
УКРАЇНА
МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

МАЛОВИСКІВСЬКОГО РАЙОНУ 
КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ШІСТЬДЕСЯТ ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ
від « 27 » лютого 2020 року № 2117

Про звіт про виконання 
міського бюджету об’єднаної 
територіальної громади за 2019 рік.

На підставі пункту 23 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», статті 80 Бюджетного кодексу України, Маловисківська міська рада

ВИРІШИЛА :

Затвердити звіт про виконання міського бюджету об’єднаної територіальної 
громади за 2019 рік по доходах у сумі 97 118,1 тис. грн., у тому числі: по загальному 
фонду -  93 479,9 тис. грн.,по спеціальному фонду -  3 638,2 тис. грн.; по видатках -  96 269,9 
тис. грн., у тому числі: по загальному фонду -  85 622,3 тис. грн., по спеціальному фонду -  
10 647,6 тис. грн.

Міський голова Юрій ГУЛЬДАС



Додаток 1
Виконання доходів міського бюджету Маловисківської міської ради за січень-грудень 2019 року______________________________ (грн.)________

ДОХОДИ
план на рік(з 

урахуванням змін) фактично надійшло

%
виконання 

о до року

ПОДАТКОВІ НАДХОДЖЕННЯ 53793717,75 56659041,45 105,33
11000000 Податки на доходи, податки прибуток 29908668,40 31487411,22 105,28
11010000 Подат ок та збір на доходи ф ізичних осіб 29905468,40 31484256,89 105,28
11010100 П одат ок на доходи ф ізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника 20571523,00 21776322,00 105,86

11010200 П одат ок ни доходи ф Ьичних ос іб  з  грошового забезпечення,грошовшс винагород та інш их 1517800,00 1663963,00 109,63

11010400
Подат ок на доходи ф ізьчних осіб, що сплачується подат ковим и агент ами, із доходів  

плат ника  подат ку інш их н іж  зароб іт на плат а 6953802,40 7155711,70 102,90

11010500
Подат ок на доходи ф ізичних осіб,щ о сплачується ф ізичними особами за  результ ат ами  

річного декларування 862343,00 888260,19 103,01

11010900
Подат ок на доходи ф ізичних осіб із суми пенсійних виплат  або щ омісячного довічного  

грош ового ут римання 0,00 0,00 0,00
11020200 Подат ок на прибут ок підприємст в та ф інансових уст анов ком унальної власност і 3200,00 3154,33 98,57

13000000 Рентна плата та плата за використання інш их природних ресурсів 28785,00 40047,80 139,13

13010100
Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку 
рубок головного користування 14580,00 21877,81 150,05

13010200 Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів 6990,00 9367,87 134,02
13030100 Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення 7215,00 8802,12 122,00
14000000 Внутрішні податки на товари та послуги 5494619,05 5708935,85 103,90

108,1014040000 Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі і підакцизних товарів 1786442,70 1931212,70
14020000 Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів 715043,25 739864,25 103,47
14021900 Пальне 715043,25 739864,25 103,47

14030000 Акцизний податок з ввезених на територію України підауцизних товарів 2993133,10 3037858,90 101,49
14031900 Пальне 2993133,10 3037858,90 101,49

18000000 Місцеві податки 18361645,30 19422646,58 105,78

18010100
Податок на нерухоме майно,відмінне від земельноїділянки,сплачений юридичними особами,які є власниками 
об'єатів житлової нерухомості 2996,00 3437,28 114,73

18010200 жотлової нерухомості 3692,00 3692,68 100,02
18010300 нежитпової нерухомості 33055,00 33055,30 100,00
18010400 власниками об'єктів нежитловоїнерухомості 387616,00 396092,59 102,19
18010500 Земельний податок з юридичних осіб 2854761,30 3106878,10 108,83
18010600 Орендна плата з юридичних осіб 3175038,00 3302152,20 104,00
18010700 Земельний податок з фізичних осіб 1593670,00 1627923,60 102,15
18010900 Орендна плата з фізичних осіб 2031524,00 2033585,70 100,10
18011000 Транспортний податок з фізичних осіб 0,00 0,00 0,00
18011100 Транспортний податок з юридичних осіб 37500,00 43750,00 116,67
18040000 Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності,щр справлявся до 1 січня 2015 року 0,00 0,00 0,00

18040100
Збір за запровадження торгівельної діяльності(роздрібна торгівля),сплачений фізичними ососбами, що 
справлявся до 1 січня 2015 року 0,00 0,00 0,00
Збір за провадження торговельної діяльності (роздрібна торгівля), сплачений юридичними особами, що 

18040200 справлявся до 1 січня 2015 року 0,00 0,00 0,00

18050000 Єдиний податок 8241793,00 8872079,13 107,65
18050300 Єдиний податок з юридичних осіб 278610,00 278618,33 100,00
18050400 Єдиний податок з фізичних осіб 4201540,00 4379133,40 104,23
18050500 дорівнює або перевищує 75 відсотків. 3761643,00 4214327,40 112,03
19090000 Інші податки та збори 0,00

19090100
державного бюджет у бюджет ам м ісцевого самоврядування відповідно до вимог 
пункт у 43 розділу VI 'Прикінцеві та перехідні положення ' Бюджет ного кодексу України 0,00 0,00 0,00

20000000 Неподаткові надходження 1645157,00 1833547,91 111,45
21081100 Адміністративні штрафи та інші санкції 18956,00 19040,00 100,44

21081500
Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері 
виробництва та  обігу алкогольних напоїв та тю тюнових виробів 37616,00 38616,69 102,66

22010300
Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, ф ізичних осіб 
-  підприємців та громадських формувань 23250,00 31172,00 134,07

22012500 Плата за надання інших адміністративних послуг 1232403,00 1357487,10 110,15

22012900
Плата за скорочення термінів у  сфері державноїрієстраціїправ на нерухоме майно та їх обтяжень і 
державноїреєстращїюридичних осіб, фізичних осіб-підпримців та громадських формувань,а також плата за 100,00 100,00 100,00

22012600
Адміністративний збір за державну реєстрацію  речових прав на нерухоме майно та їх 
обтяжень 154600,00 202708,42 131,12

22090100 Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів на спадщину і дарування 26300,00 28455,07 108,19

22090400
Державне мито,пов'язане з видачею та оформленням закордонних паспортів та паспортів громадян 
України 2082,00 2422,84 116,37

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, зняття ґрунтового покриву (родючо 12750,00 12750,00 100,00

24060300 Інші надходження 137100,00 140795,79 102,70

30000000 Доходи в ід  операцій з капіталом 400,00 400,00 100,00
31010200 Кошти від реалізації безхазяйного майна, спадкового майна,майна, власники яких невідомі. 400,00 400,00 100,00

В сього  без врахування т рансф ерт ів 55439274,75 58492989,36 105,51
40000000 О ф іційні т рансф ерт и 35018401,00 34986943,24 99,91
41020000 Д о т а ц ії 3415100,00 3415100,00 100,00

41020100 Базова дотація 544400,00 544400,00 100,00

41040200
Дотація 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 2870700,00 2870700,00 100,00

41030000 С убвенції 31603301,00 31571843,24 99,90
41033200 Субв. з державного бюджету місцевим на формування інфраструктури 1957300,00 1957300,00 100,00
41033900 Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 19569800,00 19569800,00 100,00
41034200 Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 9056100,00 9056100,00 100,00

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного 
41034500 розвитку окремих територій 250000,00 250000,00 100,00

Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок 
41051100 бюджетного періоду 148975,00 148975,00 100,00

41051200
Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами 
за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 277469,00 247656,68 89,26



41051400
Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти 
'Нова українська школа' за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 289916,00 288270,60 99,43

41054300
Субвенція з місцевого бюджету на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення якості освіти за рахунок 
відповідної субвенції з державного бюджету 53741,00 53740,96 100,00
В сього  загального ф онду

1900000 Інші податки та збори

90457675,75
21996,00

93479932,60
24410,15

103,34
110,98

19010000 Наологіченн податок 21996,00 24410,15 110,98
19010100 забруднення 7916,00 8946,67
19010200 Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у  водні об'єкти 4912,00 4912,85 100,02

19010300
Надходження від розміщення відходів у  спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах,крім 
розміщення окремих видів відходів чк вторинної сировини 9168,00 10550,63 115,08

19050200 Інші збори за забруднення навколишнього природного середовища 0,00 0,00 0,00
20000000 Неподаткові надходження 2445109,80 3613817,56 147,80
24060000 Інші надходження 30000,00 36996,21 123,32

24062100
і рошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного 
середовища внаслідок господарської та іншої діяльності 30000,00 36996,21 123,32

24170000 Надходження коштів паНової участі у  розвитку інфраструктури населеного пункту 12537,30 12537,30 100,00
2500000 Власні надходження бюджетних установ 2402572,50 3564284,05 148,35

25010000 Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством 1936040,00 942233,05 48,67
25010100 Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю 1935240,00 907890,40 46,91

25010300 Плата за оренду маНна бюджетних установ 800,00 7749,25 968,66

25010400 Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку маНна(крім нерухомого маНна) 0,00 26593,40 0,00
25020000 Інші джерела власних надходжень бюджетних установ 466532,50 2622051,00 562,03
25020100 БлагодіНні внески,гранти та дарунки 466532,50 2622051,00 у  5,6 р

25020200 Кошти,що отримують бюджетні установи від підприємств,установ,організаціН.фізичних осіб та інших 0,00 0,00 0,00
30000000 Доходи в ід  операцій з капіталом 0,00 0,00 0,00

33010100
Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у  державніН 
або комунальніН власності, та земельних ділянок, які зн 0 ,0 0

В сього  без врахування т рансф ерт ів 2467105,80 3638227,71 147,47
40000000 О ф іційні т рансф ерт и 0,00 0,00 0,00
41050000 С уб венц ії з  м ісцевих б ю дж ет ів інш им  м ісцевим  бю дж ет ам 0,00 0,00 0,00

41051100
Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок 
бюджетного періоду 0,00

41035000 Інші субвенції 0,00
В С Ь О ГО 2467105,80 3638227,71 147,47

Разом загальний і спеціальний ф онд і МБ трансф ерти 92924781,55 97118160,31 104,51

Завідувач сектору фінансів Л.Похила



Додаток 2
Виконання видаткової частини міського бю джету за січень-грудень 2019 року

Загальний ф онд Спеціальний ф онд

№п/п В И Д А  Т К И Затверджено Виконано % Затверджено Виконано %

0150 Органи місцевого самоврядування 10442713 10259009,5 98,2 106065,0 90654 85,5
1000 О С В І Т А 52911843,15 50984771,57 96,4 4250234 3870729,66 91,1
1010 Дошкільні заклади освіти 8111677 7543252,57 93,0 1107658 550425,82 49,7
1020 Загальноосвітні школи,спеціалізовані школи,ліцеї,гімназії,колегіуми 37342927,15 36147687,27 96,8 2816372 2920279,21 103,7
1090 Позашкільні заклади освіти,заходи із позашкільної роботи з дітьми 2330657 2301608,21 98,8 91020 91903,44 101,0

1100
Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, 
хоровими, мистецькими) 3054622 2967542,8 97,1 141000 213937,19 151,7

1160 Придбання підручників
1150 Методична робота,інші заходи у сфері народної освіти 570000 566087,84 99,3
1190 Централізовані бухгалтерії обласних, міських, районних відділів освіти 0 0
1161 Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти 1501960 1458592,86 97,1 20000 20000
1162 Інші освітні видатки 74184 74184 100,0
3000 СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ТА СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 3497508 3187622,21 91,1 0 0 0,0
3033 Компенсаційні виплати за пільговий проїзд автомобільним трпнспортом 0 0 0,0
3242 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення 899485 601619,21 66,9
3104 Територіальні центри соціального обслуговування(надання соціальних послуг) 2330873 2330873 100,0
3191 Соціальний захист ветеранів війни та праці 22550 10530 46,7
3140 Заходи з оздоровлення дітей 244600 244600 0,0
6000 ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО. 7012023 6930195,82 98,8 771077,53 768777,53 0,0
6030 Організація благоустрою населених пунктів 7012023 6930195,82 98,8 771077,53 768777,53 99,7
6013 Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства 0 0

6071

Відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на житлово-комунальні послуги, що затверджувалися або 
погоджувалися рішенням місцевого органу виконавчої влади та органу місцевого самоврядування, та розміром 
економічно обґрунтованих витрат на їх виробницт 0 0

4000 КУЛЬТУРА І МИСТЕЦТВО. 1881198 1850161,95 98,4 116610,32 127679,32 0,0
4030 Забезпечення діяльності бібліотек 174327 169411,8 97,2 94210,32 94210,32 0,0
4060 Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів 719600 715726,0 99,5 22400 33469
4081 Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва 987271 965024,11 97,7
5000 ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ. 355910 281160,2 79,0 240 240 100,0
5041 Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд 313910 281160,2 89,6 240,0 240,0 100,0

5062 Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіо 42000 0,0 0,0

6600 ТРАНСПОРТ,ДОРОЖНЕ ГОСПОДАРСТВО,ЗВ"ЯЗОК, ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ ТА ІНФОРМАТИКА 90000,0 79929,0 88,8

3033 Компенсаційні виплати пільговій категорії населення за проїзд автомобільним транспортам 90000,0 79929,0 88,8

7400 Інші послуги,пов'язані з економ ічною  д іяльністю 2410200,0 2355973,6 97,8 6544049,0 5641627,6 86,2
7130 Здійснення заходів із землеустрою 25200,0 8000,0 0,0 0,0
7321 Будівництво освітніх установ та закладів 0,0 0,0
7324 Будівництво установ та закладів культури 0,0 0,0
7330 Будівництвої інших об'єктів комунальної власності 327191,0 313033,4 95,7
7350 Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації) 1040000,0 730500,0 70,2

7362 Виконання інвестиційних проектів в рамках формування інфраструктури об'єднаних територіальних громад 2268000,0 2268000,0 100,0

7363 Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій 253826,0 253826,0 100,0

7461 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури 2385000,0 2347973,6 98,4 1163900,0 903995,0 77,7

7670 Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання 1491132,0 1172273,2 78,6



8000 ВИДАТКИ,НЕ ВІДНЕСЕНІ ДО ОСНОВНИХ ГРУП. 0,0 0,0 0,0 54643,0 38535,0 70,5
8340 Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів 54643 38535 70,5
8700 Резервний фонд 0 0
9000 М іжбю джетні трансф ерти 9815100,0 9693475,8 98,8 117411,0 109406,3 93,2

9130
Дотація 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 0 0

9410
Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров'я за рахунок коштів медичної 
субвенції 9056100 9056100 100,0

9750 Субвенція з місцевого бюджету на співфінансування інвестиційних проектів 31411 25006,32 79,6

9770 Інші субвенції з місцевого бюджету 736000,0 614375,8 83,5

9800 Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів 23000,0 23000,0 100,0 86000,0 84400,0 98,1

Р А  З О М В И Д  А  Т  К І В 88416495,2 85622299,8 96,8 11960329,85 10647649,41 89,0

Завідувач сектору фінансів
Л.Похила



П О Я С Н Ю В А Л Ь Н А З А П И С К А 
до річного звіту про виконання місцевого бюджету 

Маловисківської міської ради ОТГ за 2019 рік.

Д О Х О Д И .

До міського бюджету за 2019 рік надійшло 97 118,1 тис. грн. при запланованих 
92 924,8 тис. грн., або 104,5 % планових призначень (+ 4 194,4 тис. грн.)

Доходи загального фонду склали 93 479,9 тис. грн.,або 103,3 %(+3 022,2 тис.грн) 
від запланованих 90 457,7 тис. грн.

Доходи спеціального фонду склали 3 638,2 тис. грн. або 147,50%(+ 1 171,1 тис. 
грн..) від запланованих 2 467,1 тис. грн.

Д о х о д и  за га л ьн о го  ф онду.
П о д а т к о в і н а дх о дж ен н я  склали 56 659,0 тис. грн.. або 105,3 % планових 

призначень (53 793,7 тис. грн.).
Податки на доходи, податки на прибуток. Податку та збору на доходи фізичних 

осіб надійшло 31 484,3 тис. грн. при запланованих 29 905,5 тис. грн. (105,3%);податку на 
прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності надійшло 3,2 тис. грн. 
при запланованих 3,2 тис. грн. (99,0%).

Внутрішні податки на товари та послуги. Акцизного податку з реалізації 
суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі і підакцизних товарів надійшло
1 931,2 тис. грн. при 1 786,4 тис. грн. запланованих , або 108,1 %. Акцизного податку з 
вироблених в Україні підакцизних товарів (пальне)надійшло 739,9тис.грн. при 
запланованих 715,0 тис.грн.,або 103,40%. Акцизного податку з ввезених на територію 
України підакцизних товарів (пальне) надійшло 3 037,9 тис.грн. при запланованих
2 993,1 тис.грн., або 101,5%.

М ісц ев и х  п о да т к ів  надійшло 19 422,6 тис. грн. при запланованих 18 361,6 
тис. грн. або 105,8% , в тому числі:

- єдиний податок -  8 872,0 тис. грн..(з юридичних осіб -  278,6 тис. грн..; з 
фізичних осіб -  4 379,1 тис. грн..; з с/г товаровиробників^ яких частка с/г виробництва 
за попередній податковий рік дорівнює або перевищує 75 відсотків -  4 214,3 тис. 
грн. );

- земельний податок з юридичних осіб -  3 106,9 тис. грн..;
- земельний податок з фізичних осіб -  1 627,9 тис. грн..;
- орендна плата з юридичних осіб -  3 302,2 тис. грн..;
- орендна плата з фізичних осіб -  2 033,6 тис. грн..;
- податок на нерухоме майно,відмінне від земельної ділянки ,сплачений 

юридичними особами, які є власниками об’єктів житлової нерухомості -  3,4 тис. грн. ;
- податок на нерухоме майно,відмінне від земельної ділянки,сплачений 

фізичними особами, які є власниками житлової нерухомості -  3,7 тис. грн. при 
запланованих 3,7 тис. грн., виконання склало 100,0 %;

- податок на нерухоме майно,відмінне від земельної ділянки,сплачений 
фізичними особами,які є власниками нежитлової нерухомості -  33,1 тис. грн. при 
запланованих 33,1 тис. грн., виконання склало 100,0 %;

- податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений 
юридичними особами,які є власниками об’єктів нежитлової нерухомості -  396,1 тис. 
грн. при запланованих 387,6 тис. грн., виконання склало 102,1 %.

Неподаткових надходжень надійшло 1833,5 тис. грн.. при запланованих 
1 645,2 тис. грн.., або 111,5 %, в тому числі :

- адміністративні штрафи -  57,7 тис. грн..(при запланованих 56,6 тис. грн..);
- адміністративний збір на проведення державної реєстрації юридичних 

осіб,фізичних осіб-підприємців та громадських формувань -  31,2 тис.грн;
- плата за надання інших адміністративних послуг -  1 357,5 тис. грн.;



- плата за скорочення термінів у сфері державної реєстрації прав на нерухоме 
майно та їх обтяжень і державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб- 
підприємців та громадських формувань, а також плата за надання інших платних 
послуг- 0,1 тис.грн. ;

- адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме 
майно та їх обтяжень -  202,7 тис.грн.;

- державне мито -  30,9 тис.грн.
Інших неподаткових надходжень надійшло за кодом бюджетної класифікації 

доходів 24060300 «Інші надходження» 140,8 тис. грн.
Доходів від операцій з капіталом надійшло 0,4 тис. грн.., в тому числі коштів 

від реалізації безхазяйного майна,спадкового майна, майна, власники яких невідомі -  
0,4 тис. грн. при запланованих 0,4 тис. грн.

Офіційних трансфертів до бюджету громади надійшло 34 986,9 тис. грн. при 
запланованих 35 018,4 тис. грн..(99,9%), в тому числі освітньої субвенції -  19 569,8 
тис. грн..; медичної субвенції -  9 056,1 тис. грн., субвенції з державного бюджету 
місцевим бюджетам на формування інфраструктури -  1 957,3 тис. ;грн. субвенції з 
державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з 
особливими потребами -  247,7грн.,базової дотації - 544,4 тис.грн. , додаткової дотації 
з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення переданих з державного 
бюджету видатків на утримання закладів освіти та охорони здоров’я -  2 870,7 тис. грн. 
та субвенції з місцевого бюджету на забезпечення якісної освіти «Нова українська 
школа» - 288,3 тис.грн.;субвенції з місцевого бюджету на реалізацію заходів, 
спрямованих на підвищення якості освіти за рахунок відповідної субвенції з 
державного бюджету -53,7 тис.грн;субвенції з державного бюджету місцевим 
бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих 
територій -  250,0 тис.грн.; субвенція з місцевого за рахунок залишку коштів освітньої 
субвенції, що утворився на початок бюджетного року -  149,0 тис.грн.

В 2019 році міською радою ОТГ не приймались рішення про надання пільг зі 
сплати податків і зборів.

Д о х о д и  сп ец іа л ьн о го  ф онду.
До спеціального фонду надійшло 3 638,2 тис. грн. при запланованих 2 467,1 

тис. грн (147,5%), в тому числі:
Екологічного податку надійшло 24,4 тис. грн., при запланованих 22,0 тис. 

грн..(111,0%) в тому числі:
- надходження від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря 

стаціонарними джерелами забруднення -  8,9 тис. грн. або 113,0 % до запланованих 7,9 
тис. грн.;

- надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні 
об’єкти -  4,9 тис. грн. при запланованих 4,9 тис. грн.(100,0 %).;

- надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього 
місцях чи на об’єктах, крім розміщення окремих видів відходів чи вторинної сировини 
-  10,6 тис. грн. при запланованих 9,2 тис. грн..(115,0 %).

Неподаткових надходжень надійшло 3 613,8 тис. грн. при запланованих 
2 445,1 тис. грн.(147,8%) в тому числі:

- грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про 
охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої 
діяльності -  37,0 тис. грн. при запланованих 30,0 тис. грн. (123,3%);

- надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного 
пункту -  12,5 тис. грн. ,при запланованих 12,5 тис.грн.(100,0%);

- власні надходження бюджетних установ -  3 564,3 тис. грн. при 
запланованих 2 402,6 тис. грн.(148,3%), в т.ч.:

плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із 
законодавством -  942,2 тис. грн..;



інші джерела власних надходжень бюджетних установ -  2 622,1 тис. грн.(в т.ч. 
благодійні внески,гранти та дарунки -  2 622,1 тис. грн.).

Офіційних трансфертів до спеціального фонду бюджету громади не 
надходило.

ВИДАТКИ ТА ЗАБОРГОВАНІСТЬ.

З міського бюджету протягом 2019 року по загальному фонду проведено 
касові видатки в обсязі 85 622,3 тис. грн., що складає 96,8% до запланованого обсягу 
на вказаний період (план з урахуванням змін -  88 416,5 тис. грн.), по спеціальному 
фонду на 89,0% (план з урахуванням змін -  11 960,3 тис. грн.., касові видатки склали 
-  10 647,6 тис. грн.).

З а га л ьн и й  ф о н д  м іськ о го  б ю д ж ет у .
Переважна частина коштів загального фонду спрямована на утримання соціально- 

культурної сфери -  видатки склали 56 303,8 тис. грн.., питома вага складає 65,8% 
загального фонду, з них :

• по закладах освіти -  50 984,8 тис. грн., або 59,5 % видатків загального фонду,
• по закладах культури -  1 850,2 тис. грн. або 2,2 % видатків загального фонду,
• на соціальний захист та соціальне забезпечення -  3 187,6 тис. грн., або 3,7% 

видатків загального фонду,
• на фізичну культуру і спорт -  281,2 тис. грн. або 0,3 % видатків загального

фонду.
В загальній сумі видатків загального фонду видатки по захищених статтях 

склали 77 108,7 тис. грн.., або 90,1% видатків загального фонду, в т.ч.
• виплату заробітної плати з нарахуваннями -  50 058,7 тис. грн..;
• енергоносії -  6 207,6 тис. грн.;
• харчування та медикаменти -  1 822,6 тис. грн.;
• соціальне забезпечення -  628,2 тис. грн.
• трансферти іншим органам управління -  18 391,6 тис. грн..

Заборгованість по заробітній платі з нарахуваннями станом на 31 грудня 2019 року 
відсутня.

По установам освіти за 2019 рік касові видатки склали 50 984,8 тис. грн., в тому 
числі за кодами економічної класифікації:

План Касові %

З/плата з нарахуваннями 40041,9 39294,4 98,1
Енергоносії 6408,9 5617,8 87,7
продукти харчування 2056,1 1813,3 88,2

На охорону здоров’я в 2019 році направлено кошти в сумі 9 402,1 тис. грн., 
що складає 100,0 % планових призначень . Кошти медичної субвенції з
державного бюджету місцевим бюджетам в сумі 9056,1 тис. грн. у повному обсязі 
направлено до районного бюджету в вигляді субвенції. Кошти міського бюджету 
ОТГ в сумі 346,0 тис.грн. направлено до районного бюджету на утримання 
Маловисківського ЦПМСД.

З міського бюджету на установи культури направлено 1 850,2 тис. грн., що 
становить 98,3 % планових призначень 1 881,2 тис. грн.,в т. ч за кодами економічної 
класифікації:



План Факт %
З/плата з нарахуваннями 1541,7 1533,9 99,5
Використання товарів і послуг 339,5 316,3 93,2
в т.ч. енергоносії 21,5 21,1 98,2

На апарат управління спрямовано коштів в сумі 10 259,0 тис. грн., що становить
98,2 %  від планових призначень 10 442,7 тис. грн., в тому числі за кодами економічної
класифікації:

План Факт %
З/плата з нарахуваннями 9019,0 8987,8 99,7
Використання товарів і послуг 1337,0 1196,0 89,5
т. ч. енергоносії 268,2 220,3 82,2
На фізичну культуру і спорт направлено коштів в сумі 337,5 тис. грн., що становить 

97,4 планових призначень 346,4 тис. грн.., в тому числі:

Фінансова підтримка
План Факт %

спортивних споруд 281,2 313,9 89,6
На соціальний захист та соціальне забезпечення спрямовано 3 267,6 тис. грн., що

становить 91,1 % планових призначень 3 587,5 тис. грн.
На утримання відділу по наданню соціальних послуг -  2 330,9 тис. грн..,при 

запланованих 2 340,9 тис. грн.., або 99,6 %.
На інші види соціальної допомоги -  936,7 тис. грн.,або 75,1 % від запланованих 

1246,6 тис. грн.
Видатки на житлово -  комунальне господарство склали в сумі 6 930,2 тис. грн., в т. 

ч. на утримання КП «Мала Виска МКП» спрямовано 6 367,3 тис.грн.

С п ец іальн и й  ф о н д  м іськ о го  бю дж ет у.
В загальній сумі видатків спеціального фонду 10 647,6 тис. грн. капітальні видатки 

склали 8 386,4 тис. грн.. або 78,8 % видатків спеціального фонду.
На придбання обладнання і предметів довгострокового користування спрямовано 

3 579,7 тис. грн..; капітальне будівництво (придбання) інших об’єктів -  313,0 тис. грн.; 
капітальний ремонт об’єктів -  943,9 тис. грн.; капітальні трансферти -  3 549,7 тис. грн.

В установах освіти за 2019 рік видатки склали 3 870,7 тис. грн., в тому числі на 
придбання обладнання і предметів довгострокового користування -  470,3 тис. грн., на 
продукти харчування -  701,2 тис. грн. ;придбання обладнання і предметів довгострокового 
користування -2 472,2 тис.грн.; капітальний ремонт об’єктів -  39,9 тис. грн.

На установи культури в 2019 році спрямовано 127,7 тис. грн. , в т.ч. на 
придбання обладнання і предметів довгострокового користування -22,4 тис. грн.

На апарат управління направлено коштів в сумі 90,6 тис. грн. , в т.ч. на придбання 
обладнання і предметів довгострокового користування -  73,4 тис.грн.

Видатки на житлово -  комунальне господарство склали в сумі 768,8 тис. грн., в т. 
ч. на придбання обладнання і предметів довгострокового користування -757,9 тис. грн.

В 2019 році джерелами формування бюджету розвитку міського бюджету ОТГ 
7 205,2 тис .грн. були кошти передані кошти із загального фонду міського бюджету до 
спеціального- 7 192,7 тис.грн( в т.ч.кошти субвенції з державного бюджету на формування 
інфраструктури ОТГ- 1 957,3 тис.грн.).

Видатки бюджету розвитку склали 7 192,7 тис.грн., а саме: капітальні видатки 
бюджетних установ-3 579,7 тис.грн.; будівництво- 313,0 тис.грн.; капітальний ремонт -  
973,9 тис.грн.; капітальні трансферти - 3 549,7 тис.грн.

Залишки коштів по загальному фонду міського бюджету, що склались на 01 січня 
2020 року , становлять 8 138,2 тис. грн. , в тому числі залишок коштів освітньої субвенції -  
113,4.



По спеціальному фонду міського бюджету залишки , що склались на 01 січня 2020 
року, склали 46,5 тис. грн.

В 2019 році до міського бюджету надійшло 1 957,3 тис. грн. субвенції з державного 
бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних територіальних 
громад . В міському бюджеті кошти спрямовані на фінансування придбання спецтехніки 
(автогрейдера) для комунальних потреб КП»Мала Виска МКП». Кошти міського бюджету 
на придбання автогрейдера направлено в сумі 310,7 тис.грн.

Д Е Р Ж А В Н Е  У П Р А В Л ІН Н Я .

На утримання апарату міської ради в 2019 році спрямовано 10 349,7 тис. грн., в 
тому числі 10 259,0 тис. грн. загального фонду та 90,7 тис. грн. спеціального фонду 
міського бюджету.

На оплату праці і нарахування на заробітну плату спрямовано 8 987,8 тис. грн., на 
капітальні видатки -  73,4 тис. грн., в тому числі на придбання комп’ютерної техніки -  73,4 
тис. грн.

В 2019 році до міського бюджету в рамках співпраці з Програмою Агенства США 
з міжнародного розвитку(и8АГО) «Децентралізація приносить кращі результати та 
ефективність»(ВОБКЕ) надійшла комп’ютерна техніка на суму 17,3 тис.грн.( 4 планшети).

На кінець року в міській раді фактично зайнято 42 штатні одиниці, в тому числі 23 
од. посадових осіб місцевого самоврядування та 19 од. іншого персоналу.

П Р А В О О Х О Р О Н Н А  Д ІЯ Л Ь Н ІС Т Ь  ТА З А Б Е З П Е Ч Е Н Н Я  Б Е З П Е К И  Д Е Р Ж А В И .

За даним кодом функціональної класифікації видатки в міському бюджеті в 2019 
році не проводились.

О С В ІТ А .

На утримання установ і закладів освіти направлено 54 855,5 тис. грн., в тому числі 
50 984,8 тис. грн. -  кошти загального фонду та 3 870,7 тис. грн. -  кошти спеціального 
фонду. На оплату праці і нарахування на заробітну плату спрямовано 39 294,4 тис. грн., на 
капітальні видатки -  2 512,1 тис. грн., в тому числі на придбання обладнання і предметів 
довгострокового користування -  2 472,2тис.грн; на капітальні ремонти -  39,9 тис. грн.

По галузі „Освіта” за рахунок коштів місцевого бюджету утримуються 2 дитячих 
садочки («Ромашка» та «Чебурашка»), 3 середньоосвітні заклади (Маловисківська№3 
Маловисківська №4 та Маловисківська гімназія) в тому числі 1 опорна школа 
(Маловисківська №3) та 2 НВК (Олександрівський та Паліївський) .

В дошкільних закладах працюють 13 груп, які відвідує 338 дитини .
1366 учнів навчаються в 71 класі, в тому числі 619учнів навчається в 1-4 класах. 

На харчування учнів 1- 4 класів та статусних дітей в 2019 році спрямовано 1 201,6 тис. 
грн.

Позашкільний заклад ДЮЦ «Вись» відвідує 519 дітей .
В школі естетичного виховання працюють 3 відділення, в 12 класах навчаються 235

учнів.

К У Л Ь Т У Р А .

На утримання установ і закладів культури та проведення заходів культосвітнього 
характеру направлено 1 977,8 тис. грн., в тому числі 1 850,2 тис. грн. коштів загального 
фонду та 127,6 тис. грн. спеціального фонду міського бюджету. На оплату праці 
спрямовано 1 533,9 тис. грн., на капітальні видатки -  22,4 тис. грн.(на придбання 
обладнання і предметів довгострокового користування ).

По галузі «Культура» утримуються 4 сільські бібліотеки, 5 клубів, 1 підрозділ 
інших культурно-освітніх закладів ( бухгалтерська та методична служби).



О Х О Р О Н А  З Д О Р О В ’Я .

До міського бюджету в 2019 році надійшла 9 056,1 тис. грн.. медичної 
субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, яка в повному обсязі 
направлена до районного бюджету на утримання медичного закладу ІІ рівня 
Маловисківської ЦРЛ. Крім того , з міського бюджету 346,0 тис.грн. направлено до 
районного бюджету на утримання медичного закладу І рівня Маловисківського 
ЦПМСД.

С О Ц ІА Л Ь Н И Й  З А Х И С Т  ТА С О Ц ІА Л Ь Н Е  ЗА Б Е ЗП Е Ч Е Н Н Я .

По галузі «Соціальний захист та соціальне забезпечення» з міського бюджету 
спрямовано 3 187,6 тис. грн, в тому числі по загальному фонду - 3 187,6 тис. грн.

На утримання відділу по наданню соціальної допомоги (КФК 3104) направлено 
2 330,9 тис. грн. Роботу відділу забезпечують 28 працівників, в тому числі 2 спеціалісти та 
26 інших працівників, на обслуговуванні у відділі перебуває 240 жителів громади 
пільгових категорій.

По КФК 3033 »Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним 
транспортом окремим категоріям громадян» спрямовано 79,9 тис. грн.

По КФК 3140» Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, 
що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок 
Чорнобильської катастрофи)» на оздоровлення 32 дітей пільгових категорій з міського 
бюджету спрямовано 244,6 тис. грн.

По КФК 3191 «Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці» на 
виплати жителям, що досягли 90-річного віку,учасникам бойових дій, інвалідам війни в 
2019 році спрямовано 10,5 тис. грн.

По КФК 3242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення» 
використано 601,6 тис. грн., а саме:
- виплати матеріальної допомоги сім’ям учасників АТО -12,0 тис. грн.;
- виплати матеріальної допомоги учасникам АТО -103,5 тис. грн. ;

- виплати матеріальної допомоги до дня Чорнобильської катастрофи -  24,7 тис. грн.;
- виплати матеріальної допомоги учасникам бойових дій до Дня 9 травня -  3,0 тис. грн.;

- виплати матеріальної допомоги за заявами жителів громади на лікування та поховання 
-  273,0 тис. грн.;

- виплати матеріальної допомоги до Дня інваліда -  59,4 тис. грн.;
- виплати до Дня людей похилого віку -  38,2 тис. грн.;

- компенсаційні виплати житлово-комунальних послуг інвалідам по зору - 12,0 тис. грн.;
- виплата матеріальної допомоги почесному громадянину міста -  15,0 тис.грн.;

- виплата грошової допомоги інвалідам 1 групи,які користуються мережею Інтернет та 
пересуваються за допомогою техзасобів реабілітації -  8,8 тис.грн.;

- виплата матеріальної допомоги на забезпечення інвалідів, дітей-інвалідів технічними 
засобами для використання в побутових умовах -  22,5 тис.грн.;

- виплата матеріальної допомоги учасникам бойових дій на території інших держав -  
29,5 тис.грн.



Ж И Т Л О В О  -  К О М У Н А Л Ь Н Е  Г О С П О Д А Р С Т В О .

В 2019 році на житлово -  комунальне господарство по КФК 6030 «Організація 
благоустрою населених пунктів» спрямовано 7 699,0 тис. грн., в тому числі по загальному 
фонду бюджету -  6 930,2 тис. грн., по спеціальному -  768,8 тис. грн.

По загальному фонду міського бюджету кошти спрямовано на :
- КЕКВ 2210 «Предмети,матеріали,обладнання та інвентар» - 165,3 тис.грн.( придбання 

комплектуючих деталей для встановлення відеоспостереження центральної площі 
міста , придбання обладнання для встановлення відео нагляду по території міста, спів 
фінансування в рамках співробітництва з Програмою Агенства США з міжнародного 
розвитку «Децентралізація приносить кращі результати та ефективність» (БОБКЕ) 
«туристичний кластер «Маєток Кудашевих» - іновація економічного розвитку 
Маловисківської ОТГ, придбання зелених насаджень);

- КЕКВ 2240 «Оплата послуг(крім комунальних)» - 57,7 тис. грн.( за послуги з демонтажу 
та монтажу камер відеоспостереження на центральній площі міста, оплата робіт по 
встановлення відео нагляду по території міста, заміна лічильників нічного вуличного 
освітлення, );

- КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії» -340,0 тис. грн.(нічне вуличне освітлення м. Мала 
Виска , сіл Паліївка , Первомайське,Олександрівка);

- КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам(установам,організаціям)» - 
36 367,3 тис. грн.( підтримка КП «Мала Виска МКП»).

По спеціальному фонду міського бюджету кошти спрямовано:

- КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» - 757,9 
тис. грн. (придбання предметів довгострокового користування для проведення 
освітлення, встановлення системи відео нагляду та мережі Інтернет на центральній 
площі міста; , спів фінансування в рамках співробітництва з Програмою Агенства США 
з міжнародного розвитку «Децентралізація приносить кращі результати та 
ефективність» (DOBRE) «туристичний кластер «Маєток Кудашевих» - іновація 
економічного розвитку Маловисківської ОТГ).

Ф ІЗИ Ч Н А  К У Л Ь Т У Р А  І  С П О Р Т

На утримання установ і здійснення заходів з фізичної культури і спорту 
використано 281,2 тис. грн. , в тому числі видатки загального фонду міського бюджету 
склали 281,2 тис. грн.

Т Р А Н С П О Р Т , Д О Р О Ж Н Є  Г О С П О Д А Р С Т В О З В ’Я З О К Т Е Л Е К О М У Н ІК А Ц ІЇ  ТА
ІН Ф О Р М А Т И К А .

По КФК 7461 » Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої 
інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету » фінансування робіт, пов’язаних з 
утриманням та розвитком інфраструктури доріг, проведено відповідно до обсягів 
виконаних робіт у сумі 3 252,0 тис. грн, у тому числі:

- видатки загального фонду склали 2 348,0 тис. грн.( поточні ремонти 
дорожнього покриття вулиць міста та сіл об’єднаної територіальної громади: 
вул..Калинова,Промислова, Зоряна,Першотравнева, Тобілевича,Велігіна, Європейська, 
Спортивна, Залізнична,Центральна, провул. Авіаційний, Гагаріна ).

- видатки спеціального фонду склали 904,0 тис. грн. (капітальний ремонт 
дорожнього покриття пр. Професійний,вул.. Центральна (с. Краснопілка), виготовлення 
ПКД вул..Центральна (м.Мала Виска).



І Н Ш І  П О С Л У Г И Л О В  ’Я З А Н І З  Е К О Н О М ІЧ Н О Ю  Д ІЯ Л Ь Н ІС Т Ю .
По КФК 7670 » Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання » видатки 

склали 1 172,3 тис. грн., в тому числі:
- КП «Мала Виска Водоканал» по спеціальному фонду бюджету

(КЕКВ 3210»Капітальні трансферти підприємствам(установам,організаціям)» -  680,9 
тис.грн. в тому числі виготовлення ПКД проект «Будівництво водопровідної мережі 
в м.Мала Виска, вулиць матросова,Тобілевича,Осипенко) -  147,2 тис.грн.; державна 
експертиза ПКД проект «Реконструкція водопровідної мережі вулиць міста Мала 
Виска, с. Комсомольське. с. Улянівка «-7,8 тис.грн; очистка артезіанської 
свердловини по вул.. Містечковій -  60,0 тис.грн.; спів фінансування в рамках 
співробітництва з Програмою Агенства США з міжнародного розвитку
«Децентралізація приносить кращі результати та ефективність» (БОБКЕ) проект 
«Удосконалення послуг водопостачання в Маловисківській ОТГ» - 465,9 тис.грн.;

- КП МКП по спеціальному фонду КЕКВ 3210»Капітальні трансферти
підприємствам(установам,організаціям)»- 491,4 тис.грн ,в тому числі на 
виготовлення пам’ятного знаку учасникам АТо та ООС -102,0 тис.грн.; спів 
фінансування з Програмою Агенства США з міжнародного розвитку
«Децентралізація приносить кращі результати та ефективність» (БОБКЕ) реалізація 
проекту «Арт платформа -  створення культурного комунікативного 
простору»(придбання вуличних світильників)-44,9 тис.грн.; придбання предметів 
довгострокового користування (снігоочисник, вакуумний насос, шини до трактора, 
мийки , садового пилесоса)-295,5 тис.грн.; реалізація міні-проекту «Дворик 
Кудашева» - 49,0 тис.грн.

Ц ІЛ Ь О В І  Ф О Н Д И .

По КФК 8340 «Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів » на 
упорядкування полігону твердих побутових відходів в 2019 році спрямовано 38,5 
тис. грн.(на 2019 рік заплановано 54,6 тис. грн.).

В И Д А Т К И , Н Е  В ІД Н Е С Е Н І Д О  О С Н О В Н И Х  Г Р У П .
По КФК 9800 «Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання 

програм соціально-економічного та культурного розвитку» видатки склали 107,4 тис. грн., 
(Програма цивільного захисту Маловисківської міської об'єднаної територіальної громади 
на 2016-2020 роки-77,4 тис.грн., Програма мобілізації зусиль міської ради та управління 
державної казначейської служби України у  Маловисківському районі Кіровоградської 
області по покращенню обслуговування розпоряджників і одержувачів бюджетних 
коштів,забезпеченню захисту інформаційно-телекомунікаційної системи Казначейства від 
комп'ютериних вірусів,забезпеченню використання необхідного сучасного ліцензійного 
програмного забезпечення,впровадження дистанційного обслуговування з використанням 
програмно-технічного комплексу "Клієнт Казначейства-Казначейство" на 2019-2020 роки 
-30,0 тис.грн.)

По КФК 9770 «Інші субвенції» видатки загального фонду склали 614,4 тис.грн., в 
тому числі:до районного бюджету направлено

• 74,9 тис.грн. на фінансову підтримку комунального підприємства 
«Маловисківський Трудовий архів»,

• 40,1 тис.грн. на виплати громадянам по догляду за фізичними особами ,
• 70,4 тис.грн. на придбання санаторно-курортних путівок для учасників 

ліквідації аварії на Чорнобильській АС ,
• 54,0 тис.грн. для відшкодування вартості встановлення телефону і знижки на 

абонентську плату за користування телефоном окремих категорій громадян 
КФ ПАТ «Укртелеком» ,



• 29,0 тис.грн на компенсаційні витрати від пільгового перевезення окремих 
категорій громадян залізничним транспортом ВП «Шевченківська дирекція 
залізничних перевезень»

• 346,0 тис.грн. на утримання закладу охорони здоров’я 1 рівня КНП 
Маловисківський ЦПМСД.

Ф ІН А Н С У В А Н Н Я

В 2019 році кошти міського бюджету ОТГ не розміщувались на вкладних 
(депозитних) рахунках у банках.

Місцеві запозичення до бюджету розвитку міського бюджету ОТГ в 2019 році не 
здійснювались. Відсутні місцеві гарантії та гарантований борг.

На рахунках міського бюджету станом на 01 січня 2020 року по загальному фонду 
залишки коштів склали 8 138,2 тис.грн., в тому числі залишки коштів освітньої субвенції з 
державного бюджету місцевим бюджетам - 113,4 тис.грн. По спеціальному фонду залишки 
коштів склали 46,5 тис.грн., в т.ч. залишки коштів фонду охорони навколишнього 
природного середовища- 25,5 тис.грн. та кошти пайової участі -  21,0 тис.грн.

М ІЖ Б Ю Д Ж Е Т Н І Т Р А Н С Ф Е Р Т И

Офіційних трансфертів до бюджету громади надійшло 34 986,9 тис. грн. при 
запланованих 35 018,4 тис. грн..(99,9%), в тому числі освітньої субвенції -  19 569,8 
тис. грн..; медичної субвенції -  9 056,1 тис. грн., субвенції з державного бюджету 
місцевим бюджетам на формування інфраструктури -  1 957,3 тис. ;грн. субвенції з 
державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з 
особливими потребами -  247,7грн.,базової дотації - 544,4 тис.грн. , додаткової дотації 
з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення переданих з державного 
бюджету видатків на утримання закладів освіти та охорони здоров’я -  2 870,7 тис. грн. 
та субвенції з місцевого бюджету на забезпечення якісної освіти «Нова українська 
школа» - 288,3 тис.грн.;субвенції з місцевого бюджету на реалізацію заходів, 
спрямованих на підвищення якості освіти за рахунок відповідної субвенції з 
державного бюджету -53,7 тис.грн;субвенції з державного бюджету місцевим 
бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих 
територій -  250,0 тис.грн.; субвенція з місцевого за рахунок залишку коштів освітньої 
субвенції, що утворився на початок бюджетного року -  149,0 тис.грн.

Д еб іт о р ськ а  т а  кр ед и т о р ськ а  заборгован іст ь.

Згідно звітів про заборгованість за бюджетними коштами за загальним фондом 
місцевого бюджету (Форма №7мб) по бюджетним установам дебіторська заборгованість 
станом на 01.01.2020 року відсутня, кредиторська заборгованість склала 0,06 тис. грн. по 
виплатах відряджувальних коштів за грудень 2019 року. За спеціальним фондом 
кредиторська та дебіторська заборгованості відсутні.

Завідувач сектору фінансів Л.Похила
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Структура доходів загального
фонду 2019
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АНАЛІЗ ДОХОДІВ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ МІСЬКОГО
БЮДЖЕТУ ОТГ 2018-2019 (без офіційних трансфертів), тис.грн.

2 0 1 8 1 2 0 1 9

Всього 49058,0 X +9435,0 >г Всього 58493,0

п д ф о  27992,5 

Єдиний податок 8053,1

Акцизний податок
6032.1

Земельні
надходження 4973,1

Інші надходження
2007.2

+ 3494,9

+819,0

323,2

+5097,4

+346,9

ПДФО 31487,4

Єдиний податок 8872,1

Акцизний податок 
5708,9

Земельні надходження 
10070,5

Неподаткові 
надходження 2354,1
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АНАЛІЗ ДОХОДІВ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ МІСЬКОГО
БЮДЖЕТУ ОТГ 2018-2019 (без офіційних трансфертів), тис.грн.

2 0 18 1\ 2 0 19

Всього 1437,2 X +2201,0 Всього 3638,2

Екологічний податок 
49,2

Пайова участь 8,4

Власні надходження 
бюджетних установ 
1349,1

Доходи від продажу 
земельних ділянок 
30,5

+ 12,2
Екологічний податок 
61,4

Пайова участь 12,5

Власні надходження 
бюджетних установ 
3564,3

Доходи від продажу 
земельних ділянок 0,0



Структура видатків загального фонду
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Структура видатків спеціального фонду

ОМС

■  Інші послуги (економічна 
діяльність)

■  Міжбюджетні

■  Природоохоронні заходи

90,7; 1%



АНАЛІЗ ВИДАТКІВ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ МІСЬКОГО
БЮДЖЕТУ ОТГ 2018-2019, тис.грн.

2018 2019

Всього 66049,7

Освіта 46351,1

Культура 1738,2

Соціальний захист 
2890,4

ЖКГ 4383,2 

ОМС 9161,0

Інші послуги, пов'язані 
з економічною 
діяльністю 1188,3

Фізична культура і 
спорт 337,5

І
І

І
І
І

І

+9879,2

+ 4633,7

+112,0

+337,0

+2547,0

+1098,0

+1167,7

-56,3

Всього 75928,9 

Освіта 50984,9 

Культура 1850,2

Соціальний захист 
3267,4

ЖКГ 6930,2

ОМС 10259,0

Інші послуги, пов'язані з 
економічною 
діяльністю 2356,0

Фізична культура і 
спорт 281,2


