

- КЕВК  2120  „Нарахування  на  заробітну  плату  ”  відповідно  становлять
101 599 грн. 

- Інші поточні видатки становлять суму 6 880 грн і передбачають видатки на
      відрядження, придбання канцелярських товарів, оплату послуг з поточного 
      ремонту побутової техніки, заправку картриджів.

Роботу  апарату  управління  Відділу  ОКМС  Воскресенської  селищної  ради
заплановано  на повний рік .

ТПКВКМБ  1010„ Надання дошкільної освіти ”
у сумі 9 817 360 грн

      Вищезазначена сума розподілена на оплату захищений статей бюджету, а саме :

-  КЕКВ  2111  „Заробітна  плата”  6 064 390  грн.  Фонд  заробітної  плати
сформований  з  урахуванням  кількості  штатних  одиниць  згідно
тарифікаційного списку, складає 79,1 штатні одиниці і передбачає наступні
виплати: оклад, вислугу, нічні, святкові, шкідливі умови праці, надбавку за
престижність  у  розмірі  20%  згідно  постанови  КМУ  №373,  надбавку  за
старшинство медсестрі  у  розмірі  10%, доплату за  прибирання туалетів  та
використання  в  роботі  дезінфікуючих  засобів  у  розмірі  10%,  доплату  за
шкідливі умови праці у розмірі 8%, матеріальну допомогу на оздоровлення
педагогічним та іншим працівникам у розмірі посадового окладу, грошову
щорічну  винагороду  педагогічним  працівникам  у  розмірі  100%  від
посадового окладу, заміщення на період відпустки, доплату до мінімальної
заробітної   плати  (4 173  грн).  Враховано  підвищення  посадових  окладів
згідно Єдиної тарифної сітки;

- КЕКВ  2120  „Нарахування  на  заробітну  плату”  відповідно  становлять
1 423 282 грн ;

- КЕКВ 2220 „ Медикаменти та перев’язуючи матеріали ” - 10 000 грн;
- КЕКВ 2230 „Продукти харчування„ - 1 183 463 грн (сума , що запланована

на продукти харчування розрахована, виходячи з норми 22,50 грн  на один
діто/день). 

- КЕКВ 2270 „ Оплата комунальних послуг та енергоносіїв ” 1 000 185 грн.
Видатки  на  оплату  енергоносіїв  (електроенергія,  теплопостачання,



водовідведення,  вивіз  твердих  побутових  відходів,  придбання  паливних
гранул – пілетів) заплановано  в грошовому еквіваленті до тарифу, що  діяв в
грудні 2019 року з застосуванням  коефіцієнту підвищення 1,0840.

- Інші поточні видатки становлять суму 136 040 грн і передбачають видатки
на відрядження, придбання канцелярських та господарських товарів, оплату
послуг  з  поточного  ремонту  побутової  техніки,  оплату  послуг  зв’язку  та
інтернетута, оплату послуг з обслуговування твердопаливних катлів, ін.

Роботу 4-х дошкільних закладів освіти заплановано на повний рік.

ТПКВКМБ  1020 «Надання загальної  середньої освіти закладами загальної середньої
освіти ( в тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, групами))»

у сумі 29 025 924 грн.

    Вищезазначена сума розподілена на оплату захищений статей бюджету, а саме :

- КЕКВ  2111  „Заробітна  плата”  21 029 192  грн.  Фонд  заробітної  плати
сформований  з  урахуванням  кількості  штатних  одиниць  згідно
тарифікаційного списку, складає 175,62 штатні посади і передбачає наступні
виплати: оклад, вислугу, нічні, святкові, заміну відпускних, шкідливі умови
праці,  надбавку за престижність згідно постанови №373 у розмірі  20% та
30%, надбавку бібліотекарю  за особливі умови роботи у розмірі 25% згідно
постанови №1073, доплату за окремі види педагогічної діяльності (за класне
керівництво 1-4кл розмірі 20%, 5-11кл у розмірі 25%; за перевірку зошитів 1-
4кл у розмірі 15%, 5-11кл; за завідування майстернями у розмірі 20% згідно
Постанови №1096, за проведення позакласної роботи з фізичного виховання
учнів  згідно  Постанови  КМУ  №643,  доплату  за  шкідливі  умови  праці,
матеріальну допомогу на оздоровлення  педагогічного та іншого персоналу у
розмірі  посадового  окладу,  грошову  щорічна  винагорода  педагогічним
працівникам у розмірі 100% від посадового окладу, доплату до мінімальної
заробітної  плати,  враховано  підвищення  посадових  окладів  згідно  Єдиної
тарифної сітки, премія.

- КЕКВ 2120„Нарахування  на  заробітну  плату”  відповідно  становлять
4 626 422 грн;

- КЕКВ 2220 „ Медикаменти та перев’язуючи матеріали ” -  6 000 грн; 
- КЕКВ 2230 „Продукти харчування „  - 1 568 452 грн;
- КЕКВ 2270 „Оплата комунальних послуг та енергоносіїв ” 1 629 186 грн.

Видатки  на  оплату  енергоносіїв  (електроенергія,  теплопостачання,
водовідведення,  вивіз  твердих  побутових  відходів,)  заплановано   в
грошовому  еквіваленті  до  тарифу,  що   діяв  в  грудні  2019  року  з
застосуванням  коефіцієнту підвищення 1,0840;

- Інші поточні видатки 166 672 грн і передбачають видатки на відрядження,
придбання  канцелярських  та  господарських  товарів,  оплату  послуг  з
поточного ремонту побутової техніки, заправку картриджів, оплату послуг
зв’язку та інтернету, та ін.

Роботу 3-х загальноосвітніх шкіл  запланована на повний рік. 

ТПКВКМБ 1100 «Надання спеціальної освіти мистецькими школами»
у сумі  1 924 386 грн .

         Вищезазначена сума розподілена на оплату захищений статей бюджету, а саме:

- КЕКВ  2111  „Заробітна  плата”  1 528 169  грн.  Фонд  заробітної  плати
сформований  з  урахуванням  кількості  штатних  одиниць  згідно



тарифікаційного списку, складає 19,92 штатні посадові одиниці і передбачає
наступні виплати: оклад, вислугу, надбавку за престижність у розмірі 20%
згідно  постанови  КМУ№373,  матеріальну  допомога  на  оздоровлення
педагогічним та  іншому персоналу у  розмірі  посадового  окладу,  грошову
щорічну  винагороду  педагогічним  працівникам  у  розмірі  100%  від
посадового  окладу,  доплату  до  мінімальної  заробітної  плати,  враховано
підвищення посадових окладів згідно Єдиної тарифної сітки.

- КЕКВ 2120 „Нарахування на заробітну плату” відповідно становлять 348 667
грн;

- КЕКВ  2270  „Оплата  комунальних  послуг  та  енергоносіїв”  47550  грн.
Видатки  на  оплату  енергоносіїв  (електроенергія,  вугілля;  полум’яне,
семечка) заплановано в повному обсязі  в грошовому еквіваленті до тарифу,
що  діяв в грудні 2019 року з застосуванням  коефіцієнту підвищення 1,0840;

- Інші поточні видатки відсутні (здійснються за рахунок спеціального фонду).

Роботу музичної школи  заплановано на повний рік. 

ТПКВКМБ  1150 «Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів»
у сумі  764 637 грн;

Вищезазначена сума розподілена на оплату захищений статей бюджету, а саме :
- КЕКВ  2111  „Заробітна  плата”  612 801  грн.  Фонд  заробітної  плати

сформований  з  урахуванням  4-х  штатних  одиниць і  передбачає  наступні
виплати:  оклад,  підвищення посадових окладів  згідно Постанови КМУ №
643, підвищення посадового окладу педпрацівникам згідно Постанови КМУ
№695, вислугу, надбавку за престижність у розмірі 20% згідно Постанови
КМУ №373, матеріальна допомога на оздоровлення  у розмірі посадового
окладу,  грошову  щорічна  винагорода  педагогічним працівникам у  розмірі
100%  від  посадового  окладу,  премію.  Враховано  підвищення  посадових
окладів згідно Єдиної тарифної сітки.

- КЕВК  2120  „Нарахування  на  заробітну  плату  ”  відповідно  становлять
134 816 грн; 

- Інші  поточні  видатки  становлять  17 020  грн  і  передбачають  видатки  на
відрядження, придбання канцелярських, оплату послуг з поточного ремонту
побутової техніки, заправку картриджів, оплату.

Роботу працівників методичного складу запланована на повний рік. 

ТПКВКМБ 1161 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти»
у сумі  1 797 339 грн.

Вищезазначена сума розподілена на оплату захищений статей бюджету, а саме :
- КЕКВ  2111  „Заробітна  плата”  1 437 482  грн.  Фонд  заробітної  плати

сформований з урахуванням 9-ти штатних посадових одиниць і передбачає
наступні виплати: оклад,  надбавку за складність та напруженість у роботі до
50%, матеріальну допомога на оздоровлення  у розмірі посадового окладу,
премію. Враховано підвищення посадових окладів згідно Єдиної тарифної
сітки.

- КЕВК 2120 „Нарахування на заробітну плату” відповідно становлять 316 247
грн

- Інші  поточні  видатки  становлять  43 610  грн  і  передбачають  видатки  на
відрядження, придбання канцелярських товарів, оплату послуг з поточного 

      ремонту побутової техніки та заправку картриджів.
Роботу працівників бухгалтерського відділу запланована на повний рік. 



ТПКВКМБ 3191 «Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці»
у сумі 11 300 грн

Вищезазначена сума розподілена на оплату захищений статей бюджету, а саме :
- КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню» 11 300 грн на виплату одноразової

матеріальної  допомоги  демобілізованим  учасникам  АТО.  Видатки
здійснюються  відповідно  до Комплексної   програми соціального  захисту
населення "Турбота" на 2020 рік.

ТПКВКМБ 3242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального
забезпечення»

у сумі 60 000 грн
Вищезазначена сума розподілена на оплату захищений статей бюджету, а саме :

- КЕКВ  2730  «Інші  виплати  населенню»  60 000  грн.  З  них:  матеріальна
допомога особам, які опинилися у складних життєвих обставинах у розмірі
1 000  грн  -  41 000  грн;  матеріальна  допомога  особам,  які  опинилися  у
складних  життєвих  обставинаху  розмірі  500  грн  -  5 000  грн;  матеріальна
допомога особам, які опинилися у складних життєвих обставинах у розмірі
2  000  грн  –  10   000  грн;матеріальна  допомога  особам,  які  опинилися  у
складних життєвих обставинах (діти) у розмірі 1 000 грн - 4 000 грн; Видатки
здійснюються  відповідно  до Комплексної   програми  соціального  захисту
населення "Турбота" на  2020 рік.

ТПКВКМБ 4030 „ Забезпечення діяльності бібліотек»
у сумі  398 237 грн.

Вищезазначена сума розподілена на оплату захищений статей бюджету, а саме :
-  КЕКВ 2111 „ Заробітна плата ”  314 148 грн. Фонд заробітної плати сформований
з  урахуванням кількості  3-х  штатних  посадових  одиниць  і  передбачає  наступні
виплати: оклад, надбавку за вислугу, надбавку за особливі умови праці у розмірі
25% та 50%,  матеріальну допомогу на оздоровлення у розмірі посадового окладу.
Оклади встановлено  згідно Єдиної тарифної сітки.
 -  КЕВК 2120 „Нарахування на заробітну плату ” відповідно становлять  69 113грн;
 -  Інші  поточні  видатки  становлять  14 976  грн  і  передбачають  придбання
канцелярських товарів, оплату послуг з поточного ремонту побутової техніки та
оплату послуг інтернету; 
Роботу 3-х бібліотек запланована на повний рік.

ТПКВКМБ  4060 «Палаци та будинки культури, клуби та інші заклади
клубного типу»  у сумі  1 544 836 грн.

Вищезазначена сума розподілена на оплату захищений статей бюджету, а саме :
-  КЕКВ  2111  „Заробітна  плата”  1 067 444  грн.  Фонд  заробітної  плати

сформований з урахуванням 3-х штатних посадових одиниць і передбачає
наступні виплати: оклад, вислугу років, доплату до мінімальної заробітної
плати  (4 173грн),  матеріальну  допомогу  на  оздоровлення  у  розмірі
посадового  окладу,  нічні,  святкові.  Посадові  оклади  встановлено   згідно
Єдиної тарифної сітки;

- КЕКВ  2120  „Нарахування  на  заробітну  плату  ”  відповідно  становлять
259 776 грн;



- КЕКВ  2270  „Оплата  комунальних  послуг  та  енергоносіїв”  208  156  грн.
Видатки  на  оплату  енергоносіїв  (електроенергія)  заплановані   в  повному
обсязі  в  грошовому еквіваленті до тарифу, що  діяв в грудні 2019 року з
застосуванням  коефіцієнту підвищення 1,0840.

- Інші  поточні  видатки  становлять  9  460  грн  і  передбачають  видатки  на
придбання  канцелярських  товарів,  оплату  послуг  з  поточного  ремонту
побутової техніки, заправку картриджів та оплату послуг інтернету.

Роботу 3-х палаців культури  заплановано на повний рік. 

ТПКВКМБ 6030 «Організація благоустрою населених пунктів»
у сумі  826 344 грн.

Вищезазначена сума розподілена на оплату захищений статей бюджету, а саме :
- КЕКВ  2273   „Оплата  електроенергії  ”  709 500  грн.  Видатки  на  оплату

електроенергії  вуличного  освітлення  по  усім  населеним  пунктам
заплановано в повному обсягу в грошовому еквіваленті до тарифу  діючому
в  грудні  2019року  застосовано  коефіцієнту  підвищення  1,0840.  Видатки
здійснюються  відповідно  до  програми  «Розвитку  житлово-комунального
господарства,  благоустрою  населених  пунктів  на  території  населених
пунктів Воскресенської селищної ради на 2018-2020 роки»

- Інші  поточні  видатки  становлять  116 844  грн  і  передбачають  придбання
матеріалів  для  роботи газонокосарки (  бензин,  дизельне  паливо,  масло)  з
метою косіння узбіччя доріг та послуги з благоустрою.     

   

ТПКВКМБ 8110 «Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та
наслідків стихійного лиха» 

у сумі 44 400 грн
Вищезазначена сума розподілена на;

Видатки  на  запобігання  та  ліквідацію  наслідків  стихійного  лиха  здійснюються
відповідно  до  програми  «Захисту  населення  та  територій  по  Воскресенській
селищній раді від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру,
забезпечення пожежної безпеки на 2018-2020 роки»
Інші  поточні  видатки  становлять  44  400  грн  і  передбачають  придбання
респіраторів,  системи  оповіщення,  пісчано-сольової  суміші,  шиферу,  цвяхів,
цементу, мегафону, скла віконного, рубемасту, паливно-мастильних матеріалів.     

ТПКВКМБ  9410 «Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам»
у сумі  2 000 600 грн

КЕКВ 2620 «Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів»:
міжбюджетний трансферт з селищного бюджету до бюджету міста Миколаєва за
рахунок медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам. Субвенція
спрямовуються  на  поточні  видатки  медичного  закладу  Миколаївської  міської
лікарні  №5,  а  саме  на  виплату  заробітної  плати  з  нарахуванням  лікарям  на  1
квартал 2020 року.

ТПКВКМБ  9770  Інші субвенції з місцевого бюджету у сумі 1 890 787 грн
Вищезазначена сума розподілена на;

КЕКВ 2620 «Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів»:



міжбюджетний  трансферт  з  селищного  бюджету  районному  бюджету  у  вигляді
субвенції з місцевих бюджетів на виконання:

 Програми "Стабілізації та соціально-економічного розвитку території
Воскресенської селищної ради на 2018-2020 роки – у сумі 1 276 019 грн.
З них на надання послуг: 
-    Об"єднаному трудовому архіву в сумі 63 996 грн; 
-    Інклюзивно-ресурсному центру в сумі 73 299 грн; 
-    Комунальному підприємству "Центр первинної медико-санітарної   
     допомоги" в сумі 1 138 724 грн;

 Комплексна  програма соціального захисту населення "Турбота" на 2020
рік – у сумі 157 902 грн. 
З них на надання послуг: 

- відділенню стаціонарного  догляду  для  постійного  або  тимчасового
проживання в будинку для людей похилого віку (ТЦСО) в сумі 70 000 грн;

- управлінню  соціального  захисту  населення  стосовно  завдань  соціально
захисту для жителів громади у сумі 87 902 грн;

 Цільова соціальнапрограма "Безбар,єрна Воскресенсщина" на 2020 рік   для
здійснення видатків на надання послуг  стосовно завдань соціально захисту
для жителів громади (УСЗН) у сумі 16 987 грн;

 Програми  "Фінансової  підтримки  установ,  громадських  організацій
інвалідів  та  ветеранів  Воскресенської  селищної  ради"  для  забезпечення
матеріального  заохоченнення  ГО  "Місцевий  осередок  ВОІ  СОІУ
Вітовського району" в сумі 11 409 грн;

 Програми «Захисту населення та територій по Воскресенській селищній раді
від  надзвичайних  ситуацій  техногенного  та  природного  характеру,
забезпечення пожежної безпеки на 2018-2020 роки» у вигляді субвенції  з
місцевих  бюджетів  на  надання  послуг  Первомайській  МПК  Вітовського
загону місцевої пожежної охорони в сумі 428 470 грн;

Розпис обсягів  міжбюджетних трансфертів на 2020 рік по
Воскресенській селищній раді

№
ТПКВКМБ 0119770 "Інші субвенції з місцевого

бюджету" КЕКВ 2620 "Поточні трансферти органам
державного управління інших рівнів"

1890,787

1
КП "Вітовський районний медичний центр первинної 
медико-санітарної допомоги" Вітовської районної ради 1138,724

2 Відділ освіти, молоді та спорту Вітовської РДА.              73,299
2.1  забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсного центру 45,404

2.2
забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти 
(централізована бухгалтерія) 27,895



3
Об'єднаний трудовий архів сільських, селищних рад 
Вітовського району Миколаївської області 63,996

4 Вітовський загін місцевої пожежної охорони
428,470

5 Управління соціального захисту населення 104,889

5.1
згідно Комплексної програми соціального захисту 
населення "ТУРБОТА" 87,902

5.2
згідно Цільової соціальної програми "Безбар,єрна 
Воскресенщина" 16,987

6 Територіальний центр соціального обслуговування 70,000

7 ГО "Місцевий осередок ВОІ СОІУ Вітовського району" 11,409

Видатки спеціального фонду селищного бюджету:

Видатки спеціального фонду  селищного бюджету 826 830 грн,  в т.ч.
      -     надання дошкільної освіти – 673 830 грн;

- надання спеціальної освіти мистецькими школами – 153 000 грн;

ТПКВКМБ  1010„ Надання дошкільної освіти ”
у сумі 673 830 грн.

КЕКВ 2230 «Продукти харчування» - 673 830 грн. Дана сума включає в себе кошти,
що  надійшли  у  вигляді  батьківської  плати  від  сплати  послуг,  що  надаються
бюджетними установами згідно їх основної діяльності і були заплановані виходячи
з норми 15грн на один діто/день.

ТПКВКМБ 1100 «Надання спеціальної освіти мистецькими школами»
у сумі  153 000 грн.

- Інші поточні видатки (видатки споживання ) становлять 73 000 грн і спрямована на
придбання канцелярських товарів, будівельного інвентарю, тканини, для пошиття
костюмів.

- Інші капітальні видатки (видатки розвитку) становлять 80 000 грн і спрямовані на
придбання побутової техніки.

Дана  сума  включає  в  себе  кошти,   що  надійдуть  у  вигляді  батьківської  плати  від
сплати послуг, що надаються бюджетними установами згідно їх основної діяльності і
заплановані виходячи з вартості послуг:
- з фортепіано 170 гривень (річний фонд – 39 780 грн); 
- з вокалу 170 гривень (річний фонд – 46 350 грн);
- з хореографії 150 гривень (річний фонд – 60 750 грн);
- з гітари 170 гривень (річний фонд – 6 120 грн);

2.3 ПРОГРАМИ

       Згідно рішення сесії  № 2 від  2020 грудня 2019 року до складу  видатків
селищного  бюджету затверджено кошти  на реалізацію селищних програм. З них



обсяг  видатків  загального  фонду  бюджету  становить    2  901 914  грн.
А саме:

                                        Назва програми                                                                    Сума

Комплексна програма соціального захисту населення                                   
"ТУРБОТА" на  2020 рік

265 442 грн

Цільової соціальної програми "Безбар,єрна Воскресенщина" на 2020 рік 16 987 грн

Програма "Розвитку житлово-комунального господарства, благоустрою 
населених пунктів на території населених пунктів Воскресенської 
селищної ради на 2018-2020 роки"

826 344 грн

Програми «Фінансової підтримки установ, громадських організацій 
інвалідів та ветеранів Воскресенської селищної ради»

   11 409 грн

Програма «Захисту населення та територій по Воскресенскій селищній 
раді від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, 
забезпечення пожежної безпеки на 2018 -2020 роки»

472 870 грн

Програма "Стабілізації та соціально-економічного розвитку території 
Воскресенської селищної ради на 2018-2020 роки

1 308 862 грн

     

Розділ III. ПРО ХІД ВИКОНАННЯ СЕЛИЩНОГО  БЮДЖЕТУ
ВОСКРЕСЕНСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ  У 2019 РОЦІ

ДОХОДИ
        Виконання  міського  бюджету  в  умовах  реформованого  бюджетного  та
податкового  законодавства  2019 року  було  спрямовано  на  забезпечення
стабілізації  надходжень  податків  і  зборів,  створення  умов  для  стабільного
розвитку економіки та соціального захисту громадян.

          З метою збільшення надходжень податків і зборів до селищного  бюджету
Воскресенської селищної  ради  та залучення додаткових резервів їх наповнення у
2019році,  встановлено  жорсткий  контроль  за  станом   виконання  дохідної
частини бюджету.  З  цією метою постійно  проводиться всебічний аналіз сплати
суб’єктами  підприємницької  діяльності  податків  і  зборів  на  відповідних
територіях  та  дотримання  ними  зобов’язань  по  сплаті  податків  і  платежів  до
селищного бюджету. Так: 

 надходження податків і зборів  до загального фонду селищного  бюджету
Воскреесенської   селищної   ради  станом  на   01.01.2020  року  становить
19 300  863  грн  або  100,5%  до   плану   звітного   періоду  (більше  на
94 954,43грн). 

 Надходження податків спеціального фонду селищного бюджету станом на
01.01.2020року   становить  2 935 196  грн  або  105,4% до   плану   звітного
періоду (більше на 149 560 грн). 

АНАЛІЗ



виконання доходної частини бюджету Воскресенської селищної ради
на 01.01.2020р.

     

№ з/п
Найменування згідно з класифікацією

доходів бюджету

План
звітного
періоду

Факт
%

виконання

1 2 3 4 5

З а г а л ь н и й    ф о н д  
11010000 Податок на доходи фізичних осіб 9736892,00 9429381,94 96,84

11010100
Податок на доходи фізичних осіб,що

сплачується податковими агентами, із доходів
платника податку у вигляді заробітної плати

7999000,00 7633255,38 95,43

11010200

Податок на доходи фізичних осіб з грошового
забезпечення, грошових винагород та інших
виплат, одержаних військовослужбовцями та

особами рядового і начальницького складу, що
сплачується податковими агентами

286902,00 313603,93 109,31

11010400
Податок на доходи фізичних осіб,що

сплачується податковими агентами, із доходів
платника податку інших ніж заробітна плата

1081841,00 1109975,94 102,60

11010500
Податок на доходи фізичних осіб,що

сплачується фізчними особами за результатами
річного декларування

369149,00 372546,69 100,92

11020000 Податок на прибуток підприємств 170,00 170,00  

11020200 Податок на прибуток підприємств та фінансових
установ комунальної власност 170,00 170,00  

13000000
 

Рентна плата та плата за використання інших
природних ресурсів

3400,00 3914,46  

13010200

 
Рентна плата за спеціальне використання

лісових ресурсів (крім рентної плати за
спеціальне використання лісових ресурсів в

частині деревини, заготовленої в порядку рубок
головного користування) 

0,00 151,00  

13030100
Рентна плата за користування надрами для

видобування корисних копалин
загальнодержавного значення 

3400,00 3763,46 110,69

14020000 Акцизний податок з вироблених в Україні
підакцизних товарів (продукції) 62434,00 66673,44 106,79

14021900 Пальне 62434,00 66673,44 106,79

14030000
Акцизний податок з ввезених на митну
територію України підакцизних товарів

(продукції) 
302887,00 271846,02 89,75

14031900 Пальне 302887,00 271846,02 89,75

14040000
Акцизний податок з реалізації суб’єктами

господарювання роздрібної торгівлі
підакцизних товарів

337100,00 416322,13 123,50

18010000 Податок на майно 3536102,00 3679761,89 104,06

18010100

Податок на нерухоме майно, відмінне від
земельної ділянки, сплачений юридичними
особами, які є власниками об`єктів житлової

нерухомості

3700,00 3718,96 0,00

18010200

Податок на нерухоме майно, відмінне від
земельної ділянки, сплачений фізичними

особами, які є власниками об`єктів житлової
нерухомості

38387,00 38780,13 101,02



18010300

Податок на нерухоме майно, відмінне від
земельної ділянки, сплачений фізичними

особами, які є власниками об`єктів нежитлової
нерухомості

95681,00 102332,25 106,95

18010400

Податок на нерухоме майно, відмінне від
земельної ділянки, сплачений  юридичними

особами, які є власниками об'єктів нежитлової
нерухомості

289983,00 290589,26 100,21

18010500 Земельний податок з юридичних осіб 667228,00 688590,88 103,20

18010600 Орендна плата з юридичних осіб 1270058,00 1353463,74 106,57

18010700 Земельний податок з фізичних осіб 977535,00 1002456,12 102,55
18010900 Орендна плата з фізичних осіб 137080,00 137080,55 100,00
18011000 Транспортний податок з фізичних осіб 18700,00 18750,00 100,27

18011100 Транспортний податок з юридичних осіб 37750,00 44000,00 116,56

18050000 Єдиний податок  5089433,00 5275719,26 103,66

18050300 Єдиний податок з юридичних осіб 320692,00 330712,36 103,12
18050400 Єдиний податок з фізичних осіб 3381650,00 3474492,35 102,75

18050500

Єдиний податок з сільськогосподарських
товаровиробників,  у яких частка

сільськогосподарського товаровиробництва за
попередній податковий (звітний) рік дорівнює

або перевищує 75відсотків

1387091,00 1470514,55 106,01

21080000 Інші надходження 6946,00 8646,00 124,47
21081100 Адміністративні штрафи 6946,00 8646,00 124,47
22010000 Плата за надання адміністративних послуг 60579,00 67182,61 110,90
22012500 Плата за надання інших адміністративних послуг 14157,00 16158,36 114,14
22012600 Адміністративний збір 46422,00 51024,25 109,91

22080000
Надходження від орендної плати за
користування цілісним майновим

комплексом та іншим державним майном  
21423,00 30680,73 143,21

22080400 Плата за оренду 21423,00 30680,73 143,21

22090000 Державне мито  21043,00 21307,65 101,26

22090100

Державне мито, що сплачується за місцем
розгляду та оформлення документів, у тому

числі за оформлення документів на спадщину і
дарування

17606,00 17751,25 100,83

22090400
Державне мито, пов`язане з видачею та

оформленням закордонних паспортів (посвідок)
та паспортів громадян України

3437,00 3556,40 103,47

24060000 Інші надходження 27500,00 29257,30  

24060300 Інші надходження 2700,00 4368,05  

24062200

Кошти за шкоду, що заподіяна на земельних ділянках
державної та комунальної власності, які не надані у

користування та не передані у власність, внаслідок їх
самовільного зайняття, використання не за цільовим

призначенням

24800,00 24889,25  

 Всього доходи (без трансфертів) 19205909,00 19300863,43 100,49

С п е ц і а л ь н и й      ф о н д 105,37

19010000 Екологічний податок 0,00 11604,39 0,00

19010101
Надходження від викидів забруднюючих речовин
в атмосферне повітря стаціонарними джерелами

забруднення
0,00 6480,62 0,00



19010301

Надходження від розміщення відходів у
спеціально відведених для цього місцях чи на

об’єктах, крім розміщення окремих видів відходів
як вторинної сировини

0,00 5123,77 0,00

20000000 Неподаткові надходження 1988922,14 1979582,81 99,53

21110000
Надходження коштів від відшкодування

втрат сільськогосподарського і
лісогосподарського  виробництва

95691,00 95691,70  

25010000
Надходження від плати за послуги, що

надаються бюджетними установами згідно із
законодавством

1065101,00 1100264,97 103,30

25010100
Надходження від плати за послуги, що

надаються бюджетними установами згідно із
законодавством

947850,00 774492,16 81,71

25010300 Плата за оренду майна бюджетних установ 117251,00 325490,83 277,60

25010400
Надходження бюджетних установ від реалізації в
установленому порядку майна (крім нерухомого

майна) 
0,00 281,98  

25020000 Інші джерела власних надходжень
бюджетних установ 692447,14 706017,84 101,96

25020100 Благодійні внески, гранти та дарунки 692447,14 706017,84 101,96

33000000 Кошти від продажу землі і нематеріальних
активів 0,00 53001,71  

33010000 Кошти від продажу землі  0,00 53001,71  

33010100

Кошти від продажу земельних ділянок
несільськогосподарського призначення, що
перебувають у державній або комунальній

власності, та земельних ділянок, які знаходяться
на території Автономної Республіки Крим

0,00 53001,71  

41050000 Субвенції з місцевих бюджетів іншим
місцевим бюджетам 796714,00 795315,49 99,82

41052600

Субвенція з місцевого бюджету на фінансове
забезпечення будівництва, реконструкції,
ремонту і утримання автомобільних доріг

загального користування місцевого значення,
вулиць і доріг комунальної власності у

населених пунктах за рахунок відповідної
субвенції з державного бюджету

796714,00 795315,49 99,82

50000000 Цільові фонди 135683,00 173300,00 127,72

50110000

Цільові фонди, утворені Верховною Радою
Автономної Республіки Крим органами місцевого

самоврядування та місцевими органами
виконавчої влади

135683,00 173300,00 127,72

Всього по спеціальному фонду(без власних надходжень) 2785636,14 2935196,10 105,37

         Проаналізувавши динаміку надходжень податків і зборів загального  фонду
селищного бюджету за 2019 року в порівнянні з аналогічним періодом минулого
року приріст селищного  бюджету в цілому складає  10,4%, або більше на 1 825 447
грн.
       По основних джерелах загального  фонду селищного бюджету являються: 

 податок та збір  на доходи фізичних осіб  ;

 внутрішні податки на товари та послуги (акцизний податок);

 місцеві податки (податок на майно0;

 єдиний податок;



   

      І  V   ПРОГНОЗ ПОКАЗНИКІВ СЕЛИЩНОГО БЮДЖЕТУ НА  2021-2022рр..
            Прогноз  Воскресенського селищного бюджету на 2020-2021 роки ґрунтується на
принципах   збалансованості  бюджетної  системи   та  визначає  основні  напрями  змін  у
податково-бюджетній політиці  в середньостроковій перспективі,  які  здійснюватимуться
для досягнення довгострокових стратегічних цілей.
            Метою соціально-економічної політики на 2020-2021 роки є створення умов для
розвитку і модернізації економіки  селища:

 підтримання економічного зростання шляхом виконання бюджету;
 збереження  і  розвиток  людського  та  соціального  капіталу  шляхом  підвищення

ефективності  та  стабільності   соціального  захисту,  поліпшення  якості  та
доступності освіти і медичного обслуговування;

 забезпечення стабільної екологічної ситуації.
            Планується досягти підвищення фінансової спроможності селищного бюджету,
підвищення  ефективності  управління  бюджетними  коштами  шляхом  подальшої
оптимізації  бюджетних програм, посилення ролі та відповідальності  органів місцевого
самоврядування  у  розв'язані  актуальних  проблем  соціально-економічного  розвитку
населених пунктів .
            Пріоритетними напрямами на середньострокову перспективу спрямованими на
забезпечення економічного  зростання та зміцнення доходної бази селищного бюджету є:

 забезпечення  вимог  бюджетного  законодавства  у  процесі  виконання  селищного
бюджету;

 проведення інвентаризації , нормативної грошової оцінки земель;
 запровадження системи  економічних та адміністративних заходів для  скорочення

тіньового сектору економіки;
 активізація діяльності місцевих органів влади з метою збільшення частки власних і

закріплених джерел  доходів у місцевих бюджетах ;
 посилення  впливу  формування  місцевих  бюджетів  на  соціально-економічний

розвиток, підвищення добробуту населення.
      Використання бюджетних коштів в основних сферах діяльності в т.ч.

            Пріоритетним завданнями для розвитку місцевого самоврядування на території
Воскресенської  селищної  ради  є  створення  належних  умов  для ефективної  діяльності
депутатів,  органів  місцевого  самоврядування,  поліпшення  їх  матеріально-технічної
забезпечення  з  метою  вирішення  негайних  потреб   громад,  здійснення  допомоги  у
процесах   їх  трансформації  та  адаптації  до  нових  політичних  і  соціально-економічних
умов,  підвищення  рівня  дошкільних  закладів  освіти  з  урахуванням  оптимального  і
ефективного використання бюджетних коштів, надання допомоги незахищеним верствам
населення.               
            Передбачається здійснити такі заходи:

 розвиток  кадрового  потенціалу  та  підвищення  кваліфікації  посадових  осіб
місцевого самоврядування;

 розвиток активності територіальних громад;
 зміцнення матеріально-технічної бази органів місцевого самоврядування;
 висвітлення діяльності селищної ради в засобах масової інформації.
 створення  ефективної  системи  забезпечення  розвитку  дитини-представника

покоління інформаційної епохи;
 поліпшення  надання  соціальних  послуг  одиноким  престарілим  громадянам,

інвалідам усіх категорій учасникам бойових дій, вдовам загиблих під час бойових
дій, особам, які опинилися в екстремальній ситуації.

            Основними результатами, яких планується досягти,є: 
 створення  прозорої  системи  рішень  органами  місцевого  самоврядування,

підвищення рівня довіри до селищної влади;
 поліпшення умов надання населенню адміністративних послуг на належному рівні;
 поліпшення матеріально-технічного забезпечення селищної ради;



 розвиток та покращення рівня дошкільних закладів освіти
 зростання  інтелектуального,  культурного,духовно-морального  потенціалу

особистості.
 формування соціально зрілої творчої особистості, громадянина України.

              

Селищний голова       _____________________             Олександр  ШАПОВАЛОВ


