
 

                                            ГАЗЕТА ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ 
                                                         ЗА НЕЗАЛЕЖНУ НЕПОДІЛЬНУ УКРАЇНУ! 

Газета заснована у квітні 2008 року             №03(212) СПЕЦВИПУСК 27 лютого 2020 року 

Звіт про використання сільського бюджету за 2019 рік 
Бюджет Музиківської ОТГ на 2019 рік затверджено рішенням сесії сільської ради від  20.12.2018 року № 418 «Про сільський бюджет на 2019 рік».  
 У  2019 році  досягнуто  позитивних тенденцій у виконанні  сільського бюджету  як за доходами так і за видатками.  
За звітний період фактичне виконання дохідної частини  загального фонду сільського бюджету (з урахуванням надходжень міжбюджетних 
трансфертів) склало 43 100,5 тис. грн., що становить 100,8% до планових показників (42 760,7 тис. грн.) з яких: 
- власних   надходжень – 26 649,9 тис. грн., що складає  101,3% при плані 26 298,1 тис. грн. перевиконання становить  351,8 тис. грн.; 
- додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів 
освіти та охорони здоров`я – 892,0 тис. грн., або 100 %  від запланованих показників  
- освітня  субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам – 10 021,0 тис. грн., або 100 % запланованих показників; 
- субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад – 1 622,6 тис. грн., або 
100% від запланованих показників; 
- медична  субвенція з державного бюджету місцевим   бюджетам – 2 501,5 тис. грн., або 100% від запланованих показників; 
- Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з 
державного бюджету – 124,4 тис. грн., або 100% від запланованих показників; 
- Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на проведення робіт, пов`язаних зі створенням і забезпеченням функціонування центрів 
надання адміністративних послуг, у тому числі послуг соціального характеру, в форматі `Прозорий офіс` - 236,9 тис. грн., або 100 % від запланованих 
показників; 
- Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду – 308,4 тис. грн., або 
100% від запланованих показників; 
- Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти `Нова українська школа  ̀ за рахунок 
відповідної субвенції з державного бюджету – 111,9 тис. грн., або 99,3% від запланованих 112,7 тис. грн.; 
- Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров`я за рахунок коштів медичної субвенції – 16,8 тис. грн., або 
100% від запланованих показників; 
- Субвенція з місцевого бюджету на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань за рахунок відповідної субвенції з 
державного бюджету – 7,9 тис. грн., або 100% від запланованих показників; 
- Інші субвенції з місцевого бюджету – 499,3 тис. грн., або 98,8% до запланованих 505,3 тис. грн.; 
- Субвенція з місцевого бюджету на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення якості освіти за рахунок відповідної субвенції з державного 
бюджету – 107,9 тис. грн., або 95,5% до запланованих  112,9 тис. грн.                                                        
План доходів спеціального фонду у 2019 році виконано на 113,3%. При планових показниках з урахуванням змін  у сумі  1 007,3 тис. грн., фактично 
надійшло 1 141,6 тис. грн., з яких : 
- 89,1 тис. грн. надходження по податкам і зборам (екологічний податок); 
- 138,2 тис. грн. по іншим неподатковим надходженням  (надходження коштів від пайової участі); 
- 898,2 тис. грн. власних надходжень бюджетних установ (в т.ч. плата за послуги, що надаються бюджетними установами 470,2 тис. грн., плата за 
оренду майна бюджетних установ 28,6 тис. грн., благодійні внески, гранти, дарунки 397,7 тис. грн., надходження бюджетних установ від реалізації 
в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) 0,6 тис. грн. та кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, 
фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів 1,3 тис. грн.); 
- 16,1 тис. грн.  цільові фонди. 
В розрізі джерел власних надходжень загального фонду бюджету Музиківської ОТГ план виконано: 
- Податок та збір на доходи фізичних осіб – 16 123,0 тис. грн. (план – 15 844,5 тис. грн., 101,8%); 
- Внутрішнім податкам на товари та послуги (акцизний податок) – 449,8 тис. грн. (план – 434,6 тис. грн., 103,5%); 
- Єдиний податок – 1 849,7 тис. грн. (план – 1 829,6 тис. грн., 101,1%);  
- Земельний податок та орендна плата – 1 828,3 тис. грн. (план – 1 806,0 тис. грн., 101,2%); 
- Податок на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки – 5 827,6 тис. грн. (план – 5 527,6 тис. грн., 100%);  
- Неподаткові надходження – 562,5 тис. грн. (план 546,9 тис. грн., 102,9%). 

Аналіз виконання планових показників дохідної частини бюджету Музиківської ОТГ за 2019 рік 
        
  

Найменування показника 

2019 рік Відхилення Факт 
2018 
року 

тис.грн. 

Відхиленн
я 2019 р. 

від 2018 р.   план факт % +, - 

11010000 Податок на  доходи фізичних осіб 15 844,5 16 123,0 101,8  278,5  13 134,9 2 988,1 

11020200 Податок на прибуток підприємств             
1,9 2,0 105,9 0,1 1,0 1,0 

13000000 Рентна плата та плата за використання інших природних 
ресурсів  7,0 7,0 100,0 0,0 0,0 7,0 

 14000000 Акцизний податок 434,6 449,8 103,5 15,2 580,3 -130,5 
18010100-
18010400 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки 5 827,6 5 827,6 100,0 0,0 5 667,2 160,4 
 18010500-
18010900 Плата за землю 

1 806,0 1 828,3 101,2 22,3 1 360,3 468,0 
18050000 Єдиний податок 1 829,6 1 849,7 101,1 20,1 1 633,2 216,5 



21010000 
Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних 
підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного 
місцевого бюджету 

4,2 4,2 100,1 0,0 0,6 3,6 
21081100 Адміністративні штрафи та інші санкції 0,1 0,1 100,0 0,0 1,0 -0,9 
 22010000 Плата за надання адміністративних послуг 352,5 368,1 104,4 15,6 429,7 -61,6 
22090000 Державне мито 0,04 0,04 103,7 0,00 0,09 -0,05 
24000000 Інші неподаткові надходження 189,9 189,9 100,0 0,0 0,0 189,9 
  Всього загальний фонд (без трансфертів) 26 298,1 26 649,9 101,3 351,8 22 875,3 3 774,6 

19010000 Надходження від викидів забруднюючих речовин в 
атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення 

89,1 89,1 

 
100,0 

0,0 152,7 -63,6 

24170000 Надходження коштів пайової участі у розвитку 
інфраструктури населеного пункту 

0,0 138,2 0,0 138,2 

 
 

87,5 50,7 
 25000000 Власні надходження бюджетних установ   1 322,9 898,2 67,9 -424,7 1 485,3 -587,1 

50110000 
Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної 
Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та 
місцевими органами виконавчої влади 

0,0 16,1 0,0 16,1 

 
 
 

5,6 10,5 
  Спеціальний фонд без трансфертів 1 322,9 1 141,6 86,3 -181,3 1 731,2 -589,6 
  Разом доходи 27 621,0 27 791,5 100,6 170,5 24 606,5 3 185,0 

У порівнянні з аналогічним періодом минулого року дохідна частина сільського бюджету по власних і закріплених доходах загального 
фонду збільшилася на 3 774,6 тис. грн., зокрема: 
- за рахунок податку та збору фізичних осіб – 2 988,1 тис. грн.; - єдиного податку – 216,5 тис. грн.; - податку на нерухоме майно  - 160,4 тис. 
грн.; - плата за землю – 468,1 тис. грн.; - рентна плата – 7,0 тис. грн.; - частина чистого прибутку – 3,6 тис. грн. 
Збільшення надходжень податку на доходи фізичних осіб зумовлено поетапним підвищенням заробітної плати працівників; збільшення 
єдиного податку відбулося за рахунок збільшення розміру мінімальної заробітної плати; збільшення податку на нерухомість пов’язано із 
залученням більшої кількості платників; збільшення надходжень по платі за землю  за рахунок збільшення платників та підвищення ставок; 
збільшення рентної плати за використання інших природних ресурсів у зв’язку із змінами в Податковому кодексі до місцевого бюджету 
зараховується 5% рентної плати;  збільшення надходження частини чистого прибутку – за рахунок збільшення прибутку комунальних 
підприємств. 
По  6 показникам відбулося зменшення надходжень ,а саме: 
- Адміністративні штрафи на 0,9 тис. грн. у зв’язку зі зменшенням кількості правопорушень, а також передачею постанов на виконавчу 
службу; 
- Акцизний податок на 130,5 тис. грн., за рахунок зменшення надходжень від автомобільної заправки, а також за рахунок закриття одного 
закладу громадського харчування; 
- Плата за надання адміністративних послуг на 61,6 тис. грн. за рахунок зменшення звернень громадян; 
- Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного місцевого 
бюджету на 0,9тис. грн.. у зв’язку зі зменшенням ставки податку; 
- Державне мито на суму 0,05 тис. грн. у зв’язку зі зменшенням звернень громадян;  
- Надходження від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення на 63,6 тис. грн.  
В структурі  доходів загального  фонду  сільського бюджету    найбільшу питому вагу займає  податок на доходи фізичних осіб 60,5%. 
           За   2019 рік  фактичні надходження по податку на доходи фізичних осіб  виконані на 101,8%, при плані  15 844,5 тис. грн. фактично 
надійшло 16 123,0 тис. грн., сільським бюджетом  додатково отримано  278,5 тис. грн. 
Основними платниками податку та збору на доходи фізичних осіб є: 
- ПП «Тін-Сервіс», від якого у 2019 році до бюджету сільської ради 1 680,0 тис. грн. податку на доходи фізичних осіб, що становить 
10,4% від загальної суми надходжень податку; 
- ПСП «Агрофірма Роднічок», від якого у 2019 році до бюджету сільської ради 2 245,5 тис. грн. податку на доходи фізичних осіб, що 
становить 13,9% від загальної суми надходжень податку; 
- Філія «Чорнобаївське» Агрохолдинг «Авангард» від якого у 2019 році до бюджету сільської ради надійшло 7 292,5 тис. грн. податку на 
доходи фізичних осіб, що становить 45,2% від загальної суми надходжень податку; 
          Фактичні надходження акцизного податку за   2019 рік складають 449,8 тис. грн. при плані 434,6 тис. грн., перевиконання складає 
103,5%. Основними платниками податку  є: 
- ПП Штейнер – 35,2 тис. грн. 
- ПП Кардашевський – 19,0 тис. грн. 
 План по місцевим податкам в цілому виконаний на 100,45%, при плані  9 463,2 тис. грн. фактично надійшло 9 505,6 тис. грн. 
 Питому  вагу в структурі надходжень загального фонду  - 21,9% займає податок на нерухоме майно,  відмінне від земельної ділянки та 
плата за землю – 6,9% .  При плані 5 827,6 тис. грн. податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, фактично надійшло 5 827,6 
тис. грн., що складає 100% запланованих показників. Основними платниками податку  є: 
- Філія «Чорнобаївське» ПАТ «Аграрний Холдинг Авангард» - 654,16 тис. грн. (11,22%) від загальної суми надходжень податку; 
- ТОВ «Агромаш-Захід» - 691,39 тис. грн. (11,86%)від загальної суми надходжень податку; 
- ТОВ «ЛогістікАгротрейд» - 476,3 тис. грн. (8,17%) від загальної суми надходжень податку; 
- ТОВ «СТК- Інвестментс» - 968,36 тис. грн. (16,62%) від загальної суми надходжень податку; 
- ТОВ «Торговий Дім «Трансмагістраль» - 617,5 тис. грн. (10,6%) від загальної суми надходжень податку; 
- ТОВ «Форвардтранс Плюс» - 603,9 тис. грн. (10,36%) від загальної суми надходжень податку; 
- ТОВ «ІмперовоФудз» - 1 218,7 тис. грн. (20,9%) від загальної суми надходжень податку; 
- ТОВ «Дженерал Констракшин» - 453,4 тис. грн. (7,8%) від загальної суми надходжень податку; 
Надходження по сплаті за землю  при плані 1806,0 тис. грн. фактично виконано 1828,3 тис. грн., що складає 101,2%. Основними 
платниками податку  є: 
- ПП «Тін-Сервіс» - 65,9 тис. грн.; ФГ «Чорнобаївське «Агрохолдінг Авангард» - 99,1 тис. грн.; ТОВ «НКЗ» - 56,2 тис. грн.; ФГ «Сапфір- 
Агро» -  75,0 тис. грн.; ТОВ «Ельдорадо» - 62,2 тис.грн.; Шевченко Н.І. – 42,8 тис. грн.; Сорокунська С.Л. – 150,6 тис. грн.; Мюждедж Ю.В. 
– 71,4 тис. грн.; Богуненко Д.О. – 106,2 тис. грн.; Попович Г.М. – 67,0 тис. грн.  
 Єдиний податок має питому вагу 6,94%. За  2019 рік фактичні  надходження (1 849,7 тис. грн.) склали  101,1% до плану ( 1 829,6 



тис. грн.). Основними платниками по єдиному податку є: 
- ПСП «Агрофірма «Роднічок» - 165,1 тис. грн.; ТОВ «АТФ «Агроділо» - 56,6 тис. грн.; ФГ «Сапфір-Агро» -  447,5 тис. грн.; ФОП 
Гутовський М.Ю. –  63,7 тис. грн.; ФОП Хрячков С.І. –  208,3 тис. грн.; ФОП Шнирук О.П. –  45,7 тис. грн.; ФОП Шевченко Н.І. – 46,2 тис. 
грн.; ФОП Панасенко М.М. – 25,8 тис. грн.; ФОП Панасенко М.П. – 27,6 тис. грн.; ФОП Гричун В.М. – 25,6 тис. грн. 
Видатки загального фонду сільського бюджету освоєно у сумі 35 976,5 тис. грн., при уточненому плані на відповідний період у сумі 
39 897,0 тис.грн., або 90 відсотків. У порівнянні з 2018 роком видатки збільшились на 6 867,2 тис. грн. Це зумовлено поступовим 
зростанням мінімальної заробітної плати, зростанням цін на товари і послуги, залученням двох сімейних і оренди їм житла, виділенням 
коштів на партиціпаторний бюджет, збільшенням витрат на соціальний захист населення та збільшенням видатків на освітлення вулиць. 
Фінансування проводилося виходячи з планових призначень на 2019 рік та потреби бюджетних установ у відповідних видатках. У 
першочерговому порядку забезпечено видатки на захищені статті (заробітна плата з нарахуваннями, оплата енергоносіїв, медикаменти, 
харчування, тощо). 

Видатки загального фонду сільського бюджету за функціональною класифікацією (грн.) 
КПКВК
МБ 

Видатки за функціональною класифікацією Затверджено 
сільською радою 
на 2019 рік з 
урахуванням змін  

Виконано 
за 2019 
рік 

Відсоток 
виконання до  
затверджених 
планів на 2019 рік

 1 3 4 5 
0110150 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне 

забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради 
(у разі її створення), міської, селищної, сільської рад 

8 060,82 7 958,89 98,74

0110180 Інша діяльність у сфері державного управління 315,05 313,53 99,52
0111010 Надання дошкільної освіти 3 875,35 3 841,80 99,13
0111020 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними 

закладами ( в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), 
спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами 

19 275,18 17 320,40 89,86

0112111 Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної 
медичної (медико-санітарної) допомоги 

955,68 929,15 97,22

0112142 Програми і централізовані заходи боротьби з туберкульозом 6,32 6,32 99,98
0112144 Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет 96,81 25,06 25,89
0112146 Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих 

захворювань 
7,90 7,90 100,00

0112152 Інші програми та заходи у сфері охорони здоров`я 626,18 124,61 19,9
0113033 Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом 

окремим категоріям громадян 
435,10 430,34 98,91

0113050 Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок 
Чорнобильської катастрофи 

6,09 0,00 0,00

0113133 Інші заходи та заклади молодіжної політики 2,90 2,70 93,03
0113140 Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що 

здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали 
внаслідок Чорнобильської катастрофи) 

36,91 36,91 100,00

0113242 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення 320,29 311,19 97,16
0114030 Забезпечення діяльності бібліотек 179,29 156,85 87,49
0114060 Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів 

дозвілля та інших клубних закладів 
450,90 446,90 99,11

0114082 Інші заходи в галузі культури і мистецтва 10,00 9,21 92,14
0115041 Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд 6,00 0,00 0,00
0115061 Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров`я населення 

`Спорт для всіх` та проведення фізкультурно-масових заходів серед 
населення регіону 

159,95 148,80 93,03

0116013 Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства 1 017,95 1 010,44 99,26
0116030 Організація благоустрою населених пунктів 569,89 547,81 96,12
0117130 Здійснення заходів із землеустрою 25,00 24,98 99,95
0117140 Інші заходи у сфері сільського господарства 1,30 1,12 86,09
0117680 Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування 4,77 4,77 100,00
0118220 Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення 20,00 19,88 99,40
0118420 Інші заходи у сфері засобів масової інформації   
0119410 Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері 

охорони здоров`я за рахунок коштів медичної субвенції 
2 000,00 1 600,50 80,02

0119730 Субвенція з місцевого бюджету на фінансове забезпечення будівництва, 
реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального 
користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у 
населених пунктах 

150,00 150,00 100,00

0119770 Інші субвенції з місцевого бюджету 296,42 296,42 100,00
0119800 Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм 

соціально-економічного розвитку регіонів 
75,00 60,00 80,00

 РАЗОМ  ВИДАТКІВ 39 897,03 35 976,50 90,17
Видатки спеціального фонду сільського бюджету освоєно у сумі 12 370,7 тис. грн., при уточненому плані на відповідний період у сумі 12 688,4 
тис. грн., або 97,5 відсотків. У порівнянні з 2018 роком видатки збільшились на 1 283 тис. грн. 
Напрямки використання коштів: 
1. Апарат управління - придбання комп’ютерної техніки та обладнання (90,97 тис. грн.); 
2. Інша діяльність у сфері державного управління – провели капітальний ремонт приміщення будівлі надання адміністративних послуг в 
с.Музиківка (989,43 тис. грн.); придбали проектор, гойдалки садові, альтанку дерев’яну, трибуну для реалізації проектів по «Бюджету участі» (88,74 
тис. грн.); 
3. Надання дошкільної освіти – придбання  обладнання і предметів довгострокового користування (33,55 тис. грн.), батьківська плата за 
харчування ( 297,11 тис. грн.), придбання предметів і матеріалів, обладнання та інвентарю (10,05 тис. грн.); 
4. Надання загальної середньої освіти – придбання обладнання та предметів довгострокового користування (1 302,76 тис. грн.), придбання 
предметів і матеріалів, обладнання та інвентарю та оплата послуг (161,71 тис. грн.), батьківська плата за харчування ( 195,82 тис. грн.); 
5. Первинна медична допомога населенню – капітальні трансферти КНП «Музиківська амбулаторія ЗПСМ» для придбання обладнання на суму 



102,82 тис. грн. (експрес-аналізатор глікованого гемоглобіну, апарат МИТ-11 фізіотерапевтичний, комп’ютери); 
6. Інші програми та заходи у сфері охорони здоров`я – придбання медичного обладнання для КНП «Музиківська амбулаторія ЗПСМ» (160,2 тис. 
грн.), капітальний ремонт (159,02 тис. грн.); 
7. Забезпечення діяльності бібліотек – капітальний ремонт будівлі бібліотеки в с. Загорянівка (1 309,97 тис. грн. ), придбання предметів, матеріалів 
та обладнання (23,84 тис. грн.); 
8. Забезпечення діяльності палаців i будинків культури – капітальний ремонт будинку культури в с. Східне ( 276,43 тис. грн.), придбання 
обладнання і предметів довгострокового користування (29,04 тис. грн.), придбання предметів та матеріалів, інвентарю та обладнання (11,94 тис. 
грн.); 
9. Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства – капітальний ремонт водопроводу в с. Східне (474,25 тис. грн. ), 
придбання генератора (24,0 тис. грн. ), придбання глибинного насосу (20,10 тис. грн.), інженерно-геодезичні роботи (34,90 тис. грн. ), розробка 
проектної документації по ремонту водопроводу в с. Музиківка (114,47 тис. грн.); 
10. Організація благоустрою населених пунктів – придбання саджанців павлонії (5,5 тис. грн. ), виготовлення та встановлення автобусної зупинки 
(27,0 тис. грн. ); 
11. Будівництво освітніх установ та закладів – будівництво комплексного спортивного майданчика зі штучним покриттям в с. Східне (29,84 тис. 
грн.), виготовлення кошторисної документації по реконструкції дитячого садка в с. Східне (240,00 тис. грн.), експертиза проектно-кошторисної 
документації проекту «Будівництво модульної будівлі із легких металів гаражу в ЗОШ с. Східне» (4,86 тис. грн.);  
12. Будівництво інших об`єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності – реконструкція вуличного освітлення в 
с.Музиківка та в с. Східне (598,60 тис грн.); 
13. Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку – реконструкція 
дитячого садка ( з доведенням до 180 місць) в с. Музиківка, вул.40 років Перемоги, 35-А (1 297,69 тис. грн.), будівництво комплексного 
спортивного майданчика з штучним покриттям в с. Музиківка вул. 40 років Перемоги, 12 ( 3,24 тис. грн.); 
14. Виконання інвестиційних проектів в рамках формування інфраструктури об`єднаних територіальних громад - реконструкція дитячого садка ( з 
доведенням до 180 місць) в с. Музиківка, вул.40 років Перемоги, 35-А (1 622,6 тис. грн.); 
15. Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету – капітальний ремонт біло 
щебеневим покриттям вулиць Теплична, Кар’єрна, Херсонська, Стадіонна в с. Музиківка та вулиць Східна і Молодіжна в с. Східне (2 630,05 тис. 
грн.); 

Видатки спеціального фонду сільського бюджету за функціональною класифікацією(тис. грн.) 
КТПКВК
МБ 

Видатки за функціональною класифікацією Затверджено 
сільською 
радою на 
2019рік  з 
урахуванням 
змін  

Виконано за 
2019 рік 

Відсоток 
виконання до  
затверджених 
планів на 2019 рік 

 1 3 4 5 
0110150 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне 

забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради 
(у разі її створення), міської, селищної, сільської рад 

92,34 90,97 98,52

0110180 Інша діяльність у сфері державного управління 1 083,27 1 078,17 99,53
0111010 Надання дошкільної освіти 499,15 340,71 68,26
0111020 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними 

закладами ( в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), 
спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами 

1872,11 1 660,30 88,69

0112111 Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної 
медичної (медико-санітарної) допомоги 

102,82 102,82 100,00

0112152 Інші програми та заходи у сфері охорони здоров`я 170,22 319,40 187,64
0114030 Забезпечення діяльності бібліотек 1 357,53 1 333,81 98,25
0114060 Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів 

дозвілля та інших клубних закладів 
287,80 317,41 110,29

0116013 Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства 667,73 667,72 99,99
0116030 Організація благоустрою населених пунктів 32,50 32,50 100,00
0117321 Будівництво освітніх установ та закладів 274,70 274,70 100,00
0117330 Будівництво інших об`єктів соціальної та виробничої інфраструктури 

комунальної власності 
598,80 598,60 99,97

0117361 Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок 
коштів державного фонду регіонального розвитку 

1 307,74 1 300,93 99,48

0117362 Виконання інвестиційних проектів в рамках формування інфраструктури 
об`єднаних територіальних громад 

1 622,60 1 622,60 100,00

0117461 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за 
рахунок коштів місцевого бюджету 

2 630,05 2 630,05 100,00

0118330 Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів 89,056 0,00 0,00
 РАЗОМ  ВИДАТКІВ 12 688,40 12 370,70 97,50

За звітний період із сільського бюджету надано іншої субвенції по загальному фонду у сумі 2 372,1 тис. грн., в т.ч.: 
- 45,6 тис. грн. на підтримку Трудового архіву у Білозерському районі; 
- 40,0 тис. грн. на придбання паливно-мастильних матеріалів для пожежно-рятувальних автомобілів підрозділу 20 державної пожежно-
рятувальної частини; 
- 20,0 тис. грн. на підтримку діяльності Управління Державної казначейської служби України у Білозерському районі; 
- 100,0 тис. грн. на проведення видатків на утримання Музиківського пункту постійного базування Білозерської станції Е(Ш)МД та ремонт 
санітарного автомобіля. 
- 128,0 тис. грн. - на проведення видатків на утримання Музиківського пункту постійного базування Білозерської станції Е(Ш)МД (придбання 
двигуна та автозапчастин для санітарного автомобіля УАЗ); 
- 75,2 тис. грн. на утримання патронажної медичної сестри Херсонській обласній організації Товариства Червоного Хреста України; 
- 1 600,5 тис. грн. – медична допомога вторинного рівня жителям Музиківської ОТГ медичними комунальними закладами міста Херсона; 
- 150,0 тис. грн. – співфінансування ремонту вулиці Стадіонна в с. Музиківка; 
- 22,8 тис. грн. – співфінансування заходів обласної програми «Розвиток людського капіталу Херсонської області»; 
- 190,0 тис. грн. – медична субвенція на оновлення матеріально-технічної бази медичним комунальним некомерційним закладам міста Херсона 
(придбання медичного обладнання для надання невідкладної медичної допомоги вагітним жінкам та породіллям в акушерському відділенні, дітям у 
відділенні новонароджених в Херсонській міській клінічній лікарні імені Афанасія і Ольги Тропіних). 
    На виконання програми індивідуального житлового будівництва на селі та поліпшення житлових умов сільського населення «Власний дім» 
надано пільгового кредиту у сумі 150,0 тис. грн. 
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