
ВЕЛИКОХУТІРСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ДРАБІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

від 24.07.2020р. №46

Про виконання бюджету Великохутірської сільської об’єднаної 
територіальної громади за І півріччя 2020 року

Відповідно до Конституції України, керуючись Бюджетним кодексом 
України, законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про 
Державний бюджет України на 2020 рік» та заслухавши інформацію 
начальника відділу фінансів та бухгалтерського обліку виконавчий комітет 
сільської ради вирішив :

1. Інформацію про виконання бюджету Великохутірської сільської 
об’єднаної територіальної громади за І півріччя 2020 року взяти до відома 
(додається).

2. Відділу фінансів та бухгалтерського обліку Великохутірської 
сільської об’єднаної територіальної громади:

2.1. погодити з постійною комісією з питань планування, бюджету та 
економічного розвитку виконання бюджету Великохутірської сільської 
об’єднаної територіальної громади за І півріччя 2020 року;

2.2. дане рішення виконавчого комітету Великохутірської сільської 
об’єднаної територіальної громади №46 від 24.07.2020 затвердити на 
черговій сесії.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну 
комісію з питань планування, бюджету та економічного розвитку.



Інформація про виконання бюджету Великохутірської сільської 
об’єднаної територіальної громади за І півріччя 2020 року

За півріччя 2020 року до загального фонду бюджету Великохутірської 
об’єднаної територіальної громади (далі ОТГ) зібрано власних та 
закріплених доходів 7 679,1 тис. грн.

Сільський бюджет по власних та закріплених доходах виконано на 
104,6 відсотка.

По основних джерелах, що формують дохідну частину бюджету 
громади зібрано податку на доходи фізичних осіб 3 364,9 тис. грн., 
виконання становить 104,2 відсотка. Плати за землю зібрано 2 473,6 тис. грн., 
виконання становить 116,1 відсотка.

Із державного бюджету за півріччя 2020 року до загального фонду 
бюджету ОТГ надійшло коштів в сумі 3 460,6 тис. грн., з них освітньої 
субвенції 3 020,8 тис. грн., медичної субвенції - 439,8 тис. грн., виконання 
планових показників становить 100 відсотків.

До спеціального фонду бюджету громади надійшло коштів в сумі 
53,2 тис. грн. при плані 50,3 тис. грн., виконання становить 105,6 відсотка.

Власних надходжень бюджетних установ надійшло 33,5 тис. грн., при 
планових показниках 29,1 тис. грн., виконання становить 
115 відсотків.

Надходження по екологічному податку становлять 4,5 тис. грн., 
виконання планових показників становить 118,4 відсотка.

До цільових фондів, утворених органами місцевого самоврядування та 
місцевими органами виконавчої влади зібрано 15,2 тис. грн., що становить 
86,9 відсотка планових призначень.

Бюджет Великохутірської сільської об’єднаної територіальної громади 
U- по видатках загального фонду за І півріччя 2020 року виконаний в обсязі

10 424,9 тис.грн., що становить 84,6 відсотка планових призначень на цей 
період з урахуванням внесених змін.

Питома вага витрат на утримання провідних галузей бюджетної сфери 
складає 48,3 відсотка загальної суми видатків бюджету громади, та 
профінансована в сумі 5 031,7 тис.грн., з них на утримання установ освіти 
направлено кошти в сумі 4 613,9 тис.грн., культури і мистецтва - 
417,8 тис.грн.

На заходи по соціальному захисту та соціальному забезпеченню 
населення з бюджету ОТГ використано коштів в сумі 90,3 тис.грн., або 
0,9 відсотка загальної суми видатків бюджету.

На утримання апарату сільської ради направлено кошти в сумі 
З 220,1 тис.грн.

На організацію та проведення громадських робіт використано 
9,4 тис.грн.,
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на організацію благоустрою населених пунктів - 214,9 тис.грн., на членські 
внески до асоціацій органів місцевого самоврядування - 3,0 тис.грн.

Видатки по міжбюджетних трансфертах в загальній сумі витрат 
бюджету громади складають 17 відсотків, що в сумі становить 
1 772,9 тис.грн.

Надано субвенцію з місцевого бюджету районному бюджету на 
забезпечення надання якісних послуг в сфері освіти, охорони здоров’я, 
соціального захисту в сумі 1 709,3 тис.грн. (в т. ч. за рахунок дотації 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- 170,0 тис.грн., субвенції з 
місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони 
здоров’я за рахунок коштів медичної субвенції - 439,8 тис.грн. та за рахунок 
коштів сільського бюджету в сумі 1 099,5 тис.грн.).

Зокрема, передано субвенцію з місцевого бюджету державному 
бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів в 
сумі 63,6 тис.грн., а саме головному управлінню національної поліції в 
Черкаській області.

Видаткова частина по спеціальному фонду сільського бюджету 
виконана в сумі 761,1 тис.грн., що складає 54,8 відсотків затверджених 
річних призначень на вказаний період.

Апаратом управління сільської ради використано 33,2 тис.грн., 
установами освіти -25,0 тис.грн., будівництво інших об'єктів комунальної 
власності - 698,8 тис.грн., на організацію та проведення громадських робіт - 
4,1 тис.грн.

Станом на 01.07.2020 кредиторська заборгованість загального та 
спеціального фондів відсутня.

Начальник відділу Людмила МАТВІЙЧУК

Носок (096)672 65 53
Матвійчук (063)228 06 61


