


Доходи загального фонду сільського бюджету за січень – березень 2020 року виконано у сумі
9082,4 тис. грн., або на 113,3% (в т.ч. міжбюджетні трансферти).

Доходи спеціального фонду сільського бюджету за січень – березень 2020 року виконано у
сумі 109,5 тис. грн., або на 50,4% (без врахування передачі коштів із загального фонду).

Доходи ЗФ 
9 082,4 тис. грн.

Власні доходи 
5 679,0 тис. грн. (126,1 %)

Офіційні трансферти
3 403,4 тис. грн. (97,0%)



Структура доходів загального фонду 
за 1 квартал 2020 року (без урахування трансфертів)
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Динаміка надходжень до загального фонду 
сільського бюджету в порівнянні з минулим роком
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Станом на 01 квітня 2020 року отримано офіційних трансфертів на суму 3 403,4 тис. грн., або 
96,9% до плану затвердженого на даний період, а саме:

Освітня субвенція – 2 470,2 тис. грн.

Медична субвенція – 673,8 тис. грн.

Додаткова дотація – 205,9 тис. грн. 

Субвенція на надання  державної підтримки особам з 
особливими освітніми потребами – 20,2 тис. грн.

Субвенція на здійснення переданих видатків у сфері 
охорони здоров’я (інсулін) – 33,3 тис. грн.



Доходи сільського бюджету на одного мешканця

1 394 грн. 
за І квартал 2019 

року

1 518 грн. 
за І квартал 2020 

року



Видатки загального фонду сільського бюджету за І квартал 2020 року 
склали 8 524,2 тис. грн., або 52,5% до плану на даний період, а саме:
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Видатки спеціального фонду сільського бюджету за І квартал 2020 року склали 754,0 тис. грн. 
Кошти використані на проведення ремонтних робіт, придбання обладнання, зокрема:

 на придбання оргтехніки (10,06 тис. грн.);
 експертиза кошторисної документації по проекту “Будівництво комплексного спортивного 

майданчика з штучним покриттям в с. Музиківка” (4,0 тис. грн.);
 реконструкція дитячого садку ( з доведенням до 180 місць) в с. Музиківка (740,0 тис. грн.)


