
 

 

 

                                           ГАЗЕТА ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ 
                                                         ЗА НЕЗАЛЕЖНУ НЕПОДІЛЬНУ УКРАЇНУ! 

Газета заснована у квітні 2008 року                                      №3 (226) 27 лютого 2021 року                  
 

Звіт про виконання бюджету Музиківської сільської територіальної 
громади за 2020 рік. 

Станом на 01 січня 2021 року фактичне виконання дохідної частини загального фонду бюджету громади 
склало 42 770,6 тис. грн, що становить 100,2% до планових показників (42 687,0 тис. грн), з яких власних 
надходжень – 27 471,4 тис. грн, що складає 100,7% при плані 27 284,5 тис. грн, перевиконання становить 
189,9 тис. грн. В порівнянні з 2019 роком приріст надходжень склав 103%, або додатково отримали 821,5 
тис. грн, зокрема:  за рахунок податку та збору на доходи фізичних осіб – 291,2 тис. грн; єдиного 
податку – 145,6 тис. грн; - податку на нерухоме майно ; 177,4 тис. грн;  плата за землю – 343,8 тис. грн;  
податок на прибуток підприємств – 14,6 тис. грн; адміністративні штрафи та інші санкції – 3,3 тис. грн; 
плата за надання адміністративних послуг – 57,3 тис. грн. В розрізі джерел власних надходжень 
загального фонду бюджету громади план виконано:  податок та збір на доходи фізичних осіб – 
 16 414,2 тис. грн (план – 16 270,3 тис. грн, 100,9%);  податок на прибуток підприємств – 16,6 тис. грн  
( план – 16,6 тис. грн , або 100,0%);  рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів – 
6,3 тис. грн .( план – 6,2 тис. грн, або 100,6%);  внутрішні податки на товари та послуги (акцизний 
податок) – 296,1 тис. грн. (план – 291,5 тис. грн, 101,6%);  єдиний податок – 1 995,3 тис. грн (план – 
 1 978,1 тис. грн, 100,9%);  плата за землю – 2 172,1 тис. грн (план – 2 162,8 тис. грн, 100,9%); податок на 
нерухоме майно відмінне від земельної ділянки – 6 005,1 тис. грн (план – 6 005,1 тис. грн, 100%); 
неподаткові надходження – 565,6 тис. грн (план 550,8 тис. грн, 102,7%). За звітний рік до бюджету 
надійшло офіційних трансфертів на суму 15 299,2 тис. грн, або 99,3% до плану, зокрема: додаткова 
дотація – 796,4 тис. грн, або 100 % від запланованих показників; - освітня субвенція – 11 653,8,0 тис. грн, 
або 100 % запланованих показників; медична субвенція – 668,5 тис. грн, або 99,2% від запланованих 
показників 100%;  субвенція на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами 
– 104,4 тис. грн. або 100% від запланованих показників;  субвенція за рахунок залишку коштів освітньої 
субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду – 450,0 тис. грн, або 100% від запланованих 
показників;  субвенція на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова 
українська школа» – 171,9 тис. грн, або 100% від запланованих показників;  субвенція на здійснення 
переданих видатків у сфері охорони здоров`я – 32,3 тис. грн, або 96,9% від запланованих показників 
100%; - субвенція на проведення виборів – 344,0 тис. грн, або 100% від запланованих показників;  інші 
субвенції – 2,5 тис. грн, або 42,0% від запланованих показників 100%; - субвенція на здійснення 
підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров`я – 85,3 тис. грн, або 47,0% від 
запланованих показників 100%.  
  До спеціального фонду бюджету сільської територіальної громади у 2020 році фактично надійшло        
4 117,4 тис. грн (з урахування офіційних трансфертів), в т.ч.:  податкові надходження – 81,5 тис. грн. 
(екологічні податки);  плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною 
діяльністю (харчування дітей) - 331,6 тис. грн;  плата за оренду майна бюджетних установ – 30,4 тис. 
грн;  благодійні внески, гранти та дарунки – 3 011,9 тис. грн (матеріали та обладнання для ремонту 
водопровідних мереж; асфальт, велопарковка, павільйони, біотуалет, гумове покриття та м’ячі; продукти 
харчування, сушарка для рук, підручники);  кошти, що отримують бюджетні установи від організацій, 
фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів – 182,1 тис. грн (меблі і 
стенди для приміщення ЦНАПу).  інші субвенції – 469,8 тис. грн., субвенція на капітальний ремонт 
фельдшерськоакушерського пункту в с. Східне; - 9,7 тис. грн. – цільові фонди (пасовище). Видатки 
загального фонду бюджету громади освоєно в сумі 38 233,2 тис. грн, при уточненому плані на 
відповідний період у сумі 40 394,8 тис. грн, що складає 94,6 %. В  тому числі: апарат управління –  
8 377,2 тис. грн, що становить 21,9% до загальної суми видатків; освіта всього – 21 936,8 тис. грн. або 



 

 

57,4%, в т.ч.: дошкільна освіта – 4 404,9 тис. грн, або 11,5%; загальна середня освіта – 17 531,9 тис. грн. 
або 45,8%; медицина – 1 002,0 тис. грн, або 2,6%; соціальний захист –401,2 тис. грн, або 1,0%, в т.ч.: 
пільгове перевезення –113,1 тис. грн, або 0,3%; культура – 719,2 тис. грн, або 1,9%; спорт – 40,8 тис. грн, 
або 0,1%; благоустрій – 454,4 тис. грн, або 1,2%; водопровідно-каналізаційне господарство – 1 210,0 тис. 
грн. або 3,2%; вибори – 344,0 тис. грн, або 0,9%; інше (членські внески, мобілізаційні заходи) – 25,1 тис. 
грн, або 0,7%; реверсна дотація –1 184,5 тис. грн, або 3,1%; субвенції – 2 537,8 тис. грн, або 6,6%; 
   Фінансування проводилося виходячи з планових призначень на 2020 рік та потреби бюджетних 
установ у відповідних видатках. У першочерговому порядку забезпечено видатки на захищені статті 
(заробітна плата з нарахуваннями, оплата енергоносіїв, медикаменти, харчування, соціальний захист 
тощо). Із загальної суми видатків направлено на: заробітну плату з нарахуваннями – 26 700,9 тис. грн, 
що становить 69,8% до загальної суми видатків;  продукти харчування – 594,7 тис. грн, або 1,6%;  
комунальні послуги та енергоносії – 922,5 тис. грн, або 2,4%;  виплати населенню (пільговий проїзд, 
лікарські засоби (інсулін, доступні ліки), інші заходи у сфері охорони здоров’я та соціальний захист 
(матеріальні допомоги)) – 617,5 тис. грн, або 1,6%. За звітний період із бюджету надано субвенцій по 
загальному фонду у сумі 2 623,9 тис. грн, в т.ч.: 38,2 тис. грн – співфінансування заходів обласної 
програми «Розвиток людського капіталу Херсонської області»; - 46,0 тис. грн на підтримку Трудового 
архіву у Білозерському районі; - 13,3 тис. грн на проживання військовозобов’язаних в період проведення 
навчальних зборів; - 70,0 тис. грн на придбання паливно-мастильних матеріалів для 
пожежнорятувальних автомобілів підрозділу 20 державної пожежно-рятувальної частини; - 24,0 тис. грн 
на підтримку діяльності Управління Державної казначейської служби України у Білозерському районі; - 
86,1 тис. грн на утримання патронажної медичної сестри Херсонській обласній організації Товариства 
Червоного Хреста України; - 8,8 тис. грн – медична допомога вторинного рівня жителям громади 
медичними комунальними закладами міста Херсона; - 2 337,5 тис. грн – на оновлення матеріально-
технічної бази медичних закладів міста Херсон.  
  Станом на 01 січня 2021 року наявна кредиторська заборгованість за спожиті енергоносії, а саме за 
паливні брикети для закладів загальної середньої освіти. Заборгованість виникла з причини оскарження 
процедури закупівлі газу одним із учасників тендеру на антимонопольний комітет, чим було затягнуто 
термін проведення закупівлі, тому було прийнято рішення забезпечити опалення шкіл на період 
завершення процедури закупівлі. Заборгованість поточна, погашена станом на 01.02.2021р. 
Заборгованість із виплати заробітної плати працівникам бюджетних установ відсутня.      
 Видатки спеціального фонду освоєні у сумі 10 893,6 тис. грн. В т.ч. капітальні на суму – 7 272,9 тис. грн 
(бюджет розвитку). Кошти були використані на: - покращення матеріально-технічної бази, проведення 
ремонтів та розробку документації закладів загальної середньої освіти на загальну суму 775,9 тис. грн. - 
комп’ютерна техніка (комп’ютер і принтер) для апарату управління – 19,0 тис. грн; - комп’ютерна 
техніка (ноутбук) для дошкільного закладу в с. Музиківка – 8,5 тис. грн; - автомобіль сімейного лікаря – 
538,9 тис. грн; - медичне обладнання – 402,6 тис. грн; - капітальний ремонт водомережі в с. Східне, 
проектно-кошторисна документація, авторський та технічний нагляди до проекту – 821,9 тис. грн; - 
торговельні прилавки на ринкову площу в с. Музиківка – 49,0 тис. грн;  співфінансування проєкту 
«Реконструкція дитячого садку ( з доведенням до 180 місць) в с. Музиківка, вул.40 років Перемоги,      
35-А» - 3 923,1 тис. грн; - співфінансування проекту «Будівництво комплексного спортивного 
майданчика з штучним покриттям в с. Музиківка, вул. 40 років Перемоги, 12» - 230,4 тис. грн; 
капітальний ремонт ФАПу в с. Східне, проектно-кошторисна документація та технічний нагляд –      
504,0 тис. грн.  
Детальна інформація щодо виконання бюджету громади за 2020 рік та пояснювальна записка 
оприлюднені на офіційному сайті громади https://muzykivskaotg.gov.ua/ 

*** 
ОГОЛОШЕННЯ 

15.03.2021р. о 15:00 годині в залі засідань сільської ради за адресою 
сМузиківка, вул. 40 років Перемоги, 18а відбудеться засідання 

громадської ради при сільському голові, щодо розгляду виконання бюджетних 
програм, виконання сільського бюджету (фінансовий звіт) та звіту сільського 

голови за 2020 рік. 
Реєстраційне свідоцтво ХС №7861437 ПР від 11.12.2018 року Тираж 100 примірників.  
Випускаючий редактор Н.М. Котова 



 

 

 


