
         Пояснювальна записка 

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

за 2020 рік 

 

            Обсяг доходів міського бюджету за звітний рік склав 184288,2 тис.грн, з яких 
податки і збори загального фонду міського бюджету – 103417,5 тис.грн, спеціального 
фонду – 8089,5 тис.грн. та офіційні трансферти –72781,2 тис.грн. 

Доходи 
загального фонду  
103417,5 тис.грн.

Доходи 
спеціального 
фонду 8089,5 

тис.грн.

Офіційні 
трансферти 

72781,2 тис.грн.

56,1%

39,5%

4,4%

 
 

           Так, надходження податків і зборів  до загального фонду міського бюджету  

(без урахування трансфертів) - 103417,5 тис. грн, або 94,1 відсоток до річного плану.  

Недонадходження  планових показників за рік  склали  в сумі 6490,5 тис. грн. або (-
5,9%) в зв’язку з виникненням та поширенням  коронавірусної хвороби (COVID - 19) 

запровадженого по Україні, виникло цілий ряд проблемних питань пов’язаних, із на-
дходженням до міського бюджету податків і зборів. Відповідними змінами, що вне-
сені до Податкового законодавства встановлено, що на період карантину не нарахо-
вувалися  та не сплачувалися наступні податки це -  плата за землю (земельний пода-
ток та орендна плата та земельні ділянки державної та комунальної власності), по по-
датку  на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, які перебувають у власно-
сті фізичних та юридичних осіб, що суттєво вплинуло на недонадходження планових 
показників звітного періоду. Значно зменшилися надходження по єдиному податку, а 
саме по платниках І та ІІ групи суб’єктів підприємницької діяльності - фізичних осіб, 
в зв’язку із призупиненням підприємницької діяльності на час введення карантину 
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(торгівля на ринках, салонів краси, промислові магазини, кафе, ресторани та інші за-
клади).  
          Також маємо недонадходження по податку на доходи фізичних осіб,  через  
уповільнене зростання заробітної плати, збільшення рівня безробіття,  звільнення на-
йманих працівників на час карантину та інші фактори.  
Крім того, призупинено діяльність ТОВ Баштанською птахофабрикою та         
ТОВ «Торговий Дім Баштанська птахофабрика» (втрати до бюджету склали близько 
1,0 млн.грн), та реорганізація по Баштанському міжрайонному управлінню водного 
господарству (втрати до бюджету склали до бюджету близько 1,0 млн. грн). 
            До відповідного періоду минулого року маємо невеликий приріст в сумі 
4185,6 тис.грн, або на (4,2%).  
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РОЗРАХУНКОВА ПИТОМА ВАГА ФАКТИЧНИХ НАДХОДЖЕНЬ ДО 
МІСЬКОГО БЮДЖЕТУ ПО ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ОРГАНАХ                 

 
            Виконання планових показників по загальному фонду по місту Баштанка за 

січень-грудень 2020 року складає – 68737,1 тис. грн, або менше на 7397,8 тис. грн. до 
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річного плану, до фактичних надходжень січня - грудня 2019 року більше на                  
928,8 тис.грн,  по  територіальних органах виконавчого комітету міської ради складає 
– 34680,4 тис. грн, або  більше на 907,3 тис. грн. до річного плану, до фактичних над-
ходжень січня-грудня 2019 року більше на 3256,7 тис.грн. 

Приріст  до  планових показників має: Н-Павлівський   територіальний орган - 
29,0 %,  Добренський територіальний орган - 9,7%, Явкинський територіальний орган 
- 7,2%, Н-Сергіївський територіальний орган - 4,4%, Н-Іванівський територіальний 
орган - 2,0%. Зменшення відслідковується по Н-Єгорівському територіальному органу 
(-11,8%), Плющівському  територіальному органу (-10,7%), Христофорівському тери-
торіальному органу (-10,7%), місто (-9,7), Пісківському  територіальному органу        
(-1,3%) таблиця1. 

 Приріст  до відповідного періоду минулого року мають слідуючі  територіаль-
ні органи: Н-Павлівський  територіальний орган - 27,7%,  Н-Іванівський  територіаль-
ний орган - 24,0%, Явкинський територіальний орган - 20,8%, Добренський територіа-
льний орган - 17,5%, Н-Сергіївський територіальний орган - 15,6 %, місто - 1,4%.  

Зменшення відслідковується по Н-Єгорівському територіальному органу  (-7,9%), 

Христофорівському територіальному органу (-5,7%), Плющівському територіальному 
органу (-4,6%) та Пісківському територіальному органу (-3,2%) таблиця 2. 
        

- спеціального фонду (з урахуванням власних надходжень) -  8089,5  тис. грн, 
або 102,9%  до  річного плану. 

Власні 
надходження 

бюджетних установ
6706,8 тис. грн. 

82,9%

Кошти від продажу 
земельних ділянок, 

несільськогоспод.п
ризначення.1273,4 

тис.грн 15,7 %

Екологічний
податок 101,2 

тис.грн 1,3%

Кошти від
відчуження майна, 

що перебуває в 
комунальній
власності 7,1 

тис.грн 0,09%

Грошові стягнення
за шкоду, заподіяну

порушенням
законодавства про 

охорону
навкол.природ.сере

д. 1,0 тис.грн.         

0,01%

 
         

 

              За 2020 рік міський бюджет отримав офіційних трансфертів на загальну           
суму 72781,2 тис.грн, в тому числі: 
 субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам  на суму          
55604,9 тис.грн, а саме:  
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      - освітню субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам                        
51606,0 тис.грн; 
  - медичну субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам                         
4001,2 тис.грн; 
   

 дотацію з державного бюджету місцевим бюджетам в сумі                      
5551,1 тис.грн; 

 

 дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам на суму                 
4119,8 тис. грн, а саме: 

- 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 4119,8 тис.грн. 

 

 субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам на суму                 
7505,5 тис.грн, а саме: 
- субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти 
за рахунок коштів освітньої субвенції  1236,4 тис.грн; 
- субвенції з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, 
що утворився на початок бюджетного періоду 1343,7тис.грн; 
- субвенції з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особ-
ливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бю-
джету 109,0 тис.грн; 
- субвенції з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної 
загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок відповідної субве-
нції з державного бюджету 797,1 тис.грн; 
- субвенція з місцевого бюджету на фінансове забезпечення будівництва, реконс-
трукції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місце-
вого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах за раху-
нок відповідної субвенції з державного бюджету  2508,1 тис.грн; 
- субвенція з місцевого бюджету на проведення виборів депутатів місцевих рад 
та сільських, селищних, міських голів, за рахунок відповідної субвенції з держав-
ного бюджету 893,6 тис.грн.  
- інші субвенції з місцевого бюджету 617,5 тис.грн., в тому числі: 
 субвенція з районного бюджету Баштанського району міському бюджету Баш-
танської міської ради на утримання Баштанського міського інклюзивно-ресурсного 
центру  107,9 тис.грн; 
 субвенція з обласного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів що-
до соціально – економічного розвитку територіальних громад Миколаївської області 
у 2020 році 498,3 тис.грн; 
 субвенція з районного бюджету Баштанського району міському бюджету Баш-
танської міської ради на підвіз учнів до Плющівської ЗОШ 5,0 тис.грн; 
 субвенція з обласного бюджету місцевим бюджетам на надання додаткової од-
норазової грошової допомоги при першому працевлаштуванні у сільській місцевості 
випускників вищих навчальних закладів державної та комунальної форм власності 
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незалежно від підпорядкування, які здобули спеціальність педагогічного профілю та 
навчалися за рахунок бюджетних коштів  на 2020 рік 6,4 тис.грн.                                                                                                     

       

           Найвагомішим джерелом наповнення  загального фонду міського бюджету є         
податок та збір на доходи фізичних осіб, питома вага в загальному фонді                
міського бюджету  у січні – грудні  2020 року складає 54,6 відсотка.  Надійшло вище-
вказаного податку 56447,2  тис. грн, або 88,1 % до річного плану  та більше на            
1450,8  тис. грн, або на 2,6 % до відповідного періоду  минулого року.   

Недонадходження  планових показників  за січень - грудень 2020 року виникло за  
рахунок зменшення сплати ПДФО від  сільськогосподарських товаровиробників, 
суб’єктами господарювання, що в  своїй діяльності  використовують земельні  ділян-
ки (паї) громадян, а саме: ФГ «Поле» (-491,5 тис.грн), СТОВ «Дружба»          

(-293,2 тис.грн), ПСП «Корона» (-223,5 тис.грн.), ТОВ ПСП «Нібулон»               
(110,1 тис.грн), ФГ «Маяк» (-99,0 тис.грн), ТОВ «Богданівський плодорозсадник»             
( -85,7 тис.грн), Агро Капітал Юг (-44,2 тис.грн), ФГ Перлина  Степу (-41,7 тис.грн), 
та інші, також відслідковується зменшення сплати від одноосібників за результатами 
річного декларування в сумі 118,8 тис.грн.  

        Несплата ПДФО від ТОВ «Баштанська птахофабрика» (-657,5 тис,грн) та Торго-
вий дім «Баштанська птахофабрика, Баштанський райавтодор (-125,2 тис.грн), ПП 
«Автошлях Буд - АДЦ» (-118,9 тис.грн),  ДП «Еко сектор» (-102,4 тис.грн),              
ДП «Зелене місто» (-77,1 тис.грн), які припинили свою діяльність у 2020 році, також 
ліквідація територіальних одиниць Головного управління статистики (-300,0 тис.грн) 
та Головного управління юстиції (-288,0 тис.грн), зменшення сплати від Баштансько-
го МУВГ в зв’язку з реорганізацією (-930,2 тис,грн.). Також відслідковується змен-
шення сплати ПДФО від ТДВ «Зоря Інгулу» в сумі - 314,0 тис.грн,  ТОВ “Прометей» 
(-255,1 тис.грн), СТОВ «Промінь» (-233,6 тис.грн), ТДВ «Баштанський Сирзавод»  в 
сумі -  147,0 тис.грн,  районна рада (-150,0 тис.грн), Фрея Агро (-161,1тис.грн),  СТОВ 
«Світоч» (116,3 тис.грн), УСЗН (-112,6 тис.грн), РДА (-105,2 тис.грн), УАПР          
(-93,3 тис.грн), ТОВ «Баштанська райсьльгоспхімія» (-89,1 тис.грн), фінансове    
управління РДА (-37,1 тис.грн), та інші.  
      До відповідного  періоду минулого року збільшення відповідного податку    скла-
ло в сумі 1450,8 тис.грн, або більше на 2,6%.  
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РОЗРАХУНКОВА ПИТОМА ВАГА ФАКТИЧНИХ НАДХОДЖЕНЬ ПО ПОДАТКУ 
НА ДОХОДИ ФІЗИЧНИХ ОСІБ ПО ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ОРГАНАХ   

42969,7 

(76,2 %)

2422,7

(4,3%)
2141,9

(3,8%)
1826,2

(3,2%)
1708,4

(3,0%)
1701,7

(3,0%)
1082,1

(1,9%)
963,4

(1,7%)

904,6

(1,6%)
726,5

(1,3%)

 
 

 

          Складовою частиною такого надходження є сплата одноосібниками              

(власниками земельних часток (паїв)) податку на доходи фізичних осіб.  
         За інформацією землевпорядників територіальних органів станом на 01.01.2021 
року подано до Баштанського управління  ГУ ДПС у Миколаївській області  1448 де-
кларацій за    отримані доходи громадянами-одноосібниками у 2019 році, або 95,4% 
від загальної кількості (1518 декларацій необхідних до залучення декларування), сума 
до сплати  податку на  доходи фізичних осіб складає 3508,6 тис. грн, сплачено відпо-
відного податку до міського бюджету 1965,4 тис. грн. у відрахуваннях (контингент – 

3275,6 тис.грн.) 
          Встановлено стовідсоткову сплату вищевказаного податку по Пісківському та  
Христофорівському, Явкинському, Н-Єгорівському, Плющівському територіальних  
органах. Практично завершена робота по мобілізації вищевказаного податку:              
Н-Павлівським територіальним  органом (98,7%, не подано 2 декл.), Добренським те-
риторіальним органом (91,8%, не подано 7 декл.), Н- Іванівським територіальним ор-
ганом (94,7% не подано 8 декл.). 
          Найгірший показник по декларуванню за 2019 рік відмічено по наступних  тери-
торіальних органах: по місту – 92,5% (не подано 38 декл.), Н-Сергіївському – 88,4% 

(не подано – 15  декл.). 
           Проаналізувавши обсяг сплати зазначеного податку одноосібниками за             
січень-грудень 2020 року слід відмітити, що середній  показник сплаченого податку на  
1 га складає  304,11 грн.   Найкраще спрацювали протягом  звітного періоду з цього 
питання:  Пісківский територіальний орган - 360 грн., Христофорівський територіаль-
ний орган - 355,09 грн, місто – 328,31 грн, Н-Єгорівський територіальний орган – 

327,76 грн, Плющівський територіальний орган - 315,10 грн.  Нижче відповідного            
середнього показника мають: Явкинський – 302,88 грн, Н-Павлівський – 293,62 грн, 
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Добренський - 265,35 грн, Н-Сергіївський –264,69 грн.  Робота по сплаті вищевказано-
го податку продовжується та контролюється Баштанським управлінням ГУ ДПС у 
Миколаївській області. Таблиця3. 

 

360

355

328

328

315

303

294

265

265

252

304

Пісківський 
Христофорівський

м.Баштанка
Н-Єгорівський
Плющівський

Явкинський 
Н-Павлівський 
Н-Сергіївський 

Добренський 
Н-Іванівський

середній …

 
 

         Крім того, протягом звітного року проводилась робота з сільськогосподарськи-
ми товаровиробниками, підприємствами та іншими суб’єктами господарювання,  що 
в своїй діяльності використовують земельні ділянки (паї) громадян, з метою застосу-
вання заходів щодо підвищення рівня соціального захисту сільського населення по 
виплаті орендної плати із застосуванням коефіцієнта 1,756 та утримання з виплаче-
них доходів податку на доходи фізичних осіб і перерахування його до бюджету в по-
вному обсязі.  
       Станом на 01.01.2021  сплачено податку та збору  на доходи фізичних осіб       
7420,1 тис.грн. (у відрахуваннях). Найбільшими  платниками  по сплаті вищевказано-
го податку є:  Баштанське ТОВ СП «Нібулон»  - 1832,6 тис. грн; ТДВ «Баштанський 
сирзавод» - 1252,5 тис. грн;  ПСП «Корона» - 1134,4 тис. грн; ТДВ «Баштанська рай-
сільгоспхімія»  -  1131,9 тис. грн., СТОВ «Промінь» - 899,9 тис. грн, СТОВ «Дружба» 
- 820,5 тис. грн; ТОВ «Комсейл» - 935,6тис. грн;  ТОВ ВК «Прометей» - 436,2 тис. 
грн, ПП «Баштанське КВІНТ - ССД» - 374,8 тис.грн, Ф/Г «Володимир» - 355,5 тис. 
грн; СТОВ «Світоч» - 315,0 тис.грн, ФГ «СВО» -  240,3 тис.грн, ТОВ «Аргро Капітал 
Юг – 237,4 тис. грн,  ФГ «Артаково» - 192,8 тис.грн, та інші.      

 

            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 місько-
го 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 - грудень 2020 року по  місцевих податках і зборах  

складає  39165,8 тис. грн., питома вага яких в структурі надходжень  загального фон-
ду міського бюджету  становить 37,9%,  в тому числі: 
   - надходження по податку на майно складає 23002,5 тис. грн, з них по: 

    * податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки – 4347,5 тис. грн, або 
101,3% до річного  плану, та більше на 375,1 тис. грн, або на 9,4% до факту  минулого  
року.  Найбільша частина сплаченого податку надійшла від фізичних осіб у сумі – 

2298,4 тис.грн, або 76,9 % до річного плану,  юридичних осіб у сумі – 2049,1 тис.грн, 
або 157,2% до річного плану. Збільшення надходжень  обумовлене затвердженням 
ставок податку за 1 кв. метр бази оподаткування у відсотках розміру мінімальної за-
робітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового року) для 
об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності фізич-
них та юридичних осіб, встановленими рішенням Баштанської міської ради від 25 че-
рвня 2019 року № 3 «Про встановлення місцевих податків та зборів на території Баш-
танської міської ради об’єднаної територіальної громади на 2020 рік», затверджено 
ставки та пільги для фізичних та юридичних осіб із плати податку на нерухоме май-
но, відмінне від земельної ділянки.  
         Збільшення відповідного податку відслідковується наступними платниками, а 
саме: від ТОВ «Явкинський Елеватор» (612,9 тис.грн), Баштанське РРСТ                        
(69,1 тис.грн), Домашов В.В (62,6 тис.грн),  ТДВ «Баштанський Сирзавод»               
(35,4 тис.грн), ТОВ «Енерджи Ден (15,8 тис.грн), ТДВ «Зоря Інгулу (10,0 тис.грн), 
Укрзалізниця (3,4 тис.грн), інші. 
    *  транспортному  податку з юридичних та фізичних осіб надходження склали             

69,4 тис. грн, або 99,1% до плану  та менше на 54,8 тис.грн, або на 44,1% до  факту 
минулого року (зменшення обумовлене за рахунок придбаного автотранспорту у 2019 
році фізичною особою Семенов С.В. та юридичною особою ПСП «Корона»); 
    *   платі за землю  -  18585,6 тис. грн, або 104,2 відсотка до плану та більше на       
921,6 тис. грн, або на 5,2 %  до  факту відповідного показника минулого року за раху-
нок: 

- збільшенням  надходжень по земельному податку з юридичних осіб в сумі 
358,7 тис.грн, приріст склав 33,7 відсотка, в тому числі за рахунок сплати від               
КП «Міськводоканал» - 131,3 тис.грн, АТ «Укрзалізниця» - 116,5 тис.грн,              
ТДВ Баштанський сирзавод - 91,1 тис.грн, АТ Миколаїв Газ -17,4 тис.грн, УКРІ 
с.Явкине - 16,6 тис.грн, ТДВ «Зоря Інгулу» - 16,0 тис.грн, міська рада - 10,6 тис.грн. 

- збільшення надходжень орендної плати з юридичних осіб в сумі                   
451,9 тис.грн, приріст склав 7,4 відсотка, а саме за рахунок слідуючих платників:             
Агро Баст в сумі - 267,7 тис.грн. Н-Іванівський т.о;СТОВ «Дружба» - 228,9 тис.грн, 
ФГ Головченко -32,6 тис.грн,  Плющівський т.о; ТОВ НВК «Землеробець» -          

118,4 тис.грн., СТОВ «Світоч» - 51,4 тис.грн, Н-Павлівський т.о; ФГ Руденко -106,6 
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тис.грн, Н-Сергіївський т.о;  ФГ Володимир - 69,9 тис.грн, ФГ Ірина - 62,8 тис.грн, 
Явкинський т.о;  СВК «Степовичка» - 29,8 тис.грн. Христофорівський т.о. 

- збільшення надходжень орендної плати з фізичних осіб в сумі  18,4 тис.грн, 
приріст склав 0,8 відсотків від фізичних осіб Цюпа В.Г (145,9 тис.грн), Дорош П.І. 
(55,5 тис.грн), Сімов Г.О. (46,5 тис.грн), Семенов С.В. (34,7 тис.грн), Хортюк І.Є (10,8 
тис.грн), Чембір О.В (6,3 тис.грн), Олексієнко О.П (5,0 тис.грн),але відслідковується 
несплата від Головченко В.В. (-15,7 тис.грн), зменшення сплати від Геракова О.В              
(-195,2 тис.грн), Пляка С.В (-77,2 тис.грн),  Горіла І.І. (-13,8 тис.грн), Ткаленко М.А  
(-8,1 тис.грн), Костанян М.А. (-2,6 тис.грн), Шевченко Д.М  (-3,1 тис.грн), Когут В.В. 
(-1,3 тис.грн). 

- збільшення надходжень земельного податку з фізичних осіб в сумі                        
92,8  тис.грн, приріст склав 1,1 відсоток.  
        Так, рішенням від 25 червня 2019 року № 3 «Про встановлення місцевих подат-
ків та зборів на території Баштанської міської ради об’єднаної територіальної грома-
ди на 2020 рік» затверджено ставки та пільги земельного податку для фізичних та 
юридичних осіб.  
            Відділом з питань земельних відносин та охорони навколишнього середовища  
постійно проводиться робота, спрямована на створення необхідних умов для реаліза-
ції прав громадян та юридичних осіб з питань регулювання земельних відносин. По-
садовими особами відділу здійснюється постійний (щоденний) прийом громадян та 
юридичних осіб, яким  надаються консультації з питань земельного законодавства. 
На підставі скарг громадян з питань регулювання земельних відносин проводяться 
обстеження земельних ділянок на місцевості. Сторонам спору надають роз’яснення 
щодо можливості вирішення спору.  

2018 рік 2019 рік 2020 рік

16699,0

17663,9

18585,6

5,2%
3,9%
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РОЗРАХУНКОВА ПИТОМА ВАГА ФАКТИЧНИХ НАДХОДЖЕНЬ ПО ПЛАТІ 
ЗА ЗЕМЛЮ ПО ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ОРГАНАХ ЗА 2020 рік 

5961,1

(32,1%)

2786,2

(15,0%)
2324,1

(12,5%) 1496,9

(8,1%)

1481,0

(8,0%) 1190,9

(6,4%)

1140,7

(6,1%)
1020,3

(5,5%)
622,4

(3,3%)

562,0

(3,0%)

 
 

- надходження  єдиного податку, до складу якого входить  єдиний податок з            
сільськогосподарських товаровиробників, у яких  частка сільськогосподарського             
товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або  перевищує 
75 відсотків, який в загальному фонді  міського бюджету у  звітному році складає 15,6 
відсотка. В цілому надійшло єдиного податку – 16163,3 тис. грн, що складає  98,3 % 
до річного плану, приріст до минулого року склав – 579,2 тис.грн, або на 3,7%. 

Збільшення до відповідного періоду минулого року відслідковується по             
Добренському  т.о приріст склав ( 21,1%) за рахунок  ФГ Маяк-1 в сумі - 82,3 тис.грн, 

ПСП «Енеїда»  в сумі - 17,0 тис.грн,  ТОВ Промінь Відродження в сумі -7,6 тис.грн, 
ПП Давід-2019 в сумі -12,5 тис.грн, ФГ Лисиця С.П. в сумі - 3,3 тис.грн, СГ «Колос»  в 
сумі -16,0 тис.грн, Шойко А.С. в сумі - 36,0 тис.грн.  
Явкинському т.о приріст склав (8,7%)  за рахунок ФГ «Володимир» в сумі -        

184,0 тис.грн, «Агро Капітал Юг» в сумі -32,6 тис.грн, ФГ «Гея» в сумі -23,9 тис.грн, 
ФГ «Урожай» в сумі - 4,7 тис.грн.  
Н-Сергіївському т.о приріст склав ( 8,5%)  за рахунок ФГ «СВО» в сумі -21,1 тис.грн, 
ФГ Руденко в сумі - 4,7 тис.грн., Гутєй  Ю.В. в сумі 27,2 тис.грн, Осадченко О.О.           
в сумі - 10,5 тис.грн, Трубнікова Є.О. в сумі 6,0 тис.грн. 
по місту  приріст склав (5,6%)  за рахунок ТОВ Промінь «Відродження» в сумі -         

57,4 тис.грн, ФГ «Маяк - 1» в сумі - 55,4 тис.грн, ТОВ Агро Баст в сумі - 38,7 тис.грн, 
ТОВ «Золотий Колос» в сумі - 27,2 тис.грн, ПП «Давід - 2019» в сумі - 14,1 тис.грн,  
ФГ «Перлина Степу» в сумі - 2,4 тис.грн.   
Н-Павлівському т.о. приріст склав (5,4%) за рахунок СТОВ «Світоч» в сумі -            

22,5 тис.грн, ПП «Давід - 2019» в сумі 3,2 тис.грн, ФГ Войтович М.А. в сумі -        

2,0 тис.грн,  ФГ «Руденко» в сумі - 2,0 тис.грн, ФГ «Маяк - 1» в сумі 1,6 тис.грн,  
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         Але відслідковується зменшення відповідного податку по наступних територіа-
льних органах, а саме по: 
Н-Єгорівському т.о. (-13,8%) за рахунок зменшення сплати від СТОВ «Лан» в сумі (-
34,4 тис.грн), Бондар В.Д. в сумі (-10,2 тис.грн), ПСП «Корона» в сумі (-7,0 тис.грн), 
Лисиця С.Д. в сумі (-3,0 тис.грн), Ракчеєва Л.А. в сумі (-8,3тис.грн), Олійник І.В. в 
сумі (-6,0 тис.грн.), Зуб М.І. в сумі (-4,0 тис.грн); 
Христофорівському т.о. за рахунок зменшення сплати від (-9,6) за рахунок                    
ФГ «Головченко» в сумі (-29,0 тис.грн),  ФГ «Поле» в сумі (-13,5) тис.грн,  Хруставка 
С.І. в сумі (-4,0 тис.грн), Цикало Д.М. в сумі (-12,0 тис.грн), ФГ «Промінь» в сумі            
(-5,3 тис.грн); 
Плющівський т.о. (-8,3%)  за рахунок за рахунок зменшення сплати від ФГ «Головче-
нко» в сумі (-96,2 тис.грн), СТОВ «Дружба» в сумі (-40,5 тис.грн); 
Пісківський т.о. (-5,1%) за рахунок за рахунок зменшення сплати від Селін В.Г в сумі 
(-43,0 тис.грн), Новицький І.В. (-17,5 тис.грн.),Селін В.О. (-6,0 тис.грн), Коваль Т.О.   
в сумі (-2,0 тис.грн.). 
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РОЗРАХУНКОВА ПИТОМА ВАГА ФАКТИЧНИХ НАДХОДЖЕНЬ ПО 
ЄДИНОМУ ПОДАТКУ  ПО ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ОРГАНАХ ЗА 2020 рік 

 

8904,7 

(55,0 %)

1723,2

(10,7%)
1022,6

(6,3%)
848,8

(5,3%)

755,0

(4,7%)
669,3

(4,1%)

622,3

(3,9%)

612,9

(3,8%)

593,5

(3,7%)
410,9

(2,5%)

 
 

         Вагомий внесок в наповненні міського бюджету є  внутрішні податки на това-
ри 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 2020 рік до 
міського бюджету надійшло вказаного податку в сумі 6551,0 тис. грн, що складає 
6,3% від загального обсягу доходів міського бюджету та 97,2% до річного плану та 
більше на 103,4 тис.грн, або на 3,4% до відповідного періоду минулого року. Збіль-
шення надходжень відбулося за рахунок зарахування частки реалізованого обсягу па-
льного з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) до загального фонду 
міського бюджету. 

Станом на 1 січня  2020 року  кількість платників акцизного податку складає 45 

суб’єктів господарювання.  
          Надходження акцизного податку з реалізації суб’єктами  господарювання ро-
здрібної торгівлі підакцизних товарів  складає 2003,0 тис. грн, або  101,2 % до річ-
ного плану, до відповідного періоду минулого року  більше на 252,9 тис.грн,або на 
14,5 %,  а саме за рахунок таких платників, як  ТОВ Маркет АТБ (139,0 тис.грн), АЗС 
«Вест Петрол Маркет» (80,4 тис.грн), АЗС «Кворум Нафта» (63,3 тис.грн).  

Протягом 2020 року здійснювався контроль за надходженням до міського         
бюджету акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгів-
лі підакцизних товарів.  Крім того, ведеться облік в розрізі суб’єктів господарювання 
господарської діяльності та груп товарів по територіальних органах виконавчого комі-
тету міської ради.    

 З метою покращення мобілізації надходжень та запобігання втрат  акцизного 
податку з роздрібного  продажу підакцизних товарів,  міською були надіслані листи 
тимчасово виконуючим обов’язки  старост сіл  територіальних органів виконавчого 
комітету Баштанської міської ради про здійснення ряду заходів на предмет встанов-
лення та недопущення на підпорядкованій території села фактів без ліцензійної розд-
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рібної  торгівлі  алкогольними напоями та тютюновими виробами суб’єктами госпо-
дарювання та фізичними особами, без оформлення підприємництва. Інформацію щодо 
виявлення фактів порушень здійснення діяльності з роздрібного продажу підакцизних 
товарів без наявної відповідної ліцензії протягом  січня – грудня  2020 року надано 
для опрацювання  до Баштанського управління ГУ ДПС у Миколаївській області            
(згідно листів т.в.о. старост сіл територіальних органів виконавчого комітету Баштан-
ської міської ради). 
          Проаналізувавши надходження акцизного податку з реалізації суб’єктами           
господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів по територіальних               
органах виконавчого комітету встановлено, що найбільший обсяг надходжень              
складає по місту 1896.2 тис. грн, або 94,7 % від  загального обсягу надходжень за рік.  

У розрахунку  на 1 особу по міському бюджету сплачено 90,20 грн, що більше 
на 1,08 грн. з відповідним періодом минулого року, в тому числі по місту Баштанка – 

146,3 грн., сільських територіях – 11,6 грн. Серед територіальних органів кращий  по-
казник  має Новоіванівський територіальний орган  58,6 грн, та Христофорівський т.о 
18,0 грн. Зменшення відслідковується по Пісківському т.о  15,3 грн, що менше на 5,85 
грн. до  факту минулого року,  Плющівському т.о. 6,6 грн, що менше на 1,10 грн, Н-

Павлівському т.о. 10,5 грн, що менше на 0,2 грн.  Найгірший показник має Новосергі-
ївський територіальний орган, де  надходження за рік взагалі відсутні,  Добренський  
– 2,4 грн, Явкинський –  2,9 грн,  Н- Єгорівський  - 6,8 грн. таблиця 5. 
        З метою покращення мобілізації надходжень та запобігання втрат  акцизного по-
датку з роздрібного  продажу підакцизних товарів,  міською були надіслані листи 
тимчасово виконуючим обов’язки  старост сіл  територіальних органів виконавчого 
комітету Баштанської міської ради про здійснення ряду заходів на предмет встанов-
лення та недопущення на підпорядкованій території села фактів без ліцензійної розд-
рібної  торгівлі  алкогольними напоями та тютюновими виробами суб’єктами госпо-
дарювання та фізичними особами, без оформлення підприємництва. Інформацію що-
до виявлення фактів порушень здійснення діяльності з роздрібного продажу підакци-
зних товарів без наявної відповідної ліцензії протягом січня – грудня  2019 року на-
дано для опрацювання  до Баштанського управління ГУ ДПС у Миколаївській області 
(згідно листів т.в.о. старост сіл територіальних органів виконавчого комітету Баштан-
ської міської ради). 

З метою збільшення надходжень податків і зборів до міського бюджету Баш-
танської міської ради та залучення додаткових резервів їх наповнення у січні – грудні 
2020 року встановлено жорсткий контроль за станом  виконання дохідної частини 
бюджету. З цією метою постійно  проводився   всебічний  аналіз сплати суб’єктами 
підприємницької діяльності податків і зборів на  відповідних територіях та дотри-
мання ними зобов’язань по сплаті податків і платежів до міського бюджету. Крім то-
го, питання наповнення міського бюджету розглядається щомісячно на розширених 
нарадах при міському голові за участю старост та землевпорядників територіальних 
органів  виконавчого комітету міської ради. 

     

        По спеціальному фонду надходження за 2020 рік склали 8089,5 тис.грн.  (з ура-
хуванням власних надходжень), або 102,9  до річного плану та на 228,9 тис.грн, або 
на 5,0% більше  надходжень минулого року.  
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Найбільшу питому вагу в фактичних  надходженнях спеціального фонду скла-
дають власні надходження - 82,9 відсотка. Станом на 01.01.2021 власних надходжень 
надійшло 6706,8 тис. грн, або 85,3% до річного плану, та на 860,7 тис. грн. менше в 
порівнянні з 2019 роком, в тому числі по: 
- КБКД 25010100 «Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згі-
дно з їх основною діяльністю» отримано 1611,2 тис.грн, або 54,1% до річного плану, 
та на 625,7 тис.грн. менше  до факту минулого року,   в зв’язку з виникненням та по-
ширенням  коронавірусної хвороби (COVID - 19) запровадженого по Україні були 
введені карантинні заходи з 13.03.2020 по 03.08.2020 відповідно до наказу відділу 
ОМС від 13.03.2020 р №86, на карантин були  закриті заклади освіти; 
- КБКД 25010300 «Плата за оренду майна бюджетних установ» отримано коштів 
21,0 тис.грн, що менше на 20,2 тис.грн. за рахунок заключних разових договорів за 
оренду приміщень закладом культури (міський та сільські будинки культури) для 
проведення виборів у 2019 році, а також через впровадження карантину відповідно до 
Постанови КМУ №211 від 11.03.2020р. «Про запобігання поширенню на території 
України корона вірусної хвороби (COVID - 19)» та Закону України №540-ІХ «Про 
внесення змін до деяких законодавчих актів, спрямованих на забезпечення додатко-
вих соціальних та економічних гарантій у зв’язку з поширенням корона вірусної хво-
роби (COVID - 19)» орендна плата не нараховувалась (орендар, як наймач позбавле-
ний законного права використовувати нерухоме майно через обставини, за які він не 
відповідає);  
- КБКД 25010400 «Надходження бюджетних установ від реалізації в установле-
ному порядку майна (крім нерухомого майна)» отримано надходжень в сумі 38,9 
тис.грн, що менше на 21,6 тис.грн, зменшення відбулося за рахунок реалізації майна, 
а саме: за рахунок утилізації в результаті обстеження майна (електрообладнання, тех-
нологічного обладнання, комп’ютерне обладнання), яке втратило експлуатаційну 
цінність внаслідок фізичного або морального зносу і містять у собі чорні,кольорові 
метали, та реалізація склотари, що отримується разом з товарами (продукти харчу-
вання) в дитячих садочках; 

-  КБКД 25020000 «Інші джерела власних надходжень бюджетних установ»  

отримано коштів в сумі 5035,7 тис.грн. за рахунок надання благодійної допомоги від 
батьків, спонсорських внесків та інших підприємств, установ та приватних осіб; 
          Наступним джерелом надходжень спеціального фонду є КБКД 19010000 «Еко-
логічний податок», отримано  в сумі  101,2 тис. грн, або 65,3% до річного плану, та на 

14,3 тис. грн. менше надходжень минулого року. Зменшення обумовлено зниженням 
викидів в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами            
забруднення та тим, що ПАТ «Баштанський сирзавод» заключив прямий договір на 
утилізацію ламінісцентних ламп та перестав сплачувати екологічний податок до          
міського бюджету. Залишок коштів станом на 01.01.2021 рік склав   216,1 тис.грн; 

Надходження по КБКД 24062100 «Грошові стягнення за шкоду, заподіяну        
порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища вна-
слідок господарської та іншої діяльності » отримано в сумі 1,018 тис. грн.;                  

Надходження коштів по КБКД 31030000 «Кошти від відчуження майна, що 
належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній            
власності» в сумі 7,1 тис.грн, а саме передано у власність громадянину Коруц А.В. 
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житлове приміщення в гуртожитку за адресою вул. Промислова,17а/9                           
м. Баштанка, загальною площею 35,1кв.м., відповідно до рішення міської ради від 
14.08.2017 року №117 «Про приватизацію житлового приміщення в гуртожитку за 
адресою вул. Промислова, 17а/9 м. Баштанка»; 
        Надходження коштів по КБКД 33010100 «Кошти від продажу  земельних діля-
нок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або кому-
нальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної   
Республіки Крим» в сумі 1273,4 тис.грн. Продано земельну ділянку площею 1,5га  
Геракову О.В на суму 1265,4 тис.грн. та надійшли кошти в сумі 8,0 тис.грн за оплату, 
пов’язану з виконанням робіт з проведення незалежної експертної оцінки земельної 
ділянки (авансовий платіж) від ФОП Сухарь Н.К. 
 

Планові показники видаткової частини міського бюджету Баштанської міської 
ради  з урахуванням змін на 2020 рік та з урахуванням міжбюджетних трансфертів  
передбачено в сумі  206806,3 тис. грн, в тому числі по загальному    фонду –              

181891,5 тис. грн та по спеціальному фонду – 24914,8 тис. грн.  
Протягом  2020  року видаткова частина міського бюджету збільшилася на  

30246,0  тис. грн,  в тому числі по загальному фонду  -  на 9183,8 тис. грн  та спеціа-
льному фонду бюджету  -  на  21062,2 тис. грн, з них  за рахунок: 

-  освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на суму 
3204,7 тис. грн;   

- субвенції з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної 
загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок відповідної субвенції 
з державного бюджету на суму 798,8 тис. грн; 

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

- субвенції з обласного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів 
щодо соціально – економічного розвитку територіальних громад Миколаївської обла-
сті у 2020 році на суму 500,0 тис. грн;  

- субвенції з місцевого бюджету на фінансове забезпечення будівництва, реко-
нструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місце-
вого значення, вулиць і доріг  комунальної власті у населених пунктах за рахунок ві-
дповідної субвенції з державного бюджету на суму 3332,0 тис. грн; 

- субвенції з місцевого бюджету на проведення виборів депутатів місцевих рад 
та сільських, селищних міських голів, за рахунок відповідної субвенції з державного 
бюджету на суму 1162,4 тис. грн. 

- коштів від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначен-
ня, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які 
знаходяться на території Автономної Республіки Крим на суму 1272,4 тис. грн; 

- субвенції з обласного бюджету місцевим бюджетам на надання додаткової 
одноразової грошової допомоги при першому працевлаштуванні у сільській місцево-
сті випускників вищих навчальних закладів державної та комунальної власності неза-
лежно від порядкування, які здобули спеціальність педагогічного профілю та навча-
лися за рахунок бюджетних коштів на 2020 рік на суму 6,3 тис. грн;  
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- залучення вільного залишку коштів, що утворився на 01.01.2020   на суму 
13428,0 тис. грн; 

- власних надходжень бюджетних установ –5197,7 тис. грн. 
Касові  видатки за  2020 рік  склали  182777,8 тис. грн, в тому числі по загаль-

ному фонду – 168786,0 тис. грн. та по спеціальному  фонду –  13991,8 тис. грн.  
 

ВВВИИИКККОООНННАААННННННЯЯЯ   ВВВИИИДДДАААТТТКККОООВВВОООЇЇЇ   ЧЧЧАААСССТТТИИИНННИИИ   ЗЗЗАААГГГАААЛЛЛЬЬЬНННОООГГГООО   ФФФОООНННДДДУУУ   

БББЮЮЮДДДЖЖЖЕЕЕТТТУУУ   БББАААШШШТТТАААНННСССЬЬЬКККОООЇЇЇ   МММІІІСССЬЬЬКККОООЇЇЇ   РРРАААДДДИИИ   

ЗЗЗААА   222000222000   РРРІІІККК   (((ТТТИИИССС...   ГГГРРРННН)))   
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Видатки загального фонду міської ради  у  2020 році  направлені на         

утримання органів місцевого самоврядування  в сумі 27220,0 тис. грн, закладів освіти 

в сумі 101074,5 тис. грн, охорони здоров’я в сумі 10688,7 тис. грн,  соціального захи-
сту та соціального  забезпечення в сумі 6038,9 тис. грн, житлово-комунального гос-
подарства в сумі 11274,8 тис. грн,  культури і мистецтва – 8456,5 тис. грн, фізичної 
культури та спорту  в сумі 2699,3 тис. грн, інші видатки  в сумі 1333,3 тис. грн. 
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МММІІІСССЬЬЬКККОООМММУУУ   БББЮЮЮДДДЖЖЖЕЕЕТТТУУУ   БББАААШШШТТТАААНННСССЬЬЬКККОООЇЇЇ   МММІІІСССЬЬЬКККОООЇЇЇ   РРРАААДДДИИИ   (((ТТТИИИССС...   ГГГРРРННН)))   

 

101074,5 тис. грн.
Освіта (59,9%)

1333,3 тис.грн.

Інші видатки (0,8%)    

8456,5 тис.грн.

Культура і мистецтво 
(5,0%)

2699,3 тис.грн.

Фізична культура 
і спорт (1,6%)

27220,0 тис. грн.
Державне управління 

(16,1%)

11274,8  тис.грн.

Житлово-комунальне
господарство (6,7%)

6038,9 тис. грн.

Соціальний захист та
соціальне забезпечення 

(3,6%)

10688,7 тис. грн. 

Охорона здоров”я 
(6,3%)

 
 

На фінансування захищених статей видатків спрямовано 87,8% коштів загаль-
ного фонду міського бюджету  (148324,2 тис. грн). Питома вага  заробітної плати з 
нарахуваннями в загальнобюджетних видатках складає  73,1% (123447,5 тис. грн),  
продуктів харчування – 0,8% (1285,3 тис. грн), енергоносіїв – 3,9% (6655,6 тис. грн), 
поточні трансферти  - 9,8% (16535 тис. грн), соціальний захист та соціальне   забезпе-
чення – 0,2% (373,8 тис. грн), капітальні трансферти – 2,4% (3995,1 тис. грн), інші  
видатки – 9,8% (16466,7 тис. грн).  

Аналіз виконання  
 видатків загального фонду міського бюджету   

за   2020 рік  

               тис.  тис. грн.  

 

Найменування витрат 

      

Затвердже-
но на звіт-
ний період 

Фактично ви-
конано за зві-
тний період 

 

% 

вико-
нання 

Структура 

видатків 

 

Заробітна плата з  
128006,7 123447,5 96,4 73,1 нарахуваннями 

Медикаменти 48,8 27,0 55,3 0,0 

Продукти харчування 2100,4 1285,3 61,2 0,8 

Оплата енергоносіїв 

всього; в т.ч. 
10060,7 6655,6 66,2 3,9 
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Видатки на дошкільну освіту по загальному фонду спрямовані в сумі          
20016,2 тис. грн. Використання бюджетних коштів у   2020 році  на утримання              

1 дитини в дошкільному закладі в середньому становить  27,5 тис. грн  (таблиця 5). 

Найбільша вартість утримання 1 дитини в дошкільному закладі в ЗДО  «Чебурашка» 
м. Баштанка – 36,0 тис. грн; ЗДО «Віночок» м. Баштанка – 34,3 тис. грн,  ЗДО «Весе-
лка»  с. Христофорівка – 33,4 тис. грн, ЗДО «Дивограй» с. Новоєгорівка – 30,3 тис. 
грн.    

Видатки на продукти харчування по загальному фонду  в дошкільних навча-
льних закладах передбачені в сумі 1070,4 тис. грн, касові видатки склали             

541,1 тис. грн, або 50,6 % до річного плану. 

Фактичні видатки на продукти харчування за 2020 рік  склали         

1459,8 тис. грн, в тому числі: по загальному фонду – 636,7 тис. грн, по спеціальному 
фонду -  823,1тис. грн.  Діто – дні відвідування за 2020 рік  склали –  49928 діто-дня.   

Вартість харчування 1 діто - дня складає  29,25 грн, в тому числі по  загально-
му фонду – 12,75 грн  та по спеціальному фонду 16,49 грн (таблиця 6).  

Найвища вартість харчування 1 діто-дня в ЗДО «Лелечення» (село Добре)  - 

31,40 грн, ЗДО «Дивограй» (село Новоєгорівка) – 30,70 тис. грн, ЗДО «Веселка» (село 
Христофорівка) -  30,60 грн,  ЗДО «Джерельце» ( с. Новосергіївка) – 30,49 грн.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оплата 

 водопостачання 

309,5 226,9 73,3 0,1 

Оплата  
електроенергії 

3756,7 2759,7 73,5 1,6 

Оплата 

 природного газу 

 

5441,8 

 

3376,7 

 

62,1 

 

2,0 

Тверде паливо 552,7 292,3 52,9 0,2 

Поточні  16941,7 

 

469,8 

16535,0 

 

373,8 

97,6 

 

79,6 

9,8 

 

0,2 

трансферти 

Соціальне забезпечення 

Капітальні трансферти 4049,1 3995,1 98,7 2,4 

Інші видатки 20214,3 16466,7 81,5 9,8 

Всього: 181891,5 168786,0 92,8 100,0 
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Христофорівський ЗДО "Веселка"
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середній показник

28,27

27,52

29,12

28,70

31,40

30,70

30,31

30,40

30,49

30,36

30,29

30,60

30,29

29,24

           
            

Видатки на загальноосвітні навчальні заклади  по загальному фонду за 2020 

рік  склали в сумі 69285,0 тис. грн. Використання бюджетних коштів у 2020 році на 
утримання 1 учня в загальноосвітніх навчальних закладах в середньому складає  27,1 

тис. грн. (таблиця 7). Найбільша вартість утримання 1 учня в загальноосвітніх навча-
льних закладах у Новоіванівській філії І-ІІ ступенів – 77,5 тис. грн,   Новопавлівській  
філії І-ІІ ступенів – 61,2 тис. грн,  Новосергіївській  філії І-ІІ ступенів – 50,1 тис. грн, 
Христофорівській ЗОШ І-ІІІ ступенів – 46,0 тис. грн.  Найнижча вартість утримання 1 
учня в загальноосвітніх навчальних закладах у Баштанському опорному закладі           
ЗОС І-ІІІ ступенів №1 –  20,5 тис. грн, у Баштанському опорному закладі ЗОС І-ІІІ 
ступенів №2 – 20,7 тис. грн, Баштанська гімназія  -  25,3 тис. грн,  Добренській ЗОШ 
І-ІІІ ступенів – 27,8 тис. грн, Новоєгорівська ЗОШ І-ІІІ ступенів – 28,3 тис. грн,                 
Плющівській ЗОШ І-ІІІ ступенів – 30,2 тис. грн. Видатки на продукти харчування по 
загальноосвітніх навчальних закладах по загальному фонду бюджету передбачені в 
сумі 877,8 тис. грн, касові видатки склали  647,9  тис. грн, або 73,8 % до річного пла-
ну.   

Видатки на продукти харчування по загальноосвітніх навчальних закладах по 
спеціальному фонду бюджету передбачені в сумі 1523,5 тис. грн, касові видатки 
склали  640,6 тис. грн, або 42,0 % до річного плану.   

Вартість харчування 1 діто – дня учнів 1-4 класів за  2020 рік  складає 15,06 

грн.  
Капітальні видатки за звітний період по загальному та спеціальному             

фондах міського бюджету  склали  13736,0 тис. грн, в тому числі: 
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по загальному фонду бюджету – 3995,1 тис.  грн: 

субвенція з міського бюджету Баштанської міської ради районному бюджету 
на придбання стійки ендоскопічної цифрової для некомерційного підприємства           
«Багатопрофільна лікарня Баштанського району» Баштанській центральній районній 
лікарні на суму 2297,3 тис. грн; 

субвенція з міського бюджету Баштанської міської ради районному бюджету 
на придбання комп’ютерної техніки на суму 489,5 тис. грн 

субвенція з міського бюджету Баштанської міської ради районному бюджету 
для надання медичних послуг населенню об’єднаної територіальної громади комуна-
льним некомерційним підприємством «Багатопрофільна лікарня Баштанського райо-
ну»  на придбання апарату штучної вентиляції легень на суму 665,2 тис. грн для на-
дання медичної допомоги пацієнтам з гострими респіраторними захворюваннями, 
спричиненими коронавірусом, грипом та ГРВІ; 

субвенція з міського бюджету Баштанської міської ради районному бюджету 
для надання медичних послуг населенню об’єднаної територіальної громади комуна-
льним некомерційним підприємством «Багатопрофільна лікарня Баштанського райо-
ну», а саме на придбання наркозної станції в сумі 274,8 тис. грн; 

субвенція з міського бюджету Баштанської міської ради обласному бюджету 
Миколаївської області на спів фінансування придбання шкільного автобусу на суму 
200,0 тис. грн; 

субвенція з міського бюджету Баштанської міської ради обласному бюджету 
Миколаївської області на спів фінансування закупівлі комп’ютерного обладнання на 
забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова україн-
ська школа» на суму 28,3 тис. грн; 

субвенція з місцевого бюдженту державному бюджету на виконання програм 
соціально – економічного розвитку регіонів, а саме на поліпшення матерільно – техні-
чної бази Баштанського відділення поліції Головного управління національної поліції 
України у Миколаївській області, з метою сприяння забезпечення успішного виконан-
ня завдань по забезпеченню охорони  справ людини, протидії злочинності підтриман-
ня публічної безпеки і порядку на суму 40,0 тис. грн.  

по спеціальному фонду бюджету  - 9740,9 тис. грн: 
 придбання обладнання і предметів довгострокового користування –

4625,6 тис. грн (взято на облік меблі подаровані  Плющівського ЗДО, взято на облік 
системний блок придбаний для Новоєгорівського ТОВК на виконання угоди про со-
ціальне партнерство, взято на облік мобільну сцену надану програмою DOBRE, в ра-
мках реалізації проєкту будівництва ярмарково - фестивальної площі трансформера 
«Ярмаркова», взято на облік передані у комунальну власність автотранспортні засо-
би, обладнання та меблі, придбано електричний лічильник для колишнього примі-
щення МНВК, поповнення бібліотечного фонду ЗОШ, взято на облік подарований 
телевізори закладам и освіти, взято на облік меблі подаровані ЗДО «Віночок» та           
«Віночок», придбано котел газовий Житомир для дитячого будинку сімейного типу , 
придбання обладнання для їдалень, придбано котли для Явкинської та Новопавлівсь-
кої ЗОШ, придбано  човен,  придбано  кондиціонер  для Новоєгорівського СБК,  му-
зичну апаратуру для Добренського СБК, бігову доріжку  для Міського будинку куль-
тури,  взято на облік подарований принтер для Добренського СБК, придбано проек-
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тор в Баштанський музей , придбано ноутбук  для централізованої бухгалтерії відділу 
освіти, молоді та спорту, придбано  шкільні меблі для початкових класів,  придбано 
припливно-витяжну систему вентиляції з  рекуперацією тепла  для Гімназії,  придба-
но музичну апаратуру  для Баштанського ОЗ ЗСО №1, придбано для  Баштанського  
опорного закладу ЗСО №1 ноутбук та проектор, придбано інтерактивну дошку,  при-
дбано для Новоєгорівської ЗОШ проектор та ноутбук, тощо)  

капітальне будівництво (придбання) інших об’єктів  - 132,7 тис. грн, в          
тому числі на проведення експертизи проектно – кошторисної документації будівни-
цтва водовідведення вул. Квітнева м. Баштанка на суму 15,4 тис. грн та взято на облік 
переданий в комунальну власність адміністративно – виробничий комплекс на суму 
72,3 тис. грн взято на облік передане приміщення Христофорівського СТОВ на суму 
45,0 тис. грн; 

капітальний ремонт інших об’єктів – 4215,8 тис. грн (капітальний ремонт 
приміщення Явкинського сільського культурного центру дозвілля на суму          
26,9 тис. грн, капітальний ремонт Пагорба Слави с. Явкине на суму  122,7 тис. грн . 
капітальний ремонт закладу дошкільної освіти №9 "Малятко" на суму  267,8 тис. грн, 
капітальний ремонт існуючої системи вузлів газопостачання закладів освіти на суму 
607,7 тис. грн (Явкинська ЗОШ – 35,1 тис. грн; Баштанська гімназія – 20,8 тис. грн; 
Пісківська філія – 21,8 тис. грн; Плющівська ЗОШ –  21,9 тис. грн; ЗДО «Дюймовоч-
ка» - 251,2 тис. грн; Баштанський опорний заклад ЗСО №2 -  253,1 тис. грн; Баштан-
ський опорний заклад ЗСО №1 - 4,0 тис. грн), капітальний ремонт Баштанського  
опорного закладу загальної середньої освіти №1 (виготовлення проєктно-

кошторисної документації) на суму 20,0 тис. грн, капітальний ремонт приміщення 
комунальної установи «Баштанський міський інклюзивно-ресурсний центр Баштан-
ської міської ради Баштанського району Миколаївської області» по вул.1-го Травня, 
14-а,   м. Баштанка Миколаївської області на суму 662,6 тис. грн, капітальний ремонт 
автодороги  по вулиці  Ювілейна від будинку №3 до виїзду на об’їзду дорогу Н-11 в 
м. Баштанка Миколаївської області (коригування) в сумі 1959,3 тис. грн, капітальний 
ремонт, під’їзд до Баштанського опорного закладу закладу загальної середньої освіти 
І-ІІІ ступенів №2 Баштанської міської ради Баштанського району Миколаївської об-
ласті в сумі 548,8 тис. грн.  

реконструкція та реставрація інших об’єктів  -  766,9 тис. грн, в тому числі 
реконструкцію закладу дошкільної освіти №9 "Малятко" з впровадженням сонячної 
системи підігріву води по вул. Шевченка, 4 с. Новоівнівка, Баштанського району Ми-
колаївської області на суму 737,8 тис. грн; реконструкцію закладу дошкільної освіти 
«Ягідка» (експертиза проектно-кошторисної документації ) на суму 29,1 тис. грн. 

В  2020 році кошти резервного фонду  в сумі 11,6 тис. грн  перерозподілено на 
здійснення протиепідемічних заходів та проведення виборів, відповідно до постанови 
Кабінету Міністрів України від14 вересня 2020 року №846 «Про внесення змін до по-
станови Кабінету Міністрів України від 22 липня 2020 року №641». 
 

 

Заступник міського голови з                Світлана  ЄВДОЩЕНКО 

питань діяльності виконавчих  
органів ради 
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