
 ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до  звіту про виконання  бюджету Воскресенської селищної ради за 

 9 місяців 2020 року

І. Обґрунтування необхідності підготовки проекту рішення

Рішення селищної  ради “  Про затвердження звіту  про виконання  бю-
джету  Воскресенської  селищної  ради  за  9  місяців  2020  року”  розроблено  з
метою звітування перед громадою про хід виконання рішення «Про затвердже-
ння бюджету Воскресенської селищної ради на 2020 рік».

В  проекті  рішення  враховано   аналіз  по  виконанню  доходної  та  ви-
даткової  частини  місцевого  бюджету,  визначено  напрямки  спрямування
наявного фінансового ресурсу селищного бюджету протягом  2020 року.

ІІ. Мета і завдання підготовки проекту рішення

Мета  підготовки  проекту  рішення  –  звітування  перед  громадою  смт.
Воскресенське, с. Горохівка, с. Калинівка, с.Пересадівка, а саме перед депута-
тами  селищної  ради,  про  економічні  показники,  організацію  роботи  щодо
стабільного забезпечення виконання селищного бюджету 2020 рік.

1.З  урахуванням  вищевикладеного  пропонується  взяти  до  відома
інформацію про виконання селищного бюджету Воскресенської селищної ради
за 9 місяців 2020 року, а саме:

1.1. Виконання дохідної частини бюджету

         Бюджет об’єднаної громади на 2020 рік затверджено рішенням № 2, ХL
сесії  8-го  скликання від 20.12.2019 року  в обсязі  60 060 802.00 гривні   по
доходах,  з  них по загальному фонду  59 233 972.00 гривні,  та  спеціальному
фонду 826 830,00 гривень. Бюджет об’єднаної громади збалансований.
        Планові показники селищного бюджету на 2020 рік з урахуванням змін
станом на 01.10.2020 року становлять 64 963 074,29 гривні, з них:

- По загальному  фонду -   63 423 239,00 гривень;
- По спеціальному фонду -  1 539 835,29 гривень.

        Фактичні надходження до селищного бюджету за звітний період склали 32
360 819,81 гривень, з них:
         По загальному фонду  53 460 490,61 гривень, з них надходження податків і
зборів 16 958 589,61 гривень, (трансферти 36 501 901,00 гривні).
        По спеціальному фонду   надходження становлять – 1 056 724,35 гривень.

           Загальний фонд
           Виконання доходної частини загального фонду бюджету Воскресенської
селищної ради за звітний період  складає 104,30 %, без урахування трансфертів
114,95 %. Складність виконання бюджету у звітному періоді зумовлені змінами
в Податковому кодексі України та в інших законодавчих актах пов’язаних із за-
провадженням заходів з  запобігання поширенню на території України гострої
респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом   COVID-19.
          Відповідно до джерел наповнення загального фонду бюджету громади за
звітний  період  надійшло  53 460 490,61  гривень.  В  тому  числі  офіційні
трансферти  36 501 901,00  гривень  надійшли  стовідсотково  до  планових



показників (з них від органів державного управління: дотації - базова дотація
11 804 000,00 гривень;
субвенції - Освітня   18 921 100,00 гривень, медична 2 000 600,00 гривень).
Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення
переданих  з  державного  бюджету  видатків  з  утримання  закладів  освіти  та
охорони  здоров`я 1 661 000,00 гривень.
Субвенція  з  місцевого  бюджету  на  надання  державної  підтримки  особам  з
особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державно-
го бюджету 15 472,00 гривень.
Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної
загальної  середньої  освіти  "Нова  українська  школа"  за  рахунок  відповідної
субвенції з державного бюджету 199 346,00 гривень.
           Протягом року ведеться моніторинг  надходжень   в розрізі платників
податків та джерел доходної частини бюджету.
            Основним джерелом надходжень до бюджету громади є податок на
доходи фізичних осіб, питома вага якого в бюджеті 2020 року серед податків і
зборів  складає  50,11%,  та  місцеві  податки  і  збори,  питома  вага  становить
45,91%.
         За звітний період до бюджету громади надійшло податку на доходи фізи-
чних  осіб  (КБКД  11010000)  6 710 932,07  гривень  виконання  плану  звітного
періоду 99,66%. Надходжень даного податку у звітному періоді недоотримано
на суму 27 092,81 гривень. Порівняно з минулим роком надходження збільши-
лись на 1 024 786,41 гривень, в зв’язку з підвищенням мінімальної заробітної
плати, з них: 
- Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із
доходів платника податку у вигляді заробітної плати (КБКД 11010100) наді-
йшов  у  сумі  6 710 932,07  гривень,  що  дало  виконання  планових  показників
100,27%,  зростання  надходжень  порівняно  з  минулим  роком  складає
1 225 104,09 гривень.
-  Податок  на  доходи  фізичних  осіб  з  грошового  забезпечення,  грошових
винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами ря-
дового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами (КБКД
11010200) надійшло 301 345,20 гривень, виконання склало 116,11%,   зростання
надходжень порівняно з минулим роком складає 64 584,69 гривень.
- Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із
доходів платника податку інших ніж заробітна плата (КБКД 11010400) наді-
йшло 166 115,12 гривень, виконання 106,40% , зростання надходжень порівня-
но з минулим роком складає 37 751,21 гривень.
- Від одноосібників громади  надійшло до бюджету податку на доходи з фізи-
чних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декла-
рування (КБКД 11010500) 803 932,43 гривень, виконання плану 95,95%, над-
ходження  порівняно  з  аналогічним періодом  минулого  року  зменшились  на
137 328,51 гривні. Низький рівень надходжень по даному податку пов'язаний з
запровадженням заходів з запобігання поширенню на території України гострої
респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом   COVID-19.
             Надходження від податку на прибуток підприємств та фінансових
установ  комунальної  власності (КБКД  11020200)  склали  6 568,00  гривень
(Надходження від ККП Воскресенське).



              Рентна плата за користування надрами для видобування корисних
копалин  загальнодержавного  значення (КБКД  13030100).  Виконання  плану
складає 175,11 %.
              Одним з вагомих джерел доходів селищного бюджету є  внутрішні
податки на товари та послуги  (КБКД 14000000).    Планові призначення за
звітний період  виконано на 139,45%  фактичні надходження склали 801 717,22
гривень.   Планові  показники  були  встановлено  виходячи  з  фактичних  над-
ходжень минулого року. Рентна плата за користування надрами для видобуван-
ня корисних копалин загальнодержавного значення, в тому числі по акцизному
податку  з  реалізації  суб’єктами  господарювання  роздрібної  торгівлі  під-
акцизних товарів (КБКД 14040000) надходження складають 410 509,70 гривень
виконання плану звітного періоду 148,08% зростання надходжень порівняно з
аналогічним періодом минулого року 124 923,78 гривень (Планові показники
по даному податку встановлено виходячи з фактичних надходжень минулого
року але сплата даного податку проводиться в залежності від сум на які про-
дано підакцизні товари). 
            Протягом року до селищного бюджету у розрізі місцевих податків (КБ-
КД 18000000)  надійшло 7 268 565,14 гривень,  що дало виконання планових
показників  на  120,64%,  з  них:  податку  на  майно  (КБКД  18010000)  в  сумі
2716 013,08 гривень що  дало виконання  плану  у звітному періоді на 109,14 %.
Порівняно з минулим роком надходження зросли на 222 551,63 гривень.
            Єдиного податку (КБКД 18050000) надійшло на суму 4 552 552,06 гри-
вень що дало виконання планових показників 128,73% понадпланово надійшло
за звітний період 1 016 020,06 гривень,   надходження зросли  порівняно з ми-
нулим роком на суму 733 407,81 гривень. 
            У  розділі  Неподаткові  надходження  інші  надходження (КБКД
21080000), у тому числі адміністративні штрафи та інші санкції надходжен-
ня (КБКД 21081100) складають 18 347,00 гривень, що становить 150,88% від
планових показників.  Порівняно з відповідним періодом минулого року над-
ходження збільшились на 12 879,63 гривень.
            Плата за надання адміністративних послуг (КБКД 22010000) над-
ходження  становлять  50 078,35  гривень.  Виконання  плану  звітного  періоду
складає 154,18 %, виконання досягнуто за рахунок збільшення надходжень по
Адміністративному збору за державну реєстрацію речових прав на нерухоме
майно та їх обтяжень (КБКД 22012600) надходження зросли порівняно з мину-
лим роком на 13 450,30 гривень. 
            Державне мито (КБКД 22090000)    зменшило загальну суму над-
ходжень до селищного бюджету на суму 10 992,88 гривень, в зв’язку з поверне-
нням помилково сплачених коштів.
           Інші надходження  (КБКД 24060000)   надходження становлять 8 043,00
гривні,  виконання плану звітного періоду складає 100,04%.

Спеціальний фонд
             Протягом  звітного  періоду  до  спеціального  фонду  бюджету
Воскресенської селищної ради надійшло доходів у сумі 1 056 724,35 гривень.
Складова джерел доходів спеціального фонду бюджету Воскресенської селищ-
ної ради відповідно до Бюджетного кодексу України це: 



- екологічний  податок  (КБКД  19010000),  надходження  звітного  періоду
складають 10 833,00 гривень. Порівняно з минулим роком надходження
за відповідний період збільшились на 5 147,14 гривень;

- надходження  коштів  пайової  участі  у  розвитку  інфраструктури
населеного пункту (КБКД 24170000) надходження за звітний період 250
924,45 (пайова участь від Тіхонова О.М., введення в експлуатацію буди-
нку садибного типу по вул. Роднікова, буд.19-б в смт. Воскресенське).

- власних  надходжень  бюджетних  установ (КБКД  25000000)  протягом
звітного періоду отримано 767 811,99 гривень, з  них   надходження від
плати  за  послуги,  що  надаються  бюджетними  установами  згідно  із
законодавством  (КБКД 25010000)  у сумі 301 306,70 гривні,  благодійні
внески (КБКД 25020100)  надійшли у сумі 466 505,29 гривень;

    -    цільового фонду (КБКД 25020100)  надходження  складають 680,00 
          гривень.    

 1.2. Виконання видаткової частини селищного бюджету
           Виконання видаткової частини загального та спеціального фондів селищ-
ного бюджету за 9 місяців 2020 року, складає 42 864 131,26 гривень, в тому чи-
слі: по загальному фонду виконання становить 40 451 702,96 гривень, по спеці-
альному фонду – 2 412 428,30 гривень.
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
– 31 683 075,64 гривень;
придбання продуктів харчування  648 041,05 гривень;
розрахунки за спожиті енергоносії – 2 025 829,61  гривень;
що  забезпечило  функціонування  бюджетних  установ  в  повному  об'ємі  та
своєчасне та якісне надання послуг населенню.
            Із загального фонду бюджету у звітному періоді профінансовано ви-

датки:
             На утримання установ освіти на суму 27 549 465,74 гривень, установ
культури  і  мистецтва на  суму  1  230  782,22  гривень,  органи  управління
6 881 171,03 гривень.  За звітний період заробітна плата з нарахуванням  праці-
вникам бюджетних  установ  громади  виплачена  повністю і  у  встановлені  те-
рміни. Станом на 01.10.2020 року заборгованості  по виплаті  заробітної  плати
немає.  Видатки на енергоносії  проводились з урахуванням енергозберігаючих
заходів .



              На Соціальний захист та соціальне забеспечення на суму 112 414,57 
гривень, з  них:

по КТКВКМБ 0113032 «Надання інших пільг окремим категоріям громадян з
оплати  послуг  зв'язку»  на  суму  1 684,95  гривень,  13  осіб  отримали
компенсація  послуг  зв’язку  за  квітень-вересень  2020  року,  (в  зв’язку  з
передачею повноважень від Управління соціального захисту населення Ві-
товської райдержадміністрації).

по  КТКВКМБ  0113160  «Надання  соціальних  гарантій  фізичним особам,  які
надають  соціальні  послуги  громадянам  похилого  віку,  особам  з  інвалі-
дністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування
і потребують сторонньої допомоги» на суму 13 241,51 гривень 7 осіб  кві-
тень-вересень 2020 року.

по КТКВКМБ 0113180 «Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці,
військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали
внаслідок  Чорнобильської  катастрофи)  на  оплату  житлово-комунальних
послуг» на суму 1 431,11 гривень   за спожиту електроенергію  та при-
родний газ за квітень-вересень 2020  року. 

по КТКВКМБ 0113191 «Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та
праці»  на  виконання  Комплексної  програми  соціального  захисту  населення
"Турбота" на період  до 2020 року придбано медалі до дня введення військ до
Афганістану на   суму 6 250,00 гривень; 
по КТКВКМБ 0113192 «Надання фінансової підтримки громадським організа-
ціям  ветеранів  і  осіб  з  інвалідністю,  діяльність  яких  має  соціальну  спря-
мованість» на суму 2000,00 гривень на придбання канцелярських товарів для
ветеранських організацій громади.
по  КТКВКМБ 0113242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального
забезпечення»  на суму 87 807,00 гривень, в тому числі:  виплата матеріальної
допомоги особам, які опинилися в складних життєвих обставинах в сумі 
71 197,00 гривень (59 чоловік по 1000,00 гривень, 4 чол. по 500,00 гривень, ви-
плата щомісячної стипендії одному з батьків загиблих учасників антитерори-
стичної операції по 500,00 гривень на місяць (с.Калинівка Непсов О.М., с.Пере-
садівка  Іванцов Н.С.  в  сумі  8000,00 гривень,  ліквідатору аварії  на  Чорноби-
льській АЕС Джигову А.Д. у сумі 2197,00 гривень.). Передплата газети «Вісник
Жовтневщини»  150  екземплярів  на  суму  7 650,00  гривень.  Придбання
продуктів харчування для мало захищених верств населення громади 8 960,00
гривень.
            По галузі  Утримання та ефективна експлуатація об`єктів жит-
лово-комунального  господарства  профінансовано  видатки  на  суму  952
531,82 гривня, з них:
по КТКВКМБ 0116013 «Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного
господарства» на суму 85 414,00 гривень, з них:
-  за  рахунок коштів  загального  фонду на  суму 37 254,00  гривень (придбано
трубу MIX PLAST та матеріали та комплектуючі для водопровідно-каналіза-
ційного господарства с. Калинівка та с. Пересадівка), 
- за рахунок коштів спеціального фонду на суму 48 160,00 гривень (придбано
глибинні  насоси  4  шт.    (3  шт.  для  ЖКП  «Калина»,  1  шт.  для  ККП
Воскресенське)).



по КТКВКМБ 0116020 «Забезпечення функціонування підприємств, установ та
організацій  що  виробляють,  виконують  та/або  надають  житлово-комунальні
послуги» на суму 54 412,82 гривень, (утримання працівників з благоустрою те-
риторій селищної ради).
по  КТКВКМБ 0116030 «Організація благоустрою населених пунктів» на суму
861632,21 гривень, з них: 
- за рахунок коштів загального фонду на суму 809 749,21 гривень (в тому числі:
на оплату вуличного освітлення на суму 504899,36 гривень, придбано мотокосу
на суму 1730,00 гривень, видатки за послуги з благоустрою та прибирання те-
риторії 164 281,04 гривень, з них: Воскресенський ККП на суму 70 611,96 гри-
вень,   ЖКП «Калина» на суму 93 669,08 гривень; проведено поточний ремонт
огорожі навколо площі біля пам’ятника С.Т. Шаповаленка в с. Калинівка на
суму 39 223,81 гривні, поточний ремонт пам’ятника "Воїну-Визволителю" смт
Воскресенське  на  суму  49 865,00  гривень,  поточний  ремонт  пам’ятника
"Скорботної матері" з улаштування прилеглої території в смт Воскресенське на
суму 49 750,00 гривень;
- за рахунок коштів спеціального фонду на суму 51 883,00 гривень (придбано
ігровий майданчик в с. Пересадівка на вул..І.Франка).
по КТКВКМБ 0116071 «Відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на
житлово-комунальні послуги, що затверджувалися або погоджувалися рішен-
ням місцевого органу виконавчої влади та органу місцевого самоврядування, та
розміром економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво (надання)» на
суму 244 429,00  гривень, в тому числі: Воскресенському  ККП (відшкодування
різниці в тарифах на водопостачання для населення у сумі 41646,00 гривень),
ЖКП  "Калина"  (відшкодування  різниці  в  тарифах  на  водопостачання  для
населення у сумі 202 783,00 гривні).
              По галузі Економічна діяльність видатки за звітний період складають
594708,50 гривень, з них:
по КТКВКМБ 0117361 «Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного
розвитку територій» на суму 440 361,80 гривень, в тому числі по спеціальному
фонду на суму 440 361,80 гривень (коригування проектної документації та ви-
шукувальних (обстежувальних) робіт по реконструкції Воскресенської ЗОШ по
вул. Горького, 66 в смт. Воскресенське на суму 398 220,20 гривень, експертиза
коригування  проектної  документації  Реконструкція  Воскресенської  ЗОШ  по
вул. Горького,66 в смт. Воскресенське на суму 42 141,60 гривень).
по КТКВКМБ 0117370 «Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного
розвитку територій» на суму 154 346,70 гривень, в тому числі:
- за рахунок коштів загального фонду у сумі 130763,10 гривень виконано По-
точний ремонт тротуарної доріжки в с. Пересадівка Вітовського району Мико-
лаївської області на суму 125 316,12 гривень та придбано матеріали для обла-
штування фасаду приміщення селищної ради на суму 5446,98 гривень;
- за рахунок коштів спеціального фонду на суму 23 583,60 гривень,  виконано
експертизу проекту "Капітальний ремонт дорожнього покриття  по пров. Пу-
шкаревського в с. Пересадівка Вітовського району Миколаївської області" на
суму 7 392,00 гривні,   експертизу  проекту  "Капітальний ремонт дорожнього
покриття  по  вул.  Баклана  в  с.  Калинівка  Вітовського  району Миколаївської
області"  на суму 8 098,98 гривень,  експертизу проекту "Капітальний ремонт



дорожнього  покриття  по  вул.  Михайла  Грушевського  в  с.Пересадівка  Ві-
товського району Миколаївської області" 8 092,80 гривень.
По КТКВКМБ 0617321 «Виконання інвестиційних проектів в рамках формува-
ння  інфраструктури  об'єднаних  територіальних  громад»  на  суму  808 671,63
гривень,   по спеціальному фонду, з них виконано:
- "Капітальний ремонт спортивної зали Воскресенської ЗОШ I - III ст. в смт
Воскресенське  по вул. Горького,66 Вітовського району Миколаївської області"
на  суму  413 365,63 гривень  (в  тому  числі  тех..  нагляд  6880,01  гривня  та
авторський нагляд 1650,00 гривень),  
 -«Капітальний ремонт ганків Пересадівської ЗОШ I – III ст. по 7вул.. Шевче-
нка, 160 в с.Пересадівка Вітовського району Миколаївської області» на суму 
236 396,00 гривень,(в тому числі тех..нагляд 4016,15 гривень, авторський на-
гляд 1350,00 гривень);
-  виготовлено  проектно-кошторисну  документацію  по  об’єкту  "Капітальний
ремонт  харчоблоку  в  Пересадівській  загальноосвітній  школі  I  -  III  ступенів
Воскресенської  селищної  ради  по  вул.  Шевченка,  160  в  с.  Пересадівка  Ві-
товського району Миколаївської області" на суму 49 729,00 гривень,
- проведено експертизу проектної документації по об’єкту "Капітальний ремонт
харчоблоку  в  Пересадівській  загальноосвітній  школі  I  -  III  ступенів
Воскресенської  селищної  ради  по  вул.  Шевченка,  160  в  с.  Пересадівка  Ві-
товського району Миколаївської області" на суму 3 240,00 гривень,
-  виготовлено  проектно-кошторисну  документацію  по  об’єкту  "Капітальний
ремонт харчоблоку  в  Воскресенській  загальноосвітній  школі  I  -  III  ступенів
Воскресенської селищної ради по вул. Горького, 66  в смт. Воскресенське Ві-
товського району Миколаївської області" на суму 49 973,00 гривень,
- проведено експертизу проектної документації по об’єкту "Капітальний ремонт
харчоблоку  в  Воскресенській  загальноосвітній  школі  I  -  III  ступенів
Воскресенської селищної ради по вул. Горького, 66  в смт. Воскресенське Ві-
товського району Миколаївської області" на суму 3 240,00 гривень,
-  виготовлено  проектно-кошторисну  документацію  по  об’єкту  "Капітальний
ремонт харчоблоку в Калинівському дошкільному навчальному закладі «Соне-
чко»   по вул. Свободи, 109  в с. Калинівка Вітовського району Миколаївської
області" на суму 48 720,00 гривень,
- проведено експертизу проектної документації по об’єкту "Капітальний ремонт
харчоблоку в Калинівському дошкільному навчальному закладі «Сонечко»   по
вул. Свободи, 109  в с. Калинівка Вітовського району Миколаївської області"
на суму 4 008,00 гривень.
по КТКВКМБ 0617324 «Будівництво установ та  закладів  культури» на  суму
18 280,00 гривень,  в тому числі по спеціальному фонду у сумі 18 820,00 гри-
вень  виконано  проектну  документацію  "Капітальний  ремонт  приміщень  та
коридору будинку культури по вул.  Центральна,62 в смт.  Воскресенське Ві-
товського району Миколаївської області".
             У розрізі інших видатків по  КТКВКМБ 0118110 «Заходи із запобіган-
ня та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха» на суму 7
650,00 гривень (придбано 50 штук листів шиферу для населення в зв’язку над-
звичайними ситуаціями).



              На передані з місцевого бюджету міжбюджетні трансферти на зага-
льну суму  4 415 099,54 гривень, з них:

по  КТКВКМБ 0119410 «Субвенція з  місцевого бюджету на здійснення пере-
даних  видатків  у  сфері  охорони  здоров'я  за  рахунок  коштів  медичної
субвенції» на суму 2 000 600,00 гривень.

по КТКВКМБ 0119420 «Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку ко-
штів медичної субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду» на
суму 150 800,00 гривень. 

по  КТКВКМБ  0119770  «Інші  субвенції  з  місцевого  бюджету» на  суму  2
244 581,54 гривні, в тому числі: 

- Утримання Управління соціального захисту населення на суму 29 230,54 гри-
вень;

 
-  Утримання  Первомайської  МПК  Вітовського  загону  місцевої  пожежної

охорони на суму 324 889,00 гривень;
-  Забезпечення  підопічних  Шевченківського  стаціонарного  відділення  Тери-

торіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг
- продукти харчування на суму 52  322,00 гривень;

- ГО "Вітовська районна організація Всеукраїнського фізкультурно-спортивного
товариства "КОЛОС" на забезпечення спортивно-масових заходів на суму
10 000,00 гривень;

- "Місцевий осередок ВОІ СОІУ Вітовського району" на суму 11 584,00 гри-
вень;

 - Утримання Об'єднаного трудового архіву сільських, селищних рад Вітовсько-
го району Миколаївської області 48 557,00 гривень;

- Утримання Інклюзивно-ресурсного центру на суму 56 082,00 гривень;
- Виплата одноразової допомоги  по досягненню повноліття дітям-сиротам, та 
дітям, позбавлених батьківського піклування у сумі 19 910,00 гривень(2018 рік 
Жуков І.І.,Карпук Ю.Ю., Красовська А.О, Божані Д.Р., Валькова І.Г.,Звонов 
Є.О., Климпуш Л.С., Гвозденко Л.О. , 2019рік - Кусов О.З., Загинайченко 
М.М.,Крюков С.В. 11 чол * 1810 грн)
-  Видатки  на  утримання  закладів  охорони  здоров'я  КП  "Вітовський  РМЦ

ПМСД" у сумі 1 684 296,00 гривень, із загальної суми субвенції виконано:
Поточний ремонт кабінету для щеплення амбулаторії загальної практики сі-
мейної  медицини  в  с.  Пересадівка  на  суму  26 272,00  гривні,  Поточний
ремонт маніпуляційного кабінету  амбулаторії загальної практики сімейної
медицини в с. Пересадівка на суму 172 764,00 гривні.

по КТКВКМБ 0119800 «Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету
на  виконання  програм  соціально-економічного  розвитку  регіонів» на  суму
19 118,00 гривень, (придбання перфорованого паперу, заправка картриджів для
Управління  соціального  захисту  населення   Вітовської  районної  державної
адміністрації на суму 9 118,00 гривень, укріплення матеріально-технічної бази
для Управління державної казначейської служби України у Вітовському районі
Миколаївської області на суму 10 000,00 гривень).        
 



             Станом на 01.10.2020 р. кредиторська та дебіторська заборгованість від-
сутні, дебіторська заборгованість станом на 01.01.2020 року складала 4821,42
гривні, по загальному фонду бюджету (оплата періодичних видань) погашена. 
Протокол  про порушення бюджетного законодавства не складався.
           Пропонується  затвердити звіт про виконання бюджету Воскресенської
селищної ради за  9 місяців 2020 року по доходній частині в сумі  54 517 214,96
гривень, (дод.1) в тому числі:
                - по загальному фонду      -  52 460 490,61 гривень,     
                - по спеціальному фонду  -     1 056 724,35 гривень.                
        Затвердити звіт про виконання бюджету Воскресенської селищної ради за
9 місяців 2020 року по видатковій частині селищного бюджету в сумі 
42 864 131,26 гривень, (дод. 2,3), в тому числі:
                 - по загальному фонду     -  40 451 702,96 гривень,
                 - по спеціальному фонду  -    2 412 428,30 гривень.

ІІІ. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання
3.1. Бюджетний кодекс України.
3.2. Закон України “Про Державний бюджет України на 2020 рік”.

ІV. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків затвердження ріше-
ння.
Прийняття  рішення  «Про  затвердження  звіту  про  виконання   бюджету
Воскресенської селищної ради за   І півріччя 2020 року», виходячи з підсумків
виконання місцевого  бюджету Воскресенської селищної ради, забезпечить під-
няття  рівня  обслуговування  установ  Воскресенської  селищної  ради,  а  саме
якісне та ефективне планування та виконання показників в подальшому.

Селищний голова                                    Олександр ШАПОВАЛОВ
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	по КТКВКМБ 0119770 «Інші субвенції з місцевого бюджету» на суму 2 244 581,54 гривні, в тому числі:
	- Утримання Управління соціального захисту населення на суму 29 230,54 гривень;
	
	- Утримання Первомайської МПК Вітовського загону місцевої пожежної охорони на суму 324 889,00 гривень;
	- Забезпечення підопічних Шевченківського стаціонарного відділення Територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг - продукти харчування на суму 52 322,00 гривень;
	- ГО "Вітовська районна організація Всеукраїнського фізкультурно-спортивного товариства "КОЛОС" на забезпечення спортивно-масових заходів на суму  10 000,00 гривень;
	- "Місцевий осередок ВОІ СОІУ Вітовського району" на суму 11 584,00 гривень;
	- Утримання Об'єднаного трудового архіву сільських, селищних рад Вітовського району Миколаївської області 48 557,00 гривень;
	- Утримання Інклюзивно-ресурсного центру на суму 56 082,00 гривень;
	- Видатки на утримання закладів охорони здоров'я КП "Вітовський РМЦ ПМСД" у сумі 1 684 296,00 гривень, із загальної суми субвенції виконано: Поточний ремонт кабінету для щеплення амбулаторії загальної практики сімейної медицини в с. Пересадівка на суму 26 272,00 гривні, Поточний ремонт маніпуляційного кабінету  амбулаторії загальної практики сімейної медицини в с. Пересадівка на суму 172 764,00 гривні.

