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ПОЯСНЮЮЧА ЗАПИСКА 

до звіту про виконання бюджету Михайлівської територіальної громади 

за  2020 рік 

 

1. Загальна характеристика виконання бюджету 

За результатами аналізу, на протязі 2020 року до бюджету 

Михайлівської об’єднаної територіальної громади мобілізовано доходів до 

загального та спеціального фондів (враховуючи трансферти)  29 986,42 тис 

грн. доходів, в тому числі загальний фонд 17 673,4 тис.грн. (без трансфертів), 

що склало 103,35відсотки до уточнених планів та на 573,4 тис.грн. більше від 

запланованого, трансферти – 11 856,95 тис.грн. та спеціальний фонд - 456,07 

тис. грн., що більше уточненого річного плану на 111,78відсотки або на 48,07 

тис. гривень. 

Основними джерелами наповнення загального фонду є:  податок та збір 

на доходи фізичних осіб, акцизний податок, місцеві податки та збори 

(податок на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки, сплачений 

юридичними та фізичними особами, земельний податок з юридичних та 

фізичних осіб, орендна плат з юридичних та фізичних осіб, єдиний податок із 

юридичних та фізичних осіб) та інші  неподаткові надходження 

(адміністративні штрафи та санкції, плата за надання адміністративних 

послуг та адміністративний збір, державне мито ). 

До спеціального фонду бюджету об’єднаної територіальної громади 

(без трансфертів) за 2020 рік надійшло доходів в сумі 456,07 тис. грн. (111,78 

відсотки річного плану). 

Джерелами наповнення спеціального фонду бюджету є: екологічний 

податок, плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх 

основною діяльністю, цільові фонди ради,   надходження бюджетних установ 

від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна), 

кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та 

майна, що перебуває в комунальній власності. 

До загального фонду місцевих бюджетів протягом звітного періоду 

згідно плану надійшло офіційних трансфертів  на загальну суму 11 856,95 

тис. грн.  

У 2020 році видатки на фінансування установ по Михайлівській 

громаді склали: по загальному фонду 28 411,52 тис. грн., по спеціальному 

фонду 657,95 тис. гривень. 
 

2. Показники економічного розвитку регіону. 

 

У 2020 році за рахунок електрифікації нецентральних вулиць сіл 

громади, встановлення засобів для мобільного та інтернет-зв’язку, 

часткового ремонту окремих вулиць, що не мають твердого покриття та 

капітального ремонту центральної вулиці с. Михайлівка покращено 

соціальний добробут громади та підвищено якість життя населення.  
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За функціональним призначенням територія громади поділяється на 

виробничу, сільськогосподарську та сільську місцевість. 

Найбільше Михайлівська територіальна громада сприятлива для 

сільськогосподарського виробництва. 

Загалом, у Михайлівській територільній громад зареєстровано 35 

юридичних осіб та 73 фізичних особи-підпрємці, найбільшими з яких є: 

ТОВ «Олімп» є найбільшим бюджетоутворюючим підприємством, 

питома вага надходжень до загального фонду бюджету громади становить 60 

відсотки. Основною діяльністю товариства є вирощування зернових, бобових 

культур, насіння олійних культур, а також надання послуг у рослинництві та 

транспортних послуг. Крім того одним з видів діяльності товариства є 

тваринницво (м’ясо-молочне виробництво). 

Підприємство веде розширене будівництво токового господарства, 

складів та сушильно-зерноочисного комплексу, що сприяє збільшенню 

робочих місць та працевлаштуванню жителів громади, як наслідок – 

збільшення надходжень до бюджету громади. 
ТОВ «Нібулон», ТОВ «Асті”,ТОВ "КОМПАНІЯ "ТІСА-АГРО", ТОВ "ІМПУЛЬС", 

ТОВ "КОЛОС-08", ТОВ "СТ "АГРОСВІТ" – практикують вирощування зернових та 

технічних культур, бобових культур і насіння олійних культур а також 

надання послуг у рослинництві; 

ТОВ "БК "ЕСКАДОР"- виробництво неметалевих мінеральних виробів та 

багато інших; 

ТОВ "СОНАТА-ОІЛ" – виробництво олії та рослинних жирів. 

На території громади функціонує 16 закладів торгівлі, 1 заклад 

громадського харчування - кафе-бар «Везувій» та 2 заклади побутового 

обслуговування населення (перукарня та шиномонтаж).   

Діюча торгівельна мережа та мережа надання послуг повністю 

задовольняє попит населення в товарах першої необхідності, крім того на 

території громади здійснюється виїзна торгівля. 

З метою аналізу насичення споживчого ринку продуктами харчування 

та стабілізації цінової ситуації в громаді відділом бухгалтерського обліку, 

економічного розвитку та інвестицій Михайлівської сільської ради постійно 

проводився моніторинг роздрібних цін на основні види продовольчих 

товарів. 

Основним джерелом капітальних інвестицій є власні кошти 

підприємств та організацій. Власними коштами підприємства здійснюють 

будівництво нових та реконструкцію уже діючих виробничих будівель, 

закуповують нове обладнання. 

На території громади розташована місцева пожежна команда.  

Згідно із статистичними даними станом на 01.01.2021 чисельність 

наявного населення Михайлівської територіальної громади становить 6845 

осіб. 
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3. ДОХОДИ 
 

У звітному періоді до загального та спеціального фондів (враховуючи 

трансферти) бюджету територіальної громади надійшло 29 986,42 тис.грн. 

доходів, в тому числі загальний фонд 29 530,35 тис.грн. (враховуючи 

трансферти) та спеціальний фонд - 456,07 тис. гривень.  

У  складі доходів  бюджету: 

- власні доходи загального фонду  - 17 673,4 тис.грн., що більше на 

573,4 тис.грн. (3,35  відсотки) від планових показників;  

- міжбюджетні трансферти   по загальному фонду становлять 11 856,95 

тис. грн., що на 29,55 тис.грн. менше планових показників. 

- доходи спеціального фонду – 456,07 тис. грн., що на 48,07 тис.грн. або 

на  11,8 відсотки більше запланованих показників. 

 
Загальний фонд 

 

Загальний фонд бюджету (без трансфертних платежів) сформовано за 

рахунок податку на доходи  (60,86 відсотки), податку на майно (в т.ч. плати 

за землю) (14,86 відсотки), єдиного податку (16,77 відсотки), акцизного 

податку (5,02 відсотки), рентної плати (0,12 відсотки), адміністративних 

зборів та платежів (0,03відсотки), надходження від орендної плати (0,02 

відсотки),  та інших надходжень (0,36 відсотки). 

 

За період 2020 року найбільше надійшло податку та збору на доходи 

фізичних осіб 10 755,42 тис.грн, що становить в загальній сумі власних 

надходжень 60,86 відсотки (111,69 відсотки виконання до уточнених 

планових показників) та місцевих податків та зборів, а саме: податку на 

майно в сумі 2 627,07 тис.грн., що становить в загальній сумі доходів 14,86 

відсотки (105,72 відсотки виконання до уточнених планових показників), 

єдиного податку в сумі 2 963,53 тис.грн., що становить в загальній сумі 

доходів 16,77 відсотки (87,16 відсотки виконання до уточнених планових 

показників).  

З податкових надходжень до бюджету, крім податку та збору на доходи 

фізичних осіб, надійшло: 

рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів (крім 

рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині 

деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування) в сумі 

20,25 тис.грн., або 144,63 відсотки, що більше планових показників на 6,25 

тис. грн.;   

акцизного податку з ввезених на митну територію України підакцизних 

товарів  (пального) - в сумі 886,31 тис.грн., або 73,86відсотки, що менше 

планових показників на 313,69 тис. грн. (плановий показник не виконаний у 

зв’язку зі зменшенням обсягу реалізації пального);   

акцизного податку з вироблених в Україні підакцизних товарів  

(пального) - в сумі 253,73 тис.грн., або 97,59 відсотки, що менше планових 
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показників на 6,27 тис. грн. (плановий показник не виконаний у зв’язку зі 

зменшенням обсягу реалізації пального);   

акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної 

торгівлі підакцизних товарів в сумі 97,4 тис.грн., або 97,4 відсотки, що менше 

планових показників на 2,6 тис.грн. (плановий показник не виконаний у 

зв’язку зі зменшенням обсягу реалізації товарів). 

 

По місцевих податках та зборах, в розрізі платежів, надійшло: 

орендної плати з юридичних осіб - 1623,81 тис.грн. (108,25 відсотки до 

уточнених планових показників);  

земельного податку з юридичних осіб – 322,39 тис.грн., що становить 

104 відсотки планових надходжень; 

земельного податку з фізичних осіб - 220,92 тис.грн, що становить 

92,05 відсотки планових надходжень; 

 орендної плати з фізичних осіб - надійшло 206,46 тис.грн. (121,45 

відсотки до уточнених планових показників); 

податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки сплачено 

юридичними особами 232,78 тис.грн. або 101,21 відсотки. 

 

До сільського бюджету надійшло коштів єдиного податку в сумі 

2 963,53 тис.грн, що становить 87,16 відсотки планових надходжень, а саме: 

єдиного податку з сільськогосподарських товаровиробників сплачено 

1 625,94 тис.грн., що становить 70,69 відсотки  до запланованої суми, по 

причині - що термін сплати не настав; 

єдиного податку з фізичних осіб - надійшло 1 337,6 тис.грн., що 

становить 121,6 відсотки  до запланованої суми.  

Єдиного податку з юридичних осіб не надходило. 

 

Протягом 2020 року до бюджету надійшло неподаткових надходжень в 

сумі 69,17 тис.грн. або 628,88 відсотки від планових показників, в зв’язку з 

надходженням інших незапланованих неподаткових надходжень - коштів за 

шкоду, що заподіяна на земельних ділянках державної та комунальної 

власності, які не надані у користування та не передані у власність, внаслідок 

їх самовільного зайняття - в сумі 15,25 тис.грн., незапланованої орендної 

плати  за користування цілісним  майновим комплексом – в сумі 3,2 тис.грн. 

та держмита  - 0,52 тис. гривень. 

Із запланованих неподаткових надходжень надійшло плати за надання 

адміністративних послуг в сумі 2,2 тис.грн. або 43,85 відсотки. 
 

 До загального фонду місцевих бюджетів протягом звітного періоду 

надійшло офіційних трансфертів  на загальну суму 11 886,49 тис. грн. а саме,: 

- освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам – 

9 482,9 тис. грн.; 

- медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам – 630,6 

тис. грн.; 
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- додаткова дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з 

державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони 

здоров’я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету - 

921,0 тис. грн.; 

- субвенція із місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та 

доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок 

відповідної субвенції з державного бюджету - 190,38 тис.грн; 

- субвенція із місцевого бюджету на проведення виборів депутатів 

місцевих рад та сільських, селищних, міських голів за рахунок відповідної 

субвенції з державного бюджету - 563,61 тис.грн; 

- інші субвенції з місцевого бюджету – 98,0 тис. гривень.  
 

Спеціальний фонд 

До спеціального фонду надійшло 456,07 тис. грн. власних доходів. У 

складі доходів власні надходження бюджетних установ, а саме плата за 

послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною 

діяльністю (443,58 тис.грн. (97,26 відсотки), екологічний податок – 5,98 

тис.грн. (1,3 відсотки), грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням 

законодавства про охорону навколишнього природного середовища 

внаслідок господарської та іншої діяльності – 0,59 тис.грн., цільові фонди рад 

– 5,92 тис.грн. (1,3 відсотки), та інші. 

Детальна інформація про доходи до бюджету наведена в додатках 1, 2. 

 

4. ВИДАТКИ І ЗАБОРГОВАНІСТЬ 

 

Видатки бюджету Михайлівської територіальної громади в цілому 

становлять 29 069,46 тис. грн, із яких загальний фонд 28 411,52 тис. грн., 

спеціальний фонд – 657,95 тис. гривень.  

Кошти загального та спеціального фонду було використано на 

утримання установ та закладів освіти, культури, фінансування сільських 

програм і заходів, організацію благоустрою населених пунктів, передано  

міжбюджетних трансферти іншим бюджетам та передавалися кошти до 

бюджету розвитку. 

За рахунок бюджету Михайлівської громади у 2020 році утримувалися: 

6 закладів освіти, а саме: 3 загальноосвітніх навчальних заклади та 3 

дошкільних навчальних заклади; 

8 закладів культури: 4 бібліотеки, 3 будинки культури та 1 клуб. 

Видаткову частину загального фонду бюджету територіальної 

громади за 2020 рік виконано в сумі 28 411,52 тис. грн. при уточненому плані 

29 641,51 тис. грн., або на 95,85 відсотків 

 

Значну частину видатків загального фонду за 2020 рік становлять 

видатки на освіту – 54.1 відсотка, державне управління – 22.1 відсотка, а 

також на трансферти іншим бюджетам – 7.4 відсотка. організація 

благоустрою населених пунктів – 6.5 відсотка, культура і мистецтво – 4.8 
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відсотка; охорона здоров’я – 2.5 відсотка; соціальний захист та соціальне 

забезпечення - 0,5 відсотка. 

 

На утримання апарату управління використано 5 756,15 тис.грн., при 

уточненому плані 5 798,04 тис. грн., або 20.26 відсотка видатків загального 

фонду, з них спрямовано на оплату праці 5 346.39 тис. грн. і складає 92.8 

відсотків від загального обсягу видатків на утримання апарату сільської ради, 

на енергоносії 110.6 тис. грн. – 1,92 відсотка, інші видатки - 299.15 тис. грн. 

або 5.2 відсотка від загального обсягу видатків на утримання апарату 

сільської ради. 

Протягом 2020 року по апарату управління штатний розпис по 

кількості працівників змінився в грудні 2020 року після місцевих виборів з 

31,75 штатних одиниць до 74 штатних одиниць. Проте фактична кількість 

працюючих зросла в грудні тільки по інших посадових особах на 1,25 штатну 

одиницю. 

 

На освіту спрямовано 15 367.39 тис. грн., що складає 54,1 відсотка від 

загальних асигнувань по бюджету, в тому числі на оплату праці 13 397.05 

тис. грн. або 87.18 відсотків до загальних витрат на освіту, на енергоносії 

748.14 тис.грн. – 4,87 відсотків та на харчування – 340.73 тис. грн. або 2.22 

відсотка від проведених видатків.  

Видатки на дошкільну освіту становлять 2 953,46 тис.грн. при 

уточненому план 3063,36 тис.гривень. З них спрямовано на оплату праці 

2 432,66 тис. грн. і складає 82,37 відсотків від загального обсягу видатків на 

утримання дошкільних закладів освіти та 15,8 відсотка видатків на освіту, на 

енергоносії 196,04 тис. грн. – 1,27 відсотка видатків на освіту, інші видатки 

на заклади освіти складають 324,76 тис.грн. або 0,02 відсотка видатків на 

освіту. 

 

Видатки на загальну середню освіту становлять 12 413,93 тис.грн. при 

уточненому плані 13 327,69 тис. гривень. З них спрямовано на оплату праці 

10 964,37 тис. грн. і складає 88,32 відсотків від загального обсягу видатків на 

утримання закладів середньої освіти та 71,34 відсотка загальних видатків на 

освіту, на енергоносії 552,08 тис. грн. – 4,4 відсотка видатків на середню 

освіту, інші видатки на заклади середньої освіти складають 897,48 тис.грн. 

або 7,2 відсотка видатків на середню освіту. 

Протягом 2020 року по галузі освіта штатний розпис не змінювався.   

 

На установи галузі культури (Михайлівська бібліотека та будинок 

культури, Ребедайлівка бібліотека та будинок культури, Ревівська бібліотека 

та будинок культури, Пляківська бібліотека та клуб) профінансовано 

видатків на суму 1 367,03 тис.грн., з яких на заробітну плату 870,05 тис.грн., 

або 63,6 відсотків загальних видатків на галузь, на енергоносії 115,11 тис.грн. 

– 8,4 відсотків та на розрахунки з постачальниками товарів та виконавцями 
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робіт та послуг витрачено 381,87 тис.грн., або 27,9 відсотків загальних 

видатків на галузь. 

Видатки на забезпечення діяльності бібліотек становлять 218,53 

тис.грн. при уточненому план 231,3 тис.гривень. З них спрямовано на оплату 

праці 210,6 тис. грн. і складає 96,37 відсотків від загального обсягу видатків 

на утримання бібліотек та 15,4 відсотка видатків на культуру, на енергоносії 

витрачено 6,68 тис. грн. – 5,8 відсотка видатків на енергоносії по культурі, 

інші видатки на бібліотеки складають 1,24 тис.грн. або 0,56 відсотка видатків 

на бібліотеки. 

Видатки на забезпечення діяльності будинків культури та клубів 

становлять 1 089,98 тис. грн. при уточненому плані 1 104,6 тис.гривень. З них 

спрямовано на оплату праці 659,45 тис. грн. і складає 60,5 відсотків від 

загального обсягу видатків на утримання будинків культури та 48,2 відсотка 

видатків на галузь культури; на енергоносії витрачено 108,43 тис. грн. – 94,2 

відсотка видатків на енергоносії по будинках культури та 7,9 відсотка 

видатків на галузь культури загалом; інші видатки на будинки культури та 

клуби складають 322,08 тис.грн. або 29,55 відсотка видатків на утримання 

будинків культури (123,0 тис.грн. на облаштування кабінету для ЦНАП в 

приміщенні Михайлівського будинку культури, заміна віконних блоків та 

дверей в приміщенні Пляківського клубу, поточний ремонт інших 

приміщень) або 23,5 відсотка видатків на галузь культура. 

Протягом 2020 року по галузі культура штатний розпис не змінювався. 

 

Крім того, профінансовано видатки відповідно до програм на: 

проведення місцевих виборів – 534,17 тис. грн. або 2,07 відсотків від 

загальної суми запланованих видатків; 

заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та 

наслідків стихійного лиха – 19,87 тис.грн або 0,08 відсотка до загальних 

видатків; 

багатопрофільну стаціонарну медичну допомогу населенню 541,43 

тис.грн., що складає 1,9 відсотків від загального обсягу видатків; 

первинну медичну допомогу було 173,4 тис.грн. що складає 0,6 

відсотків від загального обсягу видатків; 

соціальний захист населення в сумі 143 тис. грн. для надання 

допомоги незахищеним верствам населення та соціального забезпечення 

населення; 

благоустрій населених пунктів громади – 1842,9 тис. грн, або 6,5 

відсотків до загальних видатків по об’єднаній територіальній громаді. в т.ч. 

на оплату праці 440,9 тис. грн.; 

на культурно освітні заходи – 58,5 тис грн., або 0,2 відсотка до 

загальних видатків; 

здійснення заходів із землеустрою – 108,8 тис. грн або 0,38 відсотка 

до загальних видатків. 
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Забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони – 454,8 тис. грн, 

або 1,6 відсотка до загальних видатків. в т.ч. на оплату праці 354,5 тис. 

гривень.  

 

Було передано трансфертів до інших бюджетів в сумі 2 102,51 тис. 

грн., в т.ч.: 

-за рахунок субвенції із місцевого бюджету на здійснення переданих 

видатків у сфері охорони здоров`я за рахунок коштів медичної субвенції в 

сумі – 630,6 тис. грн.; 

-інші субвенції з місцевого бюджету – в сумі 1 471,91 тис. грн., а саме: 

1209,58 тис. грн. - територіальний центр соціального обслуговування 

(надання соціальних послуг) Кам’янської ОТГ;  

205,73 тис. грн. - співфінансування комплексної  програми «Турбота» 

на 2021-2025 роки; 

19,2 тис. грн, - співфінансування районної програми «Зайнятості 

населення Черкаського району на 2021-2025 роки»; 

7,4 тис.грн. -співфінансування районної цільової Програми «Призовна 

дільниця»; 

30,0 тис грн. - Кам’янській ОТГ на заробітну плату працівників 

музичної школи. 

Стовідсотково проведено видатки на енергоносії та харчування в 

дитячих дошкільних закладах та в закладах освіти. Заборгованості з виплати 

заробітної плати на 31.12.2020 року немає. 

 

Видатки по спеціальному фонду 2020 року становлять в цілому 

657,95 тис. гривень. 

 

Кошти спеціального фонду були спрямовані: 

за рахунок власних надходжень (батьківська плата на харчування 

дітей): на оплату продуктів харчування в дитячих дошкільних закладах та в 

загальноосвітніх школах в сумі 165,71 тис. грн.; 

за рахунок власних надходжень (плата за користування водою) 

проведено видатки на утримання водопровідно-каналізаційного 

господарства, а саме: на фінансування заробітної плати водокатів в сумі 75,91 

тис.грн., послуг по обслуговуванні та ремонту водогонів в сумі 27,12 

тис.грн., придбання предметів та матеріалів на суму 62,18 тис.грн., 

придбання обладнання довгострокового використання  в сумі 62,18 (насоси) 

тис.грн.; 

за рахунок цільових фондів профінансовано видатки на благоустрій 

громади в сумі 23,6 тис грн. (благоустрій біля пам’ятника в с. Пляківка); 

за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету 

розвитку – 229,68 тис. грн., з них: 

на забезпечення діяльності палаців і будинків культури витрачено – 

112,6 тис.грн. на капітальний ремонт будинку культури в с. Ревівка. 
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надання загальної середньої освіти закладами - 78,76 тис.грн., 

придбання комп’ютерної техніки (61,88 тис.грн. – за рахунок субвенції із 

місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної 

середньої освіти «Нова українська школа» та 16,9 тис.грн. – власні кошти на 

співфінансування); 

виготовлення проекту на капітальний ремонт вулиці Колгоспна в с. 

Ребедайлівка на суму 25,0 тис. гривень. 

придбання бензопили для наведення благоустрою територій громади в 

сумі -13,3 тис.гривень. 
5. КРЕДИТУВАННЯ 

У 2020 році кредити по загальному та спеціальному фондах 

Михайлівською територіальною громадою не бралися і не надавалися. 

 

Детальна інформація про видатки бюджету наведена в додатку 3, 4. 

 
                                        6. ФІНАНСУВАННЯ 

Відповідно до зведеного бюджету залишок коштів по загальному 

фонду бюджету Михайлівської територіальної громади на початок року 

склав 1 094,31 тис. грн., на кінець року – 1 983,46 тис.грн., в тому числі 

1 162,84 тис.грн. власних надходжень та 820,62 тис грн. освітньої субвенції. 

Протягом 2020 року кошти на депозитах Михайлівською 

територіальною громадою не розміщувалися. 

У 2020 році Михайлівською територіальною громадою позички в 

органах Державної казначейської служби України не бралися. 

На кінець звітного періоду місцевим бюджетом в повній мірі збережено 

оборотно касову готівку. 

 

Залишок коштів по спеціальному фонду бюджету Михайлівської 

територіальної громади на початок року склав 64,5 тис.грн., в тому числі 

бюджет розвитку 0,21 тис.грн., на кінець року - 48,95 тис.грн., у тому числі 

бюджет розвитку 0,21 тис.гривень. 
 

МІЖБЮДЖЕТНІ ТРАНСФЕРТИ. 

 

До загального фонду місцевих бюджетів протягом звітного періоду 

надійшло офіційних трансфертів на загальну 11 886,49 тис. грн., з яких 

використано 11 006,78 тис.грн., а саме: 

освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам надійшла 

в сумі – 9 482,9 тис. грн., використана в сумі 8 662,28 тис.грн. на оплату праці 

педагогічних працівників, залишок освітньої субвенції на кінець 2020 року 

склав в сумі 820,62 тис. грн., який перейшов на 2021 рік; 

медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам – 630,6 

тис. грн. перерахована повністю медичним закладам на оплату комунальних 

послуг та енергоносіїв; 

субвенція із місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та 

доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок 
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відповідної субвенції з державного бюджету - 190,38 тис. грн., які 

використані в сумі 190,28 тис. грн., а саме на придбання: комп’ютерного 

обладнання в сумі 61,88 тис. грн., сучасних меблів (шкільні столи та стільці) 

в сумі – 43,61 тис. грн., дидактичних матеріалів в сумі – 37,2 тис. грн. та 

дезинфікуючих засобів та масок медичних -  47,59 тис.грн.; невикористані 

кошти в сумі 0,10 тис. грн., виділені на забезпечення сучасної та доступної 

освіти, були повернуті до державного бюджету, у зв’язку з відсутністю 

потреби, у грудні 2020 року; 

субвенція із місцевого бюджету на проведення виборів депутатів 

місцевих рад та сільських, селищних, міських голів, за рахунок відповідної 

субвенції з державного бюджету надійшла в сумі 563,61 тис.грн; фактично 

використано - 534,17 тис. грн, в грудні 2020 року кошти в сумі 29,44 тис. грн. 

були повернуті до державного бюджету у зв’язку з відсутністю потреби; 

додаткова дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з 

державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони 

здоров’я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету - 

921,0 тис. грн., розподілена та використана: в сумі 621,0 тис. грн. - на оплату 

праці обслуговуючого персоналу шкіл, в сумі 300,0 тис. грн. – перераховано 

районній лікарні на оплату комунальних послуг та енергоносіїв. 

інші субвенції з місцевого бюджету – 98,0 тис. грн. (субвенція 

Баландинської територіальної громади згідно договору №1 від 31.10.2019 

року «Про співробітництво територіальних громад в частині делегування 

виконання завдань у сфері загальної середньої та дошкільної освіти, культури 

і спорту).  

 

8. Заборгованість бюджетних установ 

Станом на 01.01.2021 дебіторська та кредиторська заборгованість 

відсутня. 

 

9. Інша інформація. 

На протязі 2020 року фінансовим відділом Михайлівської сільської 

ради проводилися перевірки щодо правильності складання і затвердження 

кошторисів та планів використання коштів установами та організаціями, які 

фінансуються з місцевого бюджету. 

Крім того, регулярно здійснюється контроль за сплатою податків 

платниками щодо повноти сплати до бюджету громади. 

У 2020 році проведено два засідання комісії з детінізації доходів та 

легалізації трудових відносин з найманими працівниками за результатами 

якої збільшилися надходження податку на доходи фізичних осіб. 

        

           

 

В.о. начальника відділу фінансів                                              Катерина БІЛИК 


