
 

 
МУЗИКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ХЕРСОНСЬКОГО РАЙОНУ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ  
Виконавчий комітет 

 
РІШЕННЯ 

 
від 23 грудня 2022 року                                           №23 
 
Про затвердження звіту про 

використання сільського бюджету за січень - 
вересень 2022р. 

 
Розглянувши звіт про використання сільського бюджету за січень - вересень 2022 року, 

виконавчий комітет сільської ради відзначає, що за звітний період до загального фонду бюджету 
сільської територіальної громади при плані 26 750,2 тис. грн надійшло 10 197,4 тис. грн власних 
та закріплених доходів (без врахування міжбюджетних трансфертів), що становить 38,1 відсотка 
до плану затвердженого на цей період та 29,1 відсотка до річного плану. 
 Станом на 01 жовтня 2022 року отримано офіційних трансфертів на суму 10 303,1 тис.грн  
(92,1 % до плану,  затвердженого на даний період): 
-  Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 10 258,0 тис. грн; 
- Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими 
освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 45,1 тис. грн; 
 З урахуванням міжбюджетних трансфертів надходження склали 20 500,4 тис. грн.  
 Аналізуючи виконання дохідної частини сільського бюджету у розрізі податків і зборів, 
прослідковується, що із 5 основних джерел доходів, які надходять до місцевого бюджету, 
(податок на доходи фізичних осіб, податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, 
плата за землю та єдиний податок, акцизний податок) планові показники не виконані. 
Порівнюючи надходження за дев’ять місяців 2022 року з аналогічним періодом 2021 року 
бачимо, що динаміка надходжень до загального фонду становить 42,2 відсотка. Динаміка 
надходжень по ПДФО 42,1%, або надходження зменшились на 7 954,8 тис. грн. В порівнянні з 
минулим роком, по єдиному податку 67,9%, або недотримали  393,4 тис. грн, податку на 
нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки надійшло на 2 794,0 тис. грн менше, ніж у 
минулому році, або 53,8% до минулорічних показників,  динаміка надходження акцизного 
податку становить 31,7%, або зменшення на 153,6 тис. грн. В порівнянні з аналогічним періодом 
минулого року, динаміка надходжень по сплаті за землю 6,7 %, або зменшення на 1 924,8 тис. 
грн. 
 Видатки загального фонду бюджету сільської територіальної громади освоєно у сумі  
17 148,4 тис. грн, при уточненому плані на відповідний період у сумі 39 687,1 тис. грн, що 
складає 45,4 відсотка. Фінансування проводилося виходячи з планових призначень на січень-
вересень 2022 року та потреби бюджетних установ у відповідних видатках, враховуючи окупацію 
території громади. У першочерговому порядку забезпечено видатки на захищені статті (до 
24.02.2022р. - заробітна плата з нарахуваннями, оплата енергоносіїв, медикаменти, харчування, 
тощо, після 24.02.2022р. – оплата праці з нарахуваннями). 
 До спеціального фонду бюджету сільської територіальної громади при річному плані 
2 158,6 тис. грн за січень-вересень 2022 року надійшло  149,2 тис. грн, або 9,2 відсотка. 
 Видатки спеціального фонду при уточненному річному плані у сумі 2 736,9 тис. грн 
освоєні у сумі 86,9 тис. грн, або 4,0 відсотки (видатки споживання).  Капітальні видатки за 
січень-вересень 2022 року не фінансувались. 



 Керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та 
статтею 80 Бюджетного кодексу України, виконавчий комітет сільської ради: 
 
В И Р І Ш И В: 
 Затвердити звіт про виконання бюджету сільської територіальної громади за січень - 
вересень 2022 року за доходами і видатками загального фонду у сумі 20 500,4 тис. грн та 17 
148,6 тис. грн, (залишки не розподілялись)  за доходами та видатками спеціального фонду у сумі 
149,2 тис. грн та 86,9 тис. грн (видатки споживання).  
 

Сільський голова   С.Н. ЛЕЙБЗОН 

  


