
 

 
   БІЛОЗЕРСЬКИЙ РАЙОН ХЕРСОНСЬКА   ОБЛАСТЬ 

МУЗИКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

 РІШЕННЯ 

Двадцять другої  сесії сільської ради сьомого скликання 

 

від 09 серпня  2018  року                                                              №335 

 

Про звіт  про виконання  

сільського бюджету  

за 1 півріччя 2018 року 

 

      Розглянувши звіт про виконання сільського бюджету за 1 півріччя 2018 року,  сільська рада 

відзначає, що за звітний період до загального фонду сільського бюджету при плані 8369,2 

тис.грн. надійшло 9808,6 тис. грн. власних та закріплених доходів, що становить 117,2 відсотка 

до плану затвердженого на цей період та 49,6 відсотків до річного плану. 

     Станом на 01 липня 2018 року з державного бюджету отримано стовідсотково: 

- базової дотації у сумі 1 173,0 тис. грн.,  

- дотації з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків 

з утримання закладів освіти та охорони здоров’я за рахунок відповідної додаткової 

дотації з державного бюджету у сумі 389,5 тис. грн..  

      Також сільською радою отримано з державного бюджету стовідсотково : -     - освітньої 

субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам  у сумі 6013,1 тис. грн.., 

- субвенції з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що 

утворився на початок бюджетного періоду к сумі 14,3 тис.грн.,  

- субвенції з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими 

освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету у сумі 

48,5 тис. грн. , 

- субвенції з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної 

середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок відповідної субвенції з 

державного бюджету у сумі 48,9 тис.грн. , 

- медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам у сумі 1652,1 тис. грн..,   

- субвенції з місцевого бюджету на відшкодування вартості лікарських засобів для 

лікування окремих захворювань за рахунок відповідної субвенції з державного 

бюджету у сумі 28,5 тис.грн.; 

- субвенція з державного бюджету  місцевим бюджетам на формування інфраструктури 

об”єднаних  територіальних громад у сумі 584,0 тис. грн.;    

З урахуванням міжбюджетних трансфертів надходження склали 19 760,7 тис. грн. 

  Аналізуючи виконання дохідної частини сільського бюджету у розрізі податків і зборів, 

прослідковується, що з 5 основних дохідних джерел, які надходять до місцевого бюджету, ( 

податок та збір на доходи фізичних осіб, акцизний податок з вироблених в Україні 

підакцизних товарів, податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений 

юридичними особами, які є власниками об’єктів нежитлової нерухомості, земельний податок, 

єдиний податок ) планові показники виконані. 

    Видатки загального фонду сільського бюджету освоєно у сумі 13 769,1  тис. грн.. при 

уточненому плані на відповідний період у сумі 19 793,1  тис. грн.. що складає 69,6  відсотка. 

Фінансування проводилося виходячи з планових призначень за I півріччя 2018 року та потреби 

бюджетних установ у відповідних видатках . У першочерговому порядку забезпечено видатки 

на захищенні статті ( заробітна плата з нарахуваннями, оплата енергоносіїв, медикаменти, 

харчування, тощо). 



       До спеціального фонду сільського бюджету при річному плані  7 772,8 тис. грн.. надійшло 

4 199,8  тис. грн.. або 54,0 відсотка. 

    Видатки спеціального фонду при уточненому річному плані у сумі 7772,8 тис. грн.. освоєні 

у сумі  3898,7 тис. грн.., або 50,2 відсотка. 

   Керуючись статтею 43 Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні» та статтею 

80 Бюджетного кодексу України, сільська рада 

  

                                                В И Р І Ш И Л А: 

 

   Затвердити звіт про виконання сільського бюджету за I квартал 2018 року за доходами і 

видатками загального фонду у сумі 19793,1 тис. грн.. та 13769,1 тис. грн.. відповідно, з 

перевищенням доходів над видатками у сумі 6024  тис. грн.. ( з урахуванням залишку коштів 

станом на 01 січня 2018 року у сумі 1205,3 тис. грн..) , за доходами та видатками 

спеціального фонду у сумі 7772,8  тис. грн. та 3898,7 тис. грн.., ( з урахуванням передачі 

коштів із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку) у сумі 2753,3 тис. грн. 

з вільного залишку коштів станом на 01.01.2018р.)з перевищенням доходів над видатками у 

сумі -3874,1 тис. грн.. 

 

 

 

 

Сільський голова                                                                    С.Н.Лейбзон 

 

  



 

 

 

Пояснювальна записка 

до звіту про виконання сільського бюджету за I півріччя 2018 року 

 

Сільський бюджет за 1 півріччя 2018 року виконаний на 117,2 відсотка по власним та 

закріпленим доходам при плані 8369,2 тис. грн.  фактичне виконання склало 9808,6 тис. грн.., 

перевиконано на 1439,4  тис. грн. 

Аналізуючи виконання дохідної частини сільського бюджету у розрізі податків і зборів, 

прослідковується, що з 5 основних дохідних джерел, які надходять до місцевого бюджету, ( 

податок та збір на доходи фізичних осіб, акцизний податок з вироблених в Україні 

підакцизних товарів, податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений 

юридичними особами, які є власниками об’єктів нежитлової нерухомості, земельний податок, 

єдиний податок ) планові показники виконані.  

Станом на 01 липня 2018 року з державного бюджету отримано стовідсотково: 

- базової дотації у сумі 1 173,0 тис. грн.,  

- дотації з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків 

з утримання закладів освіти та охорони здоров’я за рахунок відповідної додаткової 

дотації з державного бюджету у сумі 389,5 тис. грн..  

      Також сільською радою отримано з державного бюджету стовідсотково : -     - освітньої 

субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам  у сумі 6013,1 тис. грн.., 

- субвенції з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що 

утворився на початок бюджетного періоду к сумі 14,3 тис.грн.,  

- субвенції з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими 

освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету у сумі 

48,5 тис. грн. , 

- субвенції з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної 

середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок відповідної субвенції з 

державного бюджету у сумі 48,9 тис.грн. , 

- медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам у сумі 1652,1 тис. грн..,   

- субвенції з місцевого бюджету на відшкодування вартості лікарських засобів для 

лікування окремих захворювань за рахунок відповідної субвенції з державного 

бюджету у сумі 28,5 тис.грн.; 

- субвенція з державного бюджету  місцевим бюджетам на формування інфраструктури 

об”єднаних  територіальних громад у сумі 584,0 тис. грн.;    

З урахуванням міжбюджетних трансфертів надходження склали 19 760,7 тис. грн. 

Видатки загального фонду сільського бюджету освоєні у сумі 13 769,1  тис. грн.. при 

уточненому плані на відповідний період у сумі 19 793,1  тис. грн.. що складає 69,6  відсотка. в 

тому числі:  

 

Апарат управління – 2515,4 тис. грн..,; 

Освіта всього – 8746,0 тис. грн. в тому числі: 

Дошкільна освіта – 1516,2 тис. грн.., ; 

Школи -  7229,8 тис. грн.., ; 

Амбулаторія – 662,9 тис. грн.,; 

Соціальний захист населення – 42 тис. грн.. ,; 

Пільгове перевезення – 144,4 тис. грн.., ; 

Культура – 239,9 тис. грн.., ; 

Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд та забезпечення діяльності спортивних 

гуртків – 90,3 тис. грн.. 

Благоустрій  та утримання інфраструктури автомобільних доріг – 324,9тис. грн.., ; 

Інші субвенції – 158,6 тис. грн., ; 

Передача медичної субвенції – 750,0 тис. грн., ; 



Інші  видатки – 94,7 тис. грн.., . 

Фінансування проводилося виходячи з планових призначень за 1 півріччя 2018 року та 

потреби бюджетних установ у відповідних видатках . У першочерговому порядку забезпечено 

видатки на захищенні статті  

( заробітна плата з нарахуваннями, оплата енергоносіїв, медикаменти, харчування, тощо). 

Із загальної суми видатків направлено на : 

заробітну плату з нарахуваннями – 7651,0 тис. грн..; 

медикаменти та продукти харчування – 362,6 тис. грн..,; 

енергоносії – 1061,7 тис. грн.,; 

трансферти населенню – 227,6 тис. грн.., . 

 За звітний період з сільського бюджету надано іншої субвенції по загальному фонду у сумі 

243,6 тис. грн.. в тому числі : 

- Трудовому архіву – 33,6 тис. грн.. 

- Утримання фахівця з фізичної реабілітації – 55,0 тис. грн.. 

- УДКСУ у Білозерському районі – 25,0 тис. грн.. на поліпшення матеріально - технічної 

бази; 

- МЧС – 25 тис. грн. на придбання паливо-мастильних матеріалів. 

- Херсонська обласна організація Товариства Червоного Хреста України 70 тис. грн. – на 

утримання патронажної медичної сестри. 

- ГУ ДФС у Херсонській області для фінансування заходів спрямованих на поліпшення 

обслуговування платників податків  - 15,0 тис. грн. 

- Білозерському відділенню поліції на придбання паливно-мастильних матеріалів у сумі 

20,0 тис. грн.. 

   На виконання програми індивідуального житлового будівництва на селі та поліпшення 

житлових умов сільського населення «Власний дім» надано пільгового кредиту у сумі 100,0 

тис. грн.. 

Фінансування проводилося виходячи з планових призначень за I півріччя 2018 року та потреби 

бюджетних установ у відповідних видатках . У першочерговому порядку забезпечено видатки 

на захищенні статті ( заробітна плата з нарахуваннями, оплата енергоносіїв, медикаменти, 

харчування, тощо). 

Станом на 01 липня 2018 року кредиторська заборгованість із заробітної плати працівникам 

бюджетних установ та оплаті за спожиті енергоносії відсутня. 

До спеціального фонду сільського бюджету при річному плані  7772,8 тис. грн.. надійшло 

4199,8  тис. грн.. або 54,0 відсотка. 

    Видатки спеціального фонду при уточненому річному плані у сумі 7772,8 тис. грн.. освоєні 

у сумі  3898,7 тис. грн.., або 50,2 відсотка. в тому числі: 

Капітальний ремонт будинку культури – 989,3 тис. грн..; 

Капітальний ремонт доріг – 1199,2 тис. грн..; 

Придбання обладнання для кабінету фізики та хімії – 231,1 тис. грн. 

Придбання рентген установки цифрової обробки зображення 142,6 тис. грн. 

Придбання зупинок – 33,0 тис. грн.. 

Придбання автомобіля RENAULT Duster   – 475,9 тис. грн.. 

Виготовлення робочого проекту « Реконструкція вуличного освітлення вул.І.Карло, 

Степова,Набережна»  - 26,4 тис. грн.. 

Реконструкція котельні ЗОШ с.Східне – 430,8 тис. грн.. 

     

 


