
Звіт про виконання  
бюджету Дмитрівської сільської об’єднаної територіальної громади  

за 2020 рік 
 
Дмитрівський сільський бюджет за 2020 рік по доходах виконаний в сумі 

64 061,6 тисяч гривень що становить 104,82%, в тому числі по загальному фонду 
– в сумі 61 220,4 тисяч гривень або 105,03% від запланованого обсягу, до 
спеціального фонду – в сумі 2 841,2 гривень або 100,52% від запланованого 
обсягу. В порівнянні з відповідним періодом 2019 року надходження збільшились 
на 8 213,4 тисячі гривень або на 14,7%. 

Виконано планові показники за звітний період по всіх видах надходжень. 
Податку та збору на доходи фізичних осіб отримано 13 563,0 тисяч 

гривень, план виконано на 109,63%, що більше на 2 327,9 тисяч гривень, ніж у 
відповідному періоді 2019 року. В тому числі: податку на доходи фізичних осіб, 
що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді 
заробітної плати виконано на 112,74%; податку на доходи фізичних осіб, що 
сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж 
заробітна плата на 103,14%, податок на доходи фізичних осіб, що сплачується 
фізичними особами за результатами річного декларування виконано на 102,20%. 

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 2 631,8 тисяч гривень або 104,03% від плану, що більше, ніж за 
відповідний період 2019 року на 127,2 тисячі гривень. 

Внутрішніх податків на товари та послуги (акцизний податок) надійшло 
в обсязі 2 099,3 тисяч гривень або 107,08% до плану та на 1 665,5 тисяч гривень 
більше, ніж за відповідний період 2019 року. В тому числі кошти від акцизного 
податку з вироблених в Україні та з ввезених на митну територію України 
підакцизних товарів (пального) в сумі 1 614,4 тисячі гривень. 

План по податку на майно виконано на 108,62%, надходження склали 
14 178,2 тисячі гривень, в тому числі плати за землю отримано 13 349,1 тисяч 
гривень, або 107,79% до плану та більше ніж за відповідний період 2019 року на 
2 065,4 тисяч гривень. Надходження податку на нерухоме майно, відмінне від 
земельної ділянки склало 804,1 тисяч гривень або 124,74%. 

План по єдиному податку виконано на 104,89%, фактично надійшло 7 527,2 

тисячі гривень, в тому числі єдиного податку з юридичних осіб отримано 116,06 

тисяч гривень або 116,06% від плану, єдиного податку з фізичних осіб отримано 
1 747,3 тисячі гривень або 101,79%, єдиного податку з сільськогосподарських 
товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за 
попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків – 

5 536,3 тисячі гривень, що складає 105,45% до плану. В порівнянні до минулого 
року надходження єдиного податку зросли на 2 086,7 тисяч гривень. 

Плати за надання адміністративних послуг надійшло в сумі 67,7 тисяч 
гривень, що склало 118,77% та більше в порівнянні з минулим роком на 18,3 

тисячі гривень або 36,95%. 

Надходження міжбюджетних трансфертів склало 21 032,1 тисяч гривень, 
що становить 100,0% від плану. В тому числі, з державного бюджету отримано 
освітню субвенцію – 16 276,8 тисяч гривень, медичної субвенції – 1 039,0 тисяч 
гривень. 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 667,7 тисяч 
гривень. Субвенцій з місцевого бюджету отримано в сумі 1 706,0 тисяч гривень. 

До спеціального фонду сільського бюджету за 2020 рік надійшло 2 841,2 

тисячі гривень, що складає 100,52% до плану. З них екологічного податку – 30,6 

тисяч гривень, або 83,36% до плану; власних надходжень бюджетних установ – 

2 763,1 тисячі гривень або 100,70%, з них благодійних внесків, грантів та дарунків 
– 2 491,8 тисяч гривень. 

 

Видатки загального фонду Дмитрівського сільського бюджету при 
уточненому плані за 2020 рік – 48 461,9 тисяч гривень або 87,71% до плану 

55 249,2 тисячі гривень. 
Видатки загального фонду сільського бюджету виконані по освіті виконані 

в сумі 25 211,0 тисяч гривень або на 84,21% до плану. Видатки по соціальному 
захисту та соціальному забезпеченню склали 377,0 тисяч гривень або 83,78% до 
плану 450,0 тисяч гривень, а саме надано одноразову матеріальну допомогу: 

 

Одноразова матеріальна допомога 
малозабезпеченим громадянам: в т.ч.   227 000,00 

дітям малозабезпечених сімей, учасників АТО, 
дітям-інвалідам, позбавленим батьківського 
піклування 

86 200,00 17 200,00 

для вирішення соціально-побутових питань 386 300,00 115 800,00 

на лікування 188 500,00 94 000,00 

Надання одноразової матеріальної допомоги 
громадянами, які хворіють онкологічними 
захворюваннями 

4 10 000,00 40 000,00 

Одноразова матеріальна допомога для проведення 
лікування після операції з трансплантації 
донорської нирки 

1 20 000,00 20 000,00 

Одноразова матеріальна допомога сім'ї загиблого 
учасника АТО 

1 10 000,00 10 000,00 

Одноразова матеріальна допомога дітям- 

інвалідам 
3 10 000,00 30 000,00 

Надання одноразової матеріальної допомоги 
громадянам, яким потрібно здійснити 
реабілітацію та лікування захворювання на 
хронічний гломерулонефрит 

1 50 000,00 50 000,00  

 

Видатки сільського бюджету за 2020 рік по органам місцевого 
самоврядування становлять 9 075,4 тисяч гривень або 92,86% до плану; 
забезпечення діяльності бібліотек – 302,7 тисяч гривень або 49,62% до плану на 
звітний період; забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, 
центрів дозвілля та інших клубних закладів 1 082,7 тисяч гривень або 81,06% до 

плану на звітний період; організація благоустрою населених пунктів – 1 808,6 

тисяч гривень або 89,46% до плану; здійснення заходів із землеустрою – 174,9 

тисяч гривень або 43,72% до плану на вказаний період; утримання та розвиток 
автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого 



бюджету – 2 510,2 тисячі гривень або 96,54% до плану; інші заходи у сфері 
засобів масової інформації – 94,5 тисяч гривень або 77,14% до плану; субвенція 
з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за 
рахунок коштів освітньої субвенції – 1 102,6 тисяч гривень або 99,70% до плану; 
субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері 
охорони здоров’я за рахунок коштів медичної субвенції – 1 039,0 тисяч гривень 

або 100,0% до річного плану; інші субвенції з місцевого бюджету – 4 309,0 тисяч 
гривень або 96,39% до плану; субвенція з місцевого бюджету на фінансове 
забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання 
автомобільних доріг загального користування – 399,9 тисяч гривень або 
99,97% 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 тисяч гривень або 
100% до плану. 

На заробітну плату та нарахування на неї спрямовано 34 308,8 тисяч гривень 

або 83,0% від загальної суми видатків без врахування міжбюджетних трансфертів. 
Заборгованість по виплаті заробітної плати з нарахуванням станом на 01.01.2021 

року відсутня. 
За 2020 рік субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих 

видатків у сфері охорони здоров’я за рахунок медичної субвенції становить 
1 039,0 тисяч гривень або 100,0% до плану та передано до міського бюджету міста 
Знам’янка. 

Також надано «Іншу субвенцію з місцевого бюджету» в сумі 4 309,0 тисячі 
гривень при уточненому плані на 2020 рік 4 470,2 тисячі гривень: 

районному бюджету Знам’янського району у сумі 4 020,4 тисячі гривень 
на: 

− функціонування районного центру соціальних служб у галузі сім’ї, 
жінок, молоді та дітей – 243,4 тисячі гривень; 

− -програми у галузі соціального захисту населення – 207,8 тисяч гривень; 

− -функціонування та навчально-тренувальної роботи дитячо-юнацької 
спортивної школи на проведення зборів та змагань – 254,2 тисяч гривень; 

− -функціонування територіального центру соціального обслуговування 
громадян 2 768,0 тисяч гривень; 

− функціонування первинної медико-санітарної допомоги – 387,0 тисяч 
гривень; 

− 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» – 48,3 тисячі гривень; 

− фінансування районної програми «Оборона» – 5,0 тис.грн.; 
− фінансування районного бюджету для Знам’янського УДКСУ - 15,6 тисяч 

гривень. 

міському бюджету міста Знам’янка у сумі 311,8 тисяч гривень на: 

− функціонування КЗ Знам’янська міська лікарня імені А.В.Лисенка – 

311,8 тисяч гривень. 

 

Видаткова частина спеціального фонду сільського бюджету за 2020 рік 
виконана у сумі 13 354,2 тисячі гривень або на 99,50% до плану 13 421,5 тисяч 
гривень. 



 

Видатки спеціального фонду сільського бюджету виконані по освіті в сумі 
2 573,1 тисяч гривень, по органу місцевого самоврядування — 512,3 тисячі 
гривень, по організації благоустрою населених пунктів – 2 526,1 тисяч гривень, по 
будівництву інших об'єктів комунальної власності – 5 463,2 тисячі гривень, по 
проведенню експертної оцінки земельної ділянки чи права на неї – 4,8 тисяч 
гривень, інші субвенції з місцевого бюджету – 18,0 тисяч гривень на 
функціонування первинної медико-санітарної допомоги. 
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