
Пояснювальна записка 

про виконання міського бюджету  Баштанської міської ради та                     
використання резервного фонду непередбачених видатків 

за  січень – червень 2020 року 

 

Обсяг доходів міського бюджету за звітний період  склав –            

82944,5 тис. грн., з яких податки і збори загального фонду міського бюджету – 

39163,8 тис. грн, спеціального фонду – 2942,5 тис. грн.  та офіційні трансферти 
– 40838,2 тис. грн. 

 

Структура дохідної частини міського бюджету  по загальному та                   

спеціальному фондах  за  січень - червень 2020 року                                     

( 82944,5 тис.грн) 

Доходи 
загального 

фонду  39163,8 
тис.грн.

Доходи 
спеціального 
фонду 2942,5 

тис.грн.

Офіційні 
трансферти 

40838,2 тис.грн.

47,2%49,2%

3,6%

 

   Так, надходження податків і зборів  до загального фонду міського 
бюджету  (без урахування трансфертів) склали в сумі – 39163,8 тис. грн., або 
90,1%  до плану звітного періоду.  Недонадходження до плану звітного періоду 
склало  в сумі 4301,9 тис. грн, або (-9,9%), в зв’язку з виникненням та поши-
ренням коронавірусної хвороби (COVID - 19) запровадженого по Україні, ви-
никло цілий ряд   проблемних питань пов’язаних із надходженням до міського 
бюджету податків і зборів. Відповідними змінами, що внесені до Податкового 
законодавства встановлено, що на період карантину не нараховувалися  та не 
сплачувалися наступні податки це -  плата за землю ( земельний податок та 
орендна плата та земельні ділянки державної та комунальної власності), по по-
датку  на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, які перебувають у 
власності фізичних та юридичних осіб, що суттєво вплинуло на недонадхо-
дження планових показників звітного періоду. Значно зменшилися надходжен-
ня по єдиному податку, а саме по платниках І та ІІ групи суб’єктів підприємни-
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цької діяльності - фізичних осіб, в зв’язку із призупиненням підприємницької 
діяльності на час введення карантину (торгівля на ринках, салонів краси, про-
мислові магазини, кафе, ресторани та інші заклади).  
Також маємо недонадходження по податку на доходи фізичних осіб через          
уповільнене зростання заробітної плати, збільшення рівня безробіття,  звіль-
нення найманих працівників на час карантину та інші фактори.  

Крім того, призупинено діяльність ТОВ Баштанською птахофабрикою та 
ТОВ  «Торговий Дім Баштанська птахофабрика» (втрати до бюджету складати-
муть близько 1,0 млн.грн) та реорганізація  Баштанського міжрайонного управ-
ління водного господарству (втрати до бюджету складатимуть до бюджету           
близько 0,5 млн. грн). 

До відповідного періоду минулого року надходження  зменшено в сумі 
69,3 тис. грн, або на (-0,2%). 

 

 
 

          

Податок та збір на 
доходи фізичних осіб

24110,9 тис.грн. 

61,7%

Єдиний податок
6935,0 тис.грн.              

17,7 %

Плата за землю 
4285,3 тис.грн.              

10,9 %

Внутрішні податки
на товари та послуги

2795,0 тис.грн.                

7,1%

Податок на 
нерухоме майно

749,6 тис.грн.                

1,9%

Плата за надання
адмін.послуг
95,7 тис.грн.                 

0,2%

Інші
192,3 тис.грн.          

0,5%
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- спеціального фонду (з урахуванням власних надходжень)              
надійшло коштів в сумі - 2942,5  тис. грн, або 88,0 відсотків  до  плану звітного 

періоду. 

 

 

         
     

Кошти від 
продажу 

земельних 
ділянок  не с/г 
призначення  

1265,4 тис.грн.

Власні 
надходження 
1622,1 ти.грн.

Екологічний 
податок  55,0 

тис.грн.

55,1% 43,0%

1,9%

     
       

       За січень-червень 2020 року  міський бюджет отримав офіційних трансфер-
тів на загальну суму 40838,2  тис.грн., в тому числі: 
 субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам  на суму         
33819,4 тис.грн., а саме:  

      - освітню субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам                        
29818,2 тис.грн; 
      - медичну субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам                         
4001,2 тис.грн; 
   

 дотацію з державного бюджету місцевим бюджетам в сумі                      
2775,6 тис.грн; 

 

 дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим на суму  2058,6 тис. грн,  
а саме: 

- дотації з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бю-
джету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров`я за рахунок 
відповідної додаткової дотації з державного бюджету 2058,6 тис.грн. 
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 субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам на суму                 
2184,6 тис.грн, а саме: 
- субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері 
освіти за рахунок коштів освітньої субвенції  - 731,9 тис.грн; 
- субвенції з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої            
субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду -  1343,7 тис.грн; 
- субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з 
особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з держав-
ного бюджету - 109,0 тис.грн; 

         

Виконання плану мобілізації податків і зборів по загальному фонду         
по   місту Баштанка за  січень-червень 2020 року складає  – 29441,8 тис. грн, 
або  менше на 1863,6 тис. грн. до  плану звітного періоду, до фактичних надхо-
джень січня - червня 2019 року менше на 452,7 тис.грн; 

по  територіальних органах виконавчого комітету міської ради надходження 
склали в сумі  - 9722,0 тис. грн, або  менше на 2438,3 тис. грн. до  плану звітно-
го періоду, до фактичних надходжень січня-червня 2019 року більше на          
383,4 тис.грн.     
       Виконання планових показників січня-червня 2020 року має                                  
лише Н-Павлівський територіальний орган - 129,6%.           

Добренський   територіальний  орган – 94,9%, місто – 94,0%, Пісківський           
територіальний орган – 92,0%, Н-Сергіївський територіальний орган – 81,9%, 

Явкинський  територіальний   орган – 75,7%, Н-Іванівський територіальний            
орган – 73,3%,  Н-Єгорівський територіальний орган – 66,2%, Христофорівсь-
кий  територіальний орган – 53,4% та Плющівський територіальний орган – 

52,4%. (таблиці 1,2).     
      Основним доходним джерелом загального фонду міського бюджету є          
податок та збір на доходи фізичних осіб, питома вага в загальному фонді          
міського бюджету  у січні – червні  2020 року складає 61,7 відсотка. Надійшло 
вищевказаного податку 24110,9 тис. грн, або 89,7% до плану звітного періоду. 
Недонадходження  планових показників  січня - червня 2020 року виникло за  
рахунок зменшення сплати ПДФО від  сільськогосподарських товаровиробни-
ків, суб’єктами господарювання, що в  своїй діяльності  використовують земе-
льні  ділянки (паї) громадян, а саме: СТОВ «Дружба» (-114,5 тис.грн),                            
ПСП «Корона» (-107,6 тис.грн.), ФГ СВО (-80,1тис.грн), СТОВ «Промінь»                     
(-68,7 тис.грн.), ТОВ «Нібулон» (-63,5 тис. грн.), ТОВ «Богданівський плодо-
розсадник» (-45,8 тис. грн), ТОВ «Комсейл» (-40,2 тис.грн), ТОВ «Прометей»               
(-24,5 тис.грн),ФГ Артаково (-18,9 тис.грн) та інші. Також відслідковується          
зменшення сплати від одноосібників за результатами річного декларування.            
Несплата ПДФО від ТОВ «Баштанська птахофабрика» та Торговий дім «Баш-
танська птахофабрика, які припинили свою діяльність з квітня місяця 2020 ро-
ку, зменшення сплати від Баштанського МУВГ в зв’язку з реорганізацією, від 
ТДВ «Зоря Інгулу», ТОВ «Комсейл», ДП «Еко сектор», ДП «Зелене місто», 
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ТОВ Агро Капітал Юг, інші.  До відповідного  періоду минулого року збіль-
шення відповідного податку склало в сумі 157,5 тис.грн, або більше на 0,7%.  
        Складовою частиною такого надходження є сплата одноосібниками          
(власниками земельних часток (паїв)) податку на доходи фізичних осіб.  
        За інформацією земельного відділу виконавчого комітету  міської ради            
станом на 01.07.2020 року подано до Баштанського управління ГУ ДПС у          
Миколаївській області 973 декларації за отримані доходи громадянами-

одноосібниками у 2019 році, або 60,0% від загальної кількості (1622 деклара-
цій),  сплачено відповідного податку 639,4 тис. грн. (контингент) (таблиця 3 ).     
          Встановлено стовідсоткову подачу декларацій по Н-Єгорівському терито-
ріальному органу. Практично завершена робота по мобілізації вищевказаного 
податку  Явкинським територіальним органом – 98,8 % (не подано 2 декл.), від 
загальної кількості 169 декларацій.  
   Найгірший показник по не поданим деклараціям за звітний період відміче-
но по: 

- місту  Баштанка – 18,3% (не подано 415 декл.) від загальної кількості 
508 декларацій.  
 

По територіальним органам найгірший показник має: 
- Пісківський – 35,7% (не подано 90 декл.) від загальної кількості          

(140             декларацій), Н-Сергіївський – 63,6%  (не подано – 47 декл.) від за-
гальної кількості (129 декларацій); Христофорівський – 65,1 % (не подано –   

15 декл.) від загальної кількості (43 декларації), Новопавлівський  – 75,2% (не 
подано – 39декл.) від загальної кількості (157 декларацій), Добренський – 

85,9% (не подано – 12 декл.) від загальної кількості (85декларацій), Плющів-
ський – 86,5% (не подано – 12 декл.) від загальної кількості (89 декларацій),  

Н-Іванівський – 88,7% (не подано 17 декл.) від загальної кількості (151 декла-
рації). 

Проаналізувавши обсяг сплати зазначеного податку одноосібниками  за      
І півріччя 2020 року слід відмітити, що середній  показник сплаченого податку 
на  1 га складає  305,03 грн. Найкраще спрацювали протягом звітного періоду з 
вищевказаного питання:  Плющівський територіальний орган – 402,96 грн. за 
1га, Пісківский – 360,00 грн. на 1 га., Н-Павлівський – 345,77 грн. на 1 га, місто 
– 319,83 грн. на 1 га. 

Нижче середнього відповідного показника мають: Христофорівський           
територіальний орган – 132,86 грн. на 1 га, Н-Єгорівський територіальний ор-
ган – 210,25 грн. на 1 га, Н-Іванівський територіальний орган – 228,14 грн. на              

1 га,  Явкинський територіальний орган – 268,01 грн. на 1 га, Добренський те-
риторіальний орган – 291,91 грн. на 1 га, Н-Сергіївський територіальний орган 
– 294,41 грн. на 1 га. 
      Також, основним дохідним джерелом, яке забезпечує життєдіяльність          
території міської об’єднаної  громади  і вимагає відповідних зусиль керівників 
міських органів виконавчої ради для забезпечення своєчасних і повних          
надходжень до міського бюджету є місцеві податки,  до складу яких належать: 
 - податок на майно, який включає  наступні податки: 
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     * податок на нерухоме житлове та нежитлове майно, відмінне  від                  
земельної ділянки, 
     * транспортний податок, 
     * плату за землю ( податок на землю та орендна плата за землю); 
- єдиний податок. 

Надходження за січень-червень  2020 року по  місцевих податках і збо-
рах  складає  12001,9 тис. грн, питома вага яких в структурі надходжень звітно-
го періоду загального фонду міського бюджету  становить 30,6 %,  в тому чис-
лі: 

  - надходження по податку на майно складає 5066,9 тис. грн, з них: 
* податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки складає                 

749,6 тис.грн, або 83,0% до плану звітного періоду та менше на         
97,4 тис. грн  до факту відповідного показника звітного періоду минулого   року 
(зменшення надходжень обумовлене  за рахунок зменшення сплаченого подат-
ку юридичними та фізичними особами, які є власниками об’єктів нежитлової 
нерухомості, за рахунок наступних платників: ТОВ «Соняшниковий світанок» 
(-25,0 тис.грн), Обленерго (-20,9 тис.грн), ТДВ «Баштанський Сирзавод»           
(-16,0 тис.грн), ТОВ «Нібулон» (17,1 тис.грн), РССТ (-23,9 тис.грн), АТБ                   
(-3,2 тис.грн), Закарпат Інвест (-3,0 тис.грн), Миколаїв Газ (-2,2 тис.грн),        
ф.о. Базальнікова І.М. (-49,9 тис.грн), Марченко О.А (-6,6 тис.грн), Гусєва В.В.                
(-4,9 тис.грн), Сухарь В.М. (-4,7 тис.грн), Сухарь К.В. (-3,0 тис.грн),                          
Сухарь Н.К.(-2,0 тис.грн), Горіла І.І.(-1,5 тис.грн), інші, а також відслідковуєть-
ся зменшення сплаченого податку юридичними особами, які є власниками 
об’єктів житлової нерухомості, а саме від ТОВ «Вектор» (-11,7 тис.грн),                    
ФГ «Маяк» (-1,0 тис.грн) за рахунок передплати минулих років та зменшення 
від ТОВ «Баштанський Сирзавод» (-2,6 тис.грн);  
     * транспортному  податку з юридичних та фізичних осіб складає                       
31,9 тис. грн; 
    * платі за землю  складає 4285,3 тис. грн, або 89,6%  відсотка до плану  звіт-
ного періоду, але менше на 160,9 тис. грн. до факту відповідного  показника 
звітного періоду минулого року. Це зумовлено:     

- зменшенням  надходжень по земельному податку з фізичних осіб в сумі 
103,9 тис.грн, недонадходження склало -40,5 відсотка. 

- зменшенням надходжень орендної плати з юридичних осіб в сумі                   
145,8 тис.грн, недонадходження склало -5,0 відсотка, а саме від ТОВ «Явкинсь-
кий елеватор» (-81,7тис.грн), ТОВ Баштанська птахофабрика» (-77,5 тис.грн),         
ПП «Юліана Сервіс» (-34,0 тис.грн), ТДВ «Баштанський Сирзавод                                
(-32,3 тис.грн), СВК «Степовичка» (-28,0 тис.грн), Фрея Агро (-27,3тис.грн),               
ПП «Вікторія» (-20,0 тис.грн),  СТОВ «Лан» (-13,1 тис.грн), ТОВ «Комсейл»            

(-9,0 тис.грн), СВК «Веселка» (-8,2 тис.грн), ФГ «АЕТІТ» (-6,0 тис.грн) та від 

інших платників з урахуванням збільшенням надходжень. 

*   надходження  єдиного податку, до складу якого входить  єдиний            
податок з  сільськогосподарських товаровиробників, у яких  частка сільського-



 

 7 

сподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорів-
нює або перевищує 75 відсотків, який в загальному фонді  міського бюджету у          
звітному періоді 2020 року складає 17,7 відсотка.  В цілому надійшло єдиного 
податку – 6935,0 тис. грн, що складає 94,3%  до плану звітного періоду, приріст 
до минулого року склав – 103,0 тис.грн, або більше на 3,0%. 
   Зменшення відповідного податку до плану відслідковується по наступних 
платниках: ФГ «Головченко» - 84,2 тис.грн, ФГ «Кондор С» - 71,2 тис.грн,     
ФГ «Поле» - 59,0 тис.грн, ТОВ «Комсейл» -34,1 тис.грн, ФГ «СВО» -         

33,0 тис.грн, СТОВ «Лан» -16,3 тис.грн, ФГ «Когут»- 13,8 тис.грн,              
СТОВ «Промінь» -12,0 тис.грн, ФГ «Надежда» -5,2 тис.грн, Зоря Інгулу -         

4,3 тис.грн, Перлина Степу - 2,4 тис.грн, ПСП «Корона» - 2,0 тис.грн, інші.   
   Але відслідковується і збільшення надходжень від: ПП «Шлях» в сумі               
91,8 тис.грн, Степанов П.С. в сумі 155,7 тис.грн, Селін В.Г. в сумі 91,1 тис.грн, 
Кроповницький В.П. в сумі 77,4 тис.грн, Маламуж Л.О. в сумі 49,4 тис.грн, ПП 
Давід-2019 в сумі 44,5 тис.грн, ПП «Техносервіс» в сумі 41,7 тис.грн, Семенов 
С.В. в сумі 30,0 тис.грн, Шевченко А.Л. в сумі 25,3 тис.грн, Кухарчук Т.Л. в 
сумі 20,0 тис.грн, Ігнатьєв В.П. в сумі 15,0 тис.грн, Семенов Д.В. в сумі                     
18,0 тис.грн, ФГ «Промінь» в сумі 17,6 тис.грн, ФГ «Гея» в сумі 14,2 тис.грн, 
Осадченко О.О.  в сумі  7,2 тис.грн. та інші.    
       Вагомий внесок в наповненні міського бюджету є  внутрішні податки на 
товари та послуги до складу яких входить:  акцизний податок з вироблених в 
Україні та ввезених в Україну підакцизних товарів (продукції) та акцизний            
податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі            
підакцизних товарів.  За січень - червень 2020 року до міського бюджету            
надійшло  2795,0 тис. грн, або 83,9% до  плану звітного періоду та менше на   
239,1 тис. грн. до відповідного  періоду минулого року.  

       Надходження акцизного податку з реалізації суб’єктами          
господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів  складає          
896,1 тис. грн, або  92,3 % до плану звітного року (таблиця 4).  
       З метою збільшення надходжень податків і зборів до міського бюджету 
Баштанської міської ради та залучення додаткових резервів їх наповнення у   
січні – червні 2020 року встановлено жорсткий контроль за станом  виконання 
дохідної частини бюджету. З цією метою постійно  проводиться   всебічний 
аналіз сплати суб’єктами підприємницької діяльності податків і зборів на від-
повідних територіях та дотримання ними зобов’язань по сплаті податків і пла-
тежів до міського бюджету. Крім того, питання наповнення міського бюджету 
розглядається щомісячно на розширених нарадах при міському голові за учас-
тю старост та землевпорядників територіальних органів виконавчого комітету 
міської ради. 
        Проаналізувавши надходження відповідного податку по  територіальних  
органах виконавчого комітету встановлено, що найбільший обсяг надходжень 
складає по місту 846,6 тис. грн, або 94,5 % від  загального обсягу надходжень за 
звітний період. Взагалі відсутні надходження по Н-Сергіївському         
територіальному органу, що вказує на можливі втрати до міського бюджету. 
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       У розрахунку  на 1 особу по міському бюджету сплачено 40,4  грн, що         
більше на 4,65 грн. у порівнянні з відповідним періодом минулого року, в тому 
числі по місту Баштанка – 65,3 грн, сільських територіях – 5,4 грн. Серед            
територіальних органів кращі показники мають: Новоіванівський  –  27,2 грн, 
що більше на 4,94 грн. у порівнянні з відповідним  періодом минулого року,       
Христофорівський  - 7,9 грн, що більше на 1,91 грн. у порівнянні з відповідним  
періодом минулого року , Пісківський  - 7,4 грн, але менше на 3,53 грн у порів-
нянні з  відповідним  періодом минулого року.  

    Найгірший показник має Новосергіївський територіальний орган,  де          
надходження за звітний період взагалі відсутні,  Новопавлівський - 5,1 грн,             
Плющівський - 3,3 грн, Новоєгорівський - 3,1 грн, Явкинський - 1,2 грн,                 
Добренський - 1,0 грн,                  

Здійснюється контроль за надходженням до міського бюджету акцизного 
податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних 
товарів.  Крім того, ведеться облік в розрізі суб’єктів господарювання господар-
ської діяльності та груп товарів по територіальних органах виконавчого коміте-
ту міської ради.  
 

Планові показники видаткової частини міського бюджету Баштанської 
міської ради  з урахуванням змін на 1 липня 2020 року та з урахуванням між-
бюджетних трансфертів  передбачено в сумі  195573,5  тис. грн, в тому числі по 
загальному    фонду –  179905,7 тис. грн та по спеціальному фонду –            

15667,8 тис. грн.  
Касові  видатки за  січень – червень  2020 року  склали 84412,4 тис. грн, 

в тому числі по загальному фонду – 82590,9 тис. грн. та по спеціальному         

фонду –  1821,5 тис. грн.  
 

ВИКОНАННЯ ВИДАТКОВОЇ ЧАСТИНИ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ 
МІСЬКОГО БЮДЖЕТУ БАШТАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ                       

ЗА СІЧЕНЬ – ЧЕРВЕНЬ 2020 РОКУ  (ТИС. ГРН.) 
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Протягом січня – червня  2020 року видаткова частина міського бюдже-
ту збільшилася на  19013,2  тис. грн.,  в тому числі по загальному фонду  -  на 
7198,0 тис. грн. та спеціальному фонду бюджету  -  на 11815,2 тис. грн, з них  за 
рахунок: 

-  освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на             
суму 2221,2 тис. грн;   

- субвенції з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та до-
ступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок відпо-
відної субвенції з державного бюджету на суму 485,0 тис. грн; 

- субвенції з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої 
субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду на суму                             
1343,7 тис. грн; 

- коштів від продажу земельних ділянок несільськогосподарського приз-
начення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних 
ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим на суму 
1265,4 тис. грн; 

- залучення вільного залишку коштів, що утворився на 01.01.2020   на 
суму 12563,0 тис. грн; 

- власних надходжень бюджетних установ – 1134,9 тис. грн. 
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ФІНАНСУВАННЯ ВИДАТКІВ В РОЗРІЗІ ГАЛУЗЕЙ 

ЗА СІЧЕНЬ –ЧЕРВЕНЬ 2020 РОКУ ПО МІСЬКОМУ БЮДЖЕТУ 
БАШТАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (84412,4 ТИС. ГРН) 

 

53073,5 тис. грн.
Освіта (62,9%)

510,6 тис.грн.

Інші видатки (0,6%)    

3509,2 тис.грн.

Культура і мистецтво 
(4,1%)

1189,4 тис.грн.

Фізична культура 
і спорт (1,4%)

10865,3 тис. грн.
Державне управління 

(12,9%)

3616,9 тис. грн.

Житлово-комунальне
господарство (4,3%)

2504,6 тис. грн.

Соціальний захист та
соціальне забезпечення 

(3,0%)

9142,9 тис. грн. 

Охорона здоров”я 
(10,8%)

   

 Видатки загального фонду міської ради  у  січні - червні 2020 року               
направлені на  утримання органів місцевого самоврядування  в сумі             
10865,3 тис. грн, закладів освіти в сумі 53073,5  тис. грн, охорони здоров’я в 
сумі  9142,9 тис. грн,  соціального захисту та соціального  забезпечення в сумі            
2504,6 тис. грн, житлово-комунального господарства в сумі 3616,9 тис. грн,            
культури і мистецтва – 3509,2 тис. грн, фізичної культури та спорту  в сумі                 
1189,4 тис. грн, інші видатки  в сумі 510,6 тис. грн. 
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Аналіз виконання  
 видатків загального фонду міського бюджету  

за   січень – червень  2020 року 

о                тис.  тис. грн. 

 

На фінансування захищених статей видатків спрямовано 92,2% коштів 
загального фонду міського бюджету  (76182,4 тис. грн). Питома вага           

заробітної плати з нарахуваннями в загальнобюджетних видатках складає  

75,6% (62438,7 тис. грн),  продуктів харчування – 0,4% (353,4 тис. грн), енерго-
носіїв – 3,8% (3111,2 тис. грн), поточні трансферти  - 12,3%         

(10169,3 тис. грн), соціальний захист та соціальне   забезпечення – 0,1%          

(89,7 тис. грн), капітальні трансферти – 3,9% (3240,0 тис. грн), інші видатки – 

3,9% (3168,6 тис. грн).  
Видатки на дошкільну освіту по загальному фонду спрямовані в сумі 

9246,7 тис. грн. Використання бюджетних коштів у   січні – червні 2020 року  

на утримання  1 дитини в дошкільному закладі в середньому становить         

10,9 тис. грн  (таблиця 5). Найбільша вартість утримання 1 дитини в дошкіль-
ному закладі в Баштанському ЗДО «Віночок» - 15,0 тис. грн, Христофорівсько-

 

Найменування витрат 

      

Затвердже-
но на звіт-
ний період 

Фактично ви-
конано за зві-
тний період 

 

% 

вико-
нання 

Структура 

видатків 

 

Заробітна плата з  
66148,9 62438,7 94,4 75,6 нарахуваннями 

Медикаменти 28,0 20,1 71,8 0,0 

Продукти харчування 909,4 353,4 38,9 0,4 

Оплата енергоносіїв 
всього; в т.ч. 

4872,5 3111,2 63,9 3,8 

Оплата 

 водопостачання 

150,4 91,5 60,8 0,1 

Оплата  
електроенергії 

1888,8 1323,5 70,1 1,6 

Оплата 

 природного газу 

 

2701,4 

 

1639,6 

 

60,7 

 

2,0 

Тверде паливо 131,9 56,6 42,9 0,1 

Поточні  11730,9 

 

189,5 

10169,3 

 

89,7 

86,7 

 

47,3 

12,3 

 

0,1 

трансферти 

Соціальне забезпечення 

Капітальні трансферти 

 

3240,0 3240,0 100,0 3,9 

Інші видатки 5837,7 3168,6 54,3 3,9 

Всього: 92956,9 82591,0 88,9 100,0 
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му ЗДО «Веселка» - 15,0 тис. грн.,  Новоіванівському ЗДО «Малятко» -          

14,6 тис. грн.  Видатки на продукти харчування по загальному фонду  в дошкі-
льних навчальних закладах передбачені в сумі 1578,3 тис. грн, касові видатки 
склали  123,2 тис. грн, або 7,8 % до річного плану та 34,3% до плану звітного 
періоду (359,3тис. грн). 

 

ВАРТІСТЬ  1- ДІТО – ДНЯ ХАРЧУВАННЯ В ДОШКІЛЬНИХ 
НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ ЗА СІЧЕНЬ – ЧЕРВЕНЬ  2020 РОКУ (ГРН) 

 

 

23,00 24,00 25,00 26,00 27,00 28,00 29,00 30,00 31,00 32,00

Баштанський ДНЗ "Віночок"
Баштанський ДНЗ "Чебурашка"

Баштанський ДНЗ "Дюймовочка"
Баштанський ДНЗ "Ягідка"

Добренський ДНЗ"Лелеченя"
Новоєгорівський ДНЗ"Дивограй"
Новоіванівський ДНЗ "Малятко"
Новопавлівський ДНЗ "Сонечко"

Новосергіївський ДНЗ "Джерельце"
Пісківський ДНЗ "Краплинка"
Плющівський ДНЗ "Пролісок"

Христофорівський ДНЗ "Веселка"
Явкинський ДНЗ "Калинонька"

середній показник

26,36

27,39

29,55

27,42

31,07

31,62

30,44

31,47

30,05

29,41

28,93

30,17

30,88

28,74

          
            

Фактичні видатки на продукти харчування за січень -  червень 2020 року  

склали  562,6 тис. грн, в тому числі: по загальному фонду – 196,5 тис. грн, по 
спеціальному фонду -  366,1 тис. грн.  Діто – дні відвідування за          
січень - червень 2020 року  склали –  19608 діто-дня.   

Вартість харчування 1 діто - дня складає  28,74 грн, в тому числі по  за-
гальному фонду – 9,91 грн  та по спеціальному фонду 18,83 грн (таблиця 6).  

Найвища вартість харчування 1 діто-дня в ЗДО «Дивограй» (село Новоє-
горрівка) – 31,62 тис. грн, ЗДО «Сонечко» (село Новопавлівка) -  31,47 грн , 

ЗДО «Лелечення» (село Добре)  - 31,07 грн. ЗДО «Калинонька» (с. Явкине) – 

30,88 грн.    
Видатки на загальноосвітні навчальні заклади  по загальному фонду за 

січень – червень 2020 року  склали в сумі 37519,4 тис. грн. Використання бю-
джетних коштів у І півріччі 2020 року на утримання 1 учня в загальноосвітніх 
навчальних закладах в середньому складає  15,1 тис. грн. (таблиця 7). Найбіль-
ша вартість утримання 1 учня в загальноосвітніх навчальних закладах у Новоі-
ванівській філії І-ІІ ступенів – 34,5 тис. грн,   Новопавлівській  філії І-ІІ ступе-
нів – 30,7 тис. грн, Пісківській філії І-ІІ ступенів – 27,4 тис. грн,  Новосергіївсь-
кій  філії І-ІІ ступенів – 27,0 тис. грн.  Найнижча вартість утримання 1 учня в 
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загальноосвітніх навчальних закладах у Баштанському опорному закладі ЗОС І-
ІІІ ступенів №1 – 11,0 тис. грн, у Баштанському опорному закладі ЗОС І-ІІІ сту-
пенів №2 –  11,5 тис. грн, Баштанська гімназія  -  14,8 тис. грн,  Добренській 
ЗОШ І-ІІІ ступенів – 15,8 тис. грн, Плющівській ЗОШ І-ІІІ ступенів –            

16,3 тис. грн, Новоєгорівській ЗОШ -16,5 тис. грн. 

Видатки на продукти харчування по загальноосвітніх навчальних закла-
дах по загальному фонду бюджету передбачені в сумі 1006,1 тис. грн, касові 
видатки склали  227,9  тис. грн, або 22,7 % до річного плану та 43,3 % до плану 
звітного періоду (526,1 тис. грн).   

Видатки на продукти харчування по загальноосвітніх навчальних закла-
дах по спеціальному фонду бюджету передбачені в сумі 1500,0 тис. грн, касові 
видатки склали  289,4 тис. грн, або 19,3 % до річного плану. 

Вартість харчування 1 діто – дня учнів 1-4 класів за І півріччя  2020 року  

складає 13,76 грн.  
Капітальні видатки за звітний період по загальному та спеціальному             

фондах міського бюджету  склали  3729,9 тис. грн, в тому числі: 
по загальному фонду бюджету – 3240,0 тис.  грн: 

субвенція з міського бюджету Баштанської міської ради районному бю-
джету на придбання стійки ендоскопічної цифрової для некомерційного підпри-
ємства «Багатопрофільна лікарня Баштанського району» Баштанській центра-
льній районній лікарні на суму 2300,0 тис. грн; 

субвенція з міського бюджету Баштанської міської ради районному бю-
джету для надання медичних послуг населенню об’єднаної територіальної гро-
мади комунальним некомерційним підприємством «Багатопрофільна лікарня 
Баштанського району»  на придбання апарату штучної вентиляції легень на су-
му 665,2 тис. грн для надання медичної допомоги пацієнтам з гострими респіра-
торними захворюваннями, спричиненими коронавірусом, грипом та ГРВІ; 

субвенція з міського бюджету Баштанської міської ради районному бю-
джету для надання медичних послуг населенню об’єднаної територіальної гро-
мади комунальним некомерційним підприємством «Багатопрофільна лікарня 
Баштанського району», а саме на придбання наркозної станції в сумі             
274,8 тис. грн. 

  

по спеціальному фонду бюджету  - 489,9 тис. грн: 
 придбання обладнання і предметів довгострокового користування –

402,2 тис. грн (взято на облік меблі подаровані  Плющівського ЗДО на суму                 
9,3 тис. грн, взято на облік системний блок придбаний для Новоєгорівського 
ТОВК на виконання угоди про соціальне партнерство в сумі 7,8 тис. грн, взято 
на облік мобільну сцену надану програмою DOBRE, в рамках реалізації проєк-
ту будівництва ярмарково - фестивальної площі трансформера «Ярмаркова» на 
суму 300,0 тис. грн, взято на облік передані у комунальну власність атотранс-
портні засоби на суму 22,1 тис. грн, придбано електричний лічильник на суму 
13,8 тис. грн, поповнення бібліотечного фонду на суму 33,7 тис. грн, взято на 
облік подарований телевізор на суму 15,5 тис. грн); 

капітальне будівництво (придбання) інших об’єктів  -           
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87,7 тис. грн, в тому числі на проведення експертизи проектно – кошторисної 
документації будівництва водовідведення вул. Квітнева м. Баштанка на суму 
15,4 тис. грн та взято на облік переданий в комунальну власність адміністрати-
вно – виробничий комплекс на суму 72,3 тис. грн. 

Кошти резервного фонду міського бюджету в січні - червні 2020 року не 
використовувалися. 

 

 

Заступник міського голови                        Світлана ЄВДОЩЕНКО 

з питань діяльності виконавчих 

органів ради 

 
Ільчук 2 67 48 

Ліщук 2 67 48 


