
Пояснювальна записка 

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

за  січень – вересень 2020 року 

 

Обсяг доходів міського бюджету за звітний період  склав –            

137507,5 тис. грн, з яких податки і збори загального фонду міського бюджету – 

76303,2 тис. грн, спеціального фонду – 5021,6 тис. грн  та офіційні трансферти 
– 56182,7 тис. грн. 

 

Структура дохідної частини міського бюджету  по загальному та                   

спеціальному фондах  за  січень - вересень 2020 року                                     

( 137507,5 тис. грн) 

 
            

 Так, надходження податків і зборів  до загального фонду міського           
бюджету  (без урахування трансфертів) склали в сумі – 76303,2 тис. грн., або 
90,5%  до плану звітного періоду.  Недонадходження до плану звітного періоду 
склало  в сумі 8050,2 тис. грн. або (-9,5%) в зв’язку з виникненням та поширен-
ням  коронавірусної хвороби (COVID - 19) запровадженого по Україні, виникло 
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           
податок  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-
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ня по єдиному податку, а саме по платниках І та ІІ групи суб’єктів підприємни-
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 складатимуть 
близько 1,0 млн.грн), та реорганізація по Баштанському міжрайонному управ-
лінню водного господарству (втрати до бюджету складатимуть до бюджету           
близько 0,5 млн. грн). 
       До відповідного періоду минулого року маємо невеликий приріст в сумі 
1885,4 тис.грн, або на (2,5%).  

 
         

Податок та збір на 
доходи фізичних осіб

41579,6 тис.грн. 

54,5%Єдиний податок
10454,2 тис.грн.            

13,7 %

Плата за землю 
15471.3 тис.грн.             

20.3 %

Внутрішні податки
на товари та послуги

4658.2 тис.грн.                

6,1%

Податок на нерухоме
майно

3259.6 тис.грн.                

4.3%

Плата за надання
адмін.послуг
192.2 тис.грн.                 

0,3%

Інші
688.1 тис.грн.           

0,8%
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- спеціального фонду (з урахуванням власних надходжень)              
надійшло коштів в сумі - 5021,6  тис. грн, або 84,8 відсотків  до  плану звітного. 

         
     

     

       

       За січень-вересень 2020 року  міський бюджет отримав офіційних 
трансфертів на загальну суму 56182,7  тис.грн., в тому числі: 

 субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам  на суму                     
42070,9 тис.грн., а саме:  

      - освітню субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам                        
38069,7 тис.грн; 

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

   

 дотацію з державного бюджету місцевим бюджетам в сумі                      
4163,4 тис.грн; 

 

 дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим на суму                 
3087,9 тис. грн,  а саме: 
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- дотації з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного               
бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров`я за раху-
нок відповідної додаткової дотації з державного бюджету 3087,9 тис.грн. 
 

 субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам на суму                 
3528,5 тис.грн, а саме: 
- субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері 
освіти за рахунок коштів освітньої субвенції  926,0 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; 
- субвенції  з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та          
доступної загальної середньої освіти `Нова українська школа` за рахунок            
відповідної субвенції з державного бюджету 402,6 тис.грн; 
- субвенції з місцевого бюджету на проведення виборів депутатів місцевих 
рад та сільських, селищних, міських голів, за рахунок відповідної субвенції з 
державного бюджету 180,4 тис.грн; 
- інші субвенції з місцевого бюджету 566,8 тис.грн. 
 Субвенції з місцевого бюджету на фінансове забезпечення  будівницт-

ва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального          
користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у 
населених пунктах за рахунок відповідної субвенції - 3332,0 тис.грн. 

        Виконання плану мобілізації податків і зборів по загальному фонду             
по   місту Баштанка за  січень-вересень 2020 року складає  – 51508,2 тис. грн, 
або      менше на 6755,5 тис. грн. до  плану звітного періоду, до фактичних над-
ходжень січня - вересня 2019 року більше на 878,7 тис.грн; 

по  територіальних органах виконавчого комітету міської ради надходження 
склали в сумі  - 24795,0 тис. грн, або  менше на 1294,6 тис. грн. до  плану звіт-
ного періоду, до фактичних надходжень січня-вересня 2019 року більше на                     
1006,7 тис.грн.     
       Виконання планових показників січня-вересня 2020 року має                                  
лише Н-Павлівський територіальний орган - 121,1%.           

Добренський     територіальний  орган – 98,4%, Н-Сергіївський територіальний 
орган – 97,7%, Христофорівський територіальний орган – 96,4% Явкинський  
територіальний   орган – 95,1%,Пісківський  територіальний  орган – 93,5%,           

Н-Іванівський територіальний  орган – 90,0%,  Н-Єгорівський територіальний 
орган – 86,9%, місто – 88,4%, та Плющівський територіальний орган – 79,5%. 

(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 – вересні  2020 року складає 54,5 відсотка. Надійшло 
вищевказаного податку 41579,6 тис. грн, або 85,8% до плану звітного періоду. 
Недонадходження  планових показників  січня - вересня 2020 року виникло за  
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рахунок зменшення сплати ПДФО від  сільськогосподарських товаровиробни-
ків, суб’єктами господарювання, що в  своїй діяльності  використовують земе-
льні  ділянки (паї) громадян, а саме: ФГ «Поле» (-464,8 тис.грн), Агро Капітал 
Юг  (-180,4 тис.грн), СТОВ «Промінь» (-123,6 тис.грн), ФГ «Володимир»                       
(57,2 тис.грн), ФГ «Головченко» (-73,9 тис.грн), ТОВ «Богданівський плодороз-
садник» (- 66,9 тис.грн), ФГ Перлина  Степу (-52,2 тис.грн), ТОВ Комсейл             
(-28,0 тис.грн), СТОВ «Дружба» (-12,1 тис.грн)  та інші, також відслідковується   
зменшення сплати від одноосібників за результатами річного декларування. 
Несплата ПДФО від ТОВ «Баштанська птахофабрика» (-509,0 тис,грн) та Тор-
говий дім «Баштанська птахофабрика, ПП «Автошлях Буд - АДЦ»                  
(-118,9 тис.грн),  ДП «Еко сектор» (-68,6 тис.грн),  ДП «Зелене місто»(-46,6 

тис.грн), які припинили свою діяльність у 2020 році, також ліквідація територі-
альних одиниць Головного управління статистики  (-206,2 тис.грн) та Головно-
го управління юстиції  (-204,3 тис.грн), зменшення сплати від  Баштанського 
МУВГ в зв’язку з реорганізацією (-556,6 тис,грн.), від ТДВ «Зоря Інгулу» в сумі 
- 200,0 тис.грн, РДА (-78,3 тис.грн), ТДВ «Баштанський Сирзавод»  в сумі -  

72,8 тис.грн, районна рада (-116,0 тис.грн), Фрея Агро (-118,7 тис.грн), УАПР (-
61,2 тис.грн), УСЗН   (-106,1тис.грн), фінансове управління РДА (-36,9 тис.грн), 
ТОВ “Прометей» (30,3 тис.грн) та інші.  

      До відповідного  періоду минулого року збільшення відповідного пода-
тку    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 01.10.2020 року подано до Баштанського управління ГУ ДПС у             
Миколаївській області 1444 декларації за отримані доходи громадянами-

одноосібниками у 2019 році, або 88,8% від загальної кількості (1626 деклара-
цій),  сплачено відповідного податку 3146,6 тис. грн. (контингент).     
          Встановлено стовідсоткову подачу декларацій по Плющівському           

та Явкинському територіальному органу.  Практично завершена робота по            
мобілізації вищевказаного податку:  Н-Єгорівським територіальним органом – 

99,3 % (не подано 1 декл.), від загальної кількості 152 декларацій,  Новопав-
лівський  – 98,7% (не подано – 2 декл.), від загальної кількості 157 декларацій. 
  Найгірший показник по не поданим деклараціям за звітний період відмічено по: 

- місту  Баштанка – 91,2% (не подано 45 декл.), від загальної кількості 509 
декларацій.  
По територіальним органам найгірший показник має: 
Пісківський – 35,7% (не подано 90 декл.), від загальної кількості 140 деклара-
цій, Христофорівський – 73,3 % (не подано – 12 декл.), від загальної кількості 
45 декларації, Н-Сергіївський – 88,4% (не подано – 15 декл.), від загальної            
кількості 129 декларацій, Добренський – 89,5% (не подано – 9 декл.), від                
загальної кількості 86декларацій, Н-Іванівський – 94,7% (не подано 8 декл.), 
від загальної кількості 151 декларації. 
     Проаналізувавши обсяг сплати зазначеного податку одноосібниками               
за  січень-вересень 2020 року слід відмітити, що середній  показник сплачено-
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го податку на  1 га складає  303,10 грн. Найкраще спрацювали протягом звіт-
ного періоду з вищевказаного питання:  Пісківський територіальний орган – 

360 грн. за 1га, Христофорівський територіальний орган - 355,09, Н-

Єгорівський територіальний орган – 327,44 грн. за 1 га, місто - 325,99 на 1 га, 
Плющівський – 311,53 грн. на 1 га, Явкинський територіальний орган - 302,88 

на 1 га. 
       Нижче середнього відповідного показника мають: Н-Павлівський терито-
ріальний орган – 293,18 грн. на 1 га,  Добренський територіальний орган – 

256,86 грн. за 1 га, Н-Іванівський територіальний орган - 252,10 на 1 га,                                
Н-Сергіївський територіальний орган – 264,16 грн. за 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: 
     * 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-вересень  2020 року по  місцевих податках і збо-
рах  складає  29242,0 тис. грн, питома вага яких в структурі надходжень звітно-
го        періоду загального фонду міського бюджету  становить 38,3 %,  в тому 
числі: 

  - надходження по податку на майно складає 18787,9 тис. грн, з них: 
    * податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки складає                 
3259,6 тис. грн, або 92,1% до плану звітного періоду та менше на                          
288,3 тис. грн.,  до факту відповідного показника звітного періоду минулого          
року. Зменшення сплаченого податку відслідковується  юридичними особами, 
які є власниками об’єктів житлової нерухомості, а саме ТОВ «Вектор Плюс»                   
(-11,7 тис.грн), ФГ «Маяк» (-1,0 тис.грн) за рахунок передплати минулих років, 
СТОВ «Відродження» (-2,0 тис.грн),ТДВ Зоря Інгулу (-0,6 тис.грн), також зме-
ншення відповідного податку обумовлене фізичними особами, які є власниками 
об’єктів житлової нерухомості, а саме від Годованюк В.К (-133,0 тис.грн),               
Ткаленко М.А (-96,9 тис.грн), Домашов В.В.(-51,0 тис.грн), Федоров В.Г.                    
(-44,4 тис.грн), Базальнікова І.М (-42,9 тис.грн), Антонюк С.(-27,0 тис.грн),               
Бахматюк С.Й (-21,7 тис.грн), Сотніков О.Ф.( -20,0 тис.грн).   
     * транспортному  податку з юридичних та фізичних осіб складає                       
56,9 тис. грн; 
    * платі за землю  складає 15471,3 тис. грн, або 99,7%  відсотка до плану         
звітного періоду,  або  більше на 472,4 тис. грн. до факту відповідного  показ-
ника звітного періоду минулого року. Це зумовлено:     
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- збільшенням  надходжень по земельному податку з фізичних осіб в сумі 
102,0 тис.грн, приріст склав 1,3 відсотка; 

-  збільшенням  надходжень орендної плати з юридичних осіб в сумі                   
152,0 тис.грн, приріст склав 3,4 відсотка від Агро Баст (222,2 тис.грн), СТОВ 
«Дружба» (122,2 тис.грн), ФГ Руденко (91,8 тис.грн), ТОВ НВК «Землеробець» 
(80,6 тис.грн), СВК «Степовичка» (53,4 тис.грн), Фг Головченко (46,1 тис.грн), 
ФГ Ірина (40,1 тис.грн), ФГ Володимир (38,0 тис.грн), але є зменшення відпові-
дного податку по ТОВ Баштанська птахофабрика» (-156,3 тис.грн),  Форум 
Еволюшин (-44,6 тис.грн), ТДВ Баштанський Сирзавод (-32,3 тис.грн), АТБ          
(-14,1 тис.грн), СВК «Мрія» (-20,2 тис.грн); 

- збільшення орендної плати з фізичних осіб в сумі 4,0 тис.грн., приріст 
склав 0,2 відсотка. 

 

       -   надходження  єдиного податку, до складу якого входить  єдиний               
податок з  сільськогосподарських товаровиробників, у яких  частка сільського-
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 13,7 відсотка.  В цілому надійшло єдиного 
податку –10454,2 тис. грн, що складає 95,4%  до плану звітного періоду, приріст 
до минулого року склав – 705,9 тис.грн, або на 7,2%. 
       Збільшення надходжень від: СТОВ «Дружба»  в сумі 202,2 тис.грн, ПП 
«Шлях Плюс» в сумі  123,9 тис.грн,  ФГ «Володимир в сумі 123,0 тис.грн, ТОВ 
«Комсейл» в сумі 76,0 тис.грн, ПП Давід-2019 в сумі 44,6 тис.грн, Граніт «Б» в 
сумі 41,9 тис.грн, СТОВ «Світоч» в сумі 40,0 тис.грн, ФГ «Маяк 1» в сумі                
35,9 тис.грн, ФГ Римчук  в сумі 20,0 тис.грн, ТОВ Промінь Відродження в сумі 
19,2 тис.грн, ТОВ «Комсейл» в сумі 18,1 тис.грн, ФГ Григоренко в сумі 17,8 
тис.грн, СГ «Колос»  в сумі 16,0 тис.грн, ФГ «Гея» в сумі 15,4 тис.грн. 
       Але відслідковується і зменшення відповідного податку  по наступних               
платниках: ФГ «Кондор С» (-79,6 тис.грн), ФГ «Когут» (-69,2 тис.грн),                     
ФГ «Головченко» (-54,8 тис.грн), СТОВ «Лан» (-19,1 тис.грн), Граніт Плюс                 
(-28,3 тис.грн), ПП Дочерс (-25,3 тис.грн), ФГ «Промінь» (-11,3 тис.грн). 
        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 - вересень 2020 року до міського бюджету            
надійшло  4658,2 тис. грн, або 89,7% до  плану звітного періоду та менше на   
114,7 тис. грн., або на (-2,4) відсотка до відповідного  періоду минулого року.  

       Надходження акцизного податку з реалізації суб’єктами          
господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів  складає          
1469,3 тис. грн, або  97 % до плану звітного року, та більше на 168,3 тис.грн, 
або на 12,9% до відповідного періоду минулого року.  
       З метою збільшення надходжень податків і зборів до міського бюджету        
Баштанської міської ради та залучення додаткових резервів їх наповнення у          
січні – вересні 2020 року встановлено жорсткий контроль за станом  виконання 
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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 участю старост та землевпорядників територіальних органів виконавчого ко-
мітету міської ради. 
        Проаналізувавши надходження відповідного податку по  територіальних  
органах виконавчого комітету встановлено, що найбільший обсяг надходжень 
складає по місту 1389,2 тис. грн, або 94,6 % від  загального обсягу надходжень 
за звітний період. Взагалі відсутні надходження по Н-Сергіївському          
територіальному органу, що вказує на можливі втрати до міського бюджету. 

       У розрахунку  на 1 особу по міському бюджету сплачено 66,2 грн, що          
більше на 7,58 грн. у порівнянні з відповідним періодом минулого року, в тому 
числі по місту Баштанка – 107,2 грн, сільських територіях – 8,6 грн. Серед         
територіальних органів кращі показники мають: Новоіванівський  –  44,4 грн, 
що більше на 2,81 грн. у порівнянні з відповідним  періодом минулого року,       
Христофорівський  - 13,2 грн, що більше на 2,58 грн. у порівнянні з відповід-
ним  періодом минулого року, Пісківський  - 11,5 грн, але менше на 3,52 грн у 
порівнянні з  відповідним  періодом минулого року.  

    Найгірший показник має Новосергіївський територіальний орган,  де          
надходження за звітний період взагалі відсутні,  Новопавлівський - 7,7 грн,             
Плющівський - 5,2 грн, Новоєгорівський - 5,0 грн, Явкинський - 2,0 грн,                 
Добренський - 1,8 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.  
            З метою покращення мобілізації надходжень та запобігання втрат          
акцизного податку з роздрібного  продажу підакцизних товарів,  міською радою  
були надіслані листи тимчасово виконуючим обов’язки  старост сіл  територіа-
льних органів виконавчого комітету Баштанської міської ради про здійснення 
ряду заходів на предмет встановлення та недопущення на підпорядкованій          
території села фактів без ліцензійної роздрібної  торгівлі  алкогольними напоя-
ми та тютюновими виробами суб’єктами господарювання та фізичними особа-
ми,  без оформлення підприємництва 

 

Планові показники видаткової частини міського бюджету Баштанської 
міської ради  з урахуванням змін на 1 жовтня  2020 року та з урахуванням між-
бюджетних трансфертів  передбачено в сумі  203950,0  тис. грн, в тому числі по 
загальному    фонду –  181648,9 тис. грн та по спеціальному фонду –            

22301,1 тис. грн.  
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Касові  видатки за  січень – вересень  2020 року  склали          
122965,9 тис. грн, в тому числі по загальному фонду – 117653,0 тис. грн. та по 
спеціальному фонду –  5312,9 тис. грн.  
 

ВИКОНАННЯ ВИДАТКОВОЇ ЧАСТИНИ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ 
МІСЬКОГО БЮДЖЕТУ БАШТАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ                       

ЗА СІЧЕНЬ – ВЕРЕСЕНЬ 2020 РОКУ  (ТИС. ГРН.) 
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Протягом січня – вересень 2020 року видаткова частина міського бю-
джету збільшилася на  27389,7  тис. грн,  в тому числі по загальному фонду  -  
на 8941,2 тис. грн  та спеціальному фонду бюджету  -  на 18448,5 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 до-
ступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок відпо-
відної субвенції з державного бюджету на суму 485,1 тис. грн; 

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

- субвенції з обласного бюджету місцевим бюджетам на здійснення за-
ходів щодо соціально – економічного розвитку територіальних громад Микола-
ївської області у 2020 році на суму 500,0 тис. грн;  

- субвенція з місцевого бюджету на фінансове забезпечення будівництва, 
реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користу-
вання місцевого значення, вулиць і доріг  комунальної власті у населених пунк-
тах за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету на суму                        
3332,0 тис. грн; 

- субвенція з місцевого бюджету на проведення виборів депутатів місце-
вих рад та сільських, селищних міських голів, за рахунок відповідної субвенції 
з державного бюджету на суму 1162,5 тис. грн. 



 

 10 

- 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 
1272,4 тис. грн; 

- залучення вільного залишку коштів, що утворився на 01.01.2020   на 
суму 12903,0 тис. грн; 

- власних надходжень бюджетних установ – 3186,3 тис. грн. 
 

ФІНАНСУВАННЯ ВИДАТКІВ В РОЗРІЗІ ГАЛУЗЕЙ 

ЗА СІЧЕНЬ –ВЕРЕСЕНЬ  2020 РОКУ ПО МІСЬКОМУ БЮДЖЕТУ 
БАШТАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (181648,9 ТИС. ГРН) 

 

70219,9 тис. грн.
Освіта (59,7%)

811,7 тис.грн.

Інші видатки (0,7%)    

5649,1 тис.грн.

Культура і мистецтво 
(4,8%)

1938,7 тис.грн.

Фізична культура 
і спорт (1,6%)

17877,6 тис. грн.
Державне управління 

(15,2%)

6969,7 тис. грн.

Житлово-комунальне
господарство (5,9%)

4832,1 тис. грн.

Соціальний захист та
соціальне забезпечення 

(4,1%)

9354,2 тис. грн. 

Охорона здоров”я 
(8,0%)

   

 Видатки загального фонду міської ради  у  січні - вересні 2020 року               
направлені на  утримання органів місцевого самоврядування  в сумі             
17877,6 тис. грн, закладів освіти в сумі 70219,9 тис. грн, охорони здоров’я в су-
мі  9354,2 тис. грн,  соціального захисту та соціального  забезпечення в сумі            
4832,1 тис. грн, житлово-комунального господарства в сумі 6969,7 тис. грн,            
культури і мистецтва – 5649,1тис. грн, фізичної культури та спорту  в сумі                 
1938,7 тис. грн, інші видатки  в сумі 811,7 тис. грн. 
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Аналіз виконання  
 видатків загального фонду міського бюджету  

за   січень – вересень  2020 року 

о                тис.  тис. грн. 

 

На фінансування захищених статей видатків спрямовано 89,6% коштів 
загального фонду міського бюджету  (105468,1 тис. грн). Питома вага                
заробітної плати з нарахуваннями в загальнобюджетних видатках складає  

74,0% (86913,7 тис. грн),  продуктів харчування – 0,4% (511,9 тис. грн), енерго-
носіїв – 3,2% (3822,6 тис. грн), поточні трансферти  - 11,9%         

(14035,7 тис. грн), соціальний захист та соціальне   забезпечення – 0,1%          

(163,2 тис. грн), капітальні трансферти – 3,0% (3508,3тис. грн), інші видатки – 

7,4% (8676,6 тис. грн).  
Видатки на дошкільну освіту по загальному фонду спрямовані в сумі 

13803,5 тис. грн. Використання бюджетних коштів у   січні – вересні 2020 року  

на утримання  1 дитини в дошкільному закладі в середньому становить         

19,0 тис. грн  (таблиця 5). Найбільша вартість утримання 1 дитини в дошкіль-
ному закладі в Баштанському ЗДО  «Чебурашка » - 25,3 тис. грн, Баштанському 

 

Найменування витрат 

      

Затвердже-
но на звіт-
ний період 

Фактично ви-
конано за зві-
тний період 

 

% вико-
нання 

Структура 

видатків 

 

Заробітна плата з  
96177,4 86913,7 90,4 74,0 нарахуваннями 

Медикаменти 39,0 21,0 53,8 0,0 

Продукти харчування 1220,1 511,9 42,0 0,4 

Оплата енергоносіїв 
всього; в т.ч. 

7786,3 3822,6 49,1 3,2 

Оплата 

 водопостачання 

224,6 144,3 64,2 0,1 

Оплата  
електроенергії 

2790,2 1698,7 60,9 1,4 

Оплата 

 природного газу 

 

4321,2 

 

1915,1 

 

44,3 

 

1,6 

Тверде паливо 450,3 64,5 14,3 0,1 

Поточні  14298,0 

 

408,7 

14035,7 

 

163,2 

98,2 

 

39,9 

11,9 

 

0,1 

трансферти 

Соціальне забезпечення 

Капітальні трансферти 

 

4000,3 3508,3 87,7 3,0 

Інші видатки 14826,9 8676,6 58,5 7,4 

Всього:    138756,7 117653,0 85,4 100,0 
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ЗДО «Віночок» - 24,1 тис. грн, Христофорівському ЗДО «Веселка» -           

23,2 тис. грн. 

  Видатки на продукти харчування по загальному фонду  в дошкільних 
навчальних закладах передбачені в сумі 1200,7 тис. грн, касові видатки склали  
235,5 тис. грн, або 19,6 % до річного плану та 39,7% до плану звітного періоду 
(593,3тис. грн). 

 

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

 

 

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

26,71

27,07

28,55

27,40

30,81

30,74

30,44

30,41

30,98

30,69

30,03

30,64

30,25

28,55

           
            

Фактичні видатки на продукти харчування за січень -  вересень 2020 ро-
ку  склали  813,6 тис. грн, в тому числі: по загальному фонду – 325,3 тис. грн, 
по спеціальному фонду – 488,3 тис. грн.  Діто – дні відвідування за          
січень – вересень 2020 року  склали – 28498 діто-дня.   

Вартість харчування 1 діто - дня складає  28,55 грн, в тому числі по  за-
гальному фонду – 11,41 грн  та по спеціальному фонду 17,13 грн (таблиця 6).  

Найвища вартість харчування 1 діто-дня в ЗДО «Джерельце» (село Но-
восергіївка) – 30,98 тис. грн, ЗДО «Лелечення» (село Добре)  - 30,81 грн,                 
ЗДО «Дивограй» (село Новоєгорівка) -  30,74 грн , ЗДО «Краплинка»          
(с. Піски) – 30,69 грн.    

Видатки на загальноосвітні навчальні заклади  по загальному фонду за 
січень – вересень  2020 року  склали в сумі 48450,7 тис. грн. Використання бю-
джетних коштів у січні – вересні  2020 року на утримання 1 учня в загальноос-
вітніх навчальних закладах в середньому складає  19,3 тис. грн. (таблиця 7). 

Найбільша вартість утримання 1 учня в загальноосвітніх навчальних закладах у 

Новоіванівській філії І-ІІ ступенів – 55,4 тис. грн,   Новопавлівській  філії І-ІІ 
ступенів – 42,0 тис. грн, Христофорівська ЗОШ – 31,9 тис. грн, Пісківській філії 
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І-ІІ ступенів – 33,0 тис. грн,  Новосергіївській  філії І-ІІ ступенів – 31,8 тис. грн.  

Найнижча вартість утримання 1 учня в загальноосвітніх навчальних закладах у 
Баштанському опорному закладі ЗОС І-ІІІ ступенів №1 – 14,4 тис. грн, у Баш-
танському опорному закладі ЗОС І-ІІІ ступенів №2 –  14,4 тис. грн, Баштанська 
гімназія  -  17,8 тис. грн,  Добренській ЗОШ І-ІІІ ступенів – 19,5 тис. грн, Ново-
єгорівській ЗОШ -19,7 тис. грн. 

Видатки на продукти харчування по загальноосвітніх навчальних закла-
дах по загальному фонду бюджету передбачені в сумі 877,8 тис. грн, касові ви-
датки склали  272,8  тис. грн, або 31,1 % до річного плану та 52,7 % до плану 
звітного періоду (517,8 тис. грн).   

Видатки на продукти харчування по загальноосвітніх навчальних закла-
дах по спеціальному фонду бюджету передбачені в сумі 1523,5 тис. грн, касові 
видатки склали  320,2 тис. грн, або 21 % до річного плану. 

Вартість харчування 1 діто – дня учнів 1-4 класів за 9 місяців  2020 року  

складає 14,69 грн.  
Капітальні видатки за звітний період по загальному та спеціальному             

фондах міського бюджету  склали  5858,0 тис. грн, в тому числі: 
по загальному фонду бюджету – 3508,3 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; 

субвенція з міського бюджету Баштанської міської ради обласному бю-
джету Миколаївської області на спів фінансування придбання шкільного авто-
бусу на суму 200,0 тис. грн; 

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

субвенція з місцевого бюдженту державному бюджету на виконання про-
грам соціально – економічного розвитку регіонів, а саме на поліпшення матері-
льно – технічної бази Баштанського відділення поліції Головного управління 
національної поліції України у Миколаївській області, з метою сприяння забез-
печення успішного виконання завдань по забезпеченню охорони  справ людини, 
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протидії злочинності підтримання публічної безпеки і порядку на суму                         
40,0 тис. грн.  

 по спеціальному фонду бюджету  - 2349,7 тис. грн: 
 придбання обладнання і предметів довгострокового користування –

1997,6 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 742,0 тис. грн, взято на облік передані у комунальну власність атотранс-
портні засоби, обладнання та меблі на суму 52,8 тис. грн, придбано електрич-
ний лічильник на суму 13,8 тис. грн, поповнення бібліотечного фонду на суму 
22,0 тис. грн, взято на облік подарований телевізор на суму 15,5 тис. грн, взято 
на облік меблі на суму 15,1 тис. грн, придбано котел газовий Житомир на суму 
8,4 тис. грн, придбання обладнання для їдалень  на суму 735,9 тис. грн, прид-
бання котлів для Явкинської та Новопавлівської ЗОШ на суму 87,8 тис. грн, 
придбання меблів (НУШ) на суму 279,0 тис. грн; 

капітальне будівництво (придбання) інших об’єктів  -           

132,7 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 взято на облік передане при-
міщення Христофорівського СТОВ на суму 45,0 тис. грн; 

капітальний ремонт інших об’єктів – 136,4 тис. грн (капітальний ре-
монт приміщення Явкинського сільського культурного центру дозвілля на суму 
26,9 тис. грн, капітальний ремонт вузлів обліку існуючої системи газопостачан-
ня закладів освіти на суму 103,5 тис. грн, капітальний ремонт частини примі-
щення ЗДО «Малятко» на суму 6,0 тис. грн); 

реконструкція та реставрація інших об’єктів  -  83,1 тис. грн, в тому 
числі реконструкція ЗДО «Малятко» с. Новоіванівка (експертиза та корегуван-
ня  ПКД) на суму 54,0 тис. грн та реконструкція ЗДО «Ягідка» м. Баштанка (ек-
спертиза ПКД) на суму 29,1 тис. грн. 

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