
 

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

до  звіту про виконання  бюджету Воскресенської 

селищної територіальної громади 

за  9 місяців 2022 року 

 

 

І.  Обґрунтування необхідності підготовки проекту рішення 

Рішення селищної ради “ Про затвердження звіту про виконання  бюджету 

Воскресенської селищної територіальної громади за 9 місяців 2022 року”  
розроблено з метою звітування перед громадою про хід виконання рішення 

«Про затвердження бюджету Воскресенської селищної територіальної громади 

на 2022 рік». 
В проекті рішення враховано  аналіз по виконанню доходної та 

видаткової частини місцевого бюджету, визначено напрямки спрямування 
наявного фінансового ресурсу селищного бюджету протягом  2022 року. 

ІІ. Мета і завдання підготовки проекту рішення 

Мета підготовки проекту рішення – звітування перед громадою смт. 
Воскресенське, с. Горохівка, с. Калинівка, с.Пересадівка, с. Михайло-Ларине, с. 

Грейгове, с. Степове, с. Червоне, с. Водокачка,  а саме перед депутатами 

селищної ради, про економічні показники, організацію роботи щодо 
стабільного забезпечення виконання селищного бюджету на 2022 рік. 

1.З урахуванням вищевикладеного пропонується взяти до відома інформацію 

про виконання селищного бюджету Воскресенської селищної територіальної 
громади за 9 місяців 2022 року, а саме: 

1.1. Виконання дохідної частини бюджету 

         Бюджет об’єднаної громади на 2022 рік затверджено рішенням № 10, XVI 

позачергової сесії  8-го  скликання від 22.12.2021 року  в обсязі  106 870 138,00 

гривень   по доходах, з них по загальному фонду  106 870 138,00 гривень, та 

спеціальному фонду 3 888 325,39 гривень. Бюджет об’єднаної громади 
збалансований. 

        Планові показники  бюджету з урахуванням змін станом на 01.10.2022 

року становлять 79 241 755,04 гривень з них: 

- По загальному  фонду -   76 325 511,00 гривень; 
- По спеціальному фонду  -2 916 244,04 гривень. 

        Фактичні надходження до селищного бюджету за звітний період склали 

70 805 688,93 гривень, з них: 
         По загальному фонду  70 329 076,36 гривні, з них надходження податків і 

зборів 19 014 540,36 гривень,  трансферти  51 314 536,00  гривень, в тому числі: 

- базова дотація 17 574 300,00 гривень; 

- освітня субвенція   31 486 000,00 гривень; 
- додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення 

переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та 

охорони  здоров`я 488 700,00 гривень; 



 

 

- дотація з місцевого бюджету на проведення розрахунків протягом 

опалювального періоду за комунальні послуги та енергоносії, які споживаються 
установами, організаціями, підприємствами, що утримуються за рахунок 

відповідних місцевих бюджетів за рахунок відповідної додаткової дотації з 

державного бюджету 910 600 гривень; 
- інші субвенції з місцевого бюджету 854 936,00 гривень. 

        По спеціальному фонду   надходження становлять – 476 612,57 гривень. 

            

Загальний фонд 
           Виконання доходної  частини загального фонду бюджету Воскресенської 

селищної територіальної громади за звітний період  складає 92,14 %, без 

урахування трансфертів  76,56%.  
            Протягом звітного періоду проведено 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 2022 року серед податків і 
зборів складає 86,15%, та місцеві податки і збори , питома вага становить 

66,28%. 

         За звітний період до бюджету громади надійшло податку на доходи 

фізичних осіб (КБКД 11010100) 8 717 862,11 гривень виконання плану звітного 
періоду 95,74%. "МЕДИЧНИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ" МІШКОВО-

ПОГОРІЛІВСЬКОСІЛЬСЬКОЇ РАДИ  
- 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 
(КБКД 11010200) надійшло 905 275,47 гривень, виконання склало 175,77%.   

- Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із 

доходів платника податку інших ніж заробітна плата (КБКД 11010400) 

надійшло 1 321 328,73 гривень, виконання склало 47,32%. 
- Від одноосібників громади  надійшло до бюджету податку на доходи з 

фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного 

декларування (КБКД 11010500) 71 353,59 гривень, виконання склало 19,11%. 
            Одним з вагомих джерел доходів  бюджету є внутрішні податки на 

товари та послуги (КБКД 14000000) надійшло 499 716,35грн.   Планові 

призначення за звітний період  виконано на 63,97%.  Планові показники були 

встановлено виходячи з фактичних надходжень минулого року. У розрізі 
підпунктів податок включає: Акцизний податок з вироблених в Україні 

підакцизних товарів (продукції), Пальне (14021900) виконання 67,9%, 

Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів 
(продукції), Пальне (14031900) виконання 101,3%, Акцизний податок з 

реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних 

товарів (14040000)  виконання 55,71%. 

            Протягом звітного періоду до  бюджету у розділі місцевих податків  та 
зборів (18000000) надійшло 7 355 642,66 гривень, виконання плану складає 

66,28%, з них:  - Податок на майно (18010000) надійшов у сумі 2 277 766,44 

гривень, виконання плану 45,71%,  значна  складова даного податку це 

«Орендна плата з юридичних осіб» (18010600) ,невиконання плану у розрізі 



 

 

податку на майно спостерігається по Земельному податку з фізичних 

осіб (18010700) у звітному періоді недоотримано 1 743 303,77 гривень, єдиний 
податок (18050000) надійшов у сумі 5 077 876,22 гривень, виконання плану 

83,05%. 

               «Неподаткові надходження» (КБКД 20000000) на звітну дату 
складають 84 137,42 гривень, що дає виконання плану на 69,96%. 

            Плата за надання адміністративних послуг (КБКД 22010000) - 

надходження становлять 7 835,93 гривень при плані 39 340,00 гривень, що 

пояснюється зменшенням відвідувачів з ціллю здійснення певних намірів 
(наприклад: державна реєстрація речових прав) по причині воєнного стану. 

            Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим 

комплексом та іншим державним майном  (КБКД 22080000)  складають 
37 700,59 гривень, при плані 32 015,00, що пояснює виконання плану на 

117,76%. 

            Державне мито (КБКД 22090000)  надійшло у сумі  956,70 гривень, при 

плані 3 760,00 гривень. 
            Інші неподаткові надходження (КБКД 24000000)  складають 17 334,87 

гривень, що надійшли за рахунок перерахування банком залишків коштів 

минулих років. 

             

Спеціальний фонд 

             Протягом звітного періоду до спеціального фонду бюджету 

Воскресенської селищної територіальної громади надійшло доходів у сумі 
476 612,57 гривень. Складова джерел доходів спеціального фонду бюджету 

Воскресенської селищної територіальної громади відповідно до Бюджетного 

кодексу України це:  

- екологічний податок (КБКД 19010000) - надходження звітного періоду 
складають 15 102,01 гривень; 

- інші неподаткові надходження (КБКД 24000000), надходження звітного 

періоду складають 22 401,49  гривень (Грошові стягнення за шкоду, 
заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього 

природного середовища внаслідок господарської та іншої 

діяльності (КБКД 24062100)); 

- власних надходжень бюджетних установ (КБКД 25000000) протягом 
звітного періоду отримано 380 952,07 гривень, з них   плата за послуги 

(КБКД 25010100)  у сумі 332 127,32 гривні, плата за оренду майна 

бюджетних установ (КБКД 25010300) у сумі 27 003,52 гривень,  
благодійні внески (КБКД 25020100) 21 821,23 гривень; 

- кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського 

призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, 

та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної 
Республіки Крим (КБКД 33010100)  58 157,00 гривень. 

 

 1.2. Виконання видаткової частини бюджету 
           Виконання видаткової частини загального та спеціального фондів 

бюджету за 9 місяців 2022 року, складає 63 910 617,77  гривень, в тому числі: 



 

 

по загальному фонду виконання становить 63 884 382,11 гривень (79,6%), по 

спеціальному фонду – 26 235,66 гривень (0,6%). 
Фінансовий ресурс, який надійшов до бюджету Воскресенської селищної 

територіальної громади спрямовувався на виплату заробітної плати працівникам 

бюджетних установ, своєчасне проведення розрахунків за спожиті бюджетними 
установами тепло енергоносії, та інші соціально значущі  видатки. 

Зокрема видатки загального фонду спрямовано на: 

- оплату праці і нарахування на заробітну плату працівникам бюджетних 

установ – 56 219 153,11 гривень; 
- придбання продуктів харчування  15 415,97 гривень; 

- предмети, матеріали, обладнання та інвентар(папір А4, ремонт та 

заправка картриджів, доступ до мережі інтернет, програмне забезпечення, 
орендна плата) – 145 015,00 гривень; 

- оплата послуг(крім комунальних)  та інші видатки – 106 006,58 гривень; 

- розрахунки за спожиті енергоносії –4 593 814,02 гривень; 

- поточні трансферти органам державного управління інших рівнів – 
2 110 617,00 гривень; 

- соціальне забезпечення( виплати населенню) – 240 706,85 гривень; 

- інші поточні видатки – 2 399,58 гривень, 

- окремі заходи по реалізації державних программ,  не внесені до заходів 
розвитку(утримання працівників з благоустрою територій селищної ради) 

– 451 254,00 гривень; 

що забезпечило функціонування бюджетних установ в повному об'ємі та 
своєчасне та якісне надання послуг населенню. За звітний період заробітна 

плата з нарахуванням  працівникам бюджетних установ громади виплачена 

повністю і у встановлені терміни. Станом на 01.10.2022 року заборгованості по 

виплаті заробітної плати немає.  
 
З  бюджету Воскресенської ОТГ профінансовано видатки: 

- На утримання 01 Воскресенської селищної ради у сумі 6 848 217,20 гривень, в 

тому числі:  загальний фонд 6 848 217,20 гривень (виконання 63,86%), 

спеціальний фонд не задіяно; 

- На утримання установ освіти 06 Відділ освіти,культури,молоді та спорту 
Воскресенської селищної ради   видатки на суму 52 846 314,30 гривень, в тому 

числі:   загальний фонд 52 819 978,64 гривень (виконання 81,9700%), 

спеціальний фонд  26235,66 гривень (виконання 0,6 %); 
- 08 Відділ соціального захисту Воскресенської селищної ради- 1 606 195,55 

гривень (виконання 75,1 %); 

- 37 Фінансовий відділ Воскресенської селищної ради отримав  видатків на 

суму 2 609 990,72 гривень (виконання 88,76 %). 
 

У розрізі галузей за економічною суттю: 

- По галузі освіта витрачено коштів на суму 52 819 978,64 гривень, з них: 
      - освітньої субвенції 28 250 426,28 гривень, 

      - бюджетних коштів 20 459 338,69 гривень. 



 

 

Відділ освіти,культури,молоді та спорту Воскресенської селищної ради був 

профінансований за статтями витрат, а саме: заробітна плата та нарахування на 
суму 48 709 764,97 гривень, продукти харчування 15 415,97 гривень, на 

енергоносії (електроенергія, природній газ, водопостачання) витрачено 

4 022 514,93 гривні, сума інших видатків склала 72282,77 гривень(23 980 гривен 
папір А4, ремонт і заправка картриджів, 3 272 гривні, програмне забезпечення 

АІС 2 735 гривень, програмний комплекс КУРС 10 000 грн, оплата за ТО котлів 

29 450 гривень, інф.консул.послуги поштового з’єднання 2 830 гривень, доступ 

до мережі інтернет. 
На соціальний захист та соціальне забеспечення витрачено бюджетних коштів 

на суму 237 086,85 гривень, з  них: 

по КТКВКМБ 0813160 «Надання соціальних гарантій фізичним особам, які 
надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, 

дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують 

сторонньої допомоги» на суму   83 598,06 гривень, (отримали  9 осіб); 

по КТКВКМБ 0813171 «Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на 
бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок і на 

транспортне обслуговування» на суму 2 015,79 гривень, (отримали 

компенсацію 7 осіб по 287,97  гривень); 

по КТКВКМБ 0813191 «Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та 
праці» на суму 32 450,00 гривень, в тому числі: матеріальна допомога членам 

загиблих сімей в Афганістані за рахунок обласного бюджету 15 950 гривень 

(отримали 5 осіб), щомісячна стипендія членам сімей загиблих за рахунок 
місцевого бюджету 9 000 гривень (2 особи), матеріальна допомога сім’ям 

загиблих та померлих учасників бойових дій на території інших країн за 

рахунок місцевого бюджету 7 500 грвень (5 осіб). 

по  КТКВКМБ 0813242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального 
забезпечення» на загальну суму 119 023,00  гривень, з них до Комплексної 

програми соціального захисту населення "Турбота")  виплачено матеріальну 

допомогу особам, які опинилися в складних життєвих обставинах за рахунок 
місцевого бюджету в сумі 23 953,00 гривень (11 осіб), матеріальна допомога 

членам добровольчих формувань Воскресенської селищної ради за рахунок 

місцевого бюджету у сумі 85 500 гривень (87 осіб),   одноразова матеріальна 

допомога громадянам, які постраждали в наслідок  Чорнобильської катастрофи 
за рахунок обласного бюджету у сумі  9 570,00 гривень ( 3 особи). 

 На житлово-комунальне господарство  профінансовано 849 684,86 гривень, з 

них: 
по КТКВКМБ 0116013 «Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного 

господарства» на суму 18 680,00 гривень (придбано насос для ремонту 

водопровідної мережі у с. Калинівка 8 700,00 гривень, проведена оплата за 

електродвигун для свердловинного насосу для ремонту водопровідної мережі в  
смт. Воскресенське на суму 9 980,00 гривень); 

по КТКВКМБ 0116020 «Забезпечення функціонування підприємств, установ та 

організацій що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні 
послуги» на суму 451 254,00 гривень, (утримання працівників з благоустрою 

територій селищної ради). 



 

 

по КТКВКМБ 0116030 «Організація благоустрою населених пунктів» на суму 

379 750,86  гривень( видатки на оплату праці порушників за виконання 
суспільно корисних робіт в сумі 14 083,19 гривень, видатки на оплату 

електроенергії по вуличному освітленні у сумі 362 569,36 гривень). 

          По галузі інша діяльність на суму 823 338,21 гривень, в тому числі:  
- у розрізі інших видатків по  КТКВКМБ 0118130 «Забезпечення діяльності 

місцевої пожежної охорони» профінансовано видатки на суму 823 338,21 

гривень,  

- передані з місцевого бюджету міжбюджетні трансферти на суму  2 110 617,00 
гривень, з них: 

- по КТКВКМБ 0119770 «Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим 
бюджетам на здійснення програм та заходів за рахунок коштів місцевих 

бюджетів» на суму 1 980 621,00 гривень (в тому числі: Комунальному 

підприємство " Медичний центр первинної медико-санітарної допомоги 

Мішково-Погорілівської сільської ради (до бюджету  Мішково - Погорілівської 
сільської ради)  на суму 1 830 585 гривень , «Об’єднаному трудовому архіву 

Воскресенської, Первомайської селищних рад та Галицинівської, Мішково-

Погорілівської, Шевченківської сільських рад  на суму 69 497,00 гривень, 
«Інклюзивно-ресурсному центру Мішково - Погорілівської сільської ради для 

забезпечення діяльності 62457,00 гривень та на здійснення централізованого 
бухгалтерського обслуговування ІРЦ 18 082 гривні); 

 - по КТКВКМБ 0119800 «Субвенції з місцевого бюджету державному 

бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів у 

сумі 129 996,00 гривень( інші субвенції з місцевого бюджету, фінансування 16 
державної пожежно-рятувальної частини 2 державного пожежно-рятувального 

загону ГУ ДСНС України у Миколаївській області – 23 комплекти літнього та 
зимового форменого одягу і взуття). 

 

           Пропонується  затвердити звіт про виконання бюджету Воскресенської 
селищної територіальної громади за  9 місяців 2022 року по доходній частині в 

сумі  70 805 688,93 гривень, (дод.1) в тому числі: 

                - по загальному фонду      -  70 329 076,36 гривня,      
                - по спеціальному фонду  -     476 612,57 гривень.                 

        Затвердити звіт про виконання бюджету Воскресенської селищної 

територіальної громади за  9 місяців 2022 року по видатковій частині 

селищного бюджету в сумі 63 910 617,77 гривень, (дод. 2,3), в тому числі: 
                 - по загальному фонду     -  63 884 382,11 гривень, 

                 - по спеціальному фонду  -    26 235,66 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 2022 рік”. 
 



 

 

ІV. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків затвердження 

рішення. 
Прийняття рішення «Про затвердження звіту про виконання  бюджету 

Воскресенської селищної територіальної громади за   9 місяців 2022 року», 

виходячи з підсумків виконання місцевого  бюджету Воскресенської селищної 
територіальної громади, забезпечить підняття рівня обслуговування установ 

громади, а саме  якісне та ефективне планування та виконання показників в 

подальшому. 

 
 

Секретар селищної ради                                    Тетяна БІЛОЗОР 
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