
 
 

ВЕЛИКОХУТІРСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЗОЛОТОНІСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

«26» січня  2021року                                                                          № 4- 3  /VIIІ 
 
Про виконання бюджету Великохутірської  
сільської об’єднаної територіальної громади  
за 2020 рік 

 
Відповідно Конституції України, керуючись Бюджетним кодексом 

України, п.23.ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
враховуючи пропозиції виконавчого комітету та постійної комісії з питань 
планування, бюджету та економічного розвитку сесія Великохутірської 
сільської ради  сільської ради 

 

в и р і ш и л а: 
 

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

2. Затвердити виконання бюджету за 2020 рік Великохутірської сільської 
об’єднаної територіальної громади. По доходах бюджету об’єднаної 
територіальної громади у сумі  25 869 197,04 гривень та по видатках бюджету 
- 24 992 549,8 гривень. 

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

 
 
 
 
 
 

Великохутірський сільський голова                         Ніна ШИНКАРЕНКО 
 
 
 

 

 

 

 



Інформація про хід  виконання бюджету 

Великохутірської сільської   територіальної громади  за  

2020 рік 
 

 

Доходи бюджету СТГ 

 

 
За  2020 рік до загального фонду бюджету сільської територіальної 

громади (далі СТГ) при плані 18719.2 тис.грн., надійшло 21421,7 тис.грн. 

власних доходів, що становить 114,4 відсотка виконання бюджету. 

Податкові надходження складають 20988,8 тис.грн.  

Найбільшу питому вагу у податкових надходженнях бюджету (106,5 

відсотка) займає податок та збір на доходи фізичних осіб. При плановому 

завданні 8827,8 тис.грн. надійшло 9408,6 тис.грн. , додатково отримано 580,8 

тис.грн.   

Рентної плати за користування надрами при плановому завданні 1,3 

тис. грн надійшло 1,0 тис.грн.(76,9 відсотка) спрацювала щорічна тенденція 

скорочення плати.  

Внутрішніх  податків  на товари та послуги надійшло 635,5 тис.грн., з 

них надходження по акцизному податку з вироблених в Україні підакцизних 

товарів (пальне) складають 122,7 тис.грн. (88,3 відсотка до уточнених 

планових призначень) не надійшло до бюджету 16,3 тис.грн, по акцизному 

податку з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (пальне) 

– 428,7 тис.грн.(75.83 відсотка до уточнених планових призначень) не 

надійшло до бюджету 136,7 тис.грн., надходження не відбулося внаслідок 

зменшення обсягів  роздрібної торгівлі паливно - мастильних матеріалів. По 

акцизному податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної 

торгівлі при плановому завданні 77,4тис. грн., надійшло  84,1 тис.грн., 

додатково отримано6,7 тис.грн . 

 Обсяг місцевих податків 10943,7 тис.грн., з них надходження:  по 

податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачено 88,9 

тис.грн. (124,2 відсотка), з них юридичними особами, які є власниками 

об’єктів житлової та нежитлової нерухомості – 81,5тис. грн. (128,8 відсотка) 

та фізичними особами, які є власниками об’єктів житлової нерухомості -  4,8 

тис.грн. (150 відсотків)  та нежитлової нерухомості – 2,6 тис. грн.  (50,9 

відсотка);  по  платі за землю отримано  6503,7 тис. грн. , в тому числі по 

орендній платі за землю з юридичних та фізичних осіб – 5852,7 тис. грн.(111,7 

відсотка), по земельному податку з юридичних та фізичних осіб  – 651,0 

тис.грн. (101,0  відсотка);   по єдиному податку  складають 4351,1тис.грн.(98,7 

відсотка),  в тому числі: єдиний податок з юридичних осб-10,6 тис. 

грн.(98,1відсотка);  єдиний податок з фізичних осіб – 1077,8 тис.грн.(80,07  

відсотка) не надійшло до бюджету 268,2 тис.грн., (податкові канікули 

призначені Кабінетом Міністрів); єдиного податку з сільськогосподарських 



товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва 

за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків – 

3262,7тис. грн.(106,9 відсотка).                                                                                                                      

            Неподаткові надходження складають 284,3 тис.грн.  

Серед неподаткових надходжень адміністративні збори та платежі,  

складають 416,7 тис.грн. (121,7 відсотка ), з них: 

17,0 тис. грн адміністративні штрафи та штрафні санкції(100 

відсотків); 

32,2 тис.грн. адміністративний збір за проведення державної реєстрації 

(141,4 відсотка); 

1,7 тис. грн. плата за надання інших адміністративних послуг (80,9 

відсотка);  

355,4 тис. грн. адміністративний збір за державну реєстрацію речових 

прав(121,5 відсотка) 

10,3 тис. грн.  надходжень від орендної плати за користування цілісним 

майновим комплексом та іншим майном, що перебуває у комунальній 

власності (125,6 відсотка) та 0,1 тис.грн. державного мита (100,0 відсотків). 

У складі доходів громади  2,2 тис. грн. інших неподаткових 

надходжень, а також 14,0 тис. грн.- надходження кощтів з рахунків виборчих 

фондів.  

 

 

 
 

 

До спеціального фонду бюджету громади (без трансфертів) за  2020 рік  

надійшло 747,0 тис. грн., в тому числі: надходження екологічного податку 9,5 

Динаміка виконання обсягу доходів  бюджету об’єднаної територіальної громади    
за 2020 рік (тис. грн)  
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+4% (1134,1) 

+4,06% (1120,2) 

+5,37% (1091,2)  

+1,89% (13,9) 



тис.грн.(104,4 відсотки річного завдання); власні надходження бюджетних 

установ – 673,8 тис.грн.(100 відсотків річного завдання), в тому числі: плата за 

послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством – 

85,5 тис.грн.(100 відсотків до річного плану) та інші джерела власних 

надходжень бюджетних установ – 588,3 тис.грн (100 відсотків річного 

завдання), цільові фонди -63,7(119,7 відсотків річного завдання)   

 

 

 

 

Видатки бюджету сільської територіальної громади 

 

За рік  видатки  загального  фонду  бюджету  СТГ виконані в  обсязі   

22 954,0 тис.грн. при плані 24 747,5 тис.грн., що становить                           92,8 

відсотка  плану  звітного періоду. 

На Державне управління  з бюджету СТГ  використано 8 114,3 

тис.грн. при плані 8 471,5 тис.грн., що становить 95,8 відсотки уточненого 

плану на звітний період. 

Із поточних видаткі профінансовано оплату праці із нарахуванням, 

оплата комунальних послуг та енергоносії, оплата послуг (крім комунальних), 

інші видатки (пеня, штраф із сплати за телекомунікаційні послуги) із 

загального обсягу видатків в сумі 12,0 тис. грн. та на окремі заходи державних 

та регіональних програм . 

За рахунок капітальних видатків   використано 90,0 тис. грн.  при плані 

90,0 тис.грн., що становить 100  відсотків  уточненого плану звітного періоду             

(придбання комп’ютерної техніки та дизельного генератора)  

На Освіту, а саме надання дошкільної освіти та загальної середньої 

освіти (школи)  з бюджету СТГ  використано 10 275,2 тис.грн. при плані    

11 394,5 тис.грн., що становить 90,2 відсотки уточненого плану на звітний 

період. 

За рахунок капітальних видатків   використано 104,1 тис. грн.  при плані 

115,6 тис.грн., що становить 90,1  відсоток  уточненого плану звітного періоду, 

придбано комплект дитячих ігрових кубиків «Цифри» в сумі 3,8 тис.грн. для 

закладу дошкільної освіти «Сонечко» та конструктор «Лего» в сумі 8,6 

тис.грн. для  Великохутірської ЗОШ І-ІІІ ступенів ім.. С.А.Куниці за рахунок 

коштів субвенції з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам 

з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з 

державного бюджету, придбано пісочницю трансформ ер в сумі 9,8 тис.грн. за 

рахунок коштів місцевого бюджету, комплект дитячих ігрових кубиків 

«Цифри» в сумі 4,7 тис.грн. для Рецюківського НВК «ЗОШ І-ІІ ступенів –ДНЗ» 

за рахунок власних коштів, придбано два багатофункціональні пристрої на 

суму 13,3 тис. грн. та 2 СМАРТ ТВ на суму 27,0 тис.грн. для шкіл громади за 

рахунок коштів субвенції з місцевого бюджету на забезпечення якісної, 

сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за 

рахунок відповідної субвенції з державного бюджету, придбано меблі для 



шкіл громади в сумі 13,7 тис.грн., конструктор «Лего» в сумі 3,4 тис.грн., 

ноутбуки на суму 15,4 тис.грн. та 4,6  тис.грн. (спів фінансування НУШ) за 

рахунок власних коштів бюджету. 

Касові видатки бюджету громади по «Соціальному захисту та 

соціальному забезпеченню» за рік проведені в сумі 205,8 тис.грн., або                   

90,6 відсотків. На проведення громадських робіт 11,4 тис.грн.,  на надання 

матеріальної допомоги хворим жителям громади на придбання  подарунки 

ювілярам, придбання ритуальних наборів на поховання  використано                     

194,4 тис.грн.. 

Касові видатки бюджету громади по галузі «Культура і мистецтво» за  

2020 рік становлять 971,8 тис.грн., або 95,7 відсотків до уточненого плану 

звітного періоду. За рахунок даних коштів проводилось утримання Будинок 

культури в с. Великий Хутір та сільські клуби в с.Рождественське, с.Великий 

Хутір та селищі Рецюківщина  в сумі  – 601,6 тис.грн.,  дві  бібліотеки в 

с.Великий Хутір та по одній бібліотеці в с. Рождественське та с-щі 

Рецюківщина  в сумі – 259,7 тис.грн., утримується музей у Великому Хуторі – 

60,2  тис.грн.,  інші  заклади  та  заходи  в  галузі культури і мистецтва –               

50,3 тис.грн. на виконання сільських програм. 

На галузь фізкультура і спорт за бюджетною програмою «Забезпечення 

діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для 

всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення 

регіону» за 12 місяців 2020 року кошти не використовували.  

Профінансовано та здійснено видатки по житлово-комунальному 

господарству , а саме організація благоустрою населених  пунктів у сумі             

684,6 тис.грн. при плані 891,5 тис.грн. що становить 76,8 відсотків плану. 

Виділено субвенції районному  бюджету у сумі 2 152, тис. грн. 

(медичної субвенції в сумі 439,8 тис.грн.) на фінансування районних програм, 

відділу освіти на утримання шкіл, дошкільного навчального закладу , 

центральній районні лікарні на лікування хворих жителів наших сіл, 

Комунальне некомерційне підприємство «Драбівський Центр Первинної 

Медико – Санітарної Допомоги»  на утримання ФАПів та АЗПСМ, на 

утримання стаціонарного відділення  територіального центру в с.Великий 

Хутір,  відділу культури на утримання дитячої школи мистецтв.Також 

передбачено та перераховано субвенцію державному бюджету на виконання 

програм соціально-економічного розвитку, а саме: головному управлінню 

національної поліції в Черкаській області в сумі 106,0 тис.грн. та 8 ДПРЧ 

УДСНС України у Черкаській області на суму 28,0 тис.грн. 

 На утримання та розвиток автомобільних доріг використано коштів в 

сумі 151,4 тис.грн. Проведено поточний ремонт покриття ділянки дороги по 

вул. Зеленій с. Великий Хутір  на суму 22,4 тис.грн. та поточний ремонт 

покриття ділянки дороги по вул. Центральній с-ще Рецюківщина на суму 128,9 

тис.грн.  

 За рахунок коштів бюджету СТГ спеціального фонду по КПКВМБ 

0117321 «Будівництво освітніх установ та закладів» проведено капітальний 

ремонт частини приміщення закладу ЗСО І-ІІІ ст. ім. С.А.Куниці с. Великий 



Хутір на суму 243,6 тис.грн., по КПКВМБ 0117324 «Будівництво установ та 

закладів культури» зроблено капітальний ремонт системи опалення в 

приміщені сільського будинку культури вул. Дорошенка, 125 с. Великий Хутір 

на суму 128,9 тис.грн., по  КПКВМБ 0117330 «Будівництво інших об’єктів 

комунальної власності» розроблена проектно-кошторисна документація та 

проходження експертизи по капітальному  ремонту приміщення ЦНАП на 

суму 35,7 тис.грн., проведено капітальний ремонт приміщення ЦНАП по вул. 

Куниці,10 с. Великий Хутір у рамках фази впровадження програми "U-LEAD 

з Європою на суму 576,3 тис.грн. та капітальний ремонт в адмінприміщені 

сільської ради (поліцейської станції) на суму 95,6 тис.грн. По КПКВМБ 

0117691 «Виконання заходів за рахунок цільових фондів» проведено поточний 

ремонт покриття ділянки дороги по вул. Зеленій с. Великий Хутір на загальну 

суму 145,0 тис.грн. По КПКВКМБ 0119750 «Субвенція з місцевого бюджету 

на співфінансування інвестиційних проектів» перераховано кошти 

Драбівському районному бюджету на співфінансування по об’єкту 

«Капітальний ремонт приміщення відділення паліативної, хоспісної допомоги 

і реабілітації та інфекційного відділення комунального некомерційного 

підприємства Драбівської районної ради «Драбівська центральна районна 

лікарня» по вулиці Садовій,1 смт. Драбів Черкаської області» комунальному 

некомерційному підприємству Драбівської районної ради «Драбівська 

центральна районна лікарня» у сумі 24 000 грн.  

 Дебіторська заборгованість загального та спеціального фонду  на 

01.01.2021  відсутня.   

Кредиторська заборгованість  по  спеціальному  фонду відсутня. 

 

 

 

Начальник відділу                                              Людмила МАТВІЙЧУК 

                                  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ВЕЛИКОХУТІРСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЗОЛОТОНІСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

«26» січня  2021року                                                                          № 4- 4 /VIIІ 
 
Про виконання бюджету Безбородьківської  
сільської ради за 2020 рік 

 
Відповідно Конституції України, керуючись Бюджетним кодексом 

України, п.23.ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
враховуючи пропозиції виконавчого комітету та постійної комісії з питань 
планування, бюджету та економічного розвитку сесія Великохутірської 
сільської ради  сільської ради 

 

в и р і ш и л а: 
 

1. Інформацію про виконання бюджету Безбородьківської сільської ради 
за 2020 рік взяти до відома (додається). 

2. Затвердити виконання бюджету за 2020 рік Безбородьківської 
сільської ради. По доходах бюджету сільської ради у сумі  1 582 177,25 
гривень та по видатках бюджету - 1 565 912,71 гривень. 

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

 
 
 
 
 
 

Великохутірський сільський голова                          Ніна ШИНКАРЕНКО 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 



Інформація про виконання бюджету Безбородьківської сільської ради 

за  2020 рік. 
 

Станом на 01 січня  2021 року до загального фонду бюджету 

Безбородьківської  сільської ради  зібрано власних та закріплених доходів по 

загальному фонду 2834,5 тис. грн. при плані 2916,2 тис.грн.. 

Сільський  бюджет по власних та закріплених доходах виконано на                  

97,2  відсотка. Не надійшло до  бюджету 81,7 тис. грн.   

По основних джерелах, що формують  дохідну частину бюджету 

громади  зібрано  податку на доходи фізичних осіб 1624,6 тис. грн.,  виконання 

становить 100,00 відсотка. Акцизний податок -28,9 тис. грн., виконання 

становить 96,3 відсотка. Плати за землю зібрано 374,9 тис. грн., при плані 371,6 

тис. грн виконання становить  100,8 відсотка. Єдиний податок зібрано 748,9 

тис. грн., при плані 848,4 тис. грн. виконання становить 88,27 відсотка.   

До спеціального фонду бюджету громади надійшло  коштів в сумі                         

13,9 тис. грн. при  плані 13,3 тис. грн., виконання становить 104,5 відсотка. 

Власних надходжень бюджетних установ надійшло 4 тис. грн., при плані 

7 тис.грн., виконання становить  57,1 відсотка. 

Надходження по екологічному податку становлять 0,6 тис. грн., 

виконання планових показників  становить 172,5 відсотка. 

До цільових  фондів, утворених органами місцевого самоврядування та 

місцевими органами виконавчої влади  зібрано 9,3 тис. грн., при плані 6 

тис.грн  що становить 156,6 відсотка планових призначень. 

Із місцевого бюджету за  2020 рік до загального фонду  сільської ради 

надійшла інша субвенція з місцевого бюджету в сумі 358,3 тис. грн.,   

виконання планових показників становить 100 відсотків. 

Бюджет Безбородьківської сільської ради по видатках загального фонду  

за 2020 рік виконаний в обсязі 1 565,9  тис.грн., що становить 91,6 відсотка 

планових  призначень на цей період з урахуванням внесених змін.  

Питома вага витрат на утримання провідних галузей бюджетної сфери 

складає 35,4 відсотка загальної суми видатків бюджету громади, та 

профінансована в сумі 732,6 тис.грн., з них на утримання  установ освіти 

направлено кошти в сумі 620,1 тис.грн., культури і мистецтва –                        212,5 

тис.грн. 

 На заходи по соціальному захисту та соціальному забезпеченню 

населення з бюджету села  використано   коштів в   сумі 10,0 тис.грн.                 

На організацію та проведення громадських робіт кошти не використано,  

на організацію благоустрою населених пунктів – 68,6 тис.грн., здійснення 

заходів із землеустрою кошти не використовувались, на членські внески до 

асоціацій органів місцевого самоврядування – кошти не використовувались.  

Видатки по міжбюджетних трансфертах в загальній сумі витрат 

бюджету громади складають 6,2 відсотка. Надано субвенцію з місцевого 

бюджету районному бюджету на забезпечення надання якісних послуг в сфері 

освіти в сумі 92,6 тис.грн.  



План загальний видаткової частини по спеціальному фонду сільського 

бюджету становить 13,4 тис.грн., але кошти не використовувались на вказаний 

період. 

Станом на 01.10.2019 кредиторська заборгованість загального фонду 

відсутня. По спеціальному фонду заборгованість відсутня. 

 

 

Начальник відділу                                         Л.Матвійчук 

 

 
Носок (096)672 65 53 

Матвійчук (063)228 06 61 
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