
Звіт 
про виконання бюджету Миколаївської сільської об’єднаної територіальної

громади за 2019 рік  

1. Дохідна частина   бюджету                            
Загалом  у  2019  році  до  бюджету  Миколаївської  сільської  об’єднаної

територіальної громади мобілізовано 50 741,5 тис.грн.
Планові  показники надходження доходів  до загального фонду бюджету

виконані на 106,4%, у тому числі по власним надходженням - на 109,5% (понад
план  отримано  2 913,2  тис.грн.),   по  трансфертам  –  на  99,7%.  Планові
показники надходження доходів  до спеціального фонду бюджету виконані на
127,8%  (понад  план  отримано  569,7  тис.грн.),  у  тому  числі  по  власним
надходженням  -  на  139,5%  (понад  план  отримано  574,7  тис.грн.),   по
трансфертам – на 99,2%.

До  загального  фонду  бюджету  Миколаївської  сільської  об’єднаної
територіальної громади у 2019 році надійшло 33 652,8 тис.грн. власних доходів.

Бюджетоутворюючим  джерелом  бюджету  Миколаївської  об’єднаної
територіальної громади , як і в попередні роки, залишається податок та збір на
доходи фізичних осіб, який займає 73,3% у сумі власних надходжень загального
фонду. За звітний період надходження цього податку склали 24 656,0 тис. грн.
Якщо порівнювати з 2018 роком, то приріст  склав 35,3 % або 6 427,1 тис. грн. 

Незначну  частку  податкових  надходжень  до  загального  фонду  бюджету
громади склали у 2019 році податок на прибуток підприємств, сплачений  КП
«Рембудсервіс»  (0,8  тис.грн.)  та  рентна  плата  за  використання  природних
ресурсів (7,5 тис.грн.).

Місцеві  податки  є  другим  значущим  джерелом  наповнення  бюджету
громади. Питома вага  їх у власних надходженнях до загального фонду бюджету
складає 24,9%. У 2019 році було отримано 8 385,5 тис.грн. місцевих податків. У
порівнянні  з 2018 роком приріст  склав  2,7 % або 221,4 тис.грн. 

Акцизний  податок  у  структурі  дохідної  частини  надходжень  бюджету
складає всього 0,3 %. За 2019 рік до бюджету громади надійшло 106,4 тис.грн.,
у порівнянні з 2018 роком надходження збільшились на 12,5 % або на   11,8
тис.грн.

Неподаткові  надходження  склали  1,5%  від  загальної  суми  власних
надходжень до загального фонду бюджету. У 2019 році  надійшло 496,6 тис.грн.
неподаткових надходжень. У порівнянні  з 2018 роком  приріст склав 44,3% або
152,5 тис.грн.

До  спеціального  фонду  бюджету  Миколаївської  сільської  об’єднаної
територіальної громади у 2019 році надійшло 2 028,6 тис.грн. власних доходів.

46,5%  цієї  суми  складає  екологічний  податок  (942,8  тис.грн);  52,9%
(1073,4 тис.грн.) - це  неподаткові надходження (власні надходження бюджетних
установ,  благодійні  внески  та  подарунки);  0,2%  (12,4  тис.  грн.)  -  кошти
цільового  фонду,  створеного  у  2019  році  рішенням  Миколаївської  сільської
ради, який акумулює кошти сільгосппідприємців на ремонт доріг.

У  2019  році  до  загального  фонду  бюджету  надійшло  14 466,1  тис.грн.
трансфертів  із  державного,  обласного,  та  інших  місцевих  бюджетів.  До
спеціального фонду бюджету надійшло 594,0 тис.грн.   субвенції  з  обласного
бюджету  на  реалізацію  заходів,  спрямованих  на  розвиток  системи  охорони
здоров’я Миколаївської сільської ради.



Загальний обсяг трансфертів у загальній сумі доходів бюджету громади у
2019 році склав 29,7 %. 

Крім  того,  у  2019  році  за  рахунок  залишку  коштів,  який  склався  на
01.01.19р.,  дохідну частину загального фонду було збільшено на 4 517,4 тис.
грн,  спеціального фонду – на 2 106,2 тис. грн. 

2. Видаткова частина бюджету                              
Загалом   видатки  з  бюджету   Миколаївської  сільської  об’єднаної

територіальної  громади  за  2019  рік  склали  51 865,8  тис.грн.,  що  на  18,4%
більше у порівнянні з 2018 роком. Видатки загального фонду у 2019 році склали
42 335,6  тис.  грн.,  спеціального  фонду  -  9 530,3  тис.грн.,  що  дало  змогу
профінансувати всю заявлену головними розпорядниками потребу. 

Загальна  сума  видатків  на  державне  управління  у  2019  році  склала
7 515,3 тис. грн. (14,5% у загальній сумі видатків), у тому числі по загальному
фонду  –  7 464,7  тис.  грн.,  по  спеціальному  фонду  –  50, 6  тис.  грн.  Планові
показники  видатків  по  державному  управлінню  виконано  на  98,5%   до
затверджених  річних    показників.  У  порівнянні  з  2018  роком  видатки  на
державне  управління  зросли  на  20,7%.  Видатки  на  державне  управління
включають  видатки  на  утримання  апарату  управління  сільської  ради,
фінансового управління та апарату управління  відділу освіти, молоді та спорту.

Загальна  сума  видатків  на  освіту  склала  18 653,4  тис.  грн.  (35,9%  у
загальній  сумі  видатків),  по  загальному  фонду  –  17 086,7  тис.  грн.,  по
спеціальному  фонду  –  1 566,7  тис.  грн.  Планові  показники  видатків  на
утримання  закладів  освіти  виконано  на  98,9  %  до  затверджених  річних
показників.  У  порівнянні  з  2018  роком  видатки  на  освіту  зросли  на  18,5%.
Видатки  на  освіту   включають  утримання  дошкільних,  загальноосвітніх
навчальних закладів, витрати на утримання методкабінету та бухгалтерії.

Загальна  сума  видатків  із  місцевого  бюджету  на  первинну  медичну
допомогу у 2019 році склала 1 428, 4 тис. грн. (2,7% у загальній сумі видатків),
у тому числі по загальному фонду – 1 413,2 тис. грн., по спеціальному фонду –
15,2  тис.грн.  Планові  показники  видатків  на  охорону  здоров’я  виконано  на
97,8%  до  затверджених  річних  показників.  Фінансування  комунальних
підприємств, що надають медичні послуги мешканцям громади, здійснюється
також за рахунок Національної служби охорони здоров’я України. 

Загальна сума видатків на соціальний захист та соціальне забезпечення
склала 1 177,9 тис. грн. (2,3% у загальній сумі видатків за 2019 рік).  Планові
показники  видатків  на  соціальний  захист  та  соціальне  забезпечення  до
затверджений річних показників виконано на 86,1%. У порівнянні з 2018 роком
видатки на соціальний захист та соціальне забезпечення зросли на 30,3%.

Видатки на культуру  у 2019 році склали 3 884,1 тис. грн., що становить
7,5% у загальній сумі видатків. По загальному фонду профінансовано видатків
на  –  2 896,1  тис.грн.,  по  спеціальному  фонду  –  988,0  тис.  грн.  Планові
показники видатків на культуру і мистецтво виконані на 98,2%. У порівнянні з
2018 роком видатки на культуру зросли на 55,6%.

Видатки  на  житлово-комунальне  господарство  склали  3 042,3  тис.  грн.
(5,9% у загальній сумі видатків),  по загальному фонду – 2 832,5 тис.  грн. по
спеціальному фонду- 209,8 тис. грн. Планові показники видатків на житлово-
комунальне господарство виконані на 92,1%. У порівнянні з 2018 роком видатки
на житлово-комунальне господарство зросли на 78,4%.

У 2019 році інші видатки бюджету склали:



1. На фізичну культуру і спорт у сумі  246,0 тис.грн., або 0,5% у загальній сумі
видатків громади. Виконані на 100% до затверджених планових показників.
2. На заходи з землеустрою –  163,1 тис.грн., або 0,3% у загальній сумі видатків.
Недовиконання склало 31%. У порівнянні  з  2018 роком видатки на заходи з
землеустрою також зменшені на 36,6%.
3.  На  будівництво  та  регіональний  розвиток  –  4 096,9  тис.  грн.  або  7,9%  у
загальній  сумі  видатків.  Планові  показники  видатків  виконано  на  97,9%.  У
порівнянні  з  2018  роком  видатки  на  будівництво  та  регіональний  розвиток
збільшено на 7,5%.
4.  На утримання доріг – 559,4 тис.  грн.,  або 1,1% у загальній сумі видатків.
Планові  показники  видатків  виконано  на  100%.  У  порівнянні  з  2018  роком
видатки на заходи з утримання доріг збільшено на 24,3%.
5. На охорону навколишнього природнього середовища – 2 013,6 тис.грн., або
3,9% у загальній сумі видатків. Планові показники видатків виконано на 68,7%.
У  порівнянні  з  2018  роком  видатки  на  заходи  з  охорони  навколишнього
природного середовища збільшились у три рази.
6. На захист населення і територій від надзвичайних ситуацій – 373,8 тис.грн.
або 0,7% у загальній сумі видатків. Планові показники  виконано на 89,6%. У
порівнянні з 2018 роком видатки на заходи з захисту населення і територій від
надзвичайних ситуацій зросли на 34,2%.
7.  На іншу економічну діяльність (членські взноси та наповнення статутного
капіталу комунальних підприємств – 339,4 тис.грн., або 0,6% у загальній сумі
видатків.  Планові  показники виконано на  99,9%.  У порівнянні  з  2018 роком
видатки на економічну діяльність зросли у 2,5 рази.

Реверсна дотація, що  передбачена ЗУ «Про Державний бюджет на 2019
рік»,  перерахована  до  державного бюджету  у  сумі  2788,0  тис.грн.  Це  5,4  %
бюджету Миколаївської сільської об’єднаної територіальної громади. 

До інших місцевих бюджетів  передано субвенцій на суму 3 651,4 тис.
грн., у тому числі:

 до обласного бюджету з місцевого бюджету- 87 тис. грн.;
 до  районного  бюджету  –  3543,8   тис.грн.,  у  тому  числі  на   вторинну

медицину-  3143,7  тис.грн.;  на  забезпечення  діяльності  комунальних
установ Сумської РДА- 400,1 тис.грн ;

 до бюджету м. Суми - 20,6 тис. грн. 
До державного бюджету передано субвенцій на суму 1 941,0 тис. грн. на

утримання державних установ:  Сумського прикордонного загону,  Сумського
районного  відділу  філії   «Центр  пробації»,  Сумської  районної  державної
лікарні ветеринарної медицини, Сумського районного військового комісаріату,
Сумського  районного  відділу  поліції,  управління  держказначейства  у
Сумському районі.

Резервний  фонд  у  зв’язку  з  відсутністю  потреби  у  2019  році  не
використовувався.


