
проєкт 

 
 

Помічнянська міська рада 

Новоукраїнського району Кіровоградської області 

П’ята сесія  восьмого скликання 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

від  08 лютого 2021 року                          №   

м. Помічна 
Про затвердження звіту 
про виконання міського  
бюджету за 2020 рік 
 

          Відповідно до статті 80 Бюджетного кодексу України, керуючись пунктом 

23 частини 3 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

міська рада    в и р і ш и л а : 

 

1. Затвердити звіт про виконання міського бюджету за 2020 рік по  

доходах в сумі  103625117,05 грн., та по видатках в сумі                                            

99108606,34 грн. 

2. Затвердити вільні залишки міського бюджету на рахунках в банку  

станом на 01.01.2021 року по загальному фонду в сумі  6387089,13 грн., по 

спеціальному фонду в сумі    1275970,55 грн.  

 

 

 

Міський голова                                                                     Микола  АНТОШИК  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Пояснювальна записка 

до звіту про виконання бюджету отг м.Помічна за 2020 рік 

 

Головним завданням та пріоритетним напрямком виконання бюджету 

міста було наповнення його доходної частини. 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 110265,5 тис..грн., з 

яких податки і збори загального фонду бюджету – 72953,3 тис.грн., 

спеціального фонду – 48,8 тис.грн. та офіційні трансферти – 30117,3 тис.грн.  

За звітний період видатки бюджету міста проведені в обсязі 105658,3 

тис.грн., в тому числі за загальним фондом бюджету – 90290,7 тис.грн. або 

97,2% річного плану, за спеціальним фондом – 15367,6 тис.грн., що становить 

83,9% річних кошторисних призначень. До державного бюджету перераховано 

реверсної дотації в сумі 10010,6 тис.грн. або 100% планових показників. 

Майже 77,9% загального обсягу видатків займають видатки на 

забезпечення функціонування установ соціально-культурної сфери міста, 

державні та міські програми соціального захисту населення (82286,3 тис.грн.), 

більш ніж 9,5% - видатки на житлово-комунальне господарство (10126,1 

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 67147,6 тис.грн., що становить 63,5% загального 

обсягу видатків. 

          Видатки на оплату праці з нарахуваннями проведені в обсязі 59167,6 

тис.грн. (97,8% річних кошторисних призначень), що більше рівня 

попереднього року на 3,5%. Порівняно з показниками, що діяли на кінець 2019 

року розмір мінімальної заробітної плати зріс на 19,8%, розмір посадового 

окладу працівника 1 тарифного розряду на 15,8%.  

Розрахунки за спожиті комунальні послуги та енергоносії проведені в 

повному обсязі на загальну суму 4425,6 тис.грн. (90,2% річного плану). 

Інші видатки (незахищені статті) проведені в обсязі 38510,7 тис.грн. або 

91,5% планових показників, з яких видатки бюджету розвитку склали 9724,9 

тис.грн. або 49,3% річних планових призначень. В порівнянні з попереднім 

звітним періодом обсяг видатків бюджету розвитку зменшився на 37,6% або на 

5851,3 тис.грн. 

Основним бюджетоутворюючим підприємством громади є РФ «Одеська 

залізниця ПАТ «Укрзалізниця». Питома вага надходжень до загального фонду 

від підприємства становить 78,4%. 

Найвагоміші платники: СТОВ «Мир» - 1,5%, бюджетні установи громади 

– 12,5% (надходження від податку на доходи фізичних осіб). 



 

План з урахуванням внесених змін по доходах загального фонду (без 

урахування офіційних трансфертів) виконаний на 103,2%, перевиконання  плану 

становить 2292,3 тис.грн.  

Податок на доходи фізичних осіб є найвагомішим джерелом наповнення 

бюджету міста. Його надходження в доходах загального фонду займають 72,6% 

та становлять 53197,9 тис.грн. План виконаний на 101,2%.  

В складі податку на майно надійшло плати за землю в розмірі 8885,7 

тис.грн. (виконання запланованого показника – 102,4%). В порівнянні з 2019 

роком відбулось збільшення надходжень на 3353,8 тис.грн. або на 60,6%. 

Загальна площа земель Помічнянської міської ради складає 7573,80 га, з яких : 

6309,5213 га – землі сільськогосподарського призначення; 156,2424 – землі 

лісогосподарського призначення; 119,6121 га – землі водного фонду; 99,3915 га 

– землі промисловості; 261,4 га – землі транспорту і зв’язку; 0,5 га – землі 

оборони. Надходження плати за землю по юридичних особах : сплачено 4925,8 

тис.грн., що становить 108,395 запланованої суми. Надходження плати за землю 

із фізичних осіб : сплачено 134,1 тис.грн., що становить 100,06% плану. 

Надходження орендної плати по юридичних особах : сплачено 2919,2 тис.грн., 

що складає 91,235 плану. Недовиконання виникло внаслідок того, що платники 

орендної плати скористалися податковою пільгою згідно Закону України «Про 

внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо 

підтримки платників податків на період здійснення заходів, спрямованих на 

запобігання виникнення і поширення корона вірусної хвороби (COVID – 19). 

Надходження орендної плати з фізичних осіб : сплачено 906,6 тис.грн., що 

складає 113,75%. Перевиконання пов’язано з оформленням нових договорів 

оренди землі з фізичними особами. 

Обсяг сплати єдиного податку склав 4931,7 тис.грн. План виконаний на 

119,7%. В порівнянні з минулорічним показником відбулось зростання на 961,2 

тис.грн. (або на 24,2%),  в тому числі по фізичних особах - на 969,6 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 

2793,4тис.грн. (92,4% до плану). В порівнянні з попереднім роком надходження 

податку зросли на 89,0 тис.грн. або на 3,3%, що пояснюється підвищенням 

вартості підакцизних товарів у зв’язку зі збільшенням ставок акцизного податку 

з тютюнових виробів - на 8,6%. 

Крім того, до бюджету надійшло адміністративного збору за проведення 

державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємств та 



громадських формувань – 4,8 тис.грн., адміністративного збору за державну 

реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень – 56,3 тис.грн. або 

125,2%. 

Без врахування трансфертів річний план доходів спеціального фонду 

виконаний на 100,2% , перевиконання склало 13,7 тис.грн. (за рахунок 

перевиконання плану надходжень від продажу земель несільськогосподарського 

призначення - на 85,2 тис.грн.).  

Доходи бюджету розвитку склали 227,7 тис.грн. (виконання плану – 159,8 

%), в тому числі за рахунок коштів від продажу землі (227,7 тис.грн.). 

           Видатки по КПКВ 0150 за зальним фондом становлять 6847,2 тис.грн. 

План видатків виконано на 99,6%. План видатків на оплату праці з 

нарахуваннями  виконано на 100%. План видатків на оплату комунальних 

послуг та енергоносіїв виконано на 96,5 %. План видатків по КПКВ 0150 за 

спеціальним фондом виконано на 99,9%. За рахунок коштів бюджету розвитку 

придбано  комп»ютерну техніку та обладнання для ЦНАП на суму 359,7 

тис.грн.. 

          План видатків по КПКВ 1010 за загальним фондом виконано в сумі на 

11999,1 тис.грн.., що у відсотках становить 97,1. Порівняно з минулим роком 

відбулося збільшення видатків на галузь на 801,4 тис.грн., або 7,2%.  Видатки на 

заробітну плату з нарахуваннями склали 9734,7тис.грн.,  план видатків 

виконано на 99,8%. У порівнянні з минулим звітним періодом видатки 

збільшились на 1542,7 тис.грн., або 18,8 %. План видатків за спеціальним 

фондом виконано в сумі 1418,0 тис.грн., що у відсотках становить 68,4. 

           Видатки по КПКВ 1020 за загальним фондом становлять 32410,4 тис.грн.. 

План видатків виконано 95,4 %. Порівняно з минулим роком відбулося 

збільшення видатків на галузь на 2985,2 тис.грн., або 10,1%.  Видатки на 

заробітну плату з нарахуваннями склали 26866,2 тис.грн.,  план видатків 

виконано на 96,0%. У порівнянні з минулим звітним періодом видатки 

збільшились на 3698,7 тис.грн., або 16,0 %. План видатків за спеціальним 

фондом виконано в сумі 4378,9 тис.грн., що у відсотках  становить 99,9 %. За 

рахунок коштів бюджету розвитку придбано комп»ютерну техніку та виконано 

роботи з коригування проекту на реконструкцію даху ЗОШ №3. 

             План видатків по КПКВ 0190 за загальним фондом виконано в сумі на 

1493,6 тис.грн., що у відсотках становить 99,6. У порівнянні з минулим роком 

відбулося збільшення видатків на 194,7 тис.грн., або 15,0%. План видатків на 

заробітну плату з нарахуваннями виконано на 99,9%, що в сумі становить 

1151,4 тис.грн. Порівняно з відповідним звітним періодом минулого року 

видатки на заробітну плату з нарахуваннями збільшилися на 209,7 тис.грн., або 

22,3%.  

            Видатки по КПКВ 1100 за загальним фондом становлять 3029,5 тис.грн., 

план видатків виконано на 95,9%. У порівнянні з минулим роком відбулося 

збільшення видатків на 765,4 тис.грн., або 33,8%. План видатків на оплату праці 

з нарахуваннями виконано 99,0%, що в сумі становить 2570,2 тис.грн..  



Порівняно з відповідним звітним періодом минулого року видатки на заробітну 

плату з нарахуваннями збільшилися на 379,4 тис.грн., або 17,3%. План видатків 

за спеціальним фондом виконано на 87,1 %. За рахунок батьківської плати 

придбано матеріали для проведення поточного ремонту та частково проведено 

ремонт. 

             План видатків по КПКВ 1150 за загальним фондом виконано в сумі 

606,0 тис.грн., що у відсотках становить 99,0. У порівнянні з минулим роком 

відбулося збільшення видатків на 10,3 тис.грн., або 1,7%. План видатків на 

оплату праці з нарахуваннями виконано на 100%, що в сумі становить 594,5 

тис.грн. Порівняно з відповідним звітним періодом минулого року видатки на 

заробітну плату з нарахуваннями збільшилися на 9,7 тис.грн., або 1,6%. 

           Видатки по КПКВ 1161 за загальним фондом становлять 1764,8 тис.грн., 

план видатків виконано на 99,1%. У порівнянні з минулим роком відбулося 

зменшення видатків  на 97,4 тис.грн., або 5,2%. План видатків на оплату праці з 

нарахуваннями виконано на 100%, що в сумі становить 1589,7 тис.грн. 

Порівняно з відповідним звітним періодом минулого року видатки на заробітну 

плату з нарахуваннями зменшилися на 6,6 тис.грн., або 0,4%.  

            Видатки по КПКВ 1162 за загальним фондом становлять 455,8 тис.грн., 

план видатків виконано на 99,0%. У порівнянні з минулим роком відбулося 

збільшення видатків  на 18,9 тис.грн., або 4,3%. План видатків на оплату праці з 

нарахуваннями виконано на 100%, що в сумі становить 201,3 тис.грн. Порівняно 

з відповідним звітним періодом минулого року видатки на заробітну плату з 

нарахуваннями збільшилися на 4,0 тис.грн., або 2,0 

          Видатки по КПКВ 1170 за загальним фондом становлять 1010,7 тис.грн., 

план видатків виконано на 98,0 %.  План видатків за спеціальним фондом 

виконано на 100%. За рахунок коштів бюджету розвитку придбано  ноутбук на 

загальну суму 14,7 тис.грн. (кошти міського бюджету). 

             План видатків по КПКВ 2010 за загальним фондом виконано в сумі 

4405,1 тис.грн., що у відсотках становить 99,9%. План видатків за спеціальним 

фондом виконано на 98,2%. За рахунок коштів бюджету розвитку було 

придбано візіограф, післяопераційні ліжка, комп’ютерне обладнання на суму 

174,9 тис.грн. 

              Видатки по КПКВ 2111 за загальним фондом становлять 294,4 тис.грн., 

план видатків виконано на 100,0%. За рахунок коштів місцевого бюджету було 

забезпечено оплату комунальних послуг та енергоносіїв, оплату медикаментів, 

вакцин, засобів індивідуального захисту працівників від COVID – 19. 

              План видатків по КПКВ 2144 за загальним фондом виконано в сумі 

490,1 тис.грн., що у відсотках  становить 100. Кошти на реалізацію цієї 

програми було виділено з міського бюджету – 150 тис.грн., 340,1 тис.грн. – 

субвенція на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров`я за 

рахунок коштів медичної субвенції. 

                Видатки по КПКВ 3104 за загальним фондом становлять 1084,1 

тис.грн., план видатків виконано на 100,0%. У порівнянні з минулим роком 



відбулося збільшення видатків  на 158,4 тис.грн., або 17,1%. План видатків на 

оплату праці з нарахуваннями виконано на 100,0%, що в сумі становить 1059,6 

тис.грн.. Порівняно з відповідним звітним періодом минулого року видатки на 

заробітну плату з нарахуваннями збільшилися на 138,1 тис.грн., або 15,0%. 

             План видатків по КПКВ 3241 за загальним фондом виконано в сумі 

704,0 тис.грн., що у відсотках становить 99,9. У порівнянні з минулим роком 

відбулося зменшення видатків  на 99,4 тис.грн., або 12,4%. План видатків на 

оплату праці з нарахуваннями виконано на 100,0%, що в сумі становить 568,9. 

Порівняно з відповідним звітним періодом минулого року видатки на заробітну 

плату з нарахуваннями зменшилися на 84,7 тис.грн., або 12,9%. 

           Видатки по КПКВ 3242 за загальним фондом становлять 437,5 тис.грн., 

план видатків виконано на 78,1%. За рахунок міського бюджету на виконання 

місцевої програми соціально-економічного розвитку було надано матеріальної 

допомоги учасникам АТО на загальну суму – 119,9 тис.грн., онкохворим 

жителям громади – 118,0 тис.грн., дітям з патологічними захворюваннями – 30,0 

тис.грн., ветеранам ВВв – 15,1 тис.грн., іншим категоріям населення – 64,9 

тис.грн. У порівнянні з минулим роком відбулося збільшення обсягу видатків на 

60,0 тис.грн., або 15,9%.  

           План видатків по КПКВ 4030 за загальним фондом виконано в сумі 969,1 

тис.грн., що у відсотках становить 98,9%. План видатків на заробітну плату з 

нарахуваннями виконано на 99,4%, що в сумі становить 817,8 тис.грн.. У 

порівнянні з минулим роком відбулося зменшення обсягу видатків на 41,9 

тис.грн., або 4,1%. Зменшення фонду оплати праці порівняно з відповідним 

звітним періодом минулого року становить 5,0%, що в сумі становить 42,8 

тис.грн.. План видатків з спеціальним фондом виконано на 100,0%. За рахунок 

коштів бюджету розвитку було оновлено бібліотечний фонд на загальну суму 

30,0 тис.грн. 

          Видатки по КПКВ 4060 за загальним фондом становлять 2782,1 тис.грн., 

план видатків виконано на 99,2%. У порівнянні з минулим роком відбулося 

збільшення обсягу видатків на 137,2 тис.грн., або 5,2%. План видатків на 

заробітну плату виконано на 100%, що в сумі становить 2312,4. Ріст фонду 

оплати праці порівняно з милим роком становить 14,6%. 

           План видатків по КПКВ 4081 виконано в сумі 746,1 тис.грн., що у 

відсотках становить 97,9%. У порівнянні з минулим роком відбулося 

збільшення обсягу видатків на 131,1 тис.грн., або 21,3%. План видатків на 

заробітну плату з нарахуваннями виконано на 99,9%. Що в сумі становить 

498,3. Порівняно з відповідним звітним періодом минулого року видатки на 

заробітну плату з нарахуваннями збільшилися на 70,5 тис.грн., або 16,5%.  

           Видатки по КПКВ 4082 за загальним фондом становлять 97,1 тис.грн., 

план видатків виконано на 97,0%. Порівняно з минулим роком обсяг видатків 

зменшився на 25,3 тис.грн., або 20,7%. 

          План видатків по КПКВ 5061 виконано в сумі 676,8 тис.грн., що у 

відсотках становить 98,0%. У порівнянні з минулим роком відбулося 



збільшення обсягу видатків на 123,5 тис.грн., або 23,3%. План видатків на 

заробітну плату з нарахуваннями виконано на 99,8%, що в сумі становить 477,6 

тис.грн.. Порівняно з відповідним звітним періодом минулого року видатки на 

заробітну плату з нарахуваннями збільшилися на 47,7 тис.грн., або 11,1%. План 

видатків за спеціальним фондом виконано на 100,0%. За рахунок коштів 

бюджету розвитку придбано спортивне обладнання на загальну суму 50,9 

тис.грн. 

           Видатки по КПКВ 5062 за загальним фондом становлять 21,7 тис.грн, 

план видатків виконано на 97,4%. У порівнянні з відповідним періодом 

минулого року відбулося зменшення обсягу видатків на 126,7 тис.грн., або 

85,4%. 

          По КПКВ 6030 обсяг видатків за загальним фондом становить 2421,8 

тис.грн., план видатків виконано 98,0%. У порівнянні з минулим роком 

відбулося зменшення видатків на 65,0 тис.грн., або 2,6%. На поточний ремонт 

мережі вуличного освітлення витрачено 371,2 тис.грн., видалення аварійних 

дерев – 344,0  тис.грн., прибирання площ, скверів, косіння трави -  652,4 

тис.грн., облаштування парків, зон відпочинку – 255,2 тис.грн. За спеціальним 

фондом план видатків виконано на 90,6%, що в сумі становить 582,3 тис.грн.. 

Кошти витрачено на облаштування торгівельного містечка із спів 

фінансуванням міжнародної програми DOBRE (сума МТД становить – 458,3 

тис.грн.)                  

         Видатки по КПКВ 7350 за спеціальним фондом становлять 29,0 тис.грн., 

план виконано на 29,0%. Проведено роботи з підготовки виготовлення 

містобудівної документації (генерального плану міста). 

         Видатки по КПКВ 7461 за загальним фондом становлять 649,6 тис.грн., 

план видатків виконано на 91,6%. У порівнянні з відповідним періодом 

минулого року відбулося зменшення обсягу видатків на 1750,4 тис.грн., або на 

72,9%. На поточний ремонт вулиць використано 558,2 тис.грн., грейдерування, 

прогортання, підсипання доріг і вулиць громади – 192,0 тис.грн..  За 

спеціальним фондом обсяг видатків становить 4552,0 тис.грн., план видатків 

виконано на 98,8%. Порівняно з минулим роком обсяг видатків збільшився на 

2542,3 тис.грн., або 126,5 %. На протязі звітного періоду проведено роботи з 

розробки проектно-кошторисної документації по капітальному ремонту дороги 

по вул..Горького (від провулку Чкалова до провулка Гоголя), про провул.Гоголя 

(від вул..Горького до вул..Степова), по вул..Степова до буд.№18 на суму 49,7 

тис.грн., капітальний ремонт дороги від кладовища «Жовтневе»  на загальну 

суму 3353,4 тис.грн.. 

           План видатків по КПКВ 7650 за спеціальним фондом виконано в сумі 

12,0 тис.грн., що у відсотках становить 100%. Виготовлено нормативну грошову 

оцінку на 3 земельні ділянки. 

           План видатків по КПКВ 7680 за загальним фондом виконано в сумі 15,5 

тис.грн., що у відсотках становить 99,5%. Забезпечено оплату членських внесків 

до Асоціації міст України, Асоціації громад України. 



            Видатки по КПКВ 7693 за загальним фондом становлять 1102,3 тис.грн., 

план виконано на 100,0 %. У порівнянні з минулим роком відбулося збільшення 

обсягу видатків на 462,0 тис.грн., або 72,2%.  

           Видатки по КПКВ 8110 за загальним фондом становлять 158,0 тис.грн., 

план видатків виконано на 90,6%. 

           План видатків по КПКВ 8311 за спеціальним фондом виконано в сумі 

20,0 тис.грн., що у відсотках становить 100,0%. У порівнянні з минулим роком 

обсяг видатків збільшився на 10,0 тис.грн., або 100,0%. 

           Видатки по КПКВ 8312 за спеціальним фондом виконано в сумі 45,8 

тис.грн., що у відсотках становить 76,8%. У порівнянні з минулим роком обсяг 

видатків збільшився на 14,6 тис.грн., або 46,8%. 

           План видатків по КПКВ 9150 за загальним фондом виконано в сумі 61,2 

тис.грн., що у відсотках становить 100,0%. У порівнянні з минулим роком обсяг 

видатків зменшився на 21,7 тис.грн., або 26,4%. За отримувачами коштів 

видатки було розподілено наступним чином: Добровеличківський районний 

бюджет – 61,2 тис.грн., за метою надання: на забезпечення функціонування 

трудового архіву – 11,2  тис.грн., на реалізацію заходів комплексної програми 

цільового забезпечення призову громадян на строкову військову службу – 50,0 

тис.грн.,                        Видатки по КПКВ 9410 за загальним фондом становлять 

500,0 тис.грн., план видатків виконано на 100,0 %. За отримувачами коштів 

видатки було розподілено наступним чином: Добровеличківський районний 

бюджет – 300,0 тис.грн., Новоукраїнський районний бюджет – 200,0 тис.грн. 

           Видатки по КПКВ 9510 за загальним фондом становлять 1400,0 тис.грн., 

план видатків виконано на 100,0 %. За отримувачами коштів видатки було 

розподілено наступним чином: обласний бюджет – 1400,0 тис.грн. 

(фінансування видатків на капітальний ремонт даху ЗОШ №3). 

         План видатків по КПКВ 9750 за спеціальним фондом виконано в сумі 

867,4 тис.грн., план видатків виконано на 25,5%. За отримувачами коштів 

видатки було розподілено наступним чином: обласний бюджет – 867,4 тис.грн. 

(співфінансування з міського бюджету видатків на капітальний ремонт даху 

ЗОШ №3). 

            План видатків по КПКВ 9770 за загальним фондом виконано в сумі 

266,9 тис.грн., що у відсотках становить 81,6%. Порівняно з минулим роком 

обсяг видатків збільшився на 7,2 тис.грн., або 2,8%. За отримувачами коштів 

видатки було розподілено: Добровеличківський районний бюджет – 266,9 

тис.грн.,за метою надання: на відшкодування витрат пільгових перевезень 

залізничним транспортом – 170,3 тис.грн., на відшкодування витрат пільгових 

перевезень автомобільним транспортом – 31,0 тис.грн., на відшкодування 

витрат із надання послуг зв’язку – 7,8 тис.грн., на відшкодування витрат із 

придбання путівок пільговим категоріям дітей – 40,7 тис.грн., на відшкодування 

витрат із проходження медичних комісій призовникам – 17,0 тис.грн 

           Видатки по КПКВ 9800 за загальним фондом становлять 140,0 тис.грн., 

або у відсотках до плану на відповідний період – 100,0%. У порівнянні з 



відповідним періодом минулого року обсяг видатків зменшився на 100,0 

тис.грн.. або 41,7%. За метою спрямування видатки розподілено: 

Добровеличківському ВП ГУНП в Кіровоградській області на фінансування 

програми профілактики злочинності – 112,0 тис.грн..; на фінансову підтримку 

пожежної частини м.Помічна (16 ДПРЧ 4 ДПРЗ УДСНС в Кіровоградській 

області) – 28,0 тис.грн.  

          Кошти від державних (місцевих) внутрішніх та зовнішніх запозичень не 

залучались. 

          Розміщення коштів на вкладних (депозитних) рахунках у банках не 

проводилось. 

          Було залучено залишок бюджетних коштів за загальним фондом в сумі 

1536,4  тис.грн., з урахуванням розміру оборотно-касової готівки (600,0 

тис.грн.). Залишок коштів за спеціальним фондом склав 1610,2 тис.грн.            

Фінансування спеціального фонду бюджету за кодом 602400 становило в сумі 

8206,8 тис.грн., що у відсотках до плану – 84,1%. 

За звітний період бюджет міста отримав офіційних трансфертів на 

загальну суму 30117,3 тис.грн., в тому числі з державного бюджету – 24725,3 

тис.грн., з яких: 

- освітня субвенція – 21445,2 тис.грн.; 

- медична субвенція – 1880,1 тис.грн.; 

- субвенція з державного бюджету на здійснення заходів із соціально-

економічного розвитку окремих територій – 1400,0 тис.грн. 

з місцевого бюджету – 3090,6 тис.грн, з яких: 

- субвенція на здійснення переданих видатків у сфері освіти за 

рахунок коштів освітньої субвенції – 959,4 тис.грн.; 

- субвенція за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що 

утворився на початок бюджетного періоду – 437,4 тис.грн.; 

- субвенція на надання державної підтримки особам з особливими 

освітніми потребами –  356,5тис.грн.; 

- субвенція  на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної 

середньої освіти `Нова українська школа` за рахунок відповідної субвенції з 

державного бюджету – 481,6 тис.грн.; 

- субвенція на здійснення переданих видатків у сфері охорони 

здоров`я за рахунок коштів медичної субвенції – 284,6 тис.грн.; 

- субвенція з місцевого бюджету на проведення виборів місцевих рад 

– 535,990 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 – 2301,4 тис.грн. 

      Пояснення щодо змін по органах місцевого самоврядування: з 01.08.2020 

року рішенням сесії зменшено штатну чисельність на 4,5 одиниці (робітники з 

благоустрою переведено до КНП "Помічнянський центр контролю 

благоустрою").                                                                                                                                                              



Пояснення щодо змін по закладах освіти: по КТКВМБ 1020 введено 0,5 

штат.од.сторожа, у зв'язку з новою тарифікацією збільшено кількість 

штат.од.педагогічних працівників на 8,73, по КТКВМБ 1150 виведено посаду 

завідучого методичним кабінетом 1,0 ст., по КТКВМБ 1161 виведено 1,0 

штат.од. спеціаліста. 

 

 

Міський голова                                                                           М.М.Антошик  

 

Начальник відділу фінансів                                                       Т.В.Чіпегіна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


