
Звіт
 щодо виконання бюджету  Миколаївської сільської  територіальної

громади за I півріччя 2021 року

Фактично за I півріччя 2021 року до бюджету Миколаївської сільської
територіальної  громади  мобілізовано  37 525 794,68  грн,  у  тому  числі  до
загального  фонду  бюджету  –  35 402  463,18 грн;  до  спеціального  фонду
бюджету – 2 123 331,50 грн.

Планові показники надходження доходів до загального фонду бюджету
виконані  на  101,1%,  у  тому числі  по  власним надходженням -  на  105,1%
(понад  план  отримано  1 262 195,18  грн).  Планові  показники  надходження
доходів  до  спеціального  фонду  бюджету  виконані  на  131,0% (понад  план
отримано 265 697,50 грн).

У порівнянні з відповідним  періодом минулого року доходи загального
фонду бюджету  по власним надходженням збільшилися на 21,5%; доходи
спеціального фонду бюджету – на 45,7%.

Бюджетоутворюючим джерелом є податок та збір на доходи фізичних
осіб,  який  займає  75,1%  у  сумі  власних  надходжень  загального  фонду
бюджету.  За  звітний  період  надходження  цього  податку  до  бюджету
Миколаївської  сільської  територіальної  громади  склали
19 539 693,35 грн.  Якщо порівнювати з відповідним періодом 2020 року, то
приріст  склав 16,9 % або 2 826 309,91 грн.  Цей приріст відбувся за рахунок
збільшення мінімальної заробітної плати з 1 січня 2021 року та за рахунок
надходження   податку  від  платників,  що  раніше  сплачували  ПДФО  до
бюджету  Яструбинської сільської ради.

Незначну  частку  у  доходах  загального  фонду  бюджету  становить
податок на прибуток підприємств.  До бюджету громади його сплачує  КП
«Рембудсервіс». У звітному періоді сума податку склала  12 890,00  грн, що у
6 разів більше, ніж за  аналогічний період 2020 року.  КП "Рембудсервис"
Миколаївської  сільської  ради  знаходиться  в  стадії  ліквідації  з  02  вересня
2020  року.  В  ході  аудиторської  та  податкової  перевірки  було  виявлено
недоліки в роботі підприємства та сплачено  до бюджету громади грошові
зобов'язання по акту в сумі  12 890 грн.
              Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів
за  I  півріччя  2021 року склала 9 388,42 грн, що у 2,1 раза більше, ніж за
аналогічний період 2020 року. Це пов’язано зі збільшенням  площі вирубки
лісових насаджень. 

Акцизний  податок  у  структурі  дохідної  частини  загального  фонду
бюджету складає всього 0,3 %. За I півріччя 2021 року до бюджету громади
надійшло  77  349  грн. У  порівнянні  з  відповідним  періодом  2020  року
надходження  збільшились  на  1,4  %  або  1 060,55  грн,  що  пов’язане  із
зростанням цін на підакцизні товари.

Місцеві  податки є  другим значущим джерелом наповнення бюджету
громади. Питома вага  їх у власних надходженнях загального фонду бюджету
складає  23,8%.  У  I півріччі 2021  року до  загального  фонду  бюджету



надійшло 6 195 195,35 грн місцевих податків.  У порівнянні   з  1  півріччям
2020 року приріст  склав  13,7 % або 1 871 736,29 грн. Збільшення відбулося
за рахунок проведення у 1 півріччі 2021 року  аукціонів по продажу права
оренди на земельні ділянки (додатково отримано 463 750,00 грн),  а також за
рахунок  сплати  податків  платниками  Яструбинської  сільської  ради,  яка
ввійшла до складу Миколаївської сільської територіальної громади з 01 січня
2021 року.
        У структурі місцевих податків податок на майно є вагомим джерелом
наповнення бюджету громади. За  звітний період надійшло 3 843 255,55 грн
вищезазначеного  податку,  що  становить  14,8%  власних  надходжень
бюджету.  У  порівнянні  з  аналогічним  періодом  2020  року  приріст
надходжень цього податку становить 33,8% або 971 870,05 грн.  

Другим  вагомим  джерелом  у  структурі  місцевих  податків  є  єдиний
податок,  питома  вага  якого  у  власних  надходженнях  загального  фонду
бюджету за 1 півріччя 2021 року склала 9,0%. До бюджету громади надійшло
2 351 939,8 грн, що у порівнянні з відповідним періодом 2020 року на 62,%
або 899 865,8 грн більше. Це пояснюється збільшенням кількості платників
єдиного податку 3 групи, які сплачують єдиний податок у відповідності до
об’єму реалізованої продукції. 

Неподаткові надходження у  I півріччі 2021 року по загальному фонду
склали 154 454,06 грн, що на 32,3% або 73 637 грн менше ніж  за відповідний
період 2020 року. Це пояснюється  значним зменшенням надходження у 2021
році  до  бюджету  громади  екологічного  податку,  що  не  дало  можливість
укласти  договір  банківського  строкового  вкладу  та  отримувати  відповідні
відсотки.  Також  значно  зменшилися  надходження   від  адміністративного
збору за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно.

Дохідна  частина  спеціального  фонду  бюджету  громади   включає
екологічний податок (21,1% від загальної суми надходження до спеціального
фонду),  надходження  від  плати  за  послуги,  що  надаються   бюджетними
установами (37,9%), благодійні внески, гранти та подарунки (39,4%), та інші
надходження  (1,6%).  До  цільових  фондів  Миколаївської  сільської
територіальної громади у  I півріччі 2021 року кошти не надходили.

Надходження  екологічного  податку  за  звітний  період  склали
236 860,18 грн,  що на 6,3% або 14 135,18 грн.  більше ніж планувалося.  У
порівнянні з аналогічним періодом 2020 року надходження  зменшилися на
39,2% або 152 512 грн.

Планові  показники  по  власних  надходженнях   бюджетних  установ
виконані на 136,8%. До бюджету залучено  868 246, грн, що 2,3 рази більше
ніж за аналогічний період 2020 року (приріст склав 486 461,92 грн). У зв’язку
з запровадженням карантинних обмежень у закладах освіти,  недоотримано
заплановані  кошти  від  батьківської  плати  за  харчування  дітей  загальною
сумою 215 352 грн.  По іншим джерелам власних надходжень бюджетних
установ до бюджету  у  звітному періоді  надійшло 442 409 грн,  а  саме:  за
кошти ФОП Малюк О.М. придбаний баян для Постольненського клубу, від
Міністерства  соціальної  політики  України  безкоштовно  надійшло



комп’ютерне обладнання для відділу муніципальних послуг Миколаївської
сільської  ради,  Сумська  обласна  бібліотека  безкоштовно  здійснила
поповнення  бібліотечного  фонду  книгами,  Департамент  освіти   Сумської
ОДА  безкоштовно  передав  шкільним  закладам  освіти  Миколаївської  ТГ
підручники.

За 1 півріччя 2021 року до бюджету громади надійшло  10 373 493 грн
трансфертів  із  державного та  обласного бюджетів,  що становить 100% до
запланованого. Із них по загальному фонду – 9 373 493 грн, по спеціальному
фонду  -1 000 000  грн  (субвенція  на  фінансове  забезпечення  будівництва,
реконструкції,  ремонту  і  утримання  автомобільних  доріг).  У  порівнянні  з
аналогічним  періодом  2020  року  обсяг  трансфертів  до  бюджету  громади
збільшився  на  27,7%  за  рахунок  збільшення  обсягу  освітньої  субвенції  з
державного бюджету.

За  звітний  період  видатки  з  бюджету   Миколаївської  сільської
територіальної  громади  склали  33  522  567,95  грн,  що на  21,9% більше у
порівнянні з відповідним періодом 2020 року. Видатки загального фонду у
звітному  періоді  склали  32  235  514,16  грн,  спеціального  фонду  –
1 287 053,79 грн. Освоєно 78,6% до затверджених планових призначень.

На соціально – культурну сферу спрямовано 63,7% загального обсягу
видатків бюджету громади. Це 21 340 968,06 грн, у тому числі:

на галузь освіти спрямовано – 16 987 367,89 грн;
на галузь охорони здоров’я – 1 690 129,60 грн;
на  видатки  соціального  захисту  та  соціального  забезпечення  –

812 515,54 грн;
на галузь культури і мистецтва – 1 701 927,03 грн;
на галузь фізичної культури та спорту – 149 028,00 грн.
Виконання планових показників за I півріччя 2021 року по видаткам на

соціально – культурну сферу в середньому складає 82,9%. Але, у порівнянні
зі аналогічним періодом 2020 року видатки на освіту збільшилися на 43,4%;
на охорону здоров’я більше ніж у 2 рази; на соціальний захист та соціальне
забезпечення – на 36,9%; на культуру зменшилися на 2,0%.

Видатки на житлово-комунальне господарство у звітному періоді склали
1 557 259,34 грн. Планові показники виконані лише на 70,6%. При цьому, у
порівнянні  зі  відповідним періодом 2020 року видатки на  ЖКГ зросли на
2,7%.

Видатки  на  будівництво  та  регіональний  розвиток  за  звітний  період
становлять  328  037,99  грн,  це  75,8%  до  запланованого.  У  порівнянні  з
аналогічним  періодом  2020  року  фактичні  видатки  на  будівництво  та
регіональний розвиток зменшилися на 50,5%.

За  I  півріччя  2021  року  інші  видатки  бюджету  склали:  на  утримання
апарату управління - 5 451 472,35 грн (це 90,4% до запланованих); на заходи
з  землеустрою  –  217  737,67  грн  (це  83%  до  запланованих);  на  захист
населення і територій від надзвичайних ситуацій – 212 213,85 грн (це 76,5%
до  запланованих);  на  охорону  навколишнього  природнього  середовища



–108 905,69 грн (це 12,6% до запланованих); на іншу економічну діяльність -
12 000,00 грн (це 100% до запланованих показників).

Загальний  обсяг  трансфертів,  переданих  до  бюджетів  усіх  рівнів,  у
I  півріччі  2021  року  склав  12,8  %  загального  обсягу  видатків  бюджету
громади або 4 293 973,00 грн, із яких 2 200 200,00 грн – це реверсна дотація.

Резервний фонд у звітному періоді не розподілявся.

Начальник фінансового управління                            Вікторина
ПАШКУРОВА


