
Пояснювальна записка
до сільського бюджету на 2018 рік 
об'єднаної територіальної громади 

Миколаївської сільської ради Сумського району Сумської області

Дохідна частина
За  10  місяців  2017  року  Миколаївською об’єднаною громадою забезпечено

виконання  дохідної  частини  бюджету  за  власними  доходами  загального  фонду  на
рівні 15 555,9 тис. грн, що на 9,8% більше ніж  затверджено сільським бюджетом на
відповідний  період;  за  власними  доходами  спеціального  фонду  -  на  рівні
1 106,8  тис.  грн,  що  на  22,1%  більше  ніж   затверджено  сільським  бюджетом  на
відповідний період. 

Бюджетоутворюючими  платниками  податків  Миколаївської  об’єднаної
територіальної  громади  є  ТОВ  «Агрофірма  «Вперед»»,  ТОВ  АФ «Северинівська»,
УМГ «Київтрансгаз», ТОВ «За мир», САП «Родючість», ТОВ « АФ Аграрне». 

Збережено позитивну тенденцію в частині приросту власних доходів відносно
до 2016 року. 

Збільшення  доходів  відбулося  в  першу  чергу  як  підсумок  внесення  змін  до
Бюджетного кодексу України, а саме за рахунок зарахування до місцевих бюджетів
60 % ПДФО,  надходжень за надання адміністративних послуг; також вплив мали такі
фактори  як:  укладання  агрофірмами   договорів  про  надання  права  користування
чужою  земельною  ділянкою  для  с/г  потреб  терміном  на  49  років  (договори
емфітевзису),  стрімкий  ріст  індексації  нормативної  грошової  оцінки  земель,
збільшення  ставки  оподаткування  у  1,8  рази  по  єдиному  податку  з
сільськогосподарських товаровиробників.

Дохідна частина сільського бюджету Миколаївської сільської ради на 2018 рік
сформована  з  урахуванням  вимог  Податкового  і  Бюджетного  кодексів  України  та
інших  законодавчих  актів,  які  стосуються  місцевих  бюджетів  та  міжбюджетних
відносин.

При прогнозуванні дохідної частини сільського бюджету Миколаївської ОТГ на
2018 рік було враховано статистичні показники, які використовуються при розрахунку
прогнозних  надходжень  податків  та  зборів,  фактичне  виконання  дохідної  частини
сільського бюджету за 10 місяців 2017 року та очікувані доходи в цілому за рік.

Прогноз  доходів   сільського  бюджету  на  2018 рік  обраховано  в   сумі
30 761,0 тис. грн, у тому числі сума доходів:

- загального фонду              -           29 796,3 тис. грн.;
- спеціального фонду          -             964,7  тис. грн.
 
Дохідна  частина  загального  фонду сільського  бюджету  на  2018  рік

планується на рівні 29 796,3 тис. грн., із них власні доходи -  у сумі 17 562,0 тис. грн.;
трансферти  - у сумі 12 234,3 тис. грн.

Основним джерелом надходжень загального фонду є податок та збір на доходи
фізичних осіб,  що становить 38,8%  від прогнозного показника доходів загального
фонду на 2018 рік.

Відповідно до норм Податкового кодексу основним показником для розрахунку
прогнозних надходжень податку та збору на доходи фізичних осіб виступає показник
витрат  на  оплату  праці,  який  розрахований  із  урахуванням  підвищення  у  2018р.
мінімальної заробітної плати та діючих ставок оподаткування доходів фізичних осіб.



Прогнозний  обсяг  податків  та  зборів  на  доходи  фізичних  осіб  на  2018  рік
запланований на рівні 11 563,4  тис.  грн.,  що на 227 тис.  грн.  або на 1.9% менше
очікуваного показника 2017 року. Зменшення планується з урахуванням того, що у
2017 році ТОВ АФ «Северинівська» та ТОВ АФ «Вперед» укладають договори про
надання права користування чужою земельною ділянкою для с/г потреб терміном на
49 років (договори емфітевзису). Суми сплаченого пайщиками ПДФО із земельного
паю (ККД 110104) є одноразовими, тому прогнозний показник по цьому коду доходів
зменшено  на  759,2  тис.  грн.  Одночасно  ПДФО по  заробітній  платі  (ККД 110101)
планується збільшити на 532,2 грн. або  на 7,0 відсотків більше очікуваного показника
2017 року.  ПДФО за результатами річного декларування (ККД 110105) залишається
на рівні очікуваного показника 2017 року.

Розрахунок  прогнозної  рентної  плати  за  спеціальне  використання  лісових
ресурсів на 2018 рік здійснено з урахуванням надходжень поточного року та діючих
договорів.  Прогнозний  показник  надходження  рентної  плати  за  спеціальне
використання лісових ресурсів до сільського бюджету на 2018 рік складає 7,1 тис.
грн., на рівні  очікуваного показника 2017 року.

Розрахунок прогнозного надходження до сільського бюджету  рентної плати за
спеціальне  використання  води  у  2018  році  здійснено  з  урахуванням  надходжень
поточного року та укладених договорів. Прогнозний показник надходження рентної
плати за спеціальне використання води до сільського бюджету на 2018 рік складає 1,4
тис. грн., що відповідає очікуваному показнику 2017 року.

Розрахунок  прогнозного  надходження  до  сільського  бюджету   акцизного
податку у 2018 році здійснено з урахуванням динаміки надходжень за попередні роки,
надходжень поточного року. Прогнозний  показник  по сплаті акцизного податку з
реалізації  суб’єктами  господарювання  роздрібної  торгівлі  підакцизних  товарів  до
місцевого бюджету на 2018 рік,  порівняно із   очікуваним показником на 2017 рік,
збільшиться на 1,4 тис. грн.  або на 1,6 % і складає 89,9 тис.грн. 

Розрахунок  прогнозної суми податку на майно, зокрема, плати за  землю на
2018  рік  проведено  у  розрізі  юридичних  та  фізичних  осіб  за  видами  земельного
податку та  орендної  плати за  земельні  ділянки державної  і  комунальної  власності.
Земельного податку та орендної плати за землю до бюджету Миколаївської громади
очікується отримати 2  594,0 тис. грн.
            Прогнозний обсяг податку на нерухоме майно (ККД 180101-180104) на 2018
рік залишається на рівні очікуваного показника 2017 року і становить  145,7 тис. грн. 
           Прогнозний показник земельного податку та орендної плати   (ККД 180105-
180109)  до  місцевого  бюджету  на  2018  рік   становить  2 431,6  тис.  грн.,  що   на
514,8 тис.  грн.   менше очікуваного показника  2017 року.  Зменшення планується з
урахуванням того, що у листопаді 2017 році ТОВ АФ «Северинівська», як переможець
земельних  торгів  на  аукціоні,  уклала  додаткові   договори  на   оренду  земельних
ділянок і сплатила оренду плату авансом за 2018 рік.  
           Сума транспортного податку (ККД 18011100) на 2018 рік грн. залишається на
рівні очікуваного показника 2017 року і становить 16,6 тис. грн.

Прогнозна  сума  єдиного  податку  на  2018  рік  становить  3  099,1  тис.  грн.,  і
збільшується порівняно із очікуваним показником у 2017 році на 130,9 тис. грн., або
на  4,4  %.  У 2018 році  збережено спрощену систему оподаткування  для  платників
єдиного податку 1- 4 груп,  що діє у 2017 році.

 Єдиний  податок  з  юридичних  осіб  (ККД  180503)  залишається  на  рівні
очікуваного  показника  2017  року.  Єдиний  податок  з  фізичних  осіб  (ККД 180104)
зменшено  на  52,3  тис.  грн.,  у  зв’язку  з  тим,  що  згідно  рішенням  п’ятої  сесії  8
скликання  від  27.03.2017р.  № 19  зменшено  розміри  ставок  для  платників  єдиного



податку 1 групи, рішенням восьмої сесії  8 скликання від 13.06.2017р.  № 4  – для
платників єдиного податку 2 групи. 

 З 1 січня 2018 року, згідно зі змінами внесеними до  діючого законодавства,
єдиний  податок  для  платників  четвертої  групи  зараховується  100%  до  місцевих
бюджетів.  Тому  при  формуванні  дохідної  частини  сільського  бюджету  податок  з
сільгоспвиробників (ККД 180505) збільшено на 183,2 тис. грн.

Неподаткові  надходження  (держмито,  плата  за  надання  адміністративних
послуг) прогнозуються на рівні 207,1 тис.грн.
 

Трансфертів з державного бюджету до загального фонду сільського бюджету
передбачається отримати у сумі 12 234,3 тис. грн., з них:

     додаткова дотація – 1 747,2 тис. грн.;
     освітня субвенція – 7 162,7 тис. грн.;
     медична  субвенція,   яка  враховує  видатки на  надання вторинної  медичної
допомоги населенню – 3 274,4 тис. грн. 
    Також передбачається отримати трансферт з місцевого бюджету Яструбенської

сільської ради до загального фонду сільського бюджету Миколаївської сільської ради
у сумі 50,0 тис. грн. на утримання місцевої пожежної охорони.

            По спеціальному фонду сільського бюджету надходження заплановані в сумі
964,7  тис.  грн.  –  це  власні  надходження  бюджетних  установ  (426,7  тис.  грн.)  та
надходження екологічного податку (538,0 тис. грн.) 
           Згідно постанови  Верховної Ради України від 14.11.2017 року № 2209-V111
зменшено норматив відрахувань екологічного податку до місцевих бюджетів з 25% до
15%. В результаті чого зменшено прогнозний обсяг надходження   до спеціального
фонду сільського  бюджету екологічного податку на 358,7 тис. грн. 

Видаткова частина
Під час складання проекту сільського бюджету на 2018 рік в частині видатків

враховані  положення  пункту  18  розділу  VI «Прикінцеві  та  перехідні  положення»
Бюджетного  кодексу  України  щодо  застосування  програмно-цільового  методу  у
бюджетному  процесі  на  рівні  місцевих  бюджетів,  які  мають  взаємовідносини  з
державним бюджетом.

При  розрахунках  показників  видатків  враховані  основні  макропоказники
економічного і соціального розвитку та підвищення розмірів державних соціальних
стандартів: 

- розмір мінімальної заробітної плати з 1 січня 2018р. - 3723 грн. на місяць 
- розмір  посадового  окладу  працівника  І  тарифного  розряду  ЄТС  з

01.01.2018р.  – 1 762 грн.
Потреба  в  коштах  на  оплату  комунальних  послуг  та  енергоносіїв,  які

споживаються  бюджетними  установами,  розрахована  на  підставі  кількісного
фактичного  споживання   у  2017  році,  цін  і  тарифів  на  енергоносії  станом  на
01.12.2017р. з застосуванням до них коефіцієнтів, доведених Міністерством фінансів
України.

При складанні  проекту сільського  бюджету у  першочерговому порядку  була
врахована потреба у коштах на оплату праці працівників бюджетних установ та на
проведення  розрахунків  за  електричну  і  теплову  енергію,  природний  газ  та  інші
енергоносії, послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами.



Також  при  розрахунку  обсягу  видатків  враховані  трансферти,  які  будуть
надаватися  з  сільського  бюджету  державному  та  іншим  місцевим  бюджетам.  Це
насамперед, реверсна дотація у сумі 3 995,7 тис.грн.; субвенція обласному бюджету на
здійснення компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремих категорій громадян
автомобільним  транспортом  на  автобусних  маршрутах  загального  користування у
сумі 15,8 тис.грн.; субвенції районному бюджету для здійснення видатків на вторинну
медичну  допомогу  населенню  громади  у  сумі  2  682,4  тис.грн.;  на  утримання
об`єднаного  трудового  архіву  Сумської  районної  ради  у  сумі  15,4  тис.грн.;  для
утримання КЗ Сумської районної ради - Садівської дитячої школи мистецтв – 151,5
тис.грн.; для утримання Сумського районного Будинку дітей та юнацтва і Сумської
районної станції юних техніків – 155,7 тис.грн. Загальна сума трансфертів, які будуть
надаватися з сільського бюджету державному та іншим місцевим бюджетам складає
7 016,5 тис.грн. або 23,5% дохідної частини загального фонду сільського бюджету.

Загалом видаткову частину сільського бюджету сформовано в сумі 30 761,0 тис.
грн., у тому числі видатки загального фонду – 29 597,3 тис. грн., спеціального фонду
– 1 163,7 тис. грн.

Органи місцевого самоврядування
У  2018  році  на  утримання  апарату  управління,  виконавчих  органів  ОТГ  та

відокремлених  структурних  підрозділів  об'єднаної  територіальної  громади
передбачаються  кошти  загального  фонду  в  сумі  5 777,9  тис.грн.  та  кошти
спеціального фонду в сумі 199,0 тис.грн.
        На оплату праці з нарахуваннями передбачені кошти по загальному фонду в сумі
4 295,5 тис.грн., що забезпечує потребу на оплату праці в повному обсязі.

Видатки  на  енергоносії  та  комунальні  послуги  передбачені  в  сумі
112,1 тис.грн.по загальному фонду, що забезпечує потребу в повному обсязі. 

Інші видатки - передбачені в сумі 1 370,3 тис.грн.по загальному фонду та 199,0
тис.грн.  по  спеціальному  фонду.  Видатки  розвитку  складають  199,0  тис.грн.  –  це
кошти бюджету розвитку.

Апарат управління та виконавчі органи об’єднаної територіальної громади.

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення
діяльності сільської ради здійснює:

 апарат  управління  Миколаївської  сільської  ради,  до  складу  якого  входить
голова  сільської  ради,  заступник  сільського  голови,  старости  та  секретар  сільської
ради;
 структурні  підрозділи  виконавчого  комітету  ОТГ  –  це  шість  відділів,  один
сектор та служба у справах дітей;

два  відокремлених  структурних  підрозділи,  які  є  юридичними  особами,  -
фінансове управління і відділ освіти, молоді та спорту.

На оплату праці  апарату управління та  структурних підрозділів  виконавчого
комітету ОТГ на 2018 рік передбачені видатки  по загальному фонду у сумі 4 897,8
тис.грн.  Із  них  3 606,9  тис.грн.  –  це  видатки  на  оплату  праці;
109,5 тис.грн. -  видатки на енергоносії та комунальні послуги. Кошти спеціального
фонду у сумі 199,01 тис.грн. передбачені для придбання   автомобіля для сільської
ради. 



Видатки  на  забезпечення  діяльності  фінансового  управління  на  2018  рік
передбачені у сумі 623,0 тис.грн. Із них 484,9 тис.грн. – це видатки на оплату праці та
138,1 тис.грн. – інші видатки загального фонду сільського бюджету.

Видатки  на  забезпечення  діяльності  керівництва  відділу  освіти,  молоді  та
спорту у 2018 році передбачені у сумі 257,1 тис.грн.  Із них 203,7 тис.грн. – це видатки
на  оплату  праці,  2,6  тис.грн.  –  на  оплату  енергоносіїв  та  комунальних  послуг  і
50,8 тис.грн. – інші видатки загального фонду сільського бюджету.

Охорона здоров'я
Мережа галузі «Охорона здоров’я» включає 2 амбулаторії загальної практики

сімейної медицини, 1 фельдшерсько-акушерський пункт та 3 фельдшерські пункти.
У зв’язку з медичною реформою видатки на утримання лікувальних закладів

обраховано до 01 липня 2018 року  у сумі 1 292,5 тис. грн., із них на первинну медико-
санітарну  допомогу  населенню,  що  надається  фельшерськими  та  фельдшерсько-
акушерськими пунктами –  232,0  тис.грн.,  на  первинну медико-санітарну  допомогу
населенню,  що  надається  амбулаторіями  загальної  практики  сімейної  медицини  –
1 060,5 тис.грн.

За  рахунок  обсягу  медичної  субвенції  з  державного  бюджету  місцевим
бюджетам на надання первинної медичної допомоги передбачено фінансування у сумі
592,0  тис.  грн.;  за  рахунок  додаткової  дотації  з  державного  бюджету  місцевим
бюджетам на фінансування переданих з державного бюджету видатків з  утримання
закладів  освіти та  охорони здоров'я -  у  сумі   170,5 тис.  грн.  За  рахунок місцевого
бюджету передбачені видатки у сумі 530,0 тис.грн.

Соціальний захист  населення
На соціальний захист та надання соціальних послуг у сільському бюджеті на

2018 рік передбачені видатки у сумі 705,4 тис.грн. 
Із них, згідно місцевої програми соціального захисту населення Миколаївської

сільської  ради  Миколаївської  громади  виплати  на  одноразову  адресну  допомогу
мешканцям  ОТГ  передбачені  у  сумі  100,0  тис.грн,  на  компенсаційні  виплати  на
пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян - у сумі
45,0 тис.грн.

На надання соціальних послуг за місцем проживання громадян, які не здатні до
самообслуговування у зв’язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, у 2018 році
передбачені видатки у сумі 560,4 тис.грн. 

Культура і мистецтво
В  галузі  культури  і  мистецтва  на  2018   рік  обраховано  видатки  в  сумі

1407,7  тис.  грн.,  у  тому  числі:  по  загальному  фонду  –  1401,4  тис.  грн.  та  по
спеціальному фонду – 6,3 тис. грн. (за рахунок надходження коштів від вхідної плати
за квитки на дискотеки). Обсяг видатків загального фонду передбачено направити на:
          утримання шести сільських бібліотек – 301,4 тис. грн.;
          утримання двох  сільських будинків культури, трьох сільських клубів, двох
сільських ОДР – 1106,3 тис. грн. із них по загальному фонду – 1100,0 тис.грн.; по
спеціальному фонду - 6,3 тис. грн.

На оплату праці з нарахуваннями  по галузі культура і мистецтво передбачені
кошти  в  сумі  778,7  тис.  грн.,  що  повністю  забезпечує  потребу  у  цих  видатках.
Працівникам  культури  передбачено:  допомогу  на  оздоровлення  під  час  щорічної
відпустки  у  розмірі  посадового  окладу,  надбавку  за  особливі  умови  роботи
бібліотекарям.



На оплату комунальних послуг  та  енергоносіїв  заплановано   355,3  тис.  грн.
Видатками на енергоносії установи культури забезпечені в повному обсязі.

Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного
господарства

Для забезпечення функціонування водопровідно-каналізаційного господарства
Миколаївської ОТГ на 2018 рік заплановані кошти в сумі 315,0 тис. грн.,  з них по
загальному фонду у сумі  179,8 тис. грн. на поточний ремонт водопровідної мережі
та  по  спеціальному  фонду  –  у  сумі  135,2  тис.  грн.  Із  них  на   оплату  праці  з
нарахуванням в сумі 11,2 тис. грн.; оплату електроенергії, що використовується для
подання води,  в сумі 121,6 тис. грн.

Організація благоустрою населених пунктів
Для благоустрою населених пунктів Миколаївської ОТГ на 2018 рік заплановані

кошти по загальному фонду в сумі 213,0 тис. грн., в т.ч. на придбання матеріалів та
інвентарю для  благоустрою території  –  26,4  тис.  грн.;  оплату  послуг  з  технічного
обслуговування   вуличного  освітлення,  чищення  снігу   в  сумі  110,0  тис.  грн.,  та
оплату електроенергії по вуличному освітленню в сумі 76,6 тис. грн. 

Забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони
   Місцева  пожежна  охорона  створена  в  Миколаївській  сільській  раді  для
ліквідації  наслідків пожеж у населених пунктах,  що розташовані на території  двох
сільських  рад:  Миколаївської  об’єднаної  територіальної  громади  та  Яструбенської
сільської ради. Утримується пожежна охорона за рахунок коштів місцевого бюджету
(218,0 тис.грн.) та субвенції від Яструбенської сільської ради (50,0 тис. грн.).

Пожежна охорона, в складі якої 1 команда, налічує 4 штатні одиниці.
Видатки на утримання місцевої пожежної охорони планується на рівні  268,0

тис. грн.; у тому числі на оплату праці з нарахуваннями – 247,3 тис. грн., на придбання
палива -16,2 тис. грн., оплату страхування автомобіля та водія – 4,5 тис. грн.

Охорона та раціональне використання природних ресурсів

          На охорону навколишнього середовища на 2018 рік заплановані асигнування у
сумі 491,3 тис. грн. У тому числі:  по видаткам споживання  - на чищення колодязів та
видалення небезпечних бур’янів – 200 тис.грн., по бюджету розвитку - на поліпшення
технічного стану та благоустрою водойми с.Мар’ївка.- 291,3 тис.грн. 

На утилізацію відходів на 2018 рік передбачені кошти по видаткам споживання
у сумі 46,7 тис.грн.

 
                                                          Освіта
          Мережа  галузі «Освіта» включає 4 установи, в тому числі:  1 загальноосвітню
школу, 2 навчально-виховні комплекси  та  дитячий садочок «Веселка» . 
        У 2018 році на утримання цих установ в сільському бюджеті плануються кошти
в сумі 12 235,7 тис.грн., із них  11 950,5 тис.грн. - загальний фонд  та 285,2  тис.грн. -
спеціальний фонд.
         Видатки на оплату праці з  нарахуваннями на 2018 рік передбачені  у  сумі
8 993,6  тис.  грн.,  із  них   на  заробітну  плату  педагогічним  працівникам
загальноосвітніх  закладів  за  рахунок освітньої  субвенції  з  державного  бюджету
місцевим бюджетам  на  2018  рік   передбачено  видатки  у  сумі  7 162,7  тис.  грн.  В
обсягах  освітньої  субвенції  враховані  видатки  на   покращення  умов  оплати  праці



педагогічних працівників шкіл шляхом встановлення мінімального тарифного розряду
на рівні, не нижче десятого. Освітня субвенція в повному обсязі покриває потребу у
коштах на оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників.
        В  видатках  на  галузь  передбачені  видатки  на  харчування  учнів  та  дітей
дошкільного віку в сумі 548,2 тис.грн., із них 263 тис.грн.- кошти сільського бюджету,
285,2 тис. грн.- батьківська плата за харчування.  

Залишок коштів у сумі 2109,24 грн. , який утворився за рахунок батьківської
плати за  харчування у  період  оздоровлення дітей  у  2017  році,  буде  уточнений на
КПК 0613140 КЕКВ 2230.  

На  оплату  комунальних  послуг  та  енергоносіїв  установ  освіти  передбачено
389,6 тис. грн.

Видатками на енергоносії забезпечені не в повному обсязі. Незабезпеченість по
енергоносіям  прораховується у сумі  672,8 тис. грн.

Крім, вищезазначених видатків на 2018 рік по відділу освіти, молоді та спорту
передбачені видатки загального фонду сільського бюджету:

1) на методичне забезпечення діяльності навчальних закладів у сумі 287,8 тис.грн.,
із яких 235,9 тис.грн. – це видатки на оплату праці;

2) на забезпечення діяльності централізованої бухгалтерії  – 437 тис.грн., із яких    
353,2 тис.грн. – це видатки на оплату праці;

3) компенсаційні  виплати  на  пільговий  проїзд  автомобільним  транспортом
педагогічним працівникам – 17,4 тис.грн.;

4) на  проведення  фізкультурно-масових  заходів  серед  населення  ОТГ  –
50,0 тис.грн.

Начальник фінансового управління                                  Пашкурова В.В.



На оплату праці  на 1 півріччя передбачені асигнування в обсязі   1 034,8 тис. грн., або
92,2 %  від  видатків загального фонду.

Видатки  на  енергоносії  та  комунальні  послуги  передбачені   у  сумі
157,5  тис.  грн.  по  загальному  фонду  за  рахунок  додаткової  дотації  з  державного
бюджету  місцевим  бюджетам  на  фінансування  переданих  з  державного  бюджету
видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я. Видатками на енергоносії
забезпечені в повному обсязі.

Для забезпечення лікувальних закладів  медикаментами та  перев’язувальними
матеріалами передбачено 9,3 тис. грн.
         На  забезпечення  медикаментами  пільгової  категорії  населення  видатки
обраховано в сумі 8,0 тис. грн.


