
Шановні присутні!

Відповідно  до  вимог  частини  5  статті  28  Бюджетного  кодексу  України
публічно  представляю  інформацію  про  виконання  сільського  бюджету
Миколаївської об’єднаної територіальної громади за 2017 рік. 

У 2017 році обсяг надходження доходів до бюджету Миколаївської сільської
ради склав  36 996,5 тис.грн.,  із  них  21 270 тис.грн. – це власні надходження та
15 726,5 тис.грн. – це трансферти із бюджетів різних рівнів. У порівнянні з 2016
роком  надходження  власних  доходів  зросли  на  1,1%;  надходження  трансфертів
збільшилося у 3,2 рази. Загалом доходи сільського бюджету за 2017 рік у порівнянні
з 2016 роком зросли на 42,7%

  
Власний фінансовий ресурс  сільського бюджету

Виконання  дохідної  частини  загального  фонду  сільського  бюджету
забезпечено на рівні 111,2% до затверджених річних обсягів (фактично надійшло
32 872,8  тис.  грн.),  спеціального  фонду  –  на  рівні  123,6%  (фактично  отримано
4 123,6 тис. грн.).

Податків  і  зборів  (власний  фінансовий  ресурс)  до  загального  фонду
сільського  бюджету  отримано  19 780,2  тис.  грн.,  що  складає  120,7%  до
затверджених  на  рік  показників.  Понад  план  сільський  бюджет  отримав
3 391,7 тис. грн. 

Бюджетоутворюючим джерелом сільського бюджету, як і  в попередні роки,
залишається  податок та збір на доходи фізичних осіб, який займає 66,4% у сумі
надходжень  загального  фонду  без  урахування  трансфертів.  За  звітний  період
надходження  цього  податку  склали  13 138,3  тис.  грн.  (117,2% до  плану  на  рік).
Понад план отримано 1 928,9 тис. грн. 

Найбільші обсяги податку на доходи фізичних осіб було отримано від ТОВ
АФ  «Вперед»  (24,1%  від  загальної  суми  надходжень  ПДФО),  ТОВ  АФ
«Северинівська»  (18,2%  від  загальної  суми  надходжень  ПДФО)  та  УМГ
«Київтрансгаз» (17,5% від загальної суми надходжень ПДФО). 

Місцеві  податки є  другим  значущим  джерелом  наповнення  сільського
бюджету.  Питома  вага  їх  у  надходженнях  до  загального  фонду  бюджету  без
урахування  трансфертів  складає  31,9%.  У  2017  році  було  отримано
6 308,2  тис.грн.  місцевих  податків,  що  на  1 389,3  тис.грн.  більше  ніж  було
заплановано на 2017 рік. У порівнянні з 2016 роком приріст (у співставних умовах)
склав  24,9%  або  1 256,2  тис.  грн.  Так,  надходження  до  сільського  бюджету  по
єдиному податку збільшилися у 2017 році на 35,8% (на  819,1 тис.грн.); по податку
на нерухоме майно – у 2,5 рази (на 90,8 тис.грн.) по платі за землю – на 30,9% ( на
716,3 тис.грн.).

Неподаткові  надходження  складають  усього  1,2%  від  загальної  суми
надходжень до загального фонду бюджету без урахування трансфертів. У 2017 році
отримано  236,2  тис.грн.  неподаткових  надходжень.  Це  адміністративні  збори  та
платежі ( 229,8 тис.грн) , адміністративні штрафи та інші санкції (6,4 тис.грн.). 



Акцизний податок  у структурі дохідної частини надходжень до сільського
бюджету складає всього 0,5 %. За 2017 рік до бюджету Миколаївської сільської ради
надійшло 89,0 тис.грн., що на 10% менше ніж за 2016 рік (у співставних умовах).

Рентна плата за спеціальне використання природних ресурсів (ліс, вода,
надра) у доходах сільського бюджету зовсім незначна і склала за 2017 рік всього 8,5
тис. грн. (0,04% у сумі надходжень загального фонду без урахування трансфертів).
У порівнянні з 2016 роком приріст (у співставних умовах) склав 97,7% або 4,2 тис.
грн.

До  спеціального  фонду бюджету  Миколаївської  сільської  ради  надійшло
1489,8 тис. гривень, з яких майже 60,6% складає екологічний податок (903,4 тис.грн)
і  39,4%   (586,4  тис.грн.)  -  це   неподаткові  надходження,  із  яких  левову  частку
складають   власні надходження бюджетних установ (510,9 тис. грн.), надходження
коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту (74,1тис.грн.)
та грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону
навколишнього середовища внаслідок господарської діяльності (1,4 тис.грн).

У розрізі старостатів надходження власного фінансового ресурсу до бюджету
Миколаївської  сільської  ради  розподілилося  наступним  чином:  половина  усіх
власних  доходів  надійшла  від  аграріїв,  підприємств,  ФОП  та  населення,  що
знаходяться на території  Северинівського старостату – це 10 658,14 тис.грн.   або
50,1%;  від  юридичних  та  фізичних  осіб,  що  розташовані  на  території
Миколаївського старостату надійшло 5 235,96 тис.грн. або 24,6 %; від підприємств
та населення, що знаходяться на території Постольненького старостату – 2 970,63
тис.грн. або 14,0%; Кекинського – 1 667,37 тис.грн. або 7,8%. 737,88 тис.грн. або
3,5% - загальні доходи, які неможливо віднести до жодного старостату.

Міжбюджетні  трансферти,  що  надійшли  до  сільського  бюджету  із
державного та місцевих бюджетів,  у 2017 році загалом склали 15 726,4 тис.грн. 

З державного бюджету отримано:
додаткової дотації – 1 679,2 тис. грн. ;
стабілізаційної дотації – 800,0 тис. грн.;
субвенцій – 12 884,9 тис.грн., у тому числі:
- освітня субвенція – 5 394,8 тис. грн.,
- медична субвенція – 3 311,4 тис. грн., з них кошти передані на вторинну

медицину – 1 986,8 тис.грн.;
- субвенція  на  формування  інфраструктури  ОТГ  –  3  576,2  тис.грн.

субвенція  на  здійснення  заходів  щодо  соціально-економічного  розвитку
окремих територій (на виконання депутатських повноважень народного
депутата Сугоняки О.Л.) – 582,0 тис.грн.;

- субвенція на надання державної підтримки особам з особливими освітніми
потребами – 20,5 тис.грн.  

Крім  того,  у  звітному  періоді з  інших  бюджетів  Сумської  області до
бюджету Миколаївської ОТГ надійшло субвенцій у сумі 362,3 тис. грн. зокрема, з
них:

  11,5 тис.грн. – із обласного бюджету на оздоровлення дітей у літній період;  
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110,0 тис.грн. - з районного бюджету, у тому числі  на придбання сценічних
костюмів  учасникам  самодіяльності  Постольненсьного  сільського  клубу
(10,0 тис.грн.)  та ремонт дороги до с.Лікарське (100,0 тис.грн.);

194,4 тис.грн. – з районного бюджету на здійснення заходів  щодо соціально-
економічного  розвитку  окремих  територій  (на  виконання  депутатських
повноважень депутата Велиева А.К.);

   46,4  тис.грн.   -  з  бюджету  Яструбинської  сільської  ради  на  утримання
об’єктів спільного користування (місцева пожежна охорона). 

Всього  за  звітний  період видатки  сільського  бюджету  склали
32 649,6 тис.  грн.,  або 90,9 % до затвердженого річного плану.  Це дало змогу
профінансувати всю заявлену головними розпорядниками  потребу в коштах на їх
поточні видатки та видатки розвитку. 

У розрізі головних розпорядників видатків сільського бюджету розподілилися
наступним чином:

- на освіту – 13 756,9 тис. грн., що становить 42,1% усіх видатків бюджету;
-  на  сільську  раду,  до  цих  видатків  включаються  видатки  на  утримання

апарату управління, соціальний захист, культуру, утримання водно-каналізаційного
господарства,  благоустрій,  утримання  пожежної  охорони,  утримання
інфраструктури доріг, реалізація заходів щодо інвестицій) – 12  490,1 тис.грн. або
38.3%;    

-  на  охорону  здоров’я  (первинну  ланку)  –  2 429,4  тис.  грн..  або  7,5%  від
загальних видатків громади;

- на утримання фінансового управління – 501,7 тис. грн., що становить 1,5%
усіх видатків бюджету; ;

-  трансферти  до  бюджетів  усіх  рівнів  –  3 471,5  тис.  грн.,  або  10,6%  від
загальних видатків бюджету. 

У  розрізі  старостатів  видатки   бюджету  Миколаївської  сільської  ради
розподілилося наступним чином:

25,5%  загальних  видатків  (8 325,8тис.грн)   було  витрачено  на  установи  та
об’єкти інфраструктури, що розташовані на території Миколаївського старостату; 

22,0%  (7 167,7 тис.грн.) - на території Постольненського старостату;
21,9%   (7 139,6 тис.грн.) – на території Северинівського старостату;
 3,7 %   (1 196,1 тис.грн.) – на території Кееинського старостату;
26,9%    (8 820,5  тис.грн.)  –  це  загальні  видатки  громади,  які  неможливо

розподілити по старостатам.
 Далі  до Вашої  уваги головними розпорядниками бюджетних коштів  буде

представлена більш детальна інформація про видатки у 2017 році.

Дякую за увагу!
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