
Звк про виконаннл бтоджету 
ПерешепинськоТ м1сько'Т ради 

за I П1вр1ччл 2019 року
За I П1вр1ччи 2019 року до бгаджету м1Сько'Т ради надшшло доход1в загального фонду з 
урахуваннлм трансферДв в обслз1 69 584,9 тис. грн., гцо бшыне плану на 3,14%, або на 
2 118,5 тис. грн.
Доход1в без урахуваннл трансферт1в надшшло в обслз1 31 820,01 тис. грн., гцо бгльше 
плану на 8,78 %, або на 2 568,5 тис. грн.

Перевиконаннл планових показнишв та збшыненнл надходжень забезпечено 
бмджетоутворммчими джерелами - податком та збором на доходи ф1зичних 
ос1б, внутр1шн1ми податками на товари та послуги 1 м1сцевими податками.

Податку на доходи ф1зичних ос1б надшшло в обслз1 19 141,8 тис. грн* ш,о бшыпе на 
2 286,3 тис. грн., або на 17,6 % плану звНного першду.

РентноТ плати та плати за використаннл шших природних ресурс1в надшшло в обслз1
2 269,4 тис.грн., вдо бшыпе на 576,2 тис.грн. або на 34,03% плану звггного пертду.

Внутр1шн1 податки на товари та послуги надшшли в сум1 1 221,5 тис. грн. (акцизнии 
податок з реал1зацп суб'ектами господармваннл роздр1бноТ торг1вл1 шдакцизних товар1в), 
шо менше на 346,5 тис. грн., або на 22,1 % планових призначень I швр1ччл поточного 
року. Не виконаннл полсншетьсл з причини не надходженнл в I квартал1 поточного року 
акцизного податку з виробленого та вв1зного пального.

Надходженнл м1сцевих податклв в цшому по громад1 склали 9 099,5 тис. грн., або 94,6 % 
до плану звггного пермду, з них: податку на нерухоме маино, ввдмшне вгд земельно! 
дшлнки надшшло 476,2 тис. грн., або 100,4%, в тому числ1 податку, гцо сплачуетьсл 
кзридичними особами за об'екти житловоТ нерухомосН надшшло 345,8 тис. грн., гцо на 
7,06% бшыне планових призначень; земельного податку надшшло 612,6 тис. грн., або 
42,79 %, орендноТ плати за землш з горидичних та ф1зичних ос1б - 1 452,1 тис. грн., або 
83,95 %; транспортного податку - 65,1 тис. грн.; единого податҟу - 6 441,8 тис. грн., або 
112,63 %, в тому числ1 единого податку з сшьськогосподарських товаровиробниив -
3 160,4 тис. грн. або 124,97%.

По Перегцепинськш ммькш рад1 заборговашсть з виплати заробшно! плати прашвникам 
шдприемств, установ та оргашзацш незалежно в1д форм Тх власност1 вшсутнл.

Податковии борг до ммького бмджету, за шформашем Головного управлшна ДержавноТ 
фмкальноТ служби в Дншропетровськш областц станом на 1 липнл 2019 року по громад1 
склав 1 611,95 тис. грн. 1з загальноТ суми заборгованосД - земельнии податок становить



1 113,9 тис. грн., гцо становить 69,1 % до загально! суми недошки; единии податок в сум1 
223,21 тис. грн. (13,8%).

ЕЦодо економп та равдонального використаннл бгоджетних копгпв, дотриманнл жорсткого 
режиму економп бгоджетних контв та посиленнл фшансово-бгоджетно! дисциплши 
проведена наступна робота.

Фшансуванна бгоджетних установ громади проводитьсл у межах затвердженого 
ПОМ1СЛЧНОГО розпису асигнувань В1ДПОВ1ДНО до пропозицш головних розпорадник1в 
копгпв. При вид1ленн1 додаткових кошпв своечасно внослтьсл змши до паспорпв 
бгоджетних програм установ, гцо фшансуготьсл з мгоького бгоджету. Оплата прац1 
прац1вник1в бгоджетних установ здшснгоетьсл в межах в1дпов1дних планових призначень 
та з урахуваннлм термш1в виплати. Вс1 види виплат проводлтьсл виклгочно в межах фонду 
оплати прац1, затвердженого у кошторисах. Розрахунҟи за енергоноси та комунальш 
послуги, лк1 споживаготьсл бкзджетними установами, проведеш в повному обслзц 
заборговашсть вздсутнл.

Станом на 01 липнл 2019 року спешалштами, вздповздальними за веденнл внутршнього 
фшансового контролш в громадц в межах заход1в гцодо ефективного та цшьового 
витрачаннл бкзджетиих кошпв проведено 6 перев1рок бгоджетних установ. Порушень не 
встановлено.

Длл забезпеченнл виконаннл дохадноТ та видатковоТ частин мгоьҟого бгоджету 
Перегцепинсьҟого мгоького радого в I швр1чч1 2019 року поспино вживалисл заходи гцодо 
залученнл додатҟових резерв1в збшыпеннл надходжень до мгоького бгоджету, 
забезпеченнл виҟонаннл показнишв за вс1ма джерелами надходжень та дотриманнл 
жорсткого режиму економп бгоджетних кошпв.

Мережа заклад1в, лго фшансуготьсл з мгоького бгоджету у 2019 роц1, сформована на 
пздстав1 вимог статеи 89 та 91 Бгоджетного кодексу УкраТни та з урахуваннлм ршень 
раионно! ради Новомосковсьҟого раиону здодо передач1 маина 31 сшльноТ власносп 
територ1альних громад Новомосковського раиону до комунальноТ власносп 
ПерегцепинськоТ мгоькоТ ради. Загальна кшькготь установ на 2019 рж складае 34 одиниць.

Видатки бкзджету мкькоТ'ради за I швр1ччл 2019 року проведеш на загальну 
суму 68 883,3 тис. грн., або на 81,2 % до уточнених планових показнигов звтгого 
пергоду (84 826,4 тис. грн.), в тому числ1 видатки загального фонду склали 67 527,5 тис. 
грн. при уточненому плаш 79 406,1 тис. грн., гцо становить 85,04%
виконаннл, спешального фонду - 517,8 тис. грн. при плаш 4 595,1 тис. грн., або 11,27%. 
На покриттл видатк1в з утриманнл галузеи сошально-культурноТ сфери та сошального 
захисту населеннл з бгоджету мгоькоТ ради спрлмовано 56 486,6 тис .грн., в тому числ1 на 
державне управлшнл - 6 853,6 тис. грн., на освНу - 45 494,8 тис. грн., на сошальнии 
захист - 289,8 тис. грн., на культуру 1 мистецтво - 3 830,6 тис. грн., на ф1зичну культуру 
- 17,8 тис. грн.



Кр1м того, на зд1исненн£ переданих видатмв направлеш кошти у вигллд1 м1жбгоджетних 
трансферт1в в загальнш сум1 8 737,9 тис. грн., з них:

1. раионному бкзджету Новомосковсьҟого раиону в сум1 4 430,1 тис. грн., в тому числп

- медично'! субвенцп длл наданнл медичних послуг за м1сцем обслуговуванни 
населеннл - 7 073,7 тис. грн.,

- 1НП1О1 дотацп на в сум! - 1 525,0 тис. грн., з них:

• на медичне обслуговуваннл Комунальному некомерцшному шдприемству ”Центр 

первинно-медикосаштарно'1 допомоги” Новомосковсько'! раионно! ради” - 100,0 тис. грн.;

• на сошальнии захист та соц1альне забезпеченнл Управлшнк) сошального захисту 

населеннл Новомосковсько!' раидежадмпистрацп - 166,2 тис. грн.; *

• на послуги з обслуговуваннл одиноких непрацездатних громадлн похилого в1ку 

Територвальному центру сошального обслуговуваннл - 904,2 тис. грн.;

• на утриманнл та забезпеченнл д1лльност1 раионного центру сошальних служб длл С1мТ, 

д1теи та молод1 - 261,4 тис. грн.;

• на проведеннл навчально-тренувальних збор1в 1 змагань з неол1мпшських та ол1мпшських 

вид1в спорту та на фшансову шдтримку мшцевих осередшв (рад) всеуҟраТнських 

оргашзацш ф1зкультурно-спортивно'Т спрамованосп ФСТ ”Колос” - 93,2 тис. грн.

В загальнш сум1 видатшв загального фонду сошально - захигцеш видатки склали 79,3 %. 
Видатки на заробггну плату з нарахуваннлми становили 46 862,9 тис. грн., на продукти 
харчуваннл - 1 940,5 тис. грн., на оплату комунальних послуг та енергоносив - 5 826,1 
тис. грн., на сошальне забезпеченнл (матер1альна допомога малозабезпеченим верствам 
населеннл та шльговш категорп' громадин) - 283,9тис. грн.

1нпп поточш незахишеш видатки склали 20,7 % або 14 253,8 тис. грн., з них медична 
субвешцл та шпи дотацп' складакль 8 737,9 тис. грн.

За рахунок власних надходжень спешального фонду проведено видатшв на суму 837,9 
тис. грн., в тому числ1 за рахунок власних надходжень в1д плати за послуги, шо 
надакзтьсл бкзджетними установами, проведено 781,1 тис. грн., з них 710,7 тис. грн. - 
продукти харчуваннл длл осв1ти, придбаннл господарчих товар1в дли школи мистецтв - 
41,2 тис.грн., плата за послуги перевезеннл учшв школи мистецтв - 20,2 тис.грн., видатки 
на вшрлдженнл школи мистецтв - 9,0 тис.грн.



За рахунок шших контв спецдального фонду проведено касових видаттав на загальну 
суму 517,8 тис. грн., в тому числ1 на придбаннл комп’к)терно1 техшки- 139,3 тис. грн., 
придбаннл кондиц1онер1в - 38,0 тис.грн., придбаннв тешсного столу длл будинку 
культури - 10,75 тис.грн., проведена експертиза кошторисноТ частини РП"Каштальнии 
ремонт сшьського будинҟу культури за адресок» вул.Калинова, 23а, с.Керношвка" на суму 
14,2 тис.грн., проведена експертиза кошторисноТ частини ПКД по об’екту "Реконструҟшл 
системи теплопостачаннл з установкок) пелетних котл1в Будинку Культурив 
с.Миролк)б1вка " на суму 3,6 тис.грн.,прибираннл стихшних звалигц в с.Голуб1вка та в 
м.Перегцепине на суму - 88,8 тис.грн., придбаннл комп’к)терного обладнаннл дла 
Шандр1вськоТ НВК-95,1 тис.грн., придбаннл телев1зора длл Шандр1вського НВК- 16,7 
тис.грн., погашеннл кредиторсько! заборгованосп по об’екту Каштальнии ремонт буд1вл1 
навчального корпусу КЗО «Перегцепинськии НВК «Родина» - 80,1тис.грн., виготовленнл 
ПКД по об’екту Каштальнии ремонт фасаду спального корпусу НВК Родина - 25,7 
тис.грн., газонокосарка електрична длл ЦХЕТУМ - 7,8 тис.грн., комп’к>терне обладнаннл 
длл в1ДД1лу осв1ти ПерегцепинсьҟоТ мкькоТ ради - 44,1 тис.грн.

Державне управлшнн
На утриманнл мхськоТ ради касов1 видатки склали 7 032,4 тис. грн., гцо становить 71,9 
% до планових призначень звНного першду, з них:

видатки на утриманни апарату мкькоТ ради 6 558,8 тис. грн.,

видатки на утриманнл кер1вництва освНи, служби у справах д1теи - 473,6 тис. грн.

1з загальноТ суми видатшв загальнии фонд складае 6 853,7 тис. грн., спешальнии фонд - 
178,7 тис. грн. „

На заробггну плату з нарахуваннлми направлено 5 884,7 тис. грн., шо становить 83,6 %
В1д загального обслгу видатшв, на оплату комунальних послуг та енергоноспв - 522,8 тис. 
грн. ( 7,4 %) та на шни статп - 624,9 тис. грн. (9,0 %).

Кредиторська заборговашсть по зведеному бгаджету мкькоТ ради на кшець звПного 
пер1оду по загальному фонду склала - 10,4 тис. грн. (поточна кредиторська заборговашсть 
за матер1али та поточна заборговашсть по оплап за вшрлдженнл).

ДебПорська заборговашсть складае 7,1 тис. грн. за передплату першдичних видань длл 
потреб м1Сько'Т ради та централ1зовано'Т б1бл1отеки.

Культура



На утриманнл установ культури (7 будинки культури , 2 сшьськии клуб, 1 централ1зована 
б1бл1отека та 1 сшьська б1бл1отека) видатки по загальному фонду склали 3 830,6 тис. грн., 
шо становить 77,9 % до планових призначень звкного пер1оду.

По захишеним статтлм касов1 видатки загального фонду склали 3 644,3 тис. грн., 1цо 
складае 95,1% В1д загального обслгу проведених видатшв, в тому числ1 направлено на 
заробИну плату 13 нарахуваннлми 3 356,4 тис. грн., на оплату комунальних послуг та 
енергоноспв - 287,9 тис. грн. На оплату послуг (кр1м комунальних) використано 21,7 тис. 
грн. (за послуги дератизацн примвдень , наданнл доступу до мерела штернет, проведеннл 
вим1рк)вань електротехшчнок) лаборатор1ек>)

Фактична чисельшсть прац1вник1в культури складае 81,25 шт.од., середньомклчна 
заробИна плата становила 6 684,4 грн.

ОсвНа •». ф
За рахунок конгпв бшджету Перешепинсько!' м1сько1 ОТГ утримуетьсл 20 установ освки, 
а саме:

• - дитлч1 дошкшьш заклади - 5

• - загальноосвггш середш школи - 12

• - позашҟшьнии заклад - 1

• - школа мистецтв - 1

• - централ1зована бухгалтер1л - 1 ч

Видатки загального фонду мкького бшджету на утриманнл установ освНи за I швр1ччл 
2019 року виконаш в сум1 45 494,8 тис. грн., або на 88,9 % до планових поҟазнишв.

В I швр1чч1 2019 року направлено на утриманнл 12 загальноосвкшх шкш раиону (2046 
учнл) - 35 674,5 тис. грн., 5-ти дошкшьних заклад1в освгги (433 д1теи дошҟшьного вшу) - 
6 383,9 тис. грн., школи мистецтв - 1 343,0 тис. грн. (330 учшв), позашкшьно!' освНи - 
779,7 тис.грн. (618 дкеи), шших заклад1в у сфер1 освИи - 990,8 тис. грн.

В загальному обслз1 видатшв загального фонду совдально-захишеш видатки склали 97,4 
%, або 44 319,3 тис. грн., в тому числ1 на заробНну плату з нарахуваннлми направлено 
37 543,2 тис. грн., або 84,7 % до загального обслгу захивдених видатшв, на оплату 
комунальних послуг, енергоноспв та вугшлл - 4 835,6 тис. грн. (10,9 %), на медикаменти 
та продукти харчуваннл — 1 940,5 тис. грн. (4,4 %).



1нпи кошти М1сько1 громади використаш:

• на придбаннл паливно-мастильних матер1ал1в - 292,4 тис. грн.;

• шкшьна та спортивна форма длл Д1теи шльгових категорш - 124,8 тис.грн.

• на послуги пожежного спостереженни - 6,7 тис. грн.;

• проведенни електронних торпв - 11,1 тис. грн.;

• господарч1 та канцеллрськ1 товари - 111,3 тис. грн.,

• запасш частини на шҟшьш автобуси - 16,9 тис.грн.,

• видатки на в1дридженнл - 24,8 тис.грн.,

• оздоровленнл дггеи - 165,0 тис.грн.,

• встановленни огорож1 Голуб1вськш ЗОШ - 41,7 тис.грн.,

• погашенни кредиторсько!' заборгованоеп - 53,3 тис.грн.

• послуги з проведенни енергоаудиту - 25,9 тис.грн.

• Печатки, штампи - 13,3 тис.грн., товцо.

Варпсть 1 дНо-днл д1теи дошҟшьного вшу складае 39,69 грн.( за рахунок батыав 23,81 
грн., 15,88 грн. - за рахунок бшджетних копгпв), учшв 1-4 клас1в загальноосвкшх шкш - 
20,00 грн., 1 д1то-день дНеи дошкшьних груп навчально-виховного ҟомплексу - 34,40 грн. 
(за рахунок батьшв 20,64 грн., 13,76 грн. - за рахунок бгоджетних кошпв)

Проводитьсл безкоштовне харчуваннк 1031 дНеи пшьгово'1 категори' громадан, з них: дии- 
сироти - 9 чол., Д1ти з багатодИних 1 малозабезпечених с1меи - 72 чол., швалади дитинства 
- 4 чол., позбавлеш батьшвського шклуваннл - 25 чол., загиблих в АТО - 1 чол., дНи 
учасник1в ЧАЕС - 4 чол.,учш 1-4 клас1в - 916 чол.

Фактична чисельшсть прац1вник1в установ освНи на звИну дату склала 535,04 од., 
середнш розм1р заробпноТ плати по педагопчних прац1вник1вм загальноосвтпх шкш, лка 
фшансуетьси за рахунок освпньоТ субвенцп' з державного бнзджету, складае 11 290,0 грн., 
педагопчних прац1вник1в дошкшьних заклад1в осв1ти - 7 984,07 грн.-, середни заробпна 
плата шших прац1вник1в - 4 537,0 грн.



Совдальнии захист та совдальне забезпеченнн
Ввдповвдно до комплеҟсно'1 Програми совдального захисту населеннл ПеревдепинськоТ 
м1СькоТ ради на 2019-2020 роки видатки склали 289,8 тис. грн. лк1 направлеш на виплату 
одноразовоТ матер1ально'Т допомоги малозабезпеченим громадлнам, пенсвднерам, 
1нвал1дам громади, допомогу отримало 222 особи, з них за кошти депутата обласноТ ради 
34,0 тис.грн. - допомогу отримали 18 ос1б.

Житлово-комунальне господарство

Ввдповвдно до Програми «Наданнл фшансовси шдтримки комунальним 
шдприемствам, вдо належать до сшльноТ’ власност1 територ1альних громади 
на 2019—2021роки» видатки склали 2 302,8 тис. грн., у тому числк

Очивденнл вулиць ввд снвду в с.Голуб1вк (виконавець КП «Голувське») - 27,9 тис.грн., 
ввдновленнл вуличного освггленнл по вуливд Шевченка в м.Перевдепине - 21,5 тис.грн; 
Поточнии ремонт вуличного освггленнл ПеревдепинськоТ ОТГ - 154,3 тис.грн., 
Заробггна плата робПниҟам з благоустровд - 72,8 тис.грн.
Витрати на електроенерпк) по вуличному освНленнк) - 179,7 тис.грн.

на забезпеченнл двдльносп водопроввдно-канал1зацшного господарства мвдькоТради 
направлено та використано копгпв в сум1 1 509,0 тис. грн.

на забезпеченнл Д1лльност1 житлово-комунального господарства використано кошив в 
сум! 298,2 тис.грн.

Резервнии фонд
На 2019 р1к резервнии фонд було затверджено у сум1 130,0 тис. грн. 1 протлгом I швр1ччл 
поточного року иого обслги не змшговалисл.

ЛИжбгоджетш трансферти
Протлгом I П1вр1ччл 2019 року до мвдького бквджету надшшло офвдшних трансферпв в 
загальнш сум! 37 764,8 тис. грн., в тому числц

з державного бквджету - 33 812,9 тис. грн.:



• базово’1 дотацп - 1 059,0 тис. грн.;

• освТтньоТ субвенцп - 23 703,2 тис. грн.;

• медично’1 субвенцп - 7 073,7 тис. грн.;

• шфраструктурна субвеншв - 1 977,0 тис.грн.

з обласного бкзджету бгоджету за рахунок В1дпов1дно'1 субвенци з державного бгоджету - 
1 765,0 тис. грн., з них на:

• на наданнл державно'1 шдтримки особам з особливими освкшми потребами - 17,6 тис. 

грн.;

• на забезпеченнл лккноТ, сучасноТ та доступноТ загальноТ середньоТ О£В1ти “Нова 

украТнська школа” - 378,9 тис. грн.

• Доташл з М1сцевого бвзджету на здшсненнл переданих з державного бкзджету видатив з 

утриманнл заклад1в осв1ти та охорони здоров'а за рахунок в1дпов1дноТ додатковоТ дотаци з 

державного бкзджету - 1 368,5 тис.грн.

1ншоТ дотацп з М1сцевого бгоджету - 1 895,4 тис.грн.

г-

Начальник вџццлу економпси, фшанс1в, 
бухгалтерського обл1ку та звггност1 - 

головнии бухгалтер М.О.Нечипоренко


