
           

 

 

Помічнянська міська рада 

Добровеличківського району Кіровоградської області 

Виконавчий комітет 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

від  30 січня 2020 року                                                                             №  19 
 

Звіт про виконання бюджету  

міської ради за 2019 рік 
 

 Заслухавши інформацію начальника відділу фінансів, економіки та 

інвестицій виконавчого комітету Помічнянської міської ради Чіпегіної Т.В. 

про виконання бюджету міської ради за  2019 рік, виконком міської ради 

відмічає, що враховуючи стан наповнення бюджету міста протягом звітного 

періоду виконавчими органами міської ради спільно з фіскальною службою 

проводились заходи, спрямовані на збільшення надходжень до бюджету 

міста.  

Обсяг доходів бюджету міста за звітний рік склав 96669,9 тис. грн., з 

яких податки і збори загального фонду бюджету – 59476,0 тис. грн., 

спеціального фонду – 5038,1 тис. грн. та офіційні трансферти –                                  

32162,1 тис. грн.  

За звітний період видатки бюджету міста проведені в обсязі                       

103583,3 тис. грн., в тому числі за загальним фондом бюджету –                                

87065,9 тис. грн., або 96,7% річного плану, за спеціальним фондом –                       

15617,4 тис. грн., що становить 85,3% річних кошторисних призначень. До 

державного бюджету перераховано реверсної дотації в сумі 4141,6 тис. грн., 

або 100% планових показників. 

Майже 65% загального обсягу видатків займають видатки на 

забезпечення функціонування установ соціально-культурної сфери міста, 

державні та міські програми соціального захисту населення                                     

(67281,4 тис. грн.), більш ніж 10% - видатки на житлово-комунальне 

господарство (11045,9 тис. грн.). 

За економічною ознакою більш ніж половина загального обсягу 

видатків - це витрати на оплату праці з нарахуваннями працівникам 

бюджетних установ, надання державної допомоги та інших виплат 

населенню. В цілому на захищені статті видатків спрямовано                                        

65713,2 тис. грн., що становить 63,4% загального обсягу видатків. 

          Видатки на оплату праці з нарахуваннями проведені в обсязі                                         

57117,1 тис. грн. (96,8% річних кошторисних призначень), що більше рівня 

попереднього року на 10,8%. Порівняно з показниками, що діяли на кінець 

2018 року розмір мінімальної заробітної плати зріс на 12,1%, розмір 

посадового окладу працівника 1 тарифного розряду на 10,1%.  

 



 

 

Розрахунки за спожиті комунальні послуги та енергоносії проведені в 

повному обсязі на загальну суму 5500,8 тис. грн. (94,3% річного плану). 

Інші видатки (незахищені статті) проведені в обсязі 37870,1 тис. грн., 

або 94,7% планових показників, з яких видатки бюджету розвитку склали 

15576,2 тис. грн., або 85,4% річних планових призначень. В порівнянні з 

попереднім звітним періодом обсяг видатків бюджету розвитку збільшився 

на 66,6%, або на 6224,6 тис. грн. 

Основним бюджетоутворюючим підприємством громади є                                         

РФ «Одеська залізниця АТ «Укрзалізниця». Питома вага надходжень до 

загального фонду від підприємства становить 82,3%. 

Найвагоміші платники: СТОВ «Мир» - 1,2%, бюджетні установи 

громади – 11,9% (надходження від податку на доходи фізичних осіб). 

План з урахуванням внесених змін по доходах загального фонду (без 

урахування офіційних трансфертів) виконаний на 95,3%, невиконання  плану 

становить 3130,0 тис. грн.  

Податок на доходи фізичних осіб є найвагомішим джерелом наповнення 

бюджету міста. Його надходження в доходах загального фонду займають 

78,3% та становлять 49787,5 тис. грн. План виконаний на 97,8%. 

Проаналізувавши помісячне надходження податку на доходи фізичних осіб 

від АТ «Укрзалізниця» було виявлено наступне : в січні 2019 року від 

підприємств, розташованих на території Помічнянскої ОТГ, надійшло 

податку в сумі 1591,4  тис. грн., тоді як середньомісячний показник протягом 

лютого-вересня складає близько 5325,2 тис. грн. На запит міської ради щодо 

пояснення ситуації, що виникла, було отримано лист від  АТ «Українська 

залізниця» регіональна філія «Одеська залізниця»,  в якому зазначено, що в 

січні 2019 року утримано та сплачено ПДФО за розташуванням по                                 

м. Помічна у загальній сумі 5418,3 тис. грн., частка (60%) доходів місцевого 

бюджету – 3250,9 тис. грн. Також виконавчий комітет Помічнянської міської 

ради неодноразово звертався до керівництва виробничого підрозділу  служби 

будівельних робіт і споруд Знам’янського БМУ Регіональної філії «Одеська 

залізниця»  АТ «Укрзалізниця» щодо сплати податку на доходи фізичних 

осіб із заробітної плати працівників, що проживають на території 

Помічнянської ОТГ до міського бюджету, але розуміння не було досягнуто. 

В складі податку на майно надійшло плати за землю в розмірі                              

5531,9 тис. грн. (виконання запланованого показника – 74,1%). В порівнянні з 

2018 роком відбулось зменшення надходжень на 1884,6 тис. грн. або на 

25,4%. Провівши аналіз сплати земельного податку РФ «Одеська залізниця» 

за 2019 рік Помічнянська міська рада виявила неправильність поданої 

підприємством податкової декларації з плати за землю, а саме: за земельні 

ділянки, що знаходяться в межах міста Помічна площею 166,3316 га згідно 

Державного акту на право постійного користування  серії КР № 000002, 

зареєстрованого 22.01.2004 року цільове призначення – для обслуговування 

станції Помічна та площею 88,97 га згідно Державного акту на право 

постійного користування серії КР № 000003, зареєстрованого 22.01.2004 року 

цільове призначення – для обслуговування лісорозсадника.                             



 

 

Станом на 01.12.2019 року за земельну ділянку площею 166,3316 га 

нараховано земельного податку  6206617,88 грн. сплата не здійснювалась 

взагалі, за земельну ділянку площею 88,97 га нараховано 954622,30 грн, 

сплачено 719673,20 грн. Загальна сума боргу складає 6441566,98 грн. 

Обсяг сплати єдиного податку склав 3970,5 тис. грн. План виконаний 

на 98,9%. В порівнянні з минулорічним показником відбулось зростання на 

385,3 тис. грн. (або на 10,7%),  в тому числі по фізичних особах - на                        

179,0 тис. грн., що пояснюється збільшенням надходжень по платниках ІІ 

групи єдиного податку, пов’язаним зі зростанням мінімальної заробітної 

плати. Також слід відмітити про наявність перманентної інфляції впродовж 

звітного року, яка супроводжувалась поступовим підвищенням загального 

рівня цін на товари і послуги, що впливав на зростання обсягу доходів та 

відповідно відрахування податку по фізичних особах - платниках ІІІ групи 

єдиного податку та юридичних особах (індекс споживчих цін станом на 

01.01.2020 досяг 104,1%). 

За звітний рік до бюджету міста надійшло акцизного податку в обсязі 

2704,4 тис. грн. (90,9% до плану). В порівнянні з попереднім роком 

надходження податку зросли на 32,1 тис. грн. або на 1,2%, що пояснюється 

підвищенням вартості підакцизних товарів у зв’язку зі збільшенням ставок 

акцизного податку з тютюнових виробів - на 13,1%. 

Крім того, до бюджету надійшло адміністративного збору за 

проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - 

підприємств та громадських формувань – 12,4 тис. грн., адміністративного 

збору за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх 

обтяжень – 35,8 тис. грн.,  або 72,7%. 

Без врахування трансфертів річний план доходів спеціального фонду 

перевиконаний на 15,4%, або на 671,6 тис. грн. (за рахунок перевиконання 

плану надходжень від продажу земель несільськогосподарського 

призначення - на 640,9 тис. грн.).  

Доходи бюджету розвитку склали 2087,5 тис. грн. (виконання плану – 

144,3 %), в тому числі за рахунок коштів від продажу землі (1808,3 тис. грн.). 

           Було залучено залишок бюджетних коштів за загальним фондом в сумі 

6269,2  тис. грн., з урахуванням розміру оборотно-касової готівки                                

(600,0 тис. грн.) (в тому числі залишок коштів субвенції на соціально-

економічний розвиток окремих територій – 2000,0 тис. грн.). Залишок коштів 

за спеціальним фондом склав 456,1 тис. грн.            

Фінансування спеціального фонду бюджету за кодом 602400 становило 

в сумі 14518,7 тис. грн., що у відсотках до плану – 89,4%.(в тому числі за 

рахунок субвенції з державного бюджету на формування інфраструктури 

об’єднаних територіальних громад – 702,0 тис. грн., субвенції на соціально-

економічний розвиток окремих територій – 2000,0 тис. грн.) 

За звітний період бюджет міста отримав офіційних трансфертів на 

загальну суму 33394,6 тис. грн., в тому числі з державного бюджету –                                  

25206,5 тис. грн., з яких: 

- освітня субвенція – 16740,7 тис. грн.; 



 

 

- медична субвенція – 6975,8 тис. грн.; 

- субвенція здержавного бюджету на розвиток інфраструктури 

об’єднаних територіальних громад – 710,8 тис. грн. 

- субвенція з державного бюджету на ремонт існуючих спортивних 

майданчиків – 788,0 тис. грн.; 

з місцевого бюджету – 8188,1 тис. грн, з яких: 

- субвенція на здійснення переданих видатків у сфері освіти за 

рахунок коштів освітньої субвенції – 287,1 тис. грн.; 

- субвенція за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що 

утворився на початок бюджетного періоду – 146,6 тис. грн.; 

- субвенція на надання державної підтримки особам з особливими 

освітніми потребами – 339,2 тис. грн.; 

- субвенція  на забезпечення якісної, сучасної та доступної 

загальної середньої освіти `Нова українська школа` за рахунок відповідної 

субвенції з державного бюджету – 246,3 тис.грн.; 

- субвенція на здійснення переданих видатків у сфері охорони 

здоров`я за рахунок коштів медичної субвенції – 181,0 тис. грн.; 

- субвенція на будівництво мультифункціональних майданчиків 

для занять ігровими видами спорту за рахунок відповідної субвенції з 

державного бюджету – 640,6 тис. грн.; 

- субвенція на забезпечення якісної освіти – 2398,3 тис. грн; 

- субвенція на реалізацію заходів, спрямованих на розвиток 

системи охорони здоров`я у сільській місцевості, за рахунок залишку коштів 

відповідної субвенції з державного бюджету, що утворився на початок 

бюджетного періоду – 99,0 тис. грн. 

- додаткова дотація на здійснення переданих з державного 

бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров`я за 

рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету –                               

3850,0 тис. грн. 

 

            Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. 28 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», виконком міської ради  в и р і ш и в : 

 

1. Інформацію начальника відділу фінансів, економіки та інвестицій 

виконавчого комітету Помічнянської міської ради Чіпегіної Т.В. про 

виконання бюджету міської ради за  2019 рік взяти до уваги. 

 

2.  Винести питання щодо затвердження звіту про виконання бюджету 

міської ради за 2019 рік на розгляд чергової сесії міської ради. 

 

     3. Контроль   за  виконанням даного рішення залишаю за собою. 
 
 

Міський голова                                                                  Микола АНТОШИК 


