
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до звіту про виконання Дмитрівського сільського бюджету

за 9 місяців 2020 року
 

Дмитрівський сільський бюджет за 9 місяців 2020 року по доходах 

виконаний в обсязі 45 648,3 тис.грн., що становить 106,68%, в тому числі до 

загального фонду надійшло 43 041,3 тис.грн. або 106,16% запланованого 

обсягу, до спеціального фонду – 2 607,00 тис.грн. або 116,11% запланованого 

обсягу. В порівнянні з відповідним періодом 2019 року надходження 

збільшились на  7,4 тис.грн. або на 19,33%. 

Надходження міжбюджетних трансфертів склало 15 244,9 тис.грн. при 

плані 15 244,9 тис.грн., що становить 100,0%. В тому числі, з державного 

бюджету отримано стовідсотково до плану освітню субвенцію – 12 276,1 

тис.грн., медичної субвенції – 1 039,0 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 надійшло 500,4 тис.грн. або 100,0% до плану. 
Субвенцій з місцевого бюджету отримано в сумі 422,3 тис.грн. або 100,0%. 

         

      Виконано планові показники за звітний період по всіх основних видах 

надходжень.
      Податку та збору на доходи фізичних осіб отримано 9 518,4 тис.грн., план 

виконано на 106,75%, в тому числі по податку із доходів платника у вигляді 
заробітної плати виконано на 105,57%, податку із доходів платника інших 

ніж заробітна плата на 105,4%, податок на доходи фізичних осіб, що 

сплачується фізичними особами за результатами річного декларування 

виконано на 128,51%.

План по єдиному податку виконано на 109,38%, надійшло 4 357,3 

тис.грн., в тому числі єдиного податку з юридичних осіб отримано 208,2 

тис.грн. або 115,37%, єдиного податку з фізичних осіб отримано 1 003,5 

тис.грн. або 96,02%, єдиного податку з сільськогосподарських 

товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва 

за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків, 
– 3 145,6 тис.грн., що складає 114,05% до плану. В порівнянні  до  минулого 

року надходження єдиного податку  до сільського  бюджету зросли  на 

1 316,6 тис.грн. або 43,29%.

        План по податку на майно виконано на 109,89%, надходження склали  

11 095,1 тис.грн., в тому числі плати за землю отримано 2 077,2 тис.грн., або 

141,23% до плану та більше ніж за відповідний період 2019 року на 403,6 

тис.грн. Має місце недовиконання плану за надходженням податку на 

нерухоме майно, відмінне від  земельної ділянки, а саме надійшло 529,6 

тис.грн. або 69,7% та менше за надходження у відповідному періоді  
минулого року на 352,5 тис.грн.  
         Надходження рентної плати за спеціальне використання лісових 

ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в 

частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування) 



становить   1 390,6 тис.грн. або 126,41% від плану, що більше, ніж за 

відповідний період 2019 року на 317,9 тис.грн. 

       Акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної 
торгівлі підакцизних товарів надійшло в обсязі 361,6 тис.грн. або 132,47% до 

плану та на 126,7 тис.грн. більше, ніж за відповідний період 2019 року. 
Протягом звітного періоду до  сільського бюджету  надійшли  кошти  від  

акцизного податку з вироблених в Україні та з ввезених на митну територію 

України підакцизних  товарів (пального)  в сумі 945,0 тис.грн. 
          Плати за надання адміністративних послуг надійшло  в сумі 51,0 

тис.грн., що склало 138,36% та більше в порівнянні з минулим роком на 10,6 

тис.грн. або 26,08%. 

         До спеціального фонду сільського бюджету за 9 місяців 2020 року 

надійшло 2 607,0 тис.грн., що складає  116,11% до плану, в тому числі 
доходів без врахування міжбюджетних трансфертів – 2 607,0 тис.грн. З них 

екологічного податку – 23,3 тис.грн., або 85,38% до плану; власних 

надходжень бюджетних установ – 2 536,4 тис.грн. або 116,76%, з них 

благодійних внесків, грантів та дарунків – 2 345,9 тис. грн. 

Видатки загального фонду Дмитрівського сільського бюджету при 

уточненому плані на 9 місяців 2020 року  – 45 096,2  тис.грн. склали 35 595,2 

тис.грн. або 78,93 % до плану. 
Видатки загального фонду сільського бюджету виконані по освіті в 

сумі 17 842,8 тис.грн. або на 74,5% до плану. Видатки по соціальному 

захисту та соціальному забезпеченню  – 225,0 тис.грн. або на 73,77% до 

плану 305,0 тис.грн., а саме надано одноразову матеріальну допомогу: 

1
Одноразова матеріальна допомога 

малозабезпеченим громадянам: в т.ч. 
для вирішення соціально-побутових питань 240 300,00 72 000,00

на лікування 106 500,00 53 000,00

2

Надання одноразової матеріальної допомоги 

громадянами, які хворіють онкологічними 

захворюваннями
4 10 000,00 40 000,00

3

Одноразова матеріальна допомога для 

проведення лікування після операції з 
трансплантації донорської нирки

1 20 000,00 20 000,00

4
Одноразова матеріальна допомога сім'ї 
загиблого учасника АТО 1 10 000,00 10 000,00

5
Одноразова матеріальна допомога дітям-
інвалідам 3 10 000,00 30 000,00

Видатки сільського бюджету за 9 місяців 2020 року по органам 

місцевого самоврядування становлять 6 463,5 тис.грн. або 83,8% до плану; 
забезпечення діяльності бібліотек – 204,6 тис.грн. або 42,37% до плану на 

звітний період; забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, 
центрів дозвілля та інших клубних закладів 781,3 тис.грн. або 67,63% до 



плану на звітний період; організація благоустрою населених пунктів – 1 421,7 

тис.грн. або 72,56% до плану; здійснення заходів із землеустрою – 172,9 

тис.грн. або 43,22% до плану на вказаний період; утримання та розвиток 

автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів 

місцевого бюджету – 2 261,1 тис.грн. або 86,94% до плану; інші заходи у 

сфері засобів масової інформації – 73,5 тис.грн. або 74,61% до плану; 
субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері 
освіти за рахунок коштів освітньої субвенції – 1 106,0 тис.грн. або 100,0% до 

плану; субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у 

сфері охорони здоров’я за рахунок коштів медичної субвенції – 1 039,0 

тис.грн. або 100,0% до річного плану; інші субвенції з місцевого бюджету – 

3 303,8 тис.грн. або 94,55% до плану; субвенція з місцевого бюджету на 

фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту  і утримання 

автомобільних доріг загального користування - 400,0 тис.грн. або 100% до 

плану; субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання 

програми цивільного захисту населення Дмитрівської сільської ради  на 2020 

рік та програми «Безпечне село» на 2020 рік – 300,0 тис.грн. або 100% до 

плану. 

На заробітну плату та нарахування на неї  спрямовано 21 994,9 тис.грн. 
або 65,7% від загальної суми видатків без врахування міжбюджетних  

трансфертів. Заборгованість по виплаті заробітної плати з нарахуванням  

станом на 01.10.2020 року відсутня.
   За 9 місяців 2020 року субвенція з місцевого бюджету на здійснення 

переданих видатків у сфері охорони здоров’я за рахунок медичної субвенції 
становить 1 039,0 тис.грн. або 100,0% до плану та передано до міського 

бюджету м.Знам’янка.
Також надано «Іншу субвенцію з місцевого бюджету» в сумі 3 303,8 

тис.грн. при уточненому плані на 9 місяців 2020 року 3 494,2 тис.грн.:
       районному бюджету на: 3 038,0

-   функціонування районного центру соціальних служб у галузі сім’ї, жінок, 
молоді та дітей – 189,5 тис.грн.;
-програми у галузі соціального захисту населення – 211,3 тис.грн.;
- функціонування та навчально-тренувальної роботи дитячо-юнацької 
спортивної школи на проведення зборів та змагань – 193,6 тис.грн.;
- функціонування територіального центру соціального обслуговування 

громадян    1 975,0  тис.грн.;
-     функціонування первинної медико-санітарної допомоги – 346,9 тис.грн.;
-     на забезпечення заходів з цивільного захисту – 21,1 тис.грн.; 
-     функціонування установ освіти та програм у галузі освіти – 70,0 тис.грн.;
-     фінансування районної програми «Турбота» 10,0 тис.грн.;
-     фінансування районної програми «Оборона» - 5,0 тис.грн.;
-     фінансування районного бюджету для Знам’янського УДКСУ - 15,6 

тис.грн.
                 міському бюджету на :

-функціонування КЗ Знам’янська міська лікарня ім.А.В.Лисенка – 265,8 

тис.грн.



Видаткова частина спеціального фонду Дмитрівського сільського 

бюджету за 9 місяців 2020 року при уточненому плані на рік 13 577,6 

тис.грн., виконана у сумі 9 612,4 тис.грн., або на 70,8 % до плану.
Видатки спеціального фонду сільського бюджету виконані по освіті в 

сумі 1 504,6 тис. грн., по органу місцевого самоврядування — 369,3 тис.грн., 
по організації благоустрою населених пунктів – 2 277,6 тис. грн., по 

будівництву інших об'єктів комунальної власності – 5 412,9 тис.грн., по 

проведенню експертної оцінки земельної ділянки чи права на неї – 4,8 

тис.грн., інші субвенції з місцевого бюджету – 18,0 тис.грн. на 

функціонування первинної медико-санітарної допомоги.

Начальник відділу планування, 
бухгалтерського обліку та звітності,
головний бухгалтер                                                                        А.Заєць                                                              


