


Доходи загального фонду  сільського бюджету за січень – вересень 2021 року виконано 
у сумі  35 004,35 тис. грн, або на 103,41,0% (в т.ч. міжбюджетні трансферти).

Доходи  спеціального фонду  сільського бюджету за січень – вересень 2021 року 
виконано у сумі 1 059,89 тис. грн (без врахування передачі коштів із загального фонду).

Доходи ЗФ 
35 004,35 тис. грн

Власні доходи 
24 052,12 тис. грн

(105,05%)

Офіційні трансферти
10 952,23 тис. грн

(99,97%)



Структура доходів загального фонду за січень- вересень 
2021 року (без урахування трансфертів), тис. грн

Податок та збір на 
доходи фізичних осіб 

(57,2%) - 13 755,1 
тис.грн

Рентна плата (0,02%) -
4,0 тис.грн

Акцизний податок 
(1,0%) - 230,2 тис. грн

Плата за землю (8,6%) 
- 2 062,5 тис.грн

Єдиний податок (5,1%) -
1 227,6 тис. грн

Податок на нерухоме майно 
(24,9%) - 5 978,4 тис.грн

Транспортний податок 
(0,1%) - 12,5 тис.грн

Неподаткові надходження 
(3,2%) - 768,0 тис. грн

Податок на прибуток 
(0,1%) - 13,8 тис.грн



Динаміка надходжень до загального фонду сільського 
бюджету в порівнянні з минулим роком, тис. грн

Податок та збір на доходи 
фізичних осіб (111,4%)  + 1 

410,6 тис.грн

Акцизний податок 
(105,0%) + 10,9 тис.грн

Плата за землю (107,5%) + 
144,6 тис. грн

Єдиний податок (113,8%)  
+ 148,8 тис. грн

Податок на нерухоме 
майно (139,3%) + 1 686,1 

тис. грн
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Станом на 01 жовтня 2021 року отримано офіційних трансфертів на суму 10 952,2
тис. грн, або 99,9% до плану затвердженого на даний період, а саме:

• Освітня субвенція – 9 417,2 тис. грн

• Субвенція на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку
окремих територій – 1 000,0 тис. грн

• Субвенція надання державної підтримки особам з особливими освітніми 
потребами – 68,8 тис. грн

• Інші субвенції – 3,1 тис. грн

• Субвенція на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі
охорони здоров`я (інсулін)– 225,1 тис. грн

• Субвенція на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення доступності
широкосмугового доступу до Інтернету в сільській місцевості– 93,6 тис. грн

• Субвенція на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної
середньої освіти `Нова українська школа`– 144,5 тис. грн



Доходи сільського бюджету на одного мешканця

5 470 грн
за січень-вересень 

2020 року

6 527 грн
за січень-вересень 

2021 року



Доходи спеціального фонду сільського бюджету за січень -
вересень 2021р. склали 1 059,9 тис. грн,  а саме: 

 Екологічні податки – 41,0 тис. грн;
 Платні послуги – 323,9 тис. грн (батьківська плата за харчування дітей);
 Плата за оренду майна бюджетних установ – 16,1 тис. грн;
 Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку

майна (крім нерухомого майна)(доходи від макулатури) - 5,6 тис. грн;
 Благодійні внески, гранти та дарунки (отримали продукти, пісок, книжки,

маски, дві мотокоси, картину, диван, гойдалку, меблі, бензин, орбітрек, дрова,
будівельні матеріали, ножиці садові, подрібнювач гілок, та ін.) – 177,6 тис. грн;

 Надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій,
фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів,
у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та
розміщених на них інших об`єктів ( комп’ютерне обладнання та програмне
забезпечення для ЦНАПу від Програми ULEAD з Європою, портативний ручний
кейс) – 485,8 тис. грн;

 Цільові фонди – 9,1 тис. грн (плата за пасовище).



Видатки загального фонду сільського бюджету за січень-
вересень 2021 року склали 31 570,0 тис. грн, або 86,9% до 

плану на даний період, а саме:

Оплата праці (77%)            
24 368,5 тис. грн

Предмети, матеріали, обладнання, 
інвентар (2,8%)  870,6 тис. грн

Медикаменти (0,03%)  
9,1 тис.грн

Продукти харчування (1,7%)  
543,6 тис. грн

Оплата послуг (крім 
комунальних) (3,4%)  1 070,6 

тис. грн

Оплата комунальних послуг 
(4,3%)   1 361,5 тис. грн

Поточні трансферти 
(8,9%)  2 804,1 тис. грн

Соціальне забезпечення 
(1,5%)  479,4 тис. грн

Інші видатки (0,2%)  
62,8 тис. грн



Управління (21,2%)   
6 685,0 тис. грн

Інша діяльність у сфері 
державного управління 

(0,4%) 137,8 тис. грн

Освіта (65,4%)  20 659,0 тис. грн

Медицина (3,1%)  
992,4 тис. грн

Соціальний захист (0,9%)  
284,8 тис. грн

Культура (1,6%)  
490,9 тис. грн

Комунальне господарство 
(1,9%)  589,8 тис. грн

Благоустрій (1,0% ) 
302,1  тис. грн

Реверсна дотація (3,9%)  
1 222,2 тис. грн

Інші видатки (0,7%)  
206,1 тис. грн

Видатки за січень – вересень 2021 року



Видатки спеціального фонду сільського бюджету за січень-вересень 2021 року
склали 795,8 тис. грн (бюджет розвитку). Кошти використані на капітальні
придбання, будівництво та реконструкцію, зокрема:

№ п/п Призначення Сума, грн.

1 Сільська рада. Комп’ютер. 7,9

2 ЦНАП. Сервер. 38,9

3 Ясла –садок с. Музиківка. Гойдалки металеві дитячі, 2-х місні 30,0

4 Ясла –садок с. Музиківка. Крита велосипедна парковка на 10 місць.
49,9

5 Музиківський ліцей. Підручники. 24,0
6 Східненська ЗОШ. Підручники 14,9
7 Ясла –садок с. Музиківка. Авторський нагляд по проекту “Реконструкція

дитячого садку ( з доведенням до 180 місць) в с. Музиківка, вул.40 років
Перемоги, 35-А» 124,8

8 ФАП с. Східне. Оплата додаткових робіт по капітальному ремонту 
приміщень

16,0

9 Технічний нагляд по проекту «Будівництво комплексного спортивного 
майданчика з штучним покриттям в с. Музиківка вул. 40 років Перемоги, 
12»

6,4

10 Сплата за «Будівництво комплексного спортивного майданчика з штучним
покриттям в с. Музиківка вул. 40 років Перемоги, 12» (зг. рішення суду)

279,4

11 Експетиза кошторисної частини проєкту “Реконструкція будівлі амбулаторії 
загальної практики сімейної медицини з прибудовою приміщень по вул. 40 
років Перемоги, 20 в с. Музиківка Херсонської області”

7,9



№ п/п Призначення Сума, грн.

12 Музиківський ліцей. Підручники. 5,3

13 Коригування  проектно-кошторисної документації по проекту 
“Реконструкція будівлі амбулаторії загальної практики сімейної медицини з 
прибудовою приміщень по вул. 40 років Перемоги, 20 в с. Музиківка
Білозерського району Херсонської області”

25,0

14 Ноутбук та телевізор 26,8

15 Документація-презентація (візуалізація вигляду об"єкта після 
реконструкції/будівництва)  "Концепція реконструкції дитячого садка ( з 
доведенням до 180 місць), за адресою: с. Музиківка,Білозерського району, 
Херсонської області по вул.40 років Перемоги, 35-А" 16,3

16 Східненський ФАП.  Шафа 7,8
17 Музиківська амбулаторія. Офтальмоскоп

9,6
18 Музиківська амбулаторія.  Медичний фармацевтичний холодильник 47,7

19 Музиківська амбулаторія.  Апарат для місцевої дарсонвалізації 
стаціонарний

8,3

20 КП “Струмок -2”. Виготовлення проектно-кошторисної документації
"Капітальний ремонт вуличної водопровідної мережі в с.Шкуринівка, 
вул.Виноградна та Центральна"

48,9




