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Пояснювальна записка до звіту 

« Про виконання бюджету об’єднаної територіальної громади Заводської 
селищної ради за 1 півріччя 2019 року » 

 
Загальна характеристика виконання бюджету 

       Бюджет Заводської селищної ради на 2019 рік розроблено відповідно до 
Конституції України, Бюджетного та Податкового кодексів України, Закону 
України  « Про місцеве самоврядування »,Закону України « Про Державний 
бюджет України на 2019 рік ». 
 
      Бюджет селища на 2019 рік затверджений по доходах   в сумі      
22 610 561,59 грн., по видатках в сумі 24 608 861,59  грн. Обсяг доходів 
загального фонду бюджету визначено в сумі 20 712 182 грн., спеціального 
фонду бюджету         1 898 379,59 грн. Обсяг видатків загального фонду  
визначений в сумі 21 623 585 грн, спеціального фонду бюджету в сумі 
2 985 276,59 грн. Установлено розмір оборотної касової готівки селищного 
бюджету в сумі 10 000,00 грн. 
Протягом  звітного періоду рішеннями №№ 986,994,1011,1053  сесії селищної 
ради проведено уточнення планових  показників селищного бюджету на суму           
1 768 300 грн. - спрямування вільних залишків станом на 1 січня 2019 року. 
 

Аналіз виконання дохідної частини загального і спеціального фондів 
місцевого бюджету за 1 півріччя 2019 року. 

     
Відповідно до звіту, поданого Управлінням Державної казначейської служби у 
м.Чортків Тернопільської області, станом на 1 липня  2019 року виконання 
дохідної частини загального фонду селищного бюджету ( без врахування 
офіційних трансфертів ) забезпечено на 105,23% , фактично надійшло доходів 
7 384 230,46 грн. 
   Основні джерела надходжень до загального фонду селищного бюджету : 
 Грн. Питома 

вага % 
Податок та збір на доходи фізичних осіб 3 766 827 51 
Податок на майно 2 123 315 28,8 
Акцизний податок з реалізації суб’єктами 
господарювання роздрібної торгівлі підакцизних 

374 501 5 



товарів  
Єдиний податок 652 206 8,8 
Адміністративні збори та платежі 353 209 4,8 
 
 Вказані податки складають 98,4 % в дохідній частині загального фонду 
селищного бюджету (7 384 230 грн.) 
    В повному обсязі отримано з Державного бюджету додаткову дотацію , 
розмір якої протягом звітного періоду становив 514 800 грн. 
   Сума отриманих субвенцій з Державного бюджету на 1 липня 2019 року  
становить 3 838 919,50 грн. ( освітня субвенція – 3 491 700 грн., субвенція з 
місцевого бюджету на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування 
окремих захворювань 14 000,00 грн., інші субвенції з місцевого бюджету           
5 012,50 грн., субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на 
здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій – 
100 000,00 грн.,субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, 
сучасної та доступної загальної середньої освіти `Нова українська школа за 
рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 3 207,00грн., субвенція з 
місцевого бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного 
розвитку окремих територій за рахунок відповідної субвенції з державного 
бюджету – 93 000,00 грн., субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 
на формування інфраструктури об`єднаних територіальних громад – 132 000,00 
грн.)   
   У доходах спеціального фонду найбільшу питому вагу займають благодійні 
внески, гранти та дарунки їх отримано у сумі  1 401 879,59 грн.,  власних 
надходжень бюджетних установ отримано 241 660,28 грн., коштів від продажу 
землі  - 132 579,62 грн., субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку 
коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду – 
100 000,00 грн. 
 
   Відповідно до Податкового кодексу України з урахуванням внесених змін 
Законом України № 918 –VII від 24.12.2015 р. « Про внесення змін до 
Бюджетного кодексу України щодо цільового спрямування екологічного 
податку » з 1 січня 2016 року до спеціального фонду селищного бюджету став 
зараховуватися екологічний податок. За 6 місяці 2019 року екологічного 
податку надійшло 37 465,24 грн. 
 

Видатки 
Одержані селищним бюджетом доходи забезпечили загальну позитивну 
тенденцію в частині фінансування видатків , а саме : 

- Своєчасно виплачено заробітну плату працівникам бюджетних установ. 
Профінансовано інші видатки, необхідні для виконання бюджетними 
установами своїх функцій та пріоритетні програми. 

  Видатки селищного бюджету за 1 півріччя  2019 року виконано в цілому у 
сумі  14 420 894,82 грн. По загальному фонду видаткова частина бюджету 
складає     12 216 988,70 грн.  при плані звітного періоду 12 692 385 грн. , або 
виконана на 96 % вказаного періоду. Видатки спеціального фонду склали 



2 203 906,12 грн. при плані 2 985 276,59 грн. або 66 % виконання за вказаний 
період. 
   Протягом 6 місяців із селищного бюджету  ОТГ в першу чергу проводилося 
фінансування захищених статей,на які направлено 10 229 701,08 грн., або 84% 
загального фонду бюджету. 
   Виплата заробітної плати працівникам бюджетної сфери проведена в повному 
обсязі по термінах виплати. Кредиторська заборгованість відсутня. 
  Профінансовано харчування дітей. 
  На фінансування соціально-культурної сфери ОТГ із загального фонду 
направлено 12 216 988 грн. або 96% загального фонду бюджету , в тому числі 
на: 

- Соціальний захист та соціальне забезпечення – 81 333 грн., або 83,85 % 
від уточненого плану за 6 місяці. 

- Освіта 8 743 169 грн., 98 % від уточненого плану за 6 місяці. 
- Культура і мистецтво 80 995 грн.,або 98,6 % від уточненого плану за 6 

місяці. 
- Фізична культура і спорт – 76 347 грн. , або 80,6 % від уточненого плану 

за 6 місяці. 
- Органи місцевого самоврядування – 1 927 258 грн., або 92 % від 

уточненого плану за 6 місяці. 
- Охорона здоров’я  – 113 211 грн., або 91 % від уточненого плану за 6 

місяці. 
- Економічна діяльність -49 843 грн.,або 66,5% від уточненого плану за 6 

місяці. 
На житлово –комунальне господарство та благоустрій сіл, селищ направлено 
998 429,27 грн., що становить 100 % від плану звітного періоду видатків 
загального фонду.  
  Компенсація виплат на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим 
категоріям громадян направлено 48 000 грн., використано за 2 квартал 2019 
року 41 303 грн.  або 86 % від уточненого плану на 6 місяця. 
 

Спеціальний фонд 
Видатки спеціального фонду за звітний період склали 2 203 906,12 грн. Кошти 
були використані для погашення заборгованості по ремонту залу засідань в 
будинку культури смт.Заводське – 130 000грн., на придбання двох 
інтерактивних дощок для 1 класів НУШ на 2019 навчальний рік, зелених 
насаджень і косарки на ЖКГ, капітальний ремонт санвузлів в школі с.Угринь, 
придбання газових зчитувачів, ПКД на капітальний ремонт даху в ДНЗ 
Подоляночка с.Угринь, оприбутковано матеріали,обладнання та інвентар , які 
були передані як благодійна допомога від програми ДОБРЕ. 
 
 
Начальник фінансового управління                                            О.Є.Орлик 


