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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА ДО ЗВIТУ ПРО ВИКОНАННЯ СIЛЬСЪКОГО БЮДЖЕТУ
зА I пIврIччя 2021 року

доходи

Дохtldu заzсъzьноzо dloHdy
Бюджет ЩмитрiвськоТ сiльськоТ ради на 2021 piK затверджений рiшенням III ceciT VIII скликання
<Про бюджет !митрiвськоТ сiльськоТ ради на2021 piK> ЛЪ 2lЗ вiд22.12.2020 року по доходам у
cyMi 189 З45 З82,00 грн., у т. ч. доходи загаль}{ого фоrrлу сiльського бюджету у cyMi 186 2З1 664,00
грн., доходи спецiального фонду сiльського бюджету в cyMi З \01 7l 8,00 грн.

Уточнений рiчний план по загальному фонду становить l 86 5 1 2 564,00 грн. за рахунок
збiльшення по КК/{ 4l055000 <Субвенцiя з мiсцевого бюдltету на здiйснення пiдтримки окремих
закладiв та захолiв у системi охорони здоров'я за рахунок вiдповiдноТ субвенцiТ з державного
бюджету> на суму 274 900,00 грн. По спецiальному фонду рiчний план не змiнився та становить
З 101 11 8,00 грн.
Обсяг доходiв бюдхiету ЩшлитрiвськоТ сiльськоТ ради за 1 пiвряччя 2021 року склав 1 1З 44В З95,З4
грн. (долаток ЛЪ l). в тому числi за загzLпьним фондом - l09 824 499,] 4 грн., спецiальним З 62З 895,60 грн. та офiцiйними трансфертами 24164 349,00 грн.
Структура доходiв зага],lьного фонду бюд;rtету за I пiврiччя 202l року
.Щоходи загаль}]ого фоrrлу (з траlлсфертами)

109 824 499,74

Податки на доходи. податки на прибуток,
податки на збi-цьшення ринковоТ BapTocTi
Рентна плата та п-tата за використання
iнших природних pecypciB
Внутрiшнi податки на товари та послуги

44 з02 853,19

Мiсцевi податки та збори, що сплачуються
(перераховуються) згiдно з Податковим
кодексом УкраТни
Iншi надходження

i8 908

Плата за надання a.lrIiTIicTpaTиBHиx послуг

400124.61

,Щержавне мито

1 870,85

Iншi надходження

1l

Щоходи заг.lJlьного фонлу (без трансфертами)

85 бб0 150,74

235 з20,03
21 123 75].22
167.46

16 889.84

167,5|

OcHoBHi бюджетоформуючi доходи

По ККЩ 11000000 <<Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збiльшення
ринковоi BapTocTi >) надiйшло коштiв в cyMi 44 З02 853,19 грн. З них надходження:
ККД 11010000 <<Податок та збiр на доходи фiзичних осiб> Найбiльшим чином поповнив
бюджетподатокнадоходифiзичних осiб44 260950,51 грн,перевиконання становить
|Т 160 950,51 грн.
ККД 11020000 кПодаток на приброк пiдприемств)) надiйшло коштiв в cyMi 41 902,68 грн.

По ККff 18000000 <Мiёцевi податки та збори, що сплачуються (перераховуються)
згiдно з Податковим кодексом YKpaiHи>> надiйшло коштiв в cyмi 18 908 |67,46 грн.

З НИХ НаЙбiЛЬШе r{аДХОДжень по ККЩ l8050000 кСдиний податок)) _
8 91з 592,2з грн., що
089 150,69 кСдиний податок з фiзичних осiб>.

СТаНОВИТЬ 1]4,]8О^ ВИКОНаННЯ, З НИХ 8

Земельного податку

-2247 ]92,64

грн. (недовиконання становить

-

597 2о7,з6).

на недовиконання планових показникiв, таких як: держмито, надходження
вiд орендноi
плати, адмiнiстративнi штрафи та санкцiт, негативно позначилась зупинка
роботи в рамках
дiт карантину торгiвельних закладiв , частини магазиtliв, зменшення обсягу надання
платних послуг населенню через введення обмежувашьних проти епiдемiологiчних
заходiв
Тощо.
Що бrоджету загального фонду

надiйшло офiчiйних трансфертiв з бюдrкетiв iнших piBHiB

на загальну суму 24 \64 з49,00 грн., в топ,tу числi:

-

освiтня субвенчiя з державного бюджету,пtiсцевим бюд>ltетам22 504 700.00 грн.;
/{отаЦiя з мiсцеВого бюджету на здiйсненtlя переданих з державного бюджету
видаткiв з утриманIIя закладiв освiти та охорони здоров'я за
рахунок вiдповiдноi
додатковоТ дотацii з дер}кавного бюджету - 1 184 052,00 грн.;,
Субвенцiя з мiсцевого бюдяtету на надання державнот пiдтримки особам
з
особливими освiтнiми потребап,tи за рах},нок вiдповiднот субвенцii з
державного
бюджету - 107 874,00 грн.;
Субвенцiя з мiсцевого бюджету за pax\lнok зfuцишку коштiв субвенцiт на надання
дерrкавнот пiдтримки особапl з особ.цивиiltи освiтнiпtи потребами, що
утворився на
початок бюджетного rrерiоду - 92 82З.00 грн.;
СубвеНцiя з мiсцевого бюдХсету на здiйсttення пiдтримки окремих закладiв
та
заходiв у системi охорони здоров'я за рах\,}{ок вiдповiдноi субвенцii з
державного

бюджету

-2]4

900,00 грн.

Всього доходи загаJIьного фоrду перевиконано на 17 з44 87З,74 грн., та виконано
на
|25,22%
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Надходження доходiв спецiацьного фонд\,становитьЗ 62З 895,60 грн., перевиконання
плану становить - 51б l77,60 грн.. Значно перевI{конано план по КК! 3з010400
кКошти
вiд продаЖу земельнИх дiляноК несi-rьськОгоспоJарсЬкого призНачення
до розN,{ежування
земель державноi та комунальноi в.цасностi з
розстроченням платежу) - 1 822 840,62 грн.,
(розрахуllки по договорам попеРе.]нiх перiоriв). Офiчiйнi трансферти за звiтний
перiод не
надходили. Виконання спецiашьного фонд1, бюджетr/ становит ь 1 1 6,6\%.

видАтки
Бюджет !митрiвськоi сiльськоi рали на2О21. piK затверджений
рiшенням III cecii VIII
скликання кПро бюджет .ЦмитрiвськоТ сi"цьськоi
на
202l
piK>
Nь 2lЗ вiд2212.2о20
ради
обсяг
видаткiв
сiльського
бюджету
року.
затверджено в cyMi l89 345 З42,00 грн.
ГРн., у т. ч. видатки загальнОго фонд1, сiльського бюдrкету cyMi 186 153
З82,00 грн.,
у
спецiального фонду сiльського бюджету в cyMi 84 282,00 грн.

1.

-

По загальному фонду уточнений план становить 195 247 385,00 грн.,
рiчний план збiльшився на суму 9 094 00З,00 грн.:
За рахунок залишку коштiв загального фо"ду станом на 01.01.2021
року на суму
8 179 б4З,00 грн.
За рахунок ocBiTHboT субвенцii з державного бюджету за 2020 piK в cyMi 9l4
з60,00
грн.

2.

По спецiа,тьному фонду уточнений план становить2132З 8З7,00 грн., рiчний план
збiльшився на суму 2| З2З 8З7,00 грн.:
За рахунок залишку коштiв спецiального фонду станом на 01.01.2021 року на суму
\9 4З4 899,00 грн.
За рахунок передачi коштiв загального фонду до спецiального фоrrду ocBiTHboT
субвенцii з державного бюджету за 2020 piK в cyMi 1 804 656,00

-

За I пiврiччя 2021 року здiйснено всього касових видаткiв згiдно iз плановим
цiльовим призначенням на суму 95 228 З81,78 грн. (4З,97ОА до уточненого плану за
I пiврiччя 2021 року), u ,. ч. по загальному фоrду * 8] 6211 794,56 грн. (44,88% до
уточненого плану за I пiврiччя 2021r року), по сtlецiально},{у фо*rду - 7 606 58] ,22
грн. (35,б7Оlо до уточненого плану за I пiврiч.lя 2021 року).

Структура видаткiв загального фонлу
Ilазва

10l50

Органiзаuiйгrс. ilr(lорrrаrriйrrо-аltацiтичltе та
rt] lepilt.tbHtt- tехнiчltс la,jc }пе,lення :iяльносr i
об"lасноt pir.tlr. paйotttltlT рали" районноi у lricTi
га-tи (_\ разi il'cr ts()г\ення ). rlicl,KoT. сслишноi.
сi.цьськоi pa.r
Первинна \lедична.IопоIlога населенню, що
Ila_la( l ься цсlllрit\lи псрвиttltоi мсLичноТ
(rtеJико-санiтарноi) лопомоги
[]eHTpa-,liloBaHi заходи з :liкуваrtня хворих на
ц} кровиI"l та }{ец\,крOвий :liабст
Iншi програrrи та заходи у сферi охорони

0l12lll
0l l2141
0l l2152

0llзl0,1

01 13 160

зJоI]0ts'я
Забезпечеtlt tя сtltliа_пыtими послуга]\lи за
rticцert IlJrо/hllвання lг0\1itдян. якi не lдаr
саrrообс"t1 гов},ваIlня 1, зв'язку з похилиN,t
BiKorr. rвtlрuбою. iнвlL-пiднiс гю

rliLo

96з0060,71

2401 99,з8

24l192,8,7
0.00

745182. l 2

нzцання coltilt_,tbHиx гарантiй фiзичним
особаrt. якi tllLlalor ь cottia_ltbHi llослуги
гро\lа-]яна\I похилого BiKy. особалt з
ittBa.ti_Lltic l Kl. . tir яrt

l iHBlri:Hic

t

25395"45

ltt. rворишt" якi

0l13242

не з.]атнi .]о сiirtообслугOв),ваllня i потребують
сторсlнньоi.]сlпо\lоги
IHпii захо:lи 1 сферi соцiалыtого захисту i

8з2050.00

01l4082

Ittшi заходи в га-пl,зi культури i л,tистеtlтва

7 l

Експ,lr,атirItiя та техгtiчlle обслугtlBvвання

з|1126.,7

01 1601

1

0l l6020

0l l60з0

0||,746l

сtlцiаtьногir забезпе.lення

18l

01

18lз0

5

Забезпечення r|lункцiонуваrlня пiдприсп,tств.
оргirtliзаlliй, що вироб.ltяюr,ь.
викоII\ IoTb ,га,/або llалають житловокоltt,на"пьн i IIослyги

\ с,tаLtов r,a

64555 l 3.69

Органiзачiя б,пагоу,строю tIаселених пунктiв

2699918.77

У,гриr.tанttя l,а розвиl,ок авl,олtобiльних дорiг та
пliсцевоt,о бюдiкету

l0

01

000.00

xil;T,ttl вого dlorц},

_1()р()жнь()i' irrrIlpacrp_r

кl)ри

ta ра\.\

lloK KtltltTiB

заходи iз запобiгirнtrя та лiквiдацiт
Ha_l tви,tlйних сит1 аltiй r а tlаслi-lкiв
стихiйнсlго лиха
ЗабсзIlсчення лiя,,tьностi r,tiсцевоТ пожежt tоi

I07з574.,1з

50406.60
1225988,22

охорOtlи
01 18230

пiврiччя 2021 року

kacoBi видатки за l
квартал 2021 року

кпквкмБ
01

за I

IHttti захtlди гроNlадського порядк), та безltеки

з25028,6|

0610160

0611010
0611021

КерiвниIlтво i уrlравлiння у вiлповiлнiй c(lepi у
MicTax (MicTi Кисвi)" селиlllах. селах.
I сритtlрiальних
гпома_ll1\
Надання дошкiльноi освiти
LIадаlttlя зага,rьноi серслrlьот освiти закiIалами

загаrьноi

061l0з1
06l 106]
06l 1080

ьоi освiти
FIадання загальноI ссредньоi освir,и закладами
загальноi серсдrtьоi освiти
I lадаrrrrя загальноТ середньоi освiти зак.падаьtи
загалыtоТ середньоj освiти
l]адання спецiальноi освiти

l

324508,52

1

ззбз780,47

11,774569^70

cepc.ItH

19827,77,7.9з

6887з6,52
8566725,5 l

шкоjlаN{и

0611200

06l4030
0бl4060

Ilадання освiти за рахунок субвенllii з
.]сржавllоl о бю:жет1 rtiсцсвипt бttt.lжеlirt
Ilа_]llIlIя .tчржаlJноТ пiлтриrtки особа\| l
особJIиt]иiv и tlсвiтлtiми поr,ребалlи
Забезпечення дiяльностi бiблiотек

0б14082

Забезttечегlttя дiяльностi пшацiв i бl,лиIrкiв
ку.lьl\пи. K.r1 бiв. uснrрiв _lозвiл.rя ta iншttх
к"пубних зак,цадiв
Iltllli заходи в гiiлl,зi культ)rри i rtисr,ецтвii

06l50l

ГIроведеtt ня I Iавча.lьно-тренув:r"[ьни\

l

52040,9з

Hlt

б l O,t05.25

3000837,92
30720,00
70000.00

збор i в i

t\lillaHb з tl.rirtпiГlських ви_liв сп()рI\

06 15062

Пiдтрrrпrка сllор,гу виlцих дOсягнень та
орган iзацiй. я к i здi iict lloKlTb tP iзкr,.r b,l r рно-

1082289,38

ивн\,tiя.tьltiсть в пегiоlri
Керiвrtиu,гво i управлiння r, Bi,rпoBi_rrrir:i c(lcpi

сп()гll
з

710160

37l91 l0

icTirx (lricTi Кисвi). се,qип{ах. cc.lil\.
гспи lopia.IbHll\ l Dtl\li-цil\
Реверсна лотацiя

з,719,770

IHuli сr,бвенцii з rIiсцевtlt,о бtоJ;кетr

irr

Всьогrr по загальноNlу

(loH,,11

;

1

596746.70
708000.0t)

l994з58.1з
8762 l 794.56

Згiдно зi статтями 7 та 8 Закону УкраТни кПро f,ержавний бюджет УкраТни на 2021 piK>
вiд 15.12.2020 р.NЪ 1082-IX (iз змiнами) ,,2021 рочi в державi установлено прожитковий
MiHiMyM на одну особу в розрахунку на N,{iсяць для працездатних осiб: з 1 сiчня - 2 270.00
грн., з 1липня -2З]9 грн., з 1грудня -2481 грн.. тамiнiмfu,Iьнузаробiтнуплату у
мiсячному розмiрi: з 1 сiчня - 6000,00 грн.. з l грr,дня - б500,00 грн.
Напрям витрат
Заробiтна плата
Нарахування на оплату працi

KacoBi видатки за I
пiврiччя (грн.)
51 818 з77 .92

\\ 4|9

651,81

Оплата комунальних послуг,га
енергоносiiв

4 025 7]8,04

Iншi поточнi видатки

20 з57 986,79

Всього:

8,7

62| 794,56

За I пiврiччя

202l року

з сiльського бюджету проведено своечасно та в повному обсязi

фiнансування по заробiтнiй платi працiвникам бюджетноi сфери територiальноТ громади,
враховуючи Bci виплати передбаченi нормативно-правовими актil]\dи, в тому числi доплата
до мiнiмальноi заробiтноi плати. Заборгованiсть з виплат по заробiтнiй платi з
нарахуваннями працiвникам бюджетних установ станом lнa0I.07.2021 року вiдсутня.
Виконкомом сiльськоТ ради в межах cBoik повноважень проводиться постiйний контроль
за цiльовим i ефективним використанням бюджетних коштiв, за дотриманням бюджетного
законодавства учасниками бюджетного процесу на ycix його стадiях. Щетально
аналiзуеться вiдповiднiсть обсягу фiнансування розмiру бюджетних lrризначень. Протягом
I пiврi.тчя 2021 року кошти сiльського бюджеry на депозитних рахунках банкiв не
розмiщувались.
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