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Н

БЮДЖЕТИ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

инішня бюджетна система
склалася вже після революції
гідності. Фактично відбувся
процес бюджетної децентралізації. А
реформа
децентралізації
через
добровільне об’єднання громад
призвела до того, що фактично, крім
обласного
бюджету
–
прямі
міжбюджетні відносини з державним
бюджетом мають і бюджети міст
обласного підпорядкування, районів
та
об’єднаних
територіальних
громад.
Зараз чітко фіксовано, згідно якої
податкової бази формуються власні і
закріплені доходи місцевих громад та
громади області (обласний бюджет).
Формульно розподіляються медична
та освітня субвенції. Мусимо
констатувати, що особливо виграли
від бюджетної децентралізації міста
обласного
підпорядкування,
а
особливо їх бюджети розвитку.
Так, бюджет розвитку міста Суми зріс
з 38 млн. грн.. у 2013 році до 680
млн.грн. у 2017 році.
У рази зросли і бюджети інших міст
області.
Новим оптимістичним фактом є і
бюджети новостворених об’єднаних
територіальних громад (ОТГ). Прямі
міжбюджетні відносини дозволяють
отримувати
основні
субвенції
(медичну та освітню), дотації
вирівнювання, дотацію на утримання
соціальних та культурних об’єктів.
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Змінилися і міжбюджетні відносини.
Значну частину бюджетів місцевих
громад становлять кошти, які
надійшли від Державного фонду
регіонального розвитку (ДФРР).
Конкурс
відбувається
відкрито,
система оцінювання дозволяє ділити
кошти відносно прозоро, без
корупційних скандалів.
В область надходить багато коштів
через субвенції на виконання
програм
соціально‐економічного
розвитку територій. Ці кошти
експертами розцінюються як кошти,
що розподіляються на округи
депутатів‐мажоритарників
за
лояльність та голосування за урядові
законопроекти.
Ці
субвенції
розподілені
в
області
явно
нерівномірно, що дозволяє говорити
про значну заполітизованість теми.
У даній аналітичній записці нашими
експертами вперше аналізується
виконання бюджетів усіх міст,
районів та ОТГ.
Експертна група:








Бобиренко Віктор
Бобиренко Дмитро
Бондаренко Іван
Корнієнко Максим
Крамченков Андрій
Орлова Наталія
Чепік Володимир
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ОБЛАСНИЙ БЮДЖЕТ
Фінансова децентралізація чимало вплинула на бюджет Сумської області, як на
його кількісні показники, так і на якісні джерела його наповнення.

ДОХІДНА ЧАСТИНА
У 2017 році дохідна частина Сумської області була затверджена у розмірі 6,932
млрд. грн. З цієї цифри загальний фонд бюджету становив 6,276 млрд. грн., а
спеціальний – 0,655 млрд. грн. Слід зазначити, що до прийняття змін у бюджетний
кодекс бюджет області складав приблизно 1 млрд. грн.
Що до фактичного виконання бюджету, то минулого року до нього надійшло 6,968
млрд. грн., з яких 6,237 млрд. грн. до загального фонду та 0,730 млрд. грн. до
спеціального фонду.
Як видно з діаграми, три чверті доходів загального фонду обласного бюджету
складають різні види податку на доходи фізичних осіб. Минулого року проявилася
цікава фінансова сторона ворожнечі між міськими та обласною владами – для
того, щоби зменшити доходи міст (водночас збільшивши доходи підконтрольних
обласній владі районних бюджетів), підприємства обласної та районних рад
реєструються поза межами міст. Призводить це до того, що ПДФО від цих
підприємств перестає надходити до бюджетів міст. Станом на сьогодні важко дати
таким фактам оцінку, проте вони мають місце і, нажаль, не є поодинокими.

Слід зауважити, що обласний бюджет чималий дохід отримав від розміщення на
депозиті тимчасово вільних коштів. Цього року дохід за цією статтею склав 34,8
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млн. грн. Для розуміння масштабу цієї цифри просто скажемо, що вона співставна
з усім бюджетом розвитку міста Суми до початку фінансової децентралізації!
Що до офіційних трансфертів з інших бюджетів, то 2017 року вони склали
колосальні 5,478 млрд. грн., проте закладалися в обласний кошторис у трохи
більшій сумі – 5,541 млрд.

Як видно з діаграми, левову частку офіційних трансфертів з державного бюджету
до обласного складають три субвенції:
 субвенція на надання пільг та житлових субсидій (2
847,65 млн. грн.);
 субвенція на виплату допомоги сім’ям з дітьми,
малозабезпеченим сім’ям (1 325,88 млн. грн.);
 медична субвенція (731,37 млн. грн.).
Освітня субвенція опинилася лише на п’ятому місці і склала 136,58 млн. грн., що і
не дивно, враховуючи те, що вищі навчальні заклади фінансуються з державного
бюджету, а школи та професійно‐технічні заклади у більшості знаходяться на
утриманні з місцевих бюджетів.
Не слід також забувати, що обласний бюджет є «транзитним сервером», тож
більша частина субвенцій з державного бюджету проходить через обласний лише
для того, щоб бути переданою місцевим бюджетам. З 5 478 млн. грн. офіційних
трансфертів з державного бюджету 4 429 млн. грн. були передані бюджетам
нижчого рівня.
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Власне обласний бюджет отримав від державного 905,7 млн. грн. субвенцій, дві
третини від яких (634,8 млн. грн.) склала медична субвенція. Другою за обсягом
(136,6 млн. грн.) стала освітня субвенція, а замикає трійку лідерів субвенція на
розвиток системи охорони здоров’я у сільській місцевості.
Як відомо, бюджетний кодекс дозволяє взаємодію між будь‐якими двома
бюджетами, тож трансферти йдуть не тільки «зверху вниз». Місцеві бюджети теж
можуть надавати цільові субвенції обласному. У 2017 році місцеві бюджети
передали обласному субвенцій на суму 49,9 млн. грн., з яких:
 взаєморозрахунки між місцевими бюджетами – 0,89
млн. грн.;
 субвенція на виконання інвестиційних проектів – 5,4
млн. грн.;
 інша субвенція з місцевих бюджетів – 43,7 млн. грн.
Без урахування офіційних трансфертів, доходи спеціального фонду обласного
бюджету за 2017 рік склали 569,1 млн. грн. Якщо подивитися уважніше на доходи
спеціального фонду, то уваги заслуговують лише дві з його численних статей.

Левову частку надходжень до спецфонду (399,5 млн. грн.) склала стаття з довгою
назвою ‐ надходження для фінансового забезпечення реалізації заходів,
визначених пунктом 33 розділу VI "Прикінцеві та перехідні положення"
Бюджетного кодексу України. За цією кучерявою назвою ховається так званий
митний експеримент. Що ж це таке? Експеримент, ініційований Кабінетом
Міністрів України та затверджений постановою від 16 вересня 2015 р. №726,
полягає у спрямуванні 50% суми перевиконання загального обсягу щомісячних
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індикативних показників надходжень митних платежів, що справляються під час
митного оформлення товарів на територіях Одеської, Волинської, Львівської та
Чернівецької областей, м. Києві до спеціальних фондів відповідних обласних
бюджетів із
метою фінансування реконструкції та поточного ремонту
автомобільних доріг.
Другою за розміром статтею доходів спецфонду обласного бюджету стали власні
надходження бюджетних установ. 2017 року вони змогли заробити 145,8 млн.
грн. В основному це плата за послуги, що надають бюджетні установи, а також
надходження від додаткової господарської діяльності.

ВИДАТКОВА ЧАСТИНА
Видатки бюджету Сумської області за 2017 рік склали 6 687,6 млн. грн., що складає
94,6% до затвердженого плану. Це непоганий показник порівняно із іншими
бюджетами області. На що ж був витрачений обласний бюджет?

Як видно, левова частка видатків загального фонду бюджету – це так звані видатки
соціального спрямування. Серед інших видатків слід окремо зупинитися на статті
видатків, яка звучить наступним чином: «оперативне інформування громадськості
про діяльність органів виконавчої влади Сумської області», за якою минулого року
було витрачено 2,6 млн. грн. Звичайно, ця сума губиться на фоні 716,7 млн.,
витрачених на фінансування освітніх закладів, проте слід розуміти, що це видатки
на те, аби якийсь конкретний чиновник добре виглядав в медіа. Це піар за кошти
платників податків, без якого цілком можна було б і обійтись. Якщо в бюджеті
потрібно знайти статтю витрат, кошти з якої можна було б використати більш
раціонально – це одна із таких статей. Ще майже півтора мільйони гривень (1,49
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млн. грн.) було витрачено на заходи по відзначенню державних та регіональних
свят та інших пам’ятних дат. Це теж стаття видатків, на яку можна подивитися і
уважніше наступного разу.
Більш детально напрямки спрямування видатків обласного бюджету пояснює
наступна діаграма.

Вражає, але більше мільярда гривень з обласного бюджету минулого року було
витрачено на заробітні плати працівників бюджетної сфери.
Станом на 01.01.2018 року на рахунках обласного бюджету були наявні залишки
коштів у сумі 414,6 млн. грн., з яких 116 млн. грн – по загальному фонду та 298,6
млн. грн. – по спеціальному. Три найбільших джерела формування залишку
загального фонду – це вільний залишок (51,4 млн. грн.), залишок освітньої
субвенції (44,9 млн. грн.), залишок медичної субвенції (8,3 млн. грн.) Цікаво також
те, що не використаними залишилися 5,7 млн. грн. субвенції на розвиток окремих
територій (так звані «гроші нардепів»). Цього року вони перейдуть на наступний
бюджетний рік, оскільки така норма є в державному бюджеті. Проте, наступного
року бажано не допускати переходу цих коштів у залишок, оскільки їх перехід у
наступний бюджет не передбачений бюджетним кодексом і залежить від того, чи
не забудуть народні депутати включити подібну норму до наступного бюджету.
Що стосується залишків спеціального фонду, то він склав вражаючі 298,6 млн. грн.
Основні джерела його формування – це залишок коштів від «митного
експерименту» (155,6 млн. грн.) та залишок державної субвенції на розвиток
системи охорони здоров’я у сільській місцевості (105,5 млн. грн.). Пояснення
цьому може бути всього два – або ці кошти поступили в бюджет настільки пізно,
що не було змоги їх використати, або ж у Сумській області вже не лишилося
поганих доріг та сіл без доступу до системи охорони здоров’я.
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I. БЮДЖЕТИ МІСТ ОБЛАСНОГО
ПІДПОРЯДКУВАННЯ
СУМИ
Бюджетна децентралізація дала у розпорядження місцевим керівникам чималі
фінансові ресурси і, фактично, переклала відповідальність за стан справ у містах з
уряду на міські ради, міських голів та їх виконавчі органи. Більшість українців все
ще цього не усвідомила, у своїй наївності вважаючи, що вони мають завдячувати
нинішній місцевій владі за те, що у місті «щось почали робити». Майже ніхто не
порівнює фінансові можливості міст до і після бюджетної децентралізації.

Дохідна частина бюджету
Як не важко переконатися зі звіту про виконання бюджету міста Суми на 2017 рік,
він виконаний на 100,3%, що склало 2 872 072,8 тис. грн. У 2017 році до міської
скарбниці надійшло на 516 961,4 тис. грн. (або на 22,0 %) більше, ніж у
попередньому. Нагадаємо, що за 2017 рік індекс інфляції склав 113,7%, тож
зростання надходжень до бюджету не пояснюється тільки зростанням цін на
товари і послуги.

До загального фонду міського бюджету, якщо не враховувати офіційні трансферти
з державного бюджету, надійшло 1 374 374,6 тис. грн, або 102,7 % до
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затвердженого річного плану та на 309 758,7 тис. грн. (або на 29,1 %) більше
надходжень за 2016 рік. Загальна сума перевиконання склала близько 35,9 млн.
грн. Основне джерело перевиконання – збільшення надходжень від податку на
доходи фізичних осіб (ПДФО) на 19,1 млн. грн., а також 13,7 млн. грн., що
надійшли у якості плати за розміщення тимчасово вільних коштів бюджету на
депозиті.

Основними факторами, які вплинули на збільшення надходжень податку на
доходи фізичних осіб порівняно з 2016 роком є:
 підвищення з 01.01.2017 розміру мінімальної заробітної
плати до 3 200 грн. відповідно до Закону України «Про Державний
бюджет України на 2017 рік»;
 встановлення з 01.01.2017 розміру посадового окладу
(тарифної сітки) працівника І тарифного розряду Єдиної тарифної
сітки на рівні прожиткового мінімуму для працездатних осіб (1 600
грн.) відповідно по постанови Кабінету Міністрів України від
28.12.2016 № 1037 «Про оплату праці працівників установ, закладів
та організацій окремих галузей бюджетної сфери»;
 покращення умов оплати праці педагогічних
працівників навчальних закладів, які фінансуються за рахунок
освітньої субвенції з державного бюджету (встановлення
мінімального тарифного розряду на рівні, не нижче десятого та
підвищення посадових окладів на 2 тарифні розряди) ‐ з 01.01.2017
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та з 01.05.2017 відповідно педагогічним працівникам закладів та
установ освіти і культури, а з 01.09.2017 ‐ фізичної культури, які
фінансуються за рахунок коштів міського бюджету;
 підвищення розмірів посадових окладів працівникам
органів місцевого самоврядування з 26.05.2017 відповідно до
постанови Кабінету Міністрів України від 24.05.2017 № 353.
Не слід також забувати про вплив впровадження безвізового режиму з країнами
ЄС на рівень заробітних плат у небюджетному секторі – відтік кваліфікованих
працівників на підприємства країн ЄС (в першу чергу Польщі) змушує власників
виробництв збільшувати заробітну плату на своїх підприємствах.

Найбільшими платниками податку на доходи фізичних осіб, які збільшили
надходження у 2017 році порівняно з 2016 роком є підприємства ПАТ
«Сумихімпром» (+ 19 064,2 тис. грн.), Сумський державний університет (+9 766,4
тис. грн.), ПАТ «Сумський завод насосного та енергетичного машинобудування
«Насосенергомаш» (+ 9 084,5 тис. грн.), ТОВ «Гуала Кложерс Україна» (+ 8 482,2
тис. грн.), ГУ національної поліції в Сумській області (+ 7 087,0 тис. грн.),
Прокуратура Сумської області (+ 5 300,6 тис. грн.), ТОВ «Кусум Фарм» (+ 4 635,0
тис. грн.), КЗ СОР «Сумська обласна клінічна лікарня» (+ 4 295,7 тис. грн.), ПАТ
«Технологія» (+ 4 174,6 тис. грн.), ТОВ «Агротрейд НД (+ 4 091,4 тис. грн.).
Слід відзначити той факт, що у десятку платників ПДФО, що збільшили
надходження до місцевого бюджету минулого року є сучасні підприємства з
іноземними інвестиціями ‐ ТОВ «Гуала Кложерс Україна», ТОВ «Кусум Фарм» та
ПАТ «Технологія». Це підприємства досить нові, проте вони демонструють
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впевнене зростання заробітних плат, що позитивно відображається на бюджеті
міста Суми. Водночас, ПАТ «СМНВО» ‐ підприємство, що свого часу було
містоутворюючим, має суттєві проблеми із фінансовим станом і є лідером по
заборгованості із заробітної плати. Загалом, 94,7 % заборгованості по заробітній
платі належить 2 підприємствам ‐ 77,0 млн. грн винне своїм працівникам ПАТ
«СМНВО» (економічно активне) та 25,5 млн. грн. заборгувало ВАТ «Selmi» (у
процедурі банкрутства).
Комунальними підприємствами, засновниками яких є Сумська міська рада,
перераховано 390,9 тис. грн. податку на прибуток підприємств, що відповідає 69,3
% до річного плану (у зв’язку зі збільшенням витрат суб’єктів господарювання на
оплату праці, вартості матеріалів, вартості енергоносіїв). Цей факт, переконливо
свідчить про те, що більшість комунальних підприємств мають бути
приватизовані. Винятком мають стати лише декілька життєво важливих для міста
підприємств – наприклад, КП «Водоканал» та КП «Електроавтотранс». Інші
підприємства цілком можуть бути замінені місцевим бізнесом.

Акцизного податку надійшло 126 731,3 тис. грн., що складає 92,7 % до річного
плану та на 19 077,4 тис. грн., або на 17,7 % більше надходжень 2016 року, в т.ч.:
1) акцизний податок з пального ‐ 54 967,7 тис. грн., що складає 87,0 % до річного
плану та лише на 3 681,7 тис. грн., або на 7,2 % більше нарахувань 2016 року (51
286,0 тис.грн.) і пояснюється скасуванням акцизного податку з роздрібного
продажу пального та застосуванням з 01.01.2017 Порядку зарахування частини
акцизного податку з виробленого в Україні та ввезеного на митну територію
України пального до бюджетів місцевого самоврядування;
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2) акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі
підакцизних товарів – 71 763,6 тис. грн., що складає 97,6 % до річного плану та на
15 395,7 тис. грн., або на 27,3 % більше фактичних надходжень 2016 року (56 367,9
тис.грн.) і пояснюється підвищенням ставок акцизного податку на алкогольні (на
12 % ‐ на вина, пиво, сидр і перрі (без додання спирту); на 18 % ‐ на коньяки; на 20
% ‐ на лікеро‐горілчану продукцію).
Надходження місцевих податків склали 323 360,0 тис. грн., що відповідає 101,8 %
до річного плану і на 47 734,9 тис. грн., або на 17,3 % більше надходжень за 2016
рік, в т.ч.:
1) Податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки надійшло 6 769,3
тис. грн. (105,3 % до плану на рік), що на 1 046,7 тис. грн., або на 18,3 % більше
надходжень за 2016 рік.

2) Плати за землю надійшло 162 473,1 тис. грн. (97,5 % до плану на рік) та на 11
356,7 тис. грн., або на 7,5 % більше надходжень за 2016 рік за рахунок індексації
нормативної грошової оцінки землі, погашення заборгованості, укладання
(перегляд) договорів оренди.

11

Аналіз всіх бюджетів Сумської області за 2017 рік

3) Транспортного податку надійшло 1 333,1 тис. грн. (в 2,3 раза перевищує план
на рік) та на 449,7 тис. грн., або на 50,9 % більше надходжень за 2016 рік (за
рахунок збільшення надходжень по фізичних особах).

4) Туристичного збору надійшло 188,9 тис. грн. (145,3 % до річного плану), що на
42,3 тис. грн. (або на 28,9 %) більше надходжень за 2016 рік. Збільшення
надходжень по туристичному збору порівняно з 2016 роком відбулось по: ТОВ
«Шафран і К» на 14,4 тис. грн., або 58,0 %; ТОВ «Рейкарц хотел менеджмент» на
11,1 тис. грн., або на 26,7 %; Сумський державний університет на 8,4 тис. грн., або
на 78,5 %; ПАТ «СНВО» на 6,7 тис. грн., або в 2,6 рази.
5) Збору за провадження деяких видів підприємницької діяльності надійшло «‐»
44,9 тис. грн. і пояснюється поверненням платникам податків з міського бюджету
надмірно сплачених коштів згідно висновків ДПІ у м. Сумах Головного управління
ДФС у Сумській області.
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6) Єдиного податку надійшло 152 640,5 тис. грн. (106,1 % до річного плану), що на
34 734,6 тис. грн. (або на 29,5 %) більше надходжень за
2016 рік.

За рахунок розміщення тимчасово вільних коштів загального та спеціального
фондів міського бюджету на вкладних (депозитних) рахунках в ПАТ АБ
«Укргазбанк» та ПАТ «Державний ощадний банк України» вдалось залучити 37
343,7 тис. грн. плати за розміщення тимчасово вільних коштів міського бюджету,
що складає 158,3 % до річного плану та на 4 409,2 тис. грн., або на 13,4 % більше
надходжень за 2016 рік. Слід відзначити доволі абсурдну ситуацію – за
розміщення тимчасово вільних коштів бюджету місто Суми отримує на рік суму,
майже вдвічі більшу плати за оренду цілісного майнового комплексу Сумської ТЕЦ
(20 434,0 тис. грн.)!
Адміністративних штрафів та інших санкцій надійшло 610,3 тис. грн. (в т.ч. 132,3
тис. грн. ‐ за протоколами, що накладаються управлінням державного
архітектурно‐будівельного контролю Сумської міської ради та 0,9 тис. грн. ‐ за
протоколами, що накладаються управлінням «Центр надання адміністративних
послуг у м. Суми» Сумської міської ради), що в 2,2 рази перевищує річний план та
на 300,5 тис. грн., або в 2,0 рази більше надходжень за 2016 рік.
Адміністративних штрафів та штрафних санкцій за порушення законодавства у
сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів зараховано
в сумі 173,9 тис. грн., що відповідає 62,5 % до річного плану та на 40,5 тис. грн.
(або на 18,9 %) менше надходжень за 2016 рік.
Плати за надання адміністративних послуг надійшло 17 134,7 тис. грн. (118,8 % до
річного плану) та на 6 885,8 тис. грн. (або на 67,2 %) більше надходжень 2016 року
(через поєднання двох факторів ‐ сезонне зростання попиту на оформлення
паспортів громадянина України для виїзду за кордон та ажіотаж, пов'язаний із
запровадженням безвізового режиму України з Європейським Союзом).
Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим
комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності склали 20
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434,0 тис. грн., що відповідає 120,2 % до затвердженого на рік плану та на 89,8 тис.
грн. (або на 0,4 %) менше надходжень за 2016 рік (в І кварталі 2016 року
департаментом забезпечення ресурсних платежів Сумської міської ради до
міського бюджету було перераховано залишки нерозподілених коштів в сумі
833,0 тис. гривень).
Державного мита надійшло 462,8 тис. грн., що в 2,7 раза перевищує річний план
(у зв’язку з надходженням коштів у сумі 180,4 тис.грн. по державному миту за
видачу та оформлення закордонних та паспортів України замість нині діючого на
паспорт нового зразка) та на 3 302,8 тис. грн., або на 87,7 % менше надходжень за
2016 рік.
Інших надходжень надійшло 3 032,9 тис. грн., що складає 133,5 % до річного плану
та на 367,0 тис. грн., або на 13,8 % більше надходжень за 2016 рік.
Спеціальний фонд міського бюджету (без офіційних трансфертів) виконано у
сумі 84 368,4 тис. грн., що становить 114,3 % затвердженого річного плану та на 13
158,8 тис. грн. (або на 18,5 %) більше надходжень за 2016 року.

Екологічного податку зараховано 3 546,4 тис. грн., що становить 102,8 % до річного
плану та на 452,1 тис. грн. (або на 14,6 %) більше надходжень за 2016 рік.
Найбільшими платниками по екологічному податку в 2017 році є: ПАТ
«Сумихімпром», ТОВ «Сумитеплоенерго», КП «Міськводоканал» СМР, ПАТ
«Сумигаз», КП «Зелене будівництво» СМР, ТОВ «БВК компанія «Федорченко», ПАТ
«Сумське НВО».
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КП «Міськводоканал» Сумської міської ради перераховано кошти по інших
надходженнях до фонду охорони навколишнього природного середовища у сумі
250,0 тис. грн., що становить 125,0 % до річного плану та на 218,1 тис. грн., або на
46,6 % менше надходжень за 2016 рік.
Грошових стягнень за шкоду заподіяну порушенням законодавства про охорону
навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої
діяльності перераховано 126,9 тис. грн., що в 4,2 раза перевищує план на рік та на
43,2 тис. грн. (або на 51,6 %) більше надходжень за 2016 рік і пояснюється сплатою
в грудні 2017 року ДП «Завод обважених бурильних та ведучих труб» коштів у сумі
189,9 тис. грн.

Надходження бюджету розвитку становлять 12 711,7 тис. грн., що складає 192,6 %
до плану на рік та на 5 721,9 тис. грн. (або на 81,9 %) більше надходжень за 2016
рік, в т.ч.:
 коштів від відчуження майна, що перебуває в
комунальній власності – 4 888,3 тис. грн.;
 коштів пайової участі у розвитку інфраструктури
населеного пункту – 6 555,4 тис. грн.;
 коштів від продажу земельних ділянок – 1 101,1 тис. грн;
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 відсотків за користування позиками, які надавалися з
місцевих бюджетів – 166,9 тис. грн.

До цільового фонду міської ради залучено 999,2 тис. грн., що становить 18,6 % до
річного плану та на 213,2 тис. грн. (або на 27,1 %) більше надходжень за 2016 рік,
в т.ч.:
•
•
•

цільовий фонд виконавчого комітету Сумської міської ради –
56,9 тис. грн;
цільовий фонд департаменту інфраструктури міста Сумської міської
ради – 117,8 тис. грн.;
цільовий фонд управління архітектури та містобудування Сумської
міської ради – 824,5 тис. грн.

Також слід зазначити, що до спеціального фонду міського бюджету надійшли
кошти у сумі 3,6 тис. грн. по податку з власників транспортних засобів (юридичних
осіб).

Видаткова частина міського бюджету
Видаткова частина міського бюджету у 2017 році затверджена з урахуванням
внесених змін у сумі 3 168 606,2 тис. грн., у тому числі загальний фонд – 2 440 241,2
тис. грн., спеціальний фонд – 728 365,0 тис. гривень. Виконання за 2017 рік склало
3 037 664,9 тис. грн., у тому числі загальний фонд – 2 358 821,9 тис. грн., що
становить 96,7 % до затверджених річних призначень, спеціальний –678 843,0 тис.
грн. (або 93,2 %).
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Стуктура видаткової частини міського бюджету за програмною класифікацією
видатків за 2017 рік
Загальний фонд

Спеціальний фонд
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Структура виконання видатків загального фонду міського бюджету
за
економічною класифікацією характеризується наступними показниками (з
урахуванням видатків за напрямами спрямування по галузі «Охорона здоров’я»):

У структурі видаткової частини загального фонду за економічними категоріями
найбільшу питому вагу займуть видатки на соціальне забезпечення ‐ 940 288,4 тис.
грн., їх частка в обсязі видатків загального фонду склала 39,9 відсотків.
Видаткова частина бюджету не була повністю виконана, що спричинила появу
вільного залишку бюджетних коштів. У більшості структурних підрозділів, що є
головними розпорядниками, відсоток використання бюджетних призначень
становить значно більше 90%. Проте декілька розпорядників традиційно
використовують значно менше коштів, ніж їм передбачено бюджетом.
Зокрема, Департамент інфраструктури міста з передбачених для нього у бюджеті
розвитку 160,2 млн. грн. спромігся використати лише 143,2 млн. грн., або 89%. Для
цього структурного підрозділу це вже прогрес порівняно з минулорічним
результатом, але треба розуміти, що цього року 17 невикористаних мільйонів
коштують менше, ніж минулого – на вартість робіт істотно впливає інфляція.
Управління капітального будівництва та дорожнього господарства Сумської
міської ради з передбачених у бюджеті розвитку 285,8 млн. грн. змогло
використати 271,9 млн. грн., або 95%. Середній показник використання бюджету
розвитку міста Суми склав 94%, що значно краще, ніж минулого року. Оскільки
річний індекс інфляції за 2017 рік склав 113,7%, то інфляційні втрати від неповного
використання бюджету розвитку склали майже 4,6 млн. грн. Це не так багато у
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порівнянні з бюджетом розвитку міста, проте дорівнює вартості нового
тролейбуса, або благоустрою 3‐4 дворів у місті.

КОНОТОП
Бюджет міста Конотоп на 2017 рік прийнято 22.12.2016.
На сайті Конотопської міської ради передбачений окремий розділ "Бюджет міста".
Проте, на сайті на момент дослідження не знайдено рішення про затвердження
міською радою звіту про виконання бюджету.
За 2017 рік до міського бюджету надійшло доходів в сумі 786291,5
тис.грн., що до річного планового показника (729954,7 тис.грн.)
складає 107,7% з них:
•

власних доходів загального фонду – 287986,8 тис.грн., або
120,3%;

•

субвенцій загального фонду бюджету – 464645,4 тис.грн.
(99,2%);

•

доходів спеціального фонду ‐ 33659,3 тис.грн., або 151,1%.

Власних доходів загального фонду, які займають 36,6% в загальних доходах
бюджету, надійшло 287986,8 тис.грн., або 120,3% від затвердженого плану на
звітний період. Проти відповідного періоду минулого року загальна сума
вищезазначених доходів збільшилась на 63492,9 тис.грн., або на 28,3%.
По бюджетоутворюючому джерелу наповнення міського бюджету ‐ податку та
збору на доходи фізичних осіб (67,6% в загальній сумі власних доходів) в звітному
періоді надійшло 194670,1 тис.грн., що до річного запланованого показника
становить 114,8%, понадпланові надходження склали 25129,3 тис.грн.
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Серед вагомих джерел наповнення найбільших темпів зростання досягнуто по
податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки – 179,7%, єдиному
податку – 155,3%, платі за надання адміністративних послуг – 146,8%, платі за
розміщення тимчасово вільних коштів місцевого бюджету – 134,2%, податку та
збору на доходи фізичних осіб – 128,3%, акцизному податку – 120,5%, платі за
землю – 113,3%.
Єдиного податку найдійшло 28849,7 тис.грн. (146,5% плану). Протиминулого року
надходження збільшились на 10274,5 тис.грн., або на 55,3%.
За розміщення тимчасово вільних коштів до бюджету зараховано 9119,8 тис.грн.,
що більше запланованого річного показника на 7419,8 тис.грн., або в 5,4 рази.
При затвердженому обсязі надходжень плати за землю на 2017 рік в
сумі 25475,0 тис.грн., фактично надійшло 28158,9 тис.грн., або 110,5%. Проти
відповідного періоду минулого року надходження збільшились на 3300,0 тис.грн.,
або на 13,3%.
Але поряд з позитивними досягненнями у виконанні основних показників
дохідної частини загального фонду міського бюджету має місце недовиконання
наступних джерел:
•

•

•

•

По податку на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної
власності в звітному періоді фактичний показник до запланованого
складає (‐1102,6 тис.грн.).
Фактичні надходження по частині чистого прибутку (доходу)
комунальних унітарних підприємств за звітний період складають 27,5
тис.грн., що до річного запланованого показника становить 45,8%,
недоотримано 32,5 тис.грн.
По субвенціях загального фонду при плановому показнику 468373,5
тис.грн. фактично надійшло 464645,4 тис.грн., або 99,2%, недоотримано
3728,1 тис.грн. При цьому рахується кредиторська заборгованість по
пільгах та субсидіях по житлово‐комунальних послугах в сумі 79288,5
тис.грн., в тому числі прострочена – 16003,6 тис.грн.
По доходах спеціального фонду, які в загальних надходженнях бюджету
становлять 4,3%, надходження склали 33659,3 тис.грн., що до річного
планового завдання становить 151,1%.
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Видаткова частина міського бюджету у 2017 році затверджена з урахуванням
внесених змін у сумі 775079,7 тис. грн., у тому числі загальний фонд – 708946,9
тис. грн., спеціальний фонд – 66132,9 тис. гривень. Виконання за 2017 рік
склало 754915,9 тис. грн., у тому числі загальний фонд – 698643,2 тис. грн., що
становить 98,5 % до затверджених річних призначень, спеціальний – 56272,7 тис.
грн. (або 85,1 %).
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У структурі видаткової частини загального фонду за економічними категоріями
найбільшу питому вагу займуть видатки на соціальне забезпечення – 311596,5
тис. грн., їх частка в обсязі видатків загального фонду за 2017 рік склала 45,6%.
Протягом звітного періоду в першу чергу фінансувались захищені статті видатків
(заробітна плата, енергоносії, медикаменти та харчування, соціальні виплати).
Найбільшу питому вагу в загальній сумі видатків займають саме видатки на:
•

•

•

виплату заробітної плати з нарахуваннями – 272495,7 тис.грн.,
або 39,0% (перевищує виконання відповідного періоду минулого року
на 86636,2 тис.грн.);
оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 33894,4 тис.грн., або 4,9 %
(менше виконання відповідного періоду минулого року на 1481,0
тис.грн.);
соціальне забезпечення – 311596,5 тис.грн., або 44,6 % (перевищує
виконання відповідного періоду минулого року на 57140,9 тис.грн.)

Без урахування субвенцій з державного бюджету, за рахунок власних доходів
міського бюджету фінансування видаткової частини в сумі 255346,3 тис.грн.
здійснювалось наступним чином:
•

•
•

на захищені статті видатків спрямовано 180157,3 тис.грн. або 70,6%
загального обсягу фінансування, в тому числі на заробітну плату з
нарахуваннями –52,1% (132988,4 тис.грн.), на оплату харчування – 3,5%
(8860,1 тис.грн.), на медикаменти 0,2% (450,5 тис.грн.), на оплату
енергоносіїв –13,2% (33633,2 тис.грн.), на соціальне забезпечення –1,7%
(4225,1 тис.грн.);
на інші незахищені статті видатків спрямовано 21,7% загального обсягу
фінансування, що становить 55508,6 тис.грн.;
на передачу коштів до бюджету розвитку 7,7% обсягу коштів, або
19680,4 тис.грн.

Протягом 2017 року залишки коштів по загальному фонду (в тому числі освітня та
медична субвенції) в сумі 40394,6 тис.грн. спрямовано на:
•
•
•
•
•

заробітну плату з нарахуваннями 12188,6 тис.грн.;
оплату енергоносіїв 3076,4тис.грн.;
оплату предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю 709,8 тис.грн.;
оплату послуг з благоустрою міста, вивезення сміття, ремонт і
обслуговування техніки 6015,0 тис.грн.;
проведення поточних ремонтів бюджетних закладів – 412,2 тис.грн.
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•
•
•
•
•

трансферти комунальним підприємствам 6700,0 тис.грн.;
передачу коштів до бюджету розвитку для фінансування капітальних
видатків 10604,3 тис.грн.;
трансферти іншим бюджетам 243,0 тис.грн.;
оплата витрат по наданню пільг за рішенням суду та сплата судового
збору 441,3 тис.грн.;
інші – 4,0 тис.грн.

План по видаткам бюджету розвитку на 2017 рік з урахуванням змін
складає 34585,1 тис.грн. Профінансовано видатків бюджету розвитку за 2017 рік
в сумі 21324,4 тис.грн, що складає 61,7 % від плану.

ЛЕБЕДИН
Бюджет міста Лебедин на 2017 рік прийнято 22.12.2016.
На сайті Лебединської міської ради передбачений окремий розділ "Бюджет
міста", проте інформація про бюджет‐2017 там відсутня (в наявності бюджети за
2015, 2016 та 2018 роки).
Звіт про виконання бюджету затверджено міськрадою 28.02.2018.
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Загальна сума доходів бюджету м. Лебедина у 2017 році склала 236 986,2 тис. грн.
Затверджений плановий показник надходжень виконано на 101,3%. Порівняно з
минулим роком надходження збільшились на 4,6%.

До загального фонду бюджету, із врахуванням трансфертів надійшло 231645,7
тис.грн., що становить 100,8% до річного плану та більше на 4,8% від минулого
року.
Власних доходів забезпечено в сумі 60085,1 тис.грн., що склало 105,9% до річного
плану.

Сума отриманих трансфертів та субвенцій склала 171560,6
тис.грн. або 99,2% від плану.
В тому числі:
•

44659,4 тис.грн. – субвенції на виплату допомог сім'ям з
дітьми, малозабезпеченим сім'ям, дітям‐інвалідам

•

97696 тис.грн. – субвенції на надання пільг та субсидій

•

20764,4 тис.грн. – освітня субвенція

•

237,1 тис.грн. – субвенції на будівництво та придбання
житла

•

847,3 тис.грн. – субвенції на здійснення заходів
соцекономрозвитку

•

501,8 тис.грн. – інші субвенції

•

6129,7 тис.грн. – дотації
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Основним бюджетоутворюючим джерелом власних доходів загального фонду
міського бюджету є податок на доходи фізичних осіб, питома вага якого складає
59,8%. Найбільшими платниками ПДФО у 2017 році залишаються Лебединське
педучилище, Лебединська центральна районна лікарня, Лебединський міський
відділ освіти, ДП «Лебединський лісгосп», ТОВ «Укртранспневматика» , ПАТ
"Сумиобленерго" .

Наступним джерелом наповнення бюджету є акцизний податок з реалізації
суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів, та акцизного
збору з виробленого і ввезеного пального в Україну, якого надійшло 8583,0
тис.грн., що склало 103,9% до річного плану.
Єдиного податку, який в надходженнях загального фонду бюджету склав 11,8 %
зараховано 7117,4тис. грн., або 107,7 % до річних призначень, податку на майно
(10,0 % від загальних надходжень) – 6017,8 тис.грн., або 106,7 % до плану на рік.
В надходженнях податку на майно 85,5 % ‐ це плата за землю, якої надійшло
5143,2 тис.грн., що склало 106,1% до річного плану. Податку на прибуток
підприємств та фінансових установ комунальної власності надійшло 185,8 тис.
грн., що складає 100,5 % від затвердженого річного плану.
Рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів надійшло 191,6 тис.
грн., при плані на рік 187,0 тис. грн. Надійшло 1410,6 тис.грн. плати за надання
адміністративних послуг, що склало 113,3 % до річного плану. Надходження від
орендної плати за користування майном становлять 177,5 тис.грн., що складає
101,1 % від затвердженого плану на рік.
До спеціального фонду бюджету міста надійшло 5340,5 тис.грн., або 127,5 % до
річного плану. Порівняно до відповідного періоду минулого року надходження
зменшилися на 137,0 тис.грн. , або на 2,5%.
В загальних надходженнях спеціального фонду 56,6 % складають власні
надходження бюджетних установ (3020,9 тис грн.), 1,9% доходи від операцій з
капіталом (101,4 тис. грн..) , 1,0 % (56,5 тис. грн.) екологічний податок , інші
надходження 2,7тис.гривень( пайова участь у розвитку інфраструктури 2,1тис.грн
та штрафи по екології 0,6тис.гривень) та 39,4% субвенції з державного та
обласного бюджетів ( 2088,0тис.грн). Надходження до цільового фонду склали
71,0 тис.грн.

Видатки
За 2017 рік видатки бюджету здійснені в обсязі 240950,5тис. грн., що становить
98,9% плану, що на 37 589,4 тис.грн. більше за видатки минулого року. Із загальної
суми витрат по загальному фонду використано 223577,8 тис.грн., що становить
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98,5% від річних призначень. Кошти спеціального фонду використані в сумі
17372,7 тис.грн.

Видатки соціального спрямування (з врахуванням субвенції з державного
бюджету) у порівнянні з минулим роком збільшилися на 25 072,5 тис.грн. і склали
210037,4 тис.грн., в тому числі по загальному фонду направлено 205224,8 тис.грн.,
що становить 91,8% від витрат загального фонду. Із них направлено:
‐ на освіту – 53380,9 тис.грн. (26,0%)
‐ соціальний захист та соціальне забезпечення – 146 408,1 тис.грн. (71,4%)
‐ культуру – 4720,9 тис.грн. (2,3%)
‐ фізичну культуру і спорт – 714,9 тис.грн. (0,3%)
За звітний період на захищені статті по загальному фонду направлено
214750,1тис.грн., що становить 96,1% загальних витрат, в тому числі на виплату
заробітної плати з нарахуваннями – 58 546,2тис.грн. (27,3%), оплату енергоносіїв
– 9 687,8тис.грн.(4,5%), харчування – 1 731,6тис.грн. (0,8%), трансферти населенню
– 144 116,3 тис.грн.(67,1%), трансферти органам державного управління інших
рівнів – 645,5тис.грн.(0,3%)
По галузі освіта за звітний період використано 57768,7 тис.грн. в тому числі за
рахунок освітньої субвенції – 20366,8тис.грн. та субвенції з державного бюджету
на утримання 7 дітей в 5 прийомних сім’ях та 1 будинку сімейного типу, в якому
проживає 6 дітей виплачено 647,8тис.грн.
По галузі освіта за звітний період використано 57768,7 тис.грн. в тому числі за
рахунок освітньої субвенції – 20366,8тис.грн. та субвенції з державного бюджету
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на утримання 7 дітей в 5 прийомних сім’ях та 1 будинку сімейного типу, в якому
проживає 6 дітей виплачено 647,8тис.грн.
По галузі соціального захисту та соціального забезпечення використано 146 574,8
тис.грн., із яких видатки за рахунок субвенції з Державного бюджету складають
142355,4 тис.грн., що становить 97,1% від загальних видатків по галузі. Проведено
виплати малозабезпеченим сім’ям та сім’ям з дітьми в сумі 44 659,4тис.грн., що
становить 97,6% від річних призначень, надано пільг та субсидій населенню на
ЖКП на суму – 96 672,4тис.грн., що становить 100,0% від річних призначень, пільг
та субсидій населенню на тверде паливо та скраплений газ – 1023,5тис.грн., або
100,0% річних призначень.
Витрати по галузі культура та мистецтво проведені в сумі 4979,1 тис.грн, із яких
кошти загального фонду – 4720,9тис.грн. Захищені витрати по загальному фонду
становлять 4430,2тис.грн. або 93,8%.
На галузь фізичної культури та спорту використано 714,9 тис.грн., в т.ч. на
утримання дитячо‐юнацької спортивної школи 631,5 тис.грн, з них на захищені
статті направлено 596,1тис.грн., або 94,4%.
Видатки на утримання органів місцевого самоврядування складають в сумі
10879,5тис.грн, в тому числі по загальному фонду – 10761,9тис.грн, із яких на
захищені статті направлено – 10075,2тис.грн, тобто 93,6%. На висвітлення
діяльності органів влади в засобах масової інформації направлено 48,7 тис.грн.
По галузі житлово‐комунального господарства протягом 2017 року було
використано 11187,0тис.грн, із них за рахунок коштів загального фонду проведено
фінансування робіт по благоустрою на суму 5344,3тис.грн.
На проведення поточного ремонту доріг використано – 1380,8 тис.грн. на
виготовлення та встановлення дорожніх знаків 25,0 тис.грн
За рахунок коштів спеціального фонду (бюджету розвитку) було придбано: 2
автобуси ПАЗ на суму 194,7тис.грн., дорожню машину з піскорозкидальним
обладнанням, снігоочисним відвалом та щіткою на базі самоскида МАЗ‐5550 ‐
2047,5 тис.грн., дитячий майданчик – 65,0 тис.грн., телескопічний навантажувач ‐
1200,0 тис.грн., палатку для підрозділів територіальної оборони – 30,0
тис.грн,придбано систему відео спостереження на суму 145,9тис.гривень
Придбано ассинізаційну машину на суму 2098,5 тис.грн., в т.ч. за рахунок коштів
обласного бюджету 1900,0 тис.грн. Профінансовано на реконструкцію
каналізаційних мереж по пр. Верстатників м. Лебедин ( проектні роботи) – 19,5
тис.грн., на виготовлення проекту будівництво глибоководної свердловини – 5,1
тис.грн., на виготовлення проектно‐вишукувальних робіт по зонуванню територій
міста, внесення змін до проекту генерального плану забудови міста – 264,4
тис.грн., на капітальний ремонт доріг – 4755,0 тис.грн., здійснено внесків до
статутного
фонду:
комунальній
організації
"Лебединська
редакція
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міськрайонного радіомовлення "Світанок" на придбання звукопідсилюючої та
записуючої апаратури – 7,0 тис.грн. та КП «Водоканал» ‐70,5 тис.грн. По програмі
підтримки малого і середнього підприємництва профінансовано 3,3тис.грн.

РОМНИ
Бюджет міста Ромни на 2017 рік прийнято 22.12.2016.
На сайті Роменської міської ради передбачений окремий підрозділ "Міський
бюджет". Проте, розміщені там не самі документи, а аналітичні довідки. Звіт про
виконання бюджету затверджено міськрадою 28.02.2018.
Загальна сума доходів бюджету м. Ромни у 2017 році склала 469 827,9 тис.
гривень, або 101,2% плану.
Надходження загального фонду бюджету – 450 054,1 тис.грн.
100,4%), з них:

(виконання



власні надходження – 150 546,9 тис.грн (102% плану);
 трансферти з державного, обласного та районного бюджетів – 299 507,2
тис.грн.

В тому числі трансферти:
•

46986,7 тис.грн. – субвенції на виплату допомог сім'ям з
дітьми, малозабезпеченим сім'ям, дітям‐інвалідам,
дітям‐сиротам
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•

141393,9 тис.грн. – субвенції на надання пільг та субсидій
та компенсацію різниці в тарифах

•

45834,8 тис.грн. – освітня субвенція

•

53513,6 тис.грн. – медична субвенція

•

2000 тис.грн. – субвенції на будівництво та придбання
житла

•

6902,6 тис.грн. – субвенції на здійснення заходів
соцекономрозвитку

•

560,8 тис.грн. – інші субвенції

•

3193,9 тис.грн. – дотації

По найвагомішому платежу податку та збору на доходи фізичних осіб (питома
вага 58,5%) затверджені показники виконані на 102,1% ‐ надійшло 88 025,2
тис.грн., що більше проти 2016 року на 26 910,9 тис. гривень (ріст 144%).
Структура платників податку та збору на доходи фізичних осіб:
Підприємства і організації – 53,1% ( 46 741,9 тис. гривень)
Найвагоміші з них:









ТОВ «Таланпром» (14,2% у загальних надходженнях ПДФО);
ПАТ "Роменський з‐д "Тракторозапчастина"(5,4%);
ТОВ "Роменський завод продтоварів" (3,4%);
Роменська дистанція шляху(3,4%);
Роменський РЕМ (3,0%) ;
Локомотивне депо ПЗ(2,7%);
Бюджетні установи – 39,9%, у тому числі установи, що
фінансуються з міського бюджету –17,8%;
Інші – 7%.

По акцизному податку з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі
підакцизних товарів надійшло 26 513,1 тис. гривень, з них за реалізацію
тютюнових та алкогольних виробів 17 174,7 тис. гривень, за паливо – 9338,4 тис.
гривень. Понад планово зараховано 443,1 тис. гривень (101,7%), проти
надходжень 2016 року + 1788,0 тис. гривень (107,2%). Найвагомішим платником
є ТОВ «Тедіс Україна» – 39,5% загальних надходжень акцизного податку, за рік
ним сплачено 10478,7 тис. гривень.
Місцеві податки і збори, затверджені рішенням міської ради на території міста,
складають 21,7% у загальній сумі надходжень платежів загального фонду. За 2017
рік зараховано по них 32619,5 тис. гривень.
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Зокрема, плати за землю отримано 11 924,5 тис. гривень – 103,7 % планових
показників (+428,0 тис. гривень). Проти попереднього року надходження зросли
на 577,3 тис. грн. (ріст 105,1%).
Єдиного податку отримано 18 919,7 тис. гривень – 100,7% річного плану, більше
від надходжень попереднього року на 5129,3 тис. гривень, або на 37,2 %,
головним чином за рахунок зростання ставок податку.
Податок на нерухоме майно (відмінне від земельних ділянок) ‐ надійшло 1699,1
тис. гривень (101,6% річного плану, додатково 26,4 тис. грн), це більше
надходжень 2016 року на 360,9 тис. гривень, або на 27%. Збільшенню надходжень
податку від платників – фізичних осіб (+193,5 тис. гривень) та юридичних осіб
(+167,4 тис. гривень) сприяв ріст ставок податку.
Також в бюджет міста надійшли місцеві додатки: транспортний податок 69,8
тис. гривень, туристичний збір 7,5 тис. гривень.
Плати за оренду майна комунальної власності надійшло 643,4 тис. гривень –
101,3% планових показників. Проти попереднього року надходження
зменшились на 60,5 тис. гривень (‐8,6%) через втрату платника АТ «Ощадбанк».
Проти попереднього року зменшились платежі по податку на прибуток
підприємств комунальної власності –надійшло 44,1 тис. гривень (‐76,2 тис.
гривень до 2016 року). Надходження зменшились через зниження прибутку КП
"Ромнитеплосервіс" (‐40,7 тис. гривень), КП «Житло‐Експлуатація» (‐17,6 тис.
гривень) та ліквідації підприємства КП «Чисте місто» (‐22,6 тис. гривень).
Частини чистого прибутку в бюджет зараховано 135,9 тис. гривень, більше ніж у
попередньому році на 64,8 тис. гривень (+91,1%).
Загальна сума податкового боргу по податках і зборах до міського бюджету
станом на 1 січня 2018 року, за даними Роменської ДФІ, склала 2421,6 тис.гривень
(збільшилась з початку року на 13,9%).

Доходи спеціального фонду
Всього надійшло 19 761,0 тис. гривень (123,9% затверджених річних обсягів), з
них:


податки, збори та інші платежі – 962,9 тис. гривень,
 власні надходження бюджетних установ – 12 531,5 тис. гривень
(141,8 % річного плану),
 трансферти з державного, обласного та районного бюджетів – 6
266,6 тис. гривень (з них субвенції з державного бюджету 3433,1
тис. гривень,
 субвенції з обласного бююджету 1735,6 тис.гривень: на
виконання депутатських повноважень – 150,5тис. гривень; на
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реконструкцію самоплинного колектору – 1484,4 тис. гривень,
«нафтові» кошти – 100,6 тис. гривень;
 субвенція з районного бюджету – 1097,9 тис. гривень.).
Виконання річного плану по надходженнях до бюджету розвитку – 122,2%. Із
передбачених 757,1 тис. гривень бюджет отримав 925,5 тис. гривень, з них за
рахунок:


продажу землі – 254,9 тис.гривень (сплачено за 4 земельні ділянки
загальною площею 0,2409 га, з них 1 ділянка викуплена повністю¸
за 3 – сплачено авансовий внесок);
 продажу майна комунальної власності – 169,9 тис. гривень
(продано 1 об'єкт)
 надходження коштів пайової участі в розвитку інфраструктури міста
– 500,7 тис. гривень.
 Крім надходжень бюджету розвитку у 2017 році до спеціального
фонду надійшли грошові стягнення за шкоду, заподіяну
навколишньому природному середовищу – 1,1 тис. гривень (понад
планові показники), екологічного податку – 48,7 тис. грн.

Видатки
Видаткова частина бюджету виконана в сумі 477 557,5 тис.грн. (98,2% до річних
призначень), що на 114 792,7 тис.грн. (31,6% ) більше відповідного показника
минулого року.
Видатки загального фонду зросли в порівнянні з відповідним періодом 2016 року
на 93 480,4 тис.грн. і склали 423 088,3 тис.грн, а їх рівень виконання 98,8 % до
затвердженого обсягу на рік.
У структурі видаткової частини за економічними категоріями найбільшу питому
вагу займають видатки на виплату заробітної плати з нарахуваннями працівникам
бюджетних установ. За звітний період фактичні видатки на оплату праці з
нарахуваннями склали 177 100,4 тис. грн., питома вага в загальному обсязі витрат
41,9% (збільшення проти 2016 року на 59 626,8 тис. грн., або 50,8%) Виплата
нарахованої заробітної плати була забезпечена і заборгованість по ній станом на
1 січня 2018 року відсутня.
На оплату за спожиті енергоносії, по бюджетних установах міста /без урахуванням
вуличного освітлення/, спрямовано 18 885,0 тис.грн. або 99,9% минулого року.
Станом на 01.01.2018 року кредиторська заборгованість відсутня.
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Маючи соціальну спрямованість, видатки загального фонду зросли, у порівнянні з
відповідним періодом минулого року, на 27,2 відсотки і склали 387 209,5 тис.грн.,
з них:
Галузі
сфери

соціально‐культурної 2016
рік 2017
рік Відхилення
/тис.грн./
/тис.грн./
/тис.грн./

Темпи
росту /%/

Освіта

82 763,30

106384,6

23 621,30

128,5

Охорона здоров’я

57 103,90

73815,3

16 711,40

129,3

195299,3

38 844,10

124,8

Соціальний
захист
соціальне забезпечення

та 156455,2

Культура

6 333,80

8851,7

2 517,90

139,8

Фізична культура

1 788,10

2858,6

1 070,50

159,9

387 209,50

82 765,20

127,2

Разом
сфери

соціально‐культурної 304 444,30

Всього по загальному фонду

329 607,9

423 088,3

128,4

Протягом звітного періоду на захищені статті прямовано 403 530,0 тис.грн.
Найменування видатків

Код
класифікації
бюджету

Оплата праці

2110

Нарахування на оплату праці

2120

Медикаменти та перев'язувальні матеріали

2220

Продукти харчування

2230

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

2270

Дослідження і розробки, окремі заходи по 2280
реалізації державних (регіональних) програм
Трансферти органам державного управління 2620
інших рівнів
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економічної Касові
видатків видатки
рік

за

98 027 860,42
21 749 401,91
4 423,24
4 344 619,05
14 272 983,01

73 321 996,78
644 784,12
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Соціальне забезпечення

2700

РАЗОМ

191
917,65

163

403
986,18

529

Станом на 01.01.2018 року заборгованість по установах, що фінансуються з
бюджету міста заборгованість відсутня.
Перелік об’єктів, видатки яких у 2017 році проводились за рахунок коштів
бюджету розвитку, тис.грн.
Управління житлово‐комунального господарства

23
202,6

Реконструкція пішохідного переходу по вул. Чапаєва в м. Ромни, Сумської області

7,3

Будівництво дитячих майданчиків на території комплексу відпочинку та спорту 132,3
«Козацька пристань» та за адресою: Покровський узвіз, 2
Будівництво каналізаційної мережі центральної частини м. Ромни (вул. Соборна)

925,8

Придбання комп"ютерної техніки

21,3

Капітальний ремонт напівпідвального приміщення архіву

99,1

Капітальний ремонт приміщення за адресою вул.Соборна,13 в м.Ромни

1 325,0

Придбання водяних насосів

100,8

Капітальний ремонт водопровідних та каналізаційних мереж

938,3

придбання саджанців дерев сакури

9,8

Придбання асенізаційної машини

175,0

Придбання навісного обладнання

6,0

Придбання дитячого майданчику у мікрорайон Каховка

34,2

Капітальний ремонт тротуарів по вул. Коржівська (р‐н ЗОШ №4) в м. Ромни

363,5

Капітальний ремонт внутрішньо квартальних проїзних доріг

1 199,4
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Капітальний ремонт автомобільних доріг

12
202,4

Капітальний ремонт фонтану в парку культури та відпочинку ім. Т.Г. Шевченка
Капітальний ремонт дитячо‐спортивного майданчика за адресою: вул. Сумська, 1

60,9

Капітальний ремонт малих архітектурних форм та тимчасових споруд на
території парку культури та відпочинку ім. Т.Г. Шевченка

99,1

Капітальний ремонт зливової водостічної системи по б‐ру Свободи в м.Ромни,

248,1

Капітальний ремонт туалету в Парку культури та відпочинку ім. Т.Г.Шевченка
з підключенням до інженерних мереж

44,3

Капітальний ремонт приміщення за адресою вул.Залізнична, 125 для пункту 39,8
стерилізації
Капітальний ремонт будинків житлового фонду

792,7

Капітальний ремонт тепломережі до будинку Коржівська, 109

73,4

Поповнення статутного капіталу КП "ККП" на придбання:
сміттєвоза МАЗ, гудронатора, фрези дорожньої, віброплити,
тракторного причепа, щепорізу, повітродувки ранцевої, автогрейдера

4 304,1

Відділ освіти

2 564,2

Капітальний ремонт приміщень ДНЗ

1 033,4

Придбання обладнання для опалення та комплектів меблів для ДНЗ

104,5

Придбання та встановлення вуличних тренажерів, мультимедійних
проекторів та лав в актову залу для ЗОШ

226,0

593,4

Капітальний ремонт приміщень ЗОШ
Придбання комп"ютерів для методичного кабінету відділу освіти
Будівництво каркасно‐тентової споруди універсального майданчика
у спортивному комплексі ім. В. Окіпного, б‐р Шевченка,4,
м. Ромни Сумської області
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Реконструкція шатрової покрівлі приміщень ЗОШ№6, ЗОШ №11
Реконструкція електромережі в приміщенні ЗОШ№5

Придбання та встановлення вуличних тренажерів на території
спорткомплексу ім. В.Окіпного
Капітальний ремонт даху спортивного комплексу ім.Окіпного (ДЮСШ)

273,1
149,1

83,0

16,5
411,5

Відділ культури
Капітальний ремонт приміщень міських бібліотек

215,5

Поповнення бібліотечного фонду МЦБС

30,0

Капітальний ремонт танцювальної зали та сходової клітини
Роменського міського будинку культури

166,0

Галузь охорони здоров’я

2 492,3

Придбання цифрового панорамного рентгенівського апарату (Роменської ЦРЛ)
Капітальний ремонт даху будівлі по вул. Коржівській,80 в м.Ромни
Сумської області (районна стоматполіклініка)
Капітальний ремонт приміщення Роменської ЦРЛ
Придбання стерилізатора парового та електрокардіографу(Роменської ЦРЛ)
Виконавчий комітет Роменської міської ради

529,7
15,8

1550,8
396,0
31,9

Капітальний ремонт центрального входу приміщення за адресою бульвар 31,9
Шевченка,2
12,5

Управління економічного розвитку
Проведення експертної грошової оцінки землі

12,5
209,3

Управління адміністративних послуг
Придбання комп’ютерної техніки для встановлення серверу
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Субвенції іншим бюджетам
Субвенція обласному бюджету на придбання джерела іонізуючого випромінювання

461,5

Субвенції державному бюджету:
на придбання комп’ютерної техніки та кондиціонерів відділенню
Держказначейства; на забезпечення службового автомобіля
Роменського відділу поліції комп’ютерною технікою та відповідними програмами.

44,3

Разом видатків по бюджету розвитку

29
430,1

ШОСТКА
Бюджет міста Шостка на 2017 рік прийнято 14.12.2016.
На сайті Шосткинської міської ради передбачений окремий розділ "Фінансові
ресурси та їх направлення", де розміщена бюджетна документація. Звіт про
виконання бюджету‐2017 на момент аналізу в даному розділі відсутній.
Звіт про виконання бюджету затверджено міськрадою 02.03.2018. Звіт
складається з однієї таблиці. Пояснювальна записка до звіту не додається.

Доходи
Загальна сума доходної частини бюджету м. Шостка у 2017 році склала 798 964,9
тис. гривень, або 102,4% плану.
Надходження загального фонду бюджету – 775 037,3 тис.грн.
102,5%), спеціальний фонд – 23 927,7 тис.грн. (99,6%)

(виконання

Власних доходів надійшло 203091,1 тис.грн. (114,2%) з них до загального фонду
187859,6 тис.грн. (113,2%) до спеціального 15231,4 тис.грн. (128%).
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Офіційних трансфертів отримано 595873,9 тис.грн (98,9% плану), в т.ч. 587177,6
тис.грн (99,5%) до загального фонду та 8696,2 тис.грн. (71,7%)– до спеціального.
В тому числі:
•

91252,8 тис.грн. – субвенції на виплату допомог сім'ям з
дітьми, малозабезпеченим сім'ям, дітям‐інвалідам,
дітям‐сиротам

•

277569,4 тис.грн. – субвенції на надання пільг та субсидій
та компенсацію різниці в тарифах

•

55693,7 тис.грн. – освітня субвенція

•

84377,1 тис.грн. – медична субвенція

•

980,9 тис.грн. – субвенції на будівництво та придбання
житла

•

53926 тис.грн. – субвенції на здійснення заходів
соцекономрозвитку

•

5501,4 тис.грн. – інші субвенції

•

595873,8 тис.грн. – дотації

Серед власних доходів найбільшу питому вагу традиційно займає податок на
доходи фізичних осіб у розмірі 115655 тис.грн. (питома вага 57%), затверджені
показники виконані на 112,4%.

37

Аналіз всіх бюджетів Сумської області за 2017 рік

План надходжень єдиного податку перевиконано на 29,2% і їх сума склала 27 566
тис.грн
Ще одна суттєва складова поповнення місцевого бюджету ‐ податок на майно. В
першу чергу, завдяки платі за землю протягом року бюджет поповнився на 20078
тис.грн. (+3% до плану).
Щодо решти податків та неподаткових платежів, серед загальної картини
негативно виділяють суттєве недовиконання показників щодо рентної плати
(51,1%) та екологічного податку (77,4%).

Видатки
Видаткова частина бюджету м. Шостка у 2017 році склалася у розмірі 761172,7
тис.грн. (95,4% до плану), в т.ч. 688460,2 тис.грн. (99%) – загальний фонд та 72712,4
тис.грн. (71,1%) – спеціальний.

ВИДАТКИ
Державне управління
Освіта
Охорона здоров"я
Соціальний захист
Культура і мистецтво

Загальний
фонд
23 709
416,08
140 302
606,26
106 820
043,83
378 044
687,24
18 702
358,11
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Спец.
фонд
472
088,62
10 730
285,29
9 029
207,83
399
556,59
1 275
140,22

Разом
24 181
504,70
151 032
891,55
115 849
251,66
378 444
243,83
19 977
498,33

%

%

%

99,8

147,8

100,5

97,7

79,4

96,1

99,6

111,3

100,5

99,6

89,6

99,6

100,0

104,1

100,2
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Фізична культура і спорт
Житлово-комунальне
господарство

35 458,69

0,00
122
280,00

8 711
180,69
22 798
476,90
30 828
042,35
2 271
602,85
72
876,95
157
738,69

566 969,25

129
641,16

696
610,41

2 177
924,20
3 223
533,24
72 712
441,17

2 927
206,37
3 223
533,24
761 172
658,52

7 403 629,90
11 056
840,91

Будівництво
Транспорт

0,00
996 047,96

Засоби масової інформації

72 876,95

Сільське господарство
Запобігання та ліквідація
надзвичайних ситуацій та
наслідків стихійного лиха
Видатки,не віднесені до
основних груп
Цільові фонди
Разом

749 282,17
0,00
688 460
217,35

1 307
550,79
11 741
635,99
30 828
042,35
1 275
554,89

100,0

48,7

86,3

88,3

48,4

62,0

0,0

69,6

69,6

0,0

100,0

100,0

100,0

0,0

100,0

99,9

100,0

100,0

99,9

91,1

100,0

80,7

92,6

89,2

0,0

92,6

91,1

99,0

71,1

95,4

Найбільш затратними були галузі соціального захисту, освіти, охорони здоров'я.

До найбільших об’єктів, видатки яких у 2017 році проводились за рахунок коштів
бюджету розвитку, належать:
•
•
•
•
•

реконструкція системи виготовлення та подачі біопалива для
водогрійних котлів Шосткинської ТЕЦ
будівництво міського декоративного фонтану по вулиці Кожедуба
придбання спецтранспорту (автокран) для КП “ТЕЦ‐Шостка”
придбання спецтранспорту для комунальних підприємств міста
капітальний ремонт закладів освіти
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Значний рівень не використаних коштів залишився у галузях будівництва (освоєно
69,6% від плану) та житлово‐комунального господарства (62%).

ОХТИРКА
Бюджет міста Охтирка на 2017 рік прийнято 22.12.2016.
На сайті Охтирської міської ради передбачений окремий підрозділ "Бюджет",
проте представлені в ньому не документи, а інформаційні матеріали з відповідної
тематики.
Звіт про виконання бюджету затверджено міськрадою 27.02.2018.

Доходи
Фактично надійшло доходів за звітний рік ‐ 493 759,0 тис.грн. (100,8% виконання),
в т.ч.: по загальному фонду ‐ 479 945,9 тис.грн. (100,5%), по
спеціальному ‐
13 813,1 тис.грн. (111,4%).
Дохідна частина загального фонду бюджету міста складається із власних
надходжень в сумі 149131,7 тис. грн. та офіційних трансфертів: субвенцій з
державного та обласного бюджетів – 330814,2 тис.грн.

Офіційних трансфертів отримано в розрізі:
•

56798,7 тис.грн. – субвенції на виплату допомог сім'ям з
дітьми, малозабезпеченим сім'ям, дітям‐інвалідам,
дітям‐сиротам

•

159123,0 тис.грн. – субвенції на надання пільг та субсидій
та компенсацію різниці в тарифах

•

43595,2 тис.грн. – освітня субвенція
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•

65848,4 тис.грн. – медична субвенція

•

1759,2 тис.грн. – субвенції на будівництво та придбання
житла

•

831,4 тис.грн. – інші субвенції

•

603,4 тис.грн. – дотації

Основним джерелом наповнення загального фонду є податок на доходи фізичних
осіб (питома вага у власних доходах становить 68,4%). Зараховано зазначеного
податку на суму 102366,7 тис.грн. Перевиконання планових показників становить
3,6%.
Найбільшими платниками податку були НГВУ "Охтирканафтогаз"ПАТ
"Сумиобленерго", ПАТ “Укрнафта”, ТОВ "БРОКЕНЕРГІЯ", ПАТ "Охтирський
пивоварний завод".

Єдиного податку надійшло в сумі 14652,5 тис.грн., (110,9% до плану) та +32,6% до
минулого року.
Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі
підакцизних товарів виконано на 98,9% річного плану, недоотримано 121,9
тис.грн.
Плати за землю надійшло в поточному році на суму 13735,7 тис.грн. (101,9%
річного плану). Податку на нерухоме майно зараховано на суму 1429,6 тис.грн.,
що становить 104,4% планового обсягу звітного періоду.
За розміщення тимчасово вільних коштів загального фонду міського бюджету на
вкладних (депозитних) рахунках установах державних банків зараховано відсотки
в сумі 1865,8 тис.грн.
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Плати за надання адміністративних послуг надійшло на суму 2609,0 тис.грн., план
звітного періоду виконано на 104,6%, в порівнянні з 2016 роком надходження
збільшилися на 25,0%.

Видатки
Видаткова частина бюджету на 2017 рік затверджена в сумі 509577,8 тис.грн.,
загальний фонд – 458497,3 тис.грн., спеціальний фонд –51080,5 тис.грн.
Виконання бюджету по видатках за звітний період становить 500286,3 тис.грн.
(99,4%), з них по загальному фонду – 453992,0 тис.грн. (99,0%), по спеціальному
фонду – 46294,3 тис.грн. (90,6%).
Найбільшу частку у видатках міського бюджету займають видатки на соціально‐
культурну сферу, з них видатки на соціальний захист населення, на освіту, на
охорону здоров’я.

У структурі видаткової частини загального фонду бюджету міста за економічними
категоріями найбільшу питому вагу (24,7%) займають видатки на виплату
заробітної плати працівникам бюджетних установ. Передбачено асигнування на
рік – 112759,4 тис.грн., виконання за січень ‐ грудень 2017 року становить 112126,8
тис.грн., або 99,4% річного плану асигнувань.
Медикаменти та перев’язувальні матеріали затверджено на рік в сумі 80,3
виконання становить 76,3 тис.грн. (95,0%).
Видатки на продукти харчування затверджені в сумі 7239,0 тис.грн., виконання за
січень‐грудень 2017 року становить 7194,5 тис.грн. (99,4 %).
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По оплаті комунальних послуг та енергоносіїв на поточний рік затверджено
видатки в сумі 17440,8 тис.грн., виконання становить 17010,1 тис.грн., або 97,5%
до річних призначень.
Реверсну дотацію затверджено на рік в сумі 2504,1 тис.грн., за звітний період
перераховано до державного бюджету згідно розпису 2504,1 тис.грн., що
становить 100,0% до річних призначень.
Видатки за рахунок коштів бюджету розвитку склали 33773,8 тис.грн., або 83,3%
від плану. До найбільших об’єктів, видатки яких у 2017 році проводились за
рахунок коштів бюджету розвитку, належать:
•
•
•
•

утримання та розвиток інфораструктури доріг (5,6 млн),
капремонт житлового фонду (2,9 млн)
реконструкція міського парку (1 млн)
багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню (8,7 млн)

Найбільше невикористаних коштів залишилося за розпорядниками управління
фінансів та економіки (освоєно 67% за об’єктом “розширення центральної
райлікарні”) та управління капбудівництва та ЖКГ ‐ 69,9%

ГЛУХІВ
Бюджет міста Глухів на 2017 рік прийнято 22.12.2016.
На сайті Глухівської міської ради не передбачений окремий розділ "Бюджет".
Водночас, варто відмітити наявніть досить зручного контекстсного пошуку
документів.
Звіт про виконання бюджету затверджено міськрадою 02.04.2018.
складається з трьох таблиць. Пояснювальна записка до звіту не додається.

Звіт

Доходи
Загальна сума доходної частини бюджету м. Глухів у 2017 році склала 313112,7
тис. гривень, або 100,9% плану.
Надходження загального фонду бюджету – 298475,6 тис.грн. (виконання 99,9%),
спеціальний фонд – 14637,1 тис.грн. (126,5%)
Власних доходів надійшло 91500,5 тис.грн. (110,3%) з них до загального фонду
80245,6 тис.грн. (104,2%) до спеціального 11254,9 тис.грн. (189,7%).
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Офіційних трансфертів отримано 221612,2 тис.грн (97,4% плану),
в т.ч. 218230,0 тис.грн (98,4%) до загального фонду та 3382,2
тис.грн. (59,9%)– до спеціального.
В тому числі:
•

41033,3 тис.грн. – субвенції на виплату допомог сім'ям з
дітьми, малозабезпеченим сім'ям, дітям‐інвалідам,
дітям‐сиротам

•

95338 тис.грн. – субвенції на надання пільг та субсидій та
компенсацію різниці в тарифах

•

22026,5 тис.грн. – освітня субвенція

•

46176,7 тис.грн. – медична субвенція

•

874 тис.грн. – субвенції на будівництво та придбання
житла

•

134 тис.грн. – субвенції на здійснення заходів
соцекономрозвитку

•

2297,8 тис.грн. – інші субвенції

•

10349,7 тис.грн. – дотації

Серед власних доходів найбільшу питому вагу традиційно займає податок на
доходи фізичних осіб у розмірі 48965,7 тис.грн. (питома вага 57%), затверджені
показники виконані на 103,2%.
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План надходжень єдиного податку перевиконано на 6,9% і їх сума склала 9885,8
тис.грн
Ще одна суттєва складова поповнення місцевого бюджету ‐ податок на майно. В
першу чергу, завдяки платі за землю протягом року бюджет поповнився на 8258,2
тис.грн. (+2% до плану).
З реалізації підакцизних товарів міський бюджет отримав 10654,9 (107,6% плану).

Видатки
Видаткова частина бюджету м. Глухів у 2017 році склалася у розмірі 761172,7
тис.грн. (95,4% до плану), в т.ч. 688460,2 тис.грн. (99%) – загальний фонд та 72712,4
тис.грн. (71,1%) – спеціальний.

ВИДАТКИ

Заг.
фонд

Спец.
фонд

Разом

%

%

%

Державне управління

11974,9

73,8

12048,7

96,5

131,8

96,6

Освіта

61548,7

5889,5

67438,2

99,6

98,9

99,5

Охорона здоров`я

57337,3

8927,7

66265,0

99,1

225,7

107,2

143808,3

275,5

144083,8

99,3

1147,9

99,5

4335,2

420,7

4755,9

62,2

15,3

48,9

5552,7

1027,4

6580,1

98,4

109,2

99,9

33,0

100,0

1684,7

99,3

Соціальний захист та
соціальне забезпечення
Житлово-комунальне
господарство
Культура і мистецтво
Засоби масової інформації
Фізична культура і спорт

33,0
1667,6
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Будівництво
Транспорт, дорожнє
господарство, зв`язок
Інші послуги, пов`язані з
екон-ю діяльністю
Запобігання надзв-х
ситуацій та наслідків лиха

690,3

690,3

1327,4

3527,0

96,9

1,3

1,3

86,7

86,7

57,6

57,6

98,1

98,1

2199,6

Цільові фонди
Видатки, не віднесені до
основних груп
Усього

0,0

1797,6

1797,6

1001,0

481,8

1482,8

20928,8 310446,0

289517,2

55,9

55,9

80,6

90,0

94,0

94,0

95,7

99,9

97,0

98,3

110,3

99,0

Найбільш затратними були галузі соціального захисту, освіти, охорони здоров'я.

Бюджет розвитку міста незначний ‐ 9,5 млн.грн. і використовується на досить
тривіально:
•
•
•
•

утримання та розвиток інфораструктури доріг,
реконструкція вуличного освітлення,
встановленнядитячих майданчиків,
багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню.

Значний рівень недовиконання видаткової частини склався у галузях будівництва
(55,9% від плану) та житлово‐комунального господарства (48,9%).

46

Аналіз всіх бюджетів Сумської області за 2017 рік

II. РАЙОННІ БЮДЖЕТИ
БІЛОПІЛЬСЬКИЙ РАЙОН
Економічний і соціальний розвиток регіонів в Україні забезпечується коштом
місцевих бюджетів. Білопільський районний бюджет не є виключення.
Розглянемо докладніше, як виконувався бюджет району у 2017 році більш
детально.
Відповідно до рішення Білопільської районної ради від 21.03.2018
були затверджені наступні показники виконання районного
бюджету за 2017 рік:
•

по доходах ‐ у сумі 402605,1 тис. грн. у тому числі,
загальний фонд 392367,8 тис. грн. та спеціальний фонд
10237,3 тис. грн.;

•

по видатках ‐ у сумі 397036,3 тис. грн., у тому числі
загальний фонд 384208,5 тис. грн., спеціальний фонд
12827,8 тис.грн.

тис.грн.
Доходи бюджету, з
них:
загальний фонд
спеціальний фонд
Видатки бюджету

2015

2016

2017

248530,4

340189,2

402605,1

238780,7
9749,7

332792,2
7397,0

392367,8
10237,3

237829,6

334608,7

397036,3

Доходи районного бюджету
Доходи районного бюджету з 2015 року постійно збільшуються, що дозволяє
розпорядникам бюджетних коштів реалізовувати більше соціальних та
інфраструктурних проектів на території району. Так у порівнянні з 2016 роком
доходи районного бюджету збільшились майже на 62,4 млн. грн.
За 2017 рік доходна частина районного бюджету виконана у повному обсязі.
Фактичні надходження по доходах склали 100, 98% від запланованих.
Основну частину доходів загального фонду районного бюджету становлять кошти
передані з державного бюджету (міжбюджетні трансферти), а саме: дотації –
31,9391 млн.грн., субвенції – 292,8364 млн. грн. Власних доходів по загальному
фонду районного бюджету отримано 60 млн.грн., що становить 15 % відсотків від
усіх доходів загального фонду.
Міжбюджетне регулювання займає не останню роль у організації бюджетного
процесу. Перерозподіл фінансових ресурсів між державним та районним
47

Аналіз всіх бюджетів Сумської області за 2017 рік
бюджетом дозволяє забезпечити виконання повноважень, яким наділені органи
місцевого самоврядування.

Доходи загального фонду
Білопільского районного бюджету ‐2017
Податок та збір на
доходи фізичних
осіб (власні
доходи)
15,28%
Субвенції
76,57%
Базова дотація
2,47%

Інші дотації
0,33%

Додаткова дотація
на утримання
закладів освіти та
медицини
5,34%

З метою вирівнювання податкоспроможності районному бюджету було надано
базову дотацію у сумі – 9702,3 тис. грн.
З 2017 році на фінансування органів місцевого самоврядування було передано усі
видатки по загальноосвітніх закладах (крім оплати праці педагогам), а також
оплата комунальних послуг та енергоносії закладів медицини. Для фінансування
цих видатків районному бюджету було надано додаткова дотація – 20936,8
тис.грн.
З метою здійснити покриття диспропорцій, які виникли у зв’язку із
запровадженням нової моделі взаємовідносин державного бюджету з місцевими
було введено стабілізаційну дотації, яка для районного бюджету у 2017 році
становить 600 тис.грн. Районний бюджет також отримав додаткову дотацію у сумі
700 тис.грн.
Субвенції з державного бюджету до загального фонду в сумі
складають 300412,1 тис. грн., з них:
•

74195,80 тис.грн. – ‐ на виплату допомоги сім'ям з
дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з
дитинства, дітям‐інвалідам та тимчасової державної
допомоги дітям;

•

133799,50 тис.грн.‐ на надання пільг та житлових
субсидій населенню;
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•

44693,80 тис.грн. – освітня субвенція;

•

34701,8 тис.грн. – медична субвенція;

•

2730,8 тис.грн. – на здійснення заходів щодо соціально‐
економічного розвитку окремих територій;

•

1110,60 тис. грн. – на будівництво(придбання) житла для
сімей загиблих в АТО та інвалідів І‐ІІ групи з числа
військовослужбовців;

•

9179,8 тис. грн. – інші види субвенції.

Субвенції загального фонду
Білопільского районного бюджету ‐2017
на надання пільг та
житлових субсидій
населенню
44,54%

інші види субвенції
3,06%

на виплату
допомоги
малозабезпеченим
24,70%

освітня субвенція
14,88%

на житло для сімей
загиблих в АТО
0,37% на соціально‐
економічний
розвиток території
0,91%

медична субвенція
11,55%

Розглянемо надходження до спеціального фонду Білопільського районного
бюджету. Загальна сума надходжень становить 10237,3 тис.грн.
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Надходження до спеціального фонду
Білопільского районного бюджету ‐2017
власні
надходження
бюджетних установ
69,42%

субвенції з
держ.бюджету на
соц‐економ.
розвиток окремих
територій
16,83%

інші субвенції з
обласного
бюджету, бюджетів
сільських,
селищних, міських
рад
11,52%

субвенції з
держ.бюджету на
погашення
заборгованості з
різниці в тарифах
2,23%

Основною статею надходжень до спеціального фонду є власні надходження
бюджетних установ – 7072,0 тис.грн. Даний показник складає 173,1 % до
затвердженого обсягу на рік. До таких надходжень віднесено:
плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною та
додатковою діяльністю; плата за оренду майна бюджетних установ; благодійні
внески, дарунки та гранти; надходження від реалізації в установленому порядку
майна (крім нерухомого майна), тощо.
Наступною статею за величиною надходжень спеціального фонду районного
бюджету є субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення
заходів щодо соціально‐економічного розвитку окремих територій ‐ 1714,7 тис.
грн.
Доходи спеціального фонду районного бюджету також склали надходження від
іншої субвенції з обласного бюджету, бюджетів сільських, селищних, міських рад
(1173,6 тис. грн.) та субвенції з державного бюджету на погашення заборгованості
з різниці в тарифах на теплову енергію, опалення та постачання гарячої води,
послуг з центрального водопостачання та водовідведення (277,0 тис.грн.).

Видатки районного бюджету
Видаткова частина Білопільського районного бюджету у 2017 році була виконана
не в повному обсязі. Виконання видаткової частини бюджету склало 97,3 %
(затверджено по бюджету з урахуванням змін 409855,8 тис. грн., виконано
397036,3 тис. грн.).
Резервний фонд районного бюджету в звітному періоді не використовувався.
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Касові видатки Білопільського районного бюджету за 2017, тис.грн
Найменування напряму
видатків

Загальний
фонд

Спеціальний
фонд

Разом

1

2

3

4

Державне управління

2 776,2

122,6

2 898,8

Освiта

84 952,7

4 983,4

89 936,1

Охорона здоров'я

48 784,6

2 632,2

51 416,8

219 378,6

1 463,6

220 842,2

7 623,0

547,9

8 170,9

Засоби масової iнформацiї

65,9

-

65,9

Фізична культура і спорт

1 732,5

57,7

1 790,2

Житлово-комунальне
господарство

-

384,2

384,2

Будівництво

-

49,1

49,1

Інші послуги, пов'язані з
економічною діяльністю

30,6

-

30,6

Запобігання та лiквiдацiя
надзвичайних ситуацiй та
наслiдкiв стихiйного лиха

128,3

-

128,3

Інші видатки

541,2

43,0

584,2

366 013,6

10 234,6

376 248,2

Соцiальний
захист
соцiальне забезпечення

та

Культура i мистецтво

Разом

У 2017 році з районного бюджету до бюджетів інших рівнів було передано 20788,1
тис. грн.
Кошти, що передаються з районного бюджету до бюджетів інших рівнів
Найменування напряму видатків

Загальний
фонд

Спеціальний
фонд

Разом

1

2

3

4

Кошти, що передаються за взаємними
розрахунками
між
місцевими
бюджетами

27,0

-

27,0

Стабілізаційна дотація

450,0

-

450,0

51

Аналіз всіх бюджетів Сумської області за 2017 рік
Субвенція з місцевого бюджету
державному бюджету на виконання
програм соціально - економічного та
культурного розвитку регіонів
Субвенція з державного бюджету з
місцевим бюджетам на здійснення
заходів
щодо
соціальноекономічного розвитку окремих
територій
Інші додаткові дотації
Інші субвенції
Всього:

603,5

35,0

638,5

2145,8

1590,3

3 736,1

14 589,4
379,2

967,9

14 589,4
1 347,1

18 194,9

2 593,2

20 788,1

Значне невиконання видаткової частини міського бюджету спостерігається у сфері
житлово‐комунального господарства (18,6%) та будівництва (44,7%). Так, із
запланованих видатків по напрямку житлово‐комунальне господарство з 2070,0
тис.грн. касові видатки склали 384,2 тис.грн. Всі вони були здійсненні з
спеціального фонду. Заплановані видатки із загального фонду у сумі 653,8 тис. грн.
не виконані взагалі.

Розподіл видатків загального фонду
Білопільского районного бюджету ‐2017

Соцiальний захист
59,94%
Інші видатки
0,21%
Фізкультура і спорт
0,47%
Державне
управління
0,76%

Охорона здоров'я
13,33%

Освiта
23,21%

Культура i
мистецтво
2,08%

Необхідно зауважити, що основну частину видатків районного бюджету
складають видатки на соціальний захист та соціальне забезпечення району,
освіту,охорону здоров’я, фізичну культуру та спорт. Таким чином основні видатки
районного бюджету мають соціальний характер.

52

Аналіз всіх бюджетів Сумської області за 2017 рік
На фінансування соціально‐культурних закладів та соціальний захист населення
по загальному фонду направлено 365247,6 тис. грн.
Розглянемо основні статті видатків загального фонду районного бюджету:
1) соціальний захист та соціальне забезпечення – 219378,6 тис. грн.
Із загальної суми видатків направлено на заробітну плату з нарахуваннями 7590,7
тис. грн., енергоносії 124,5 тис. грн.
На утримання територіального центру проведені видатки в сумі 7275,7 тис. грн.,
центру соціальної служби для молоді в сумі 388,1 тис. грн., на утримання центру
реабілітації дітей – інвалідів – 601,7 тис. грн.
2) освіта – 84952,7 тис.грн.
На оплату праці з нарахуванням направлено 66798,0 тис. грн. Із загальної суми
фінансування направлено на оплату енергоносіїв 10457,1 тис.грн. та харчування
2489,8 тис.грн.
3) охорона здоров’я – 48784,6 тис. грн.
Галузь у 2017 році була профінансовано на 97,4 % до річних призначень. Видатки
на оплату праці з нарахуванням склали 38118,4 тис. грн. На забезпечення
медикаментами було направлено 860,9 тис. грн. , на харчування 776,7 тис.грн. ,
оплату енергоносіїв 5358,4 тис.грн.
4) культура – 7623,0 тис. грн.
На оплату праці з нарахуваннями профінансовано 6429,7 тис.грн. (95,1% до річних
призначень), енергоносіїв на суми 585,8 тис. грн. Із загальної суми видатків було
направлено на утримання музичної школи – 2820,6 тис. грн., палаців і будинків
культури – 2306,0 тис. грн., бібліотек ‐1970,7 тис. грн., на інші заклади чи заходи –
534,7 тис. грн.
5) державне управління – 2776,2 тис.грн.
На заробітну плату та нарахування направлено 2005,6 тис. грн., енергоносії – 94,6
тис. грн..
6) фізична культура і спорт – 1732,5 тис. грн.
Розглянувши структуру видатків за напрямками можна дійти висновку, що поряд
з заробітною платою значна частина витрат припадає на оплату енергоносіїв.
Відповідно районній раді необхідно звернути увагу на необхідність проведення
енергоаудиту галузей та впровадження у них сучасних технологій з
енергозбереження.
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Розподіл видатків спеціального фонду
Білопільского районного бюджету ‐2017
Соцiальний захист
14,01%
Інші видатки
0,42%

Освiта
48,59%

Будівництво
0,48%
ЖКГ
3,75%

Охорона здоров'я
25,66%

Фізкультура і спорт
0,56%
Державне
управління
1,20%

Культура i
мистецтво
5,34%

За рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на
здійснення заходів щодо соціально‐економічного розвитку окремих територій у
Білопільському районі реалізуються 14 інвестиційних проектів на загальну суму
4887,4 тис. грн.. За 2017 рік використано коштів на суму 5092,8 тис. грн., з яких
кошти державного бюджету – 3736,1 тис. грн., кошти місцевого бюджету – 1356,7
тис. грн..
За рахунок коштів районного бюджету проведено ремонт харчоблоку
Комунального закладу «Білопільська центральна районна лікарня», встановлено
8 дверей та 11 вікон, відремонтовано стелю, стіни та підлогу на загальну суму
190,0 тис. грн..
Для ортопедо‐травматологічного відділення Комунального закладу «Білопільська
центральна районна лікарня » придбано віконні блоки, сантехніку, будівельні та
інші господарчі матеріали ‐ на загальну суму 62,2 тис. грн. За кошти виділені з
районного бюджету на виконання делегованих повноважень депутатів райради
придбані будівельні матеріали для ремонту ортопедичного кабінету
поліклінічного відділення лікарні (14,0 тис. грн.). Проведено ремонт
водопровідної мережі у підвальному приміщенні лікарні та водогону до паталого‐
анатомічного відділення на загальну суму 16,0 тис. грн., ремонт господарських
приміщень та підвалу на суму 2,1 тис. грн.
Також проведено поточний ремонт приміщення амбулаторії загальної практики
сімейної медицини с. Куянівка на суму 109,2 тис. грн, ремонт водогону у
дільничній лікарні смт. Улянівка на суму 30,0 тис. грн. та ремонт даху на суму 29,8
тис. грн.
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У 2017 році за рахунок коштів районного бюджету у Білопільській ЗОШ І‐ІІІ ступенів
№ 2 ім. С.М. Гордієнка облаштовані санітарні вузли на суму 162,7 тис. грн.;
проведено капітальний ремонт приміщень санітарних вузлів Білопільської
спеціалізованої школи І‐ІІІ ступенів № 1 на суму 150,0 тис. грн.; проведено ремонт
системи опалення Білопільського ДНЗ № 3 на суму 137,9 тис. грн; проведено
поточний ремонт приміщення Річківського НВК ‐55,0 тис. грн.
Для поліпшення матеріально‐технічного стану закладів освіти за кошти, виділені
на виконання делегованих повноважень депутатів районної ради придбані
матеріали для ремонту кабінетів Білопільської загальноосвітньої школи І‐ІІІ
ступенів № 2 ім. С.М. Гордієнка на суму 40,0 тис. грн..
Було також покращено матеріально‐технічну базу закладів культури району,
виконано ремонтно‐будівельних робіт у 34 закладах культури на суму 1810,0
тис.грн. Ремонти проведені у 18 клубних, 15 бібліотечних закладах та
комунальному закладі «Білопільська музична школа».
Здійснено поточний ремонт ганків, паркану, пандусу комунального закладу
«Білопільська центральна районна бібліотека ім. О.Олеся» на суму 60,0 тис. грн.,
проведено поточний ремонт приміщень Білопільського районного будинку
культури на суму 76,4 тис. грн.
У Білопільському центрі культури і дозвілля «Україна» проведено ремонт
теплового вузла та встановлено систему опалення в кімнатах для занять гуртків та
музичній студії на суму 20,0 тис. грн..
У Куянівському сільському будинку культури замінено 7 вікон на склопакети на
суму 56,0 тис. грн.
Перелік перелічених витрат підтверджує твердження про соціальне спрямування
Білопільського районного бюджету.

БУРИНСЬКИЙ РАЙОН
Бюджет Буринського району на 2017 рік прийнято 21.12.2016.
На сайті Буринської районної ради не передбачено окремий розділ "Бюджет". Звіт
про виконання бюджету затверджено райрадою 23.02.2018.
Загальна сума доходної частини бюджету Буринського району у 2017 році склала
260791,3 тис.грн., або 103,5% плану. Надходження загального фонду бюджету –
245656 тис.грн. (виконання 99,5%), спеціальний фонд – 15135,3 тис.грн. (304,4%)
Всього власних і закріплених доходів надійшло 54607,2 тис.грн (125,2% від плану),
з них 42546 тис.грн. (101,9%) за загальним фондом та 12061 тис.грн. (645,2%) за
спеціальним.
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Офіційних трансфертів отримано 206184,1 тис.грн., з них 203110 до загального
фонду бюджету та 3074,1 до спеціального фонду бюджету.
В тому числі:
•

30381,5 тис.грн. – субвенції на виплату допомог сім'ям з
дітьми, малозабезпеченим сім'ям, дітям‐інвалідам,
дітям‐сиротам

•

78716,3 тис.грн. – субвенції на надання пільг та субсидій
та компенсацію різниці в тарифах

•

37118,8 тис.грн. – освітня субвенція

•

23144,3 тис.грн. – медична субвенція

•

696,1 тис.грн. – субвенції на будівництво чи отримання
житла

•

1372,3 тис.грн. – субвенції на здійснення заходів
соцекономрозвитку

•

10074,7 тис.грн. – інші субвенції

•

24680,2 тис.грн. – дотації

Основним джерелом доходів районного бюджету залишається надходження
податку та збору на доходи фізичних осіб, який в обсязі загального фонду власних
і закріплених доходів займає 99,5% і складає 42351,6 тис.грн. Інші неподаткові
надходження склали 192,7 тис.грн, в тому числі плати за надання
адміністративних послуг – 98,9 тис.грн, надходження від орендної плати за
користування цілісним майновим комплексом – 46,4 тис.грн, інші надходження –
32,2 тис..грн, плати за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів –
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15,2 тис.грн, надходження коштів від Державного фонду дорогоцінних металів і
дорогоцінного каміння – 1,7 тис.грн.
До спеціального фонду районного бюджету отримано 15135,3 тис.грн, з них
3074,1 тис.грн – субвенції. Власні надходження бюджетних установ становлять
11921,2 тис.грн. гривень або в 6,9 рази більше річних призначень.
Видаткова частина районного бюджету склала 264514,4 тис.грн або 101,8% до
уточненого плану, з них загальний фонд – 240814,7 тис.грн (97,8%); спеціальний –
23699,7 тис.грн (173,4%).

Видатки соціального спрямування по загальному фонду склали 224474,9 тис.грн,
з них 63445,5 тис. спрямовано на освіту; 36329,0 тис. на охорону здоров’я;
117098,6 тис. на соціальний захист; 6501,7 тис. на культуру; 1100,1 тис. на фізичну
культури і спорт.
Найбільшу питому вагу в загальному обсязі видатків загального фонду займають
асигнування на оплату праці – 39% або 94716 тис.грн.
За рахунок освітньої субвенції проведені видатки на суму 37118,8 тис.грн.,
медичної субвенції – 23144,3 тис.грн. За рахунок субвенцій з державного бюджету
направлено 109793,9 тис.грн. поточних трансфертів на виплату населенню пільг,
субсидій, допомог. Для оплати комунальних послуг та енергоносіїв
профінансовано 5499,9 тис.грн. або 2,3% до загального обсягу бюджету. На
медикаменти та продукти харчування направлено відповідно
1074,8 тис.грн.
та 967,6 тис.грн.
Резервний фонд районного бюджету в звітному періоді не використовувався.
Бюджет розвитку району склав 12,1 млн.грн.
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До основних напрямків його використання належать:
•
•
•
•

надання первинної медичної допомоги населенню ‐ 1,3 млн,
реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку територій ‐ 6,0 млн,
надання загальної середньої освіти закладами ‐ 1,2 млн,
інші субвенції фінуправління РДА ‐ 2,2 млн.

ВЕЛИКОПИСАРІВСЬКИЙ РАЙОН
Бюджет Великописарівського району складається з 9 сільських, 1 селищного
бюджетів та районного бюджету.
Обсяг бюджету по власних доходах за січень – грудень місяці 2017 року
передбачено в сумі 36 791,1 тис. гривень, фактично надійшло 40 384,7 тис.
гривень, або 109,8 відсотків до затвердженого бюджету звітного періоду,
понадпланово надійшло 3 593,6 тис. гривень. До надходжень відповідного
періоду минулого року (32 243,0 тис. гривень в співставних умовах), надходження
збільшилися на 8 141,8 тис. гривень (або на 25,3 %). Майже по всіх радах та
районному бюджету надходження збільшилися, за виключенням Добрянської
сільської ради, де спостерігається зменшення надходжень на 55,7 тис. гривень, в
основному по платі за землю.

Власні доходи районного бюджету, млн. грн.
45
40
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2017

Із 11 бюджетів, виконання плану звітного періоду досягнуто по 11, що становить
100,0 відсотків до загальної кількості.
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Окрім власних доходів, районний бюджет отримав трансферти із державного
бюджету на загальну суму 126,0 млн. грн. Вони були розподілені наступним
чином:

Дотації з державного бюджету, млн. грн.
0,6

0,8

7

Базова

Додаткова

Стабілізаційна

Найбільшою дотацією стала додаткова дотація на здійснення переданих з
державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я (7
млн. грн.). Що стосується субвенцій, то в 2017 році вони були розподілені
наступним чином

Субвенції з державного бюджету, млн. грн.
На надання пільг та субсидій

0,75
4,02

0,46
На допомоги
малозабезпеченим

14,97
52,57

Освітня субвенція

18,65
Медична субвенція
На придбання палива

26,16

На дітей‐сиріт
На відшкодування вартості
ліків

Видаткова частина бюджету району за січень ‐ грудень місяць 2017 року становить
173 714,0 тис. грн., з них загального фонду – 169 596,3 тис. грн., спеціального
фонду – 4 117,7 тис. грн..
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Видатки загального фонду місцевих бюджетів мають соціальну спрямованість. На
фінансування соціально ‐ культурних заходів та соціальний захист населення
направлено 154 591,5 тис. грн. Видатки на освіту в загальній сумі видатків
складають – 38 346,3 тис. грн. (22,6 %), охорону здоров’я – 21 721,7 тис. грн. (12,8
%), соціальний захист та соціальне забезпечення – 88 036,5 тис. грн. (51,9 %),
культуру – 5 663,4 тис. грн. (3,3 %), фізичну культуру і спорт – 823,6 тис. грн. (0,5
%).

Розподіл видатків загального фонду, млн.
грн.
0,8

0,15

5,6
38,3

88

Культурні заходи
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Соцзахист

Культура

Фізкультура і спорт

Питома вага решти видатків загального фонду розподіляється таким чином:
державне управління – 10 463,2 тис. грн., житлово‐комунальне господарство – 2
869,4 тис. грн., місцева пожежна охорона – 67,5 тис. грн..
Із загальної суми видатків на виплату заробітної плати направлено 67 927,0 тис.
грн., або 79,5 %.
Прострочена заборгованість по заробітній платі станом на 01.01.2018 року
відсутня.

ГЛУХІВСЬКИЙ РАЙОН
Розвиток адміністративних територій забезпечуються коштом місцевих бюджетів.
Від виконання районну бюджету залежить комфортність проживання населення
на визначеній території, забезпечення соціального захисту, надання
кваліфікованої медичної допомоги, навчання та розвиток майбутнього покоління,
збереження та розширення культурних та національних традицій. Глухівський
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район не є виключенням, тож розглянемо виконання районного бюджету у 2017
році більш детально.
Відповідно до рішення Глухівської районної ради від 14.02.2018 були
затверджені наступні показники виконання районного бюджету
за 2017 рік:
•

по доходах ‐ у сумі 154349,675 тис. грн. у тому числі,
загальний фонд 151805,337тис. грн. та спеціальний фонд
2544,338 тис. грн., з них бюджет розвитку – 1444,701 тис.
грн.;

•

по видатках ‐ у сумі 150422,475 тис. грн., у тому числі
загальний фонд 144156,307тис. грн., спеціальний фонд
6266,168 тис. грн. них бюджет розвитку – 5022,798 тис.
грн.

Доходи та видатки Глухівського районного бюджету за 2015-2017 роки.
тис.грн.
2015
2016
2017
Доходи бюджету, з
127561,5
154349,6
109182,0
них:
загальний фонд
125650,7
151805,3
105913,9
спеціальний фонд
1910,8
2544,3
3268,1
Видатки бюджету

108303,603

123862,5

150422,4

Доходи районного бюджету
Доходи районного бюджету з 2015 року постійно збільшуються, що дозволяє
розпорядникам бюджетних коштів реалізовувати більше соціальних та
інфраструктурних проектів на території району. Так у порівнянні з 2016 роком
доходи районного бюджету збільшились майже на 26,8 млн. грн.
За 2017 рік доходна частина районного бюджету виконана у повному обсязі.
Фактичні надходження по доходах склали 103, 1% від запланованих.
Основну частину доходів загального фонду районного бюджету становлять кошти
передані з державного бюджету (міжбюджетні трансферти), а саме: дотації –
9,378 млн.грн., субвенції – 118,704 млн. грн. Власних доходів по загальному фонду
районного бюджету отримано 23,722 млн.грн., що становить 16 % відсотків від
усіх доходів загального фонду. Податку з доходів фізичних осіб, основного
джерела наповнення доходів районного бюджету, надійшло 23357,4 тис. грн. або
128,9% до затвердженого показника на рік. В порівнянні з відповідним періодом
минулого року, надходження цього податку збільшились на 8698,2 тис. грн.
Адміністративних зборів за державну реєстрацію надійшло 356,7 тис. грн.
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Міжбюджетне регулювання займає не останню роль у організації бюджетного
процесу. Перерозподіл фінансових ресурсів між державним та районним
бюджетом дозволяє забезпечити виконання повноважень, яким наділені органи
місцевого самоврядування.

Доходи загального фонду
Глухівського районного бюджету ‐2017
Стабілізаційна
дотація
0,13%
Додаткова дотація
на утримання
закладів освіти та
медицини
4,43%

Субвенції
77,84%

Базова дотація
1,51%
Інші неподаткові
надходження
(власні)
0,24%

Власні
Податок та збір на
надходження
доходи фізичних
бюджетних установ осіб (власні)
0,71%
15,13%

З метою вирівнювання податкоспроможності районному бюджету було надано
базову дотацію у сумі ‐ 2336,7 тис. грн.
З 2017 році на фінансування органів місцевого самоврядування було передано усі
видатки по загальноосвітніх закладах (крім оплати праці педагогам), а також
оплата комунальних послуг та енергоносії закладів медицини. Для фінансування
цих видатків районному бюджету було надано додаткова дотація – 6841,982
тис.грн.
З метою здійснити покриття диспропорцій, які виникли у зв’язку із
запровадженням нової моделі взаємовідносин державного бюджету з місцевими
було введено стабілізаційну дотації, яка для районного бюджету у 2017 році
становить 200 тис.грн.
Субвенції з державного бюджету до загального фонду в сумі
складають 118704,634 тис. грн., з них:
•

30497,385 тис.грн. – на виплату допомоги сім'ям з
дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з
дитинства, дітям‐інвалідам та тимчасової державної
допомоги дітям;
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•

46750,507 тис.грн. – на надання пільг та житлових
субсидій населенню;

•

21514,9 тис.грн. – освітня субвенція;

•

11336,798 тис.грн. – медична субвенція;

•

3464,49 тис.грн. – на здійснення заходів щодо соціально‐
економічного розвитку окремих територій;

•

1278,412 тис.грн. – на виплату державної соціальної
допомоги на дітей‐сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування, грошового забезпечення
батькам‐вихователям і прийомним батькам

•

650,00 тис.грн. – на утримання об’єктів спільного
користування чи ліквідацію негативних наслідків
діяльності об’єктів спільного користування з бюджету
м. Глухів.

•

3212,142 тис. грн. – інші види субвенції, в тому числі: з
обласного бюджету в сумі 514,0 тис.грн., з бюджету
Березівської ОТГ – 191,9 тис. грн., від Шалигинської ОТГ –
1401,3 тис.грн., з сільських та селищних бюджетів – 785,5
тис.грн..

Субвенції загального фонду
Глухівського районного бюджету ‐2017
на надання пільг та
житлових субсидій
населенню
39,38%

інші види субвенції
2,71%

на виплату
допомоги
малозабезпеченим
26,77%

освітня субвенція
18,12%

утримання об’єктів
спільного
користування
на соціально‐
0,55%
економічний
розвиток території
2,92%

медична субвенція
9,55%

Розглянемо надходження до спеціального фонду Глухівського районного
бюджету. Загальна сума надходжень спеціального фонду становить 2544,338
тис.грн.
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Надходження до спеціального фонду
Глухівського районного бюджету ‐2017

субвенції з
держ.бюджету на
соц‐економ.
розвиток окремих
територій
23,58%

власні
надходження
бюджетних установ
43,22%

інші субвенції з
обласного
бюджету, бюджетів
сільських,
селищних, міських
рад
33,20%

Основною статтею надходжень до спеціального фонду є власні надходження
бюджетних установ – 1099,5 тис.грн. Даний показник складає 146,3 % до
затвердженого обсягу на рік. До таких надходжень віднесено:
плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною та
додатковою діяльністю; плата за оренду майна бюджетних установ; благодійні
внески, дарунки та гранти; надходження від реалізації в установленому порядку
майна (крім нерухомого майна), тощо.
Наступною статтею за величиною надходжень спеціального фонду районного
бюджету є інші субвенції – 844,7 тис. грн., в тому числі: з обласного бюджету –
187,4 тис. грн., з бюджету Шалигинської ОТГ – 20,6 тис. грн., з сільських та
селищних бюджетів – 636,7 тис. грн.
Доходи спеціального фонду районного бюджету також склали надходження від
державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально‐
економічного розвитку окремих територій – 600,00 тис. грн.

Видатки районного бюджету
Видаткова частина Глухівського районного бюджету у 2017 році була виконана не
в повному обсязі. Виконання видаткової частини бюджету склало 96,4 %
(затверджено по бюджету з урахуванням змін 156006,7 тис. грн., виконано
150422,4 тис. грн.).
Резервний фонд районного бюджету в звітному періоді не використовувався.
Касові видатки Глухівського районного бюджету за 2017, грн.*
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Касові видатки

Видатки бюджету за функціональною
структурою
1.
Державне управління
Освіта
Охорона здоров’я
Соціальний захист та соціальне забезпечення
Культура і мистецтво
Фізична культура і спорт
Будівництво
Транспорт,
дорожнє
господарство,зв’язок,телекомунікації
та
інформатика

Загальні
видатки

Спеціальні
видатки

Разом

2.
1929922
36880945
8535786
83554014
3119426
334979
-

3.
24689
1284888
449097
273040
508859
2102526

4.
1954611
38165833
8984883
83827054
3628285
334979
2102526

970000

-

970000

7218

-

7218

417335

18000

435335

Запобігання та ліквідація надзвичайних ситуацій
та наслідків стихійного лиха
Видатки не віднесені до основних груп

Разом
135749625
4661099
*- без врахування коштів, що передаються до бюджетів інших рівнів

140410724

У 2017 році з районного бюджету до бюджетів інших рівнів було передано
10011,75 тис. грн.
Кошти, що передаються з районного бюджету до бюджетів інших рівнів
Кошти,що передаються до бюджетів інших
рівнів

Касові видатки
Загальні
видатки

Спеціальні
Разом
видатки

1.

2.

3.

4.

Субвенція з місцевого бюджету державному
бюджету на виконання програм соціальноекономічного та культурного розвитку
регіонів

324027

25000

349027

340291

250000

590291

539594

1330069

1869663

6098870

-

6098870

Субвенція з державного бюджету місцевим
бюджетам на здійснення заходів щодо
соціально-економічного розвитку окремих
територій
Інші субвенції
Медична субвенція з державного бюджету
місцевим бюджетам
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Додаткова
дотація
з
державного
бюджету
місцевим
бюджетам
на
здійснення переданих з державного бюджету
видатків з утримання закладів освіти та
охорони здоров"я

1103900

Разом 8406682

-

1605069

1103900

10011751

Невиконання видаткової частини міського бюджету спостерігається у сфері
будівництва (86,1%) Так, із запланованих видатків по напрямку житлово‐
комунальне господарство у сумі 2441,7 тис.грн. касові видатки склали 2102,5
тис.грн. Всі вони були здійсненні з спеціального фонду.

Розподіл видатків загального фонду
Глухівського районного бюджету ‐2017

Соцiальний захист
62,00%

Інші видатки
0,31%

Фізкультура і спорт
0,25%

Освiта
27,37%

Державне
управління
1,43%
Культура i
мистецтво
2,31%

Охорона здоров'я
6,33%

Необхідно зауважити, що основну частину видатків районного бюджету
складають видатки на соціальний захист та соціальне забезпечення району,
освіту,охорону здоров’я, культуру і мистецтво. Таким чином основні видатки
районного бюджету мають соціальний характер.
На фінансування соціально‐культурних закладів та соціальний захист населення
по загальному фонду направлено близько 132 млн. грн.
Розглянемо основні статті видатків загального фонду районного бюджету:
1) соціальний захист та соціальне забезпечення – 83554,1 тис. грн.
2) освіта – 36880,9 тис. грн.
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На оплату праці з нарахуванням направлено 30598,7 тис. грн.(без врахування
субвенції). Із загальної суми фінансування направлено на оплату енергоносіїв
2054,9 тис. грн.
3) охорона здоров’я – 8535,78 тис. грн.
Галузь у 2017 році була профінансовано на 97 % до річних призначень. Видатки на
оплату праці з нарахуванням склали 6652,2 тис. грн. (без врахування субвенції). На
оплату енергоносіїв було направлено 409,6 тис.грн.
4) культура – 3119,4 тис. грн.
На оплату праці з нарахуваннями профінансовано 2423,7 тис.грн. та енергоносіїв
на суми 383,2 тис. грн.
5) державне управління – 1922,9
На заробітну плату та нарахування направлено 1639,2 тис. грн., енергоносії – 99,1
тис. грн..
6) фізична культура і спорт – 334,9 тис. грн.
Розглянувши структуру видатків за напрямками можна дійти висновку, що поряд
з заробітною платою значна частина витрат припадає на оплату енергоносіїв.
Відповідно районній раді необхідно звернути увагу на необхідність проведення
енергоаудиту галузей та впровадження у них сучасних технологій з
енергозбереження.

Розподіл видатків спеціального фонду
Глухівського районного бюджету ‐2017
(без врахування субвенцій)

Соцiальний захист
5,88%

Освiта
27,67%

Охорона здоров'я
9,67%
Культура i
мистецтво
10,96%

Будівництво
45,28%
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У 2017 році в районі придбано медикаментів та обладнання на загальну суму
854,05 тис. грн., серед яких: медикаменти на суму 196,0 тис. грн., тонометри на
суму 7,6 тис. грн., стоматологічні прилади на суму 3,9 тис. грн., дезактін на суму
1,22 тис грн., холодильники на суму 20,06 тис. грн., піч на суму 7,0 тис. грн.,
сухожарові шафи на суму 33,0 тис. грн., стерилізатори повітряні, юлайзер,
глюкометр на суму 21,3 тис. грн., меблі на суму 118,8 тис. грн., кушетки оглядові
на суму 20,88 тис. грн., ширмі оглядові на суму 5,9 тис. грн., комп’ютери в
комплекті на суму 37,8 тис. грн., ноутбуки на суму 27,4 тис. грн., бензопилу на
суму 4,3 тис. грн., принтери на суму 17,2 тис. грн., крісло гінекологічне на суму
21,5 тис. грн., металопластикові вікна на суму 23,6 тис. грн., газовий лічильник на
суму 1,7 тис. грн., підключено інтернет для введення реєстру хворих на суму 2,1
тис. грн., господарчі товари на суму 0,41 тис. грн., столи інструментальні на суму
3,75 тис. грн., підставки під сухожарові шафи на суму 3,4 тис. грн., лічильник
лабораторний на суму 2,4 тис. грн., таблиці Рабкіна та Ротта на суму 7,5 тис. грн.,
ваги лабораторні на суму 4,6 тис. грн., окуляри захисні на суму 0,8 тис. грн.,
штативи на суму 3,28 тис. грн., офтальмоскоп на суму 4,8 тис. грн., вимірювач
очного тиску на суму 20,55 тис. грн., пульсоксиметр на суму 1,0 тис. грн., ростометр
з вагами на суму 1,7 тис. грн., стетоскопи на суму 2,9 тис. грн., шафа витяжна на
суму 29,7 тис. грн., напівавтоматичний аналізатор крові на суму 196,0 тис. грн.
За рахунок коштів районного бюджету для кабінетів Баницької амбулаторії в
приміщенні Глухівської поліклініки придбано меблів та обладнання на загальну
суму 88,0 тис. грн. Виготовлена проектна кошторисна документація на ремонт
амбулаторій с. Есмань та с. Баничі на суму 55,0 тис. грн.
В звітному періоді за рахунок коштів державної субвенції з державного бюджету
місцевим бюджетам було проведено роботи за проектом: «Реконструкція
приміщень амбулаторії с. Баничі по вул. Мурашко, 54 Глухівського району
Сумської області» на суму 400,0 тис. гривень та за рахунок обласного бюджету на
суму 100,0 тис. гривень. Відповідно до проекту проведені ремонтні роботи в
санвузлі та 3 кімнатах, виконані електромонтажні роботи, встановлено 17 вікон та
8 дверей. Придбано експрес‐аналізатор показників крові на суму 196,0 тис.
гривень, шафу витяжну (лабораторна) ШВ‐1 на суму 29,0 тис. гривень.
Перелік витрат підтверджує твердження про соціальне спрямування Глухівського
районного бюджету.

КОНОТОПСЬКИЙ РАЙОН
Бюджет Конотопського району на 2017 рік прийнято 23.12.2016.
На сайті Конотопської районної ради не передбачено окремий розділ "Бюджет".
Звіт про виконання бюджету затверджено райрадою 28.02.2018.
68

Аналіз всіх бюджетів Сумської області за 2017 рік
Загальна сума доходної частини бюджету Конотопського району у 2017 році
склала 230116,9 тис.грн., або 101,4% плану. Надходження загального фонду
бюджету – 223461,9 тис.грн. (виконання 100,8%), спеціальний фонд – 6655,0
тис.грн. (126,9%)
Власних та закріплених доходів загального фонду бюджету отримано за звітний
період в сумі 54460,0 тис.гривень, що складає 107,6% до відповідних
затверджених показників на рік.

Офіційних трансфертів отримано 175656,9 тис.грн., з них 171202,8 до загального
фонду бюджету та 4454,1 до спеціального фонду бюджету.
В тому числі:
•

33755,3 тис.грн. – субвенції на виплату допомог сім'ям з
дітьми, малозабезпеченим сім'ям, дітям‐інвалідам,
дітям‐сиротам

•

64033,9 тис.грн. – субвенції на надання пільг та субсидій
та компенсацію різниці в тарифах

•

31647,4 тис.грн. – освітня субвенція

•

11130,5 тис.грн. – медична субвенція

•

532,2 тис.грн. – субвенції на проведення виборів

•

8012,7 тис.грн. – субвенції на здійснення заходів
соцекономрозвитку

•

6632,4 тис.грн. – інші субвенції

•

20092,4 тис.грн. – дотації
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Серед власних доходів найбільшу питому вагу традиційно займає податок на
доходи фізичних осіб, який займає 99,3% в загальній сумі власних та закріплених
доходах загального фонду бюджету і який є основним джерелом надходжень
районного бюджету, надійшло в сумі 51867,6 тис.грн. або 104,9% до
затвердженого обсягу на рік. У порівнянні з показниками минулого року приріст
податку на доходи з фізичних осіб складає в сумі 16929,6 тис.грн.

Податку на прибуток підприємств комунальної власності отримано 3,8 тис.грн.,
що складає 100,0% річного плану.
Інші джерела та неподаткові надходження склали в сумі 387,6 тис.грн.
Власні надходження спеціального фонду бюджетних установ складають в
загальній сумі 2200,9 тис.грн. або 278,6% до затверджених показників де з них
отримано:
плати за послуги, що надаються бюджетними установами у сумі 539,1 тис.грн;
плати за оренду майна бюджетних установ у сумі 110,8 тис.грн;
надходжень бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна
(крім не рухомого майна) у сумі 14,3 тис.грн;
надходжень благодійних внесків, грантів та дарунків у сумі 846,8 тис.грн.;
коштів, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних
осіб та інших бюджетних установ для виконання цільових заходів у сумі 689,9
тис.грн.
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Видаткова частина районного бюджету виконана в сумі 230388,1 тис.грн. або
98,9% до затверджених річних призначень.
Видатки загального фонду складають у сумі 203666,5 тис.грн., де з них
спрямовано на:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

державне управління – 2783,1 тис.гривень (1,4% до загального обсягу
видатків);
освіту – 65663,6 тис.гривень (32,2%);
охорону здоров’я – 17029,6 тис.гривень (8,4%);
соцзахист та соцзабезпечення – 108450,8 тис.гривень (53,3%);
культуру і мистецтво – 3407,7 тис.гривень (1,7%);
фізичну культуру і спорт – 688,7 тис.гривень (0,3%);
будівництво – 295,6 тис.гривень (0,1%);
проведення виборів – 2,6 тис.гривень;
інші видатки – 8,0 тис.гривень;
дотації – 185,9 тис.гривень (0,1%);
субвенції – 5150,9 тис.гривень (2,5%).

По спеціальному фонду районного бюджету видатки складають в загальній сумі
26721,6 тис.грн.

На виплату заробітної плати з нарахуваннями працівникам бюджетних установ
використано коштів загального фонду в сумі 76712,5 тис.грн, питома вага яких у
загальному обсязі видатків становить 37,7%.
Видатки на медикаменти всього становлять в сумі 657,2 тис.грн, з них по галузі
„Освіта” ‐ 17,5 тис.грн, по галузі „Охорона здоров’я”‐ 639,7 тис.грн.
На придбання продуктів харчування використано коштів в загальній сумі 2241,2
тис.грн, з них по установах освіти в сумі 1892,0 тис.грн, охорони здоров’я – 34,8
тис.грн, соціального захисту – 314,4 тис.грн.
По видатках на оплату енергоносіїв та комунальних послуг використано коштів в
загальній сумі 6314,8 тис.грн або 3,1% загального обсягу видатків.
Бюджет розвитку району склав 23,1 млн.грн.
До основних напрямків його використання належать:
•
•
•
•

надання первинної медичної допомги насеенню 5,3 млн,
надання загальної середньої освіти закладами ‐ 8,2 млн,
іншісубвенсії фінуправління РДА ‐ 7,3 млн,
капремонт закладів освіти та розробка ПКД ‐ 1,6 млн
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КРАСНОПІЛЬСЬКИЙ РАЙОН
Комфортність проживання населення на визначеній території та соціально ‐
економічний розвиток територій забезпечуються коштом місцевих бюджетів.
Якість забезпечення соціального захисту населення, надання кваліфікованої
медичної допомоги, навчання та розвиток майбутнього покоління, збереження та
розширення культурних та національних традицій залежить від ефективності
виконання місцевих бюджетів
Розглянемо виконання бюджету Краснопільського району у 2017 році більш
детально.
Відповідно до рішення Краснопільської районної ради від 21.02.2018
були затверджені наступні показники виконання районного
бюджету за 2017 рік:
•

по доходах у сумі 247 659,4 тис. грн., у тому числі:
загальний фонд – 238 137,7 тис. грн., спеціальний фонд –
9 521,7 тис. грн.;

•

по видатках у сумі 248 030,0 тис. грн., у тому числі:
загальний фонд – 228 387,2 тис. грн., спеціальний фонд –
19 642,8 тис. грн.

•

по кредитуванню у сумі 22,6 тис. грн., у тому числі:
загальний фонд – 47,0 тис. грн., спеціальний фонд – ‐24,4
тис. грн.

Доходи та видатки Краснопільського районного бюджету за 2015-2017 роки.
тис.грн.
2015
2016
2017
Доходи бюджету, з них:
201578,6
247659,4
155485,3
загальний фонд
195390,4
238137,7
148671,7
спеціальний фонд
6188,2
9521,7
6813,6
Видатки бюджету

151289,7

196745,4

248030,0

Доходи районного бюджету
Доходи районного бюджету з 2015 року постійно збільшуються, що дозволяє
розпорядникам бюджетних коштів реалізовувати більше соціальних та
інфраструктурних проектів на території району. Так у порівнянні з 2016 роком
доходи районного бюджету збільшились майже на 46 млн. грн.
За 2017 рік доходна частина районного бюджету виконана у повному обсязі.
Фактичні надходження по доходах склали 103, 3% від запланованих.
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Основну частину доходів загального фонду районного бюджету становлять кошти
передані з державного бюджету (міжбюджетні трансферти), а саме: дотації –
18,645 млн.грн., субвенції – 175,173 млн. грн. Власних доходів по загальному
фонду районного бюджету отримано 44,319 млн. грн., що становить 20 % відсотків
від усіх доходів загального фонду. Податку з доходів фізичних осіб ‐ основного
джерела наповнення доходів районного бюджету надійшло 43473,7 тис. грн., що
складає 113,0% до річних планових показників. У порівнянні з відповідним
періодом минулого року надходження ПДФО збільшилися на 15 815,0 тис. грн.,
або на 57,2% (без врахування надходжень податку від Миропільської ОТГ). Плата
за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів скала 738,6 тис.грн.
Податок на прибуток підприємств – 4,4 тис.грн. Інші неподаткові надходження –
107,1 тис. грн.
Міжбюджетне регулювання займає не останню роль у організації бюджетного
процесу. Перерозподіл фінансових ресурсів між державним та районним
бюджетом дозволяє забезпечити виконання повноважень, яким наділені органи
місцевого самоврядування.

Доходи загального фонду
Краснопільського районного бюджету ‐2017
Податок та збір на
доходи фізичних
осіб (власні)
18,26%
Інші власні
надходження
0,04%

Субвенції
73,56%

Стабілізаційна
дотація
0,08%

Розміщення
тимчасово вільних
коштів
0,31%
Базова дотація
1,45%
Додаткова дотація
на утримання
закладів освіти та
медицини
6,30%

З метою вирівнювання податкоспроможності районному бюджету було надано
базову дотацію у сумі – 3447,3 тис. грн.
З 2017 році на фінансування органів місцевого самоврядування було передано усі
видатки по загальноосвітніх закладах (крім оплати праці педагогам), а також
оплата комунальних послуг та енергоносії закладів медицини. Для фінансування
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цих видатків районному бюджету було надано додаткова дотація – 14997,8
тис.грн.
З метою здійснити покриття диспропорцій, які виникли у зв’язку із
запровадженням нової моделі взаємовідносин державного бюджету з місцевими
було введено стабілізаційну дотації, яка для районного бюджету у 2017 році
становить 200 тис. грн.
Субвенції з державного бюджету до загального фонду в сумі складають 175173,2
тис. грн., з них:
•

•
•
•
•
•

•

•

42239,9 тис.грн. – на виплату допомоги сім'ям з дітьми,
малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям‐інвалідам та
тимчасової державної допомоги дітям;
66970,3 тис.грн. – на надання пільг та житлових субсидій населенню;
33650,9 тис.грн. – освітня субвенція;
21284,1 тис.грн. – медична субвенція;
799,0 тис.грн. – на здійснення заходів щодо соціально‐економічного
розвитку окремих територій;
1739,7 тис.грн. – на виплату державної соціальної допомоги на дітей‐
сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового
забезпечення батькам‐вихователям і прийомним батькам;
428,5 тис.грн. – на проведення виборів депутатів Верховної Ради
Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних,
міських голів;
700,1 тис. грн. – інші види субвенції.
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Субвенції загального фонду
Краснопільського районного бюджету ‐2017

на надання пільг та
житлових субсидій
населенню
86,87%

інші види субвенції
0,09%

на виплату
допомоги
малозабезпеченим
5,73%
освітня субвенція
4,38%
медична субвенція
2,77%
на соціально‐
економічний
розвиток території
0,10%
на проведення
виборів
0,06%

З обласного бюджету до загального фонду одержано 1 731,0 тис. грн., з бюджету
м. Суми до загального фонду одержано іншої субвенції в сумі 785,5 тис. грн.
(відповідно до угоди про соціально‐економічний розвиток укладеної з
Великобобрицькою сільською радою).
З бюджету Миропільської ОТГ до загального фонду надійшло 3 016,9 тис. грн., у
тому числі:
591,4 тис. грн. іншої субвенції для утримання соціальних працівників, які
обслуговують громадян, що проживають на території населених пунктів, що
входять до складу ОТГ;
24,0 тис. грн. іншої субвенції для відшкодування вартості послуг зв’язку, пільгового
перевезення та твердого палива учасникам АТО, що проживають на території
населених пунктів ОТГ;
2 401,5 тис. грн. медичної субвенції для здійснення видатків на вторинну медичну
допомогу Краснопільською центральною районною лікарнею .
З бюджетів селищних/сільських рад до загального фонду одержано інші субвенції
в сумі 6 040,8 тис. грн. на фінансову підтримку бюджетних установ.
Розглянемо надходження до спеціального фонду Краснопільського районного
бюджету. Загальна сума надходжень спеціального фонду становить 9521,7
тис.грн.
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Надходження до спеціального фонду
Краснопільського районного бюджету ‐ 2017
власні
надходження
бюджетних установ
55,65%

інші субвенції з
обласного
бюджету, бюджетів
сільських,
селищних, міських
рад
42,68%

надходження від
продажу землі
1,66%

Основною статтею надходжень до спеціального фонду є власні надходження
бюджетних установ – 5299,3 тис.грн.
Наступною статтею за величиною надходжень спеціального фонду районного
бюджету є інші субвенції – 4064,2 тис. грн., а саме:
•
•

•

інша субвенція з обласного бюджету 215,0 тис. грн. на виконання
депутатських повноважень;
інша субвенція з бюджету м. Суми в сумі 2 221,5 тис. грн. (відповідно до
угоди
про
соціально‐економічний
розвиток
укладеної
з
Великобобрицькою сільською радою), у тому числі 1 000,0 тис. грн. на
реконструкцію районного палацу культури;
інша субвенція в сумі 1 785,9 тис. грн. з бюджетів селищних/сільських
рад на капітальні видатки по бюджетних установах та на поповнення
бібліотечного фонду.

Також до спеціального фонду районного бюджету у 2017 році надішли кошти від
продажу землі – 158,2 тис.грн.

Видатки районного бюджету
Видаткова частина Краснопільського районного бюджету у 2017 році була
виконана не в повному обсязі. Виконання видаткової частини бюджету склало
98,0 % (затверджено по бюджету з урахуванням змін 253037,9 тис. грн., виконано
248030,0 тис. грн.).
Резервний фонд районного бюджету в звітному періоді не використовувався.
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Касові видатки Краснопільського районного бюджету за 2017, грн.*
Видатки бюджету за функціональною
структурою
1.
Державне управління
Освiта
Охорона здоров'я
Соцiальний захист та соцiальне забезпечення
Культура i мистецтво
Фізична культура і спорт
Будівництво
Транспорт, шляхове господарство

Касові видатки
Загальні
видатки

Спеціальні
видатки

Разом

2.
1 212,7
65 234,2
32 473,6
116 509,5
4 965,4
2 035,4
131,2

3.
9,0
5 810,6
3 619,7
237,9
385,0
40,5
1 468,5

4.
1 221,7
71 044,8
36 093,3
116 747,4
5 350,4
2 075,9
1 599,7

-

220,0

220,0

Запобігання та лiквiдацiя надзвичайних ситуацiй
17,5
та наслiдкiв стихiйного лиха
Видатки, не віднесені до основних груп
527,6
Разом
223 107,1
11 791,2
*- без врахування коштів, що передаються до бюджетів інших рівнів

17,5
527,6
234 898,3

У 2017 році з районного бюджету до бюджетів інших рівнів було передано 13131,7
тис. грн.
Кошти, що передаються з районного бюджету до бюджетів інших рівнів
Кошти,що передаються до бюджетів інших
рівнів
1.

Касові видатки
Загальні
видатки

Спеціальні
Разом
видатки

2.

3.

4.

3 684,2

-

3 684,2

Кошти, що передаються за взаємними
розрахунками між місцевими бюджетами

36,6

-

36,6

Субвенції з державного бюджету

426,5

-

426,5

Субвенції з районного бюджету

1 132,8

7 851,6

8 984,4

5 280,1

7 851,6

13 131,7

Дотації з районного бюджету

Разом

Невиконання видаткової частини міського бюджету спостерігається у сфері
будівництва (62,5%) Так, із запланованих видатків по напрямку житлово‐
комунальне господарство у сумі 2560,2 тис.грн. касові видатки склали 1599,7
тис.грн.
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Розподіл видатків загального фонду
Краснопільського районного бюджету ‐2017
(без врахування трансфертів)

Соцiальний захист
52,21%

Бцдівництво
0,06%
Інші видатки
0,29%

Освiта
29,23%

Фізкультура і спорт
0,91%
Державне
управління
0,54%

Охорона здоров'я
14,53%

Культура i
мистецтво
2,22%

Необхідно зауважити, що основну частину видатків районного бюджету
складають видатки на соціальний захист та соціальне забезпечення району,
освіту,охорону здоров’я, культуру і мистецтво. Таким чином основні видатки
районного бюджету мають соціальний характер.
На фінансування соціально‐культурних закладів та соціальний захист населення
по загальному фонду направлено близько 222,43 млн. грн.
Розглянемо основні статті видатків загального фонду районного бюджету:
1) соціальний захист та соціальне забезпечення – 116509,5 тис. грн.
2) освіта – 65234,2 тис. грн.
3) охорона здоров’я – 32473,6 тис. грн.
4) культура – 4965,4 тис. грн.
5) державне управління – 1212,7 тис.грн.
6) фізична культура і спорт – 2035,4 тис. грн.

На виплату заробітної плати працівникам бюджетний установ, що утримуються за
рахунок коштів районного бюджету у звітному періоді використано 83 959,7 тис.
грн.
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На соціальні програми у галузі сім'ї, жінок, молоді та дітей спрямовано 539,0 тис.
грн., на заходи з оздоровлення та відпочинку дітей – 754,0 тис. грн.
На утримання територіального центру по обслуговуванню одиноких та
непрацездатних громадян з районного бюджету направлено 4 379,6 тис. грн.
На придбання продуктів харчування використано 2 508,2 тис. грн., видатки на
медикаменти склали 1 324,8 тис. грн..
На оплату комунальних послуг та енергоносіїв з районного бюджету у звітному
періоді було направлено 11 848,2 тис. грн., з них на установи освіти ‐ 6 652,7 тис.
грн, охорони здоров'я – 3 503,4 тис.грн., культури – 1 291,3 тис. грн., ДЮСШ – 233,4
тис. грн., державне управління – 95,5 тис. грн.
З районного бюджету надано трансферти у тому числі:
додаткові дотації сільським на селищним радам на дошкільну освіту та загальну
середню освіту (3 684,2 тис. грн.);
Краснопільській селищній раді на виготовлення та встановлення стели учасникам
ЧАЕС(30,0 тис. грн.);
обласному бюджету на фінансову підтримку ДПТНЗ "Краснопільське професійно‐
технічне училище"(135,0 тис. грн.), на співфінансування придбання шкільного
автобуса (504,0 тис. грн.), на придбання джерел іонізуючого випромінювання для
Обласного комунального закладу "Сумський обласний клінічний онкологічний
диспансер" (656,6 тис. грн.), управлінню капітального будівництва Сумської
обласної державної адміністрації на виконання робіт по проекту "Реконструкція
Краснопільської загальноосвітньої школи І – Ш ступенів – 4 228,6 тис. грн.;
бюджету Великобобрицької сільської ради (відповідно до угоди про соціально‐
економічний розвиток з м. Суми) – 758,0 тис. грн. по загальному фонду і 1 221,5
тис. грн. – по спеціальному;
Миропільській об’єднаній територіальній громаді на фінансову підтримку
Миропільського навчально ‐ виховному комплексу(50,0 тис.грн.), на придбання
автомобіля швидкої допомоги та проведення капітального ремонту
Миропільської сільської лікарської лабораторії – 1111,2 тис.грн.;
бюджетам сільських та селищних рад, які надані з обласного бюджету на
виконання депутатських повноважень депутатами обласної ради – 129,7 тис. грн.;
міському бюджету м. Суми субвенція на утримання об’єктів спільного
користування на утримання рятувально‐водолазної служби склала 22,0 тис. грн.;
субвенція державному бюджету на виконання програм соціально‐економічного
та культурного розвитку регіонів – 417,8 тис. грн.
Видатки районного бюджету спеціального фонду склали 19 697,8 тис. грн.
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Розподіл видатків спеціального фонду
Краснопільського районного бюджету ‐ 2017
Освiта
49,45%
Соцiальний захист
2,02%
Будівництво
12,50%

Інші видатки
1,95%

Охорона здоров'я
30,80%

Культура i
мистецтво
3,28%

Капітальні видатки у складі спеціального фонду бюджету (за виключенням
капітальних трансфертів) складають 9104,9 тис. грн. До складу видатків увійшли
наступні витрати: придбання обладнання і предметів довгострокового
користування; придбання медичного обладнання для закладів охорони здоров'я
району, придбання комп’ютерної техніки, кабінетів і мультимедійних комплексів
та спортивного обладнання для загальноосвітніх шкіл, спортивних тренажерів та
іншого обладнання. Видатки на капітальний ремонт бюджетних установ склали
1859,1 тис.грн., реконструкцію та реставрацію – 459,1 тис. грн.
У поточному році було проведено ремонтні роботи в спортивній залі
Краснопільської ДЮСШ. На стадіоні «Колос» встановлено 14 антивандальних
вуличних тренажерів.
Проведено поточні ремонтні роботи в 22 закладах культури району на загальну
суму 2,1 млн. грн., поповнено матеріально‐технічну базу закладів культури на
суму 142,6 тис. грн.
Кредитування
У рамках районної цільової програми підтримки індивідуального житлового
будівництва “Власний дім” на 2017‐2018 роки по Краснопільському району за
2017 рік на надання кредитів індивідуальним сільським забудовникам Сумським
обласним комунальним підприємством «Фонд інвестування об’єктів соціальної
сфери та промисловості» використано 47,0 тис.грн.
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За 2017 рік загальна сума повернутих коштів, наданих для кредитування громадян
на будівництво (реконструкцію) та придбання житла відповідно до програми
підтримки індивідуального житлового будівництва до спеціального фонду
районного бюджету надійшло 24,4 тис. грн..

ЛЕБЕДИНСЬКИЙ РАЙОН
За 2017 рік до бюджету Лебединського району надійшло 229,4 мільйони гривень.
Для порівняння, у першій редакції документу, прийнятій ще у грудні 2016,
планувалося зібрати 178 мільйонів. У порівнянні з минулим роком бюджет зріс
майже на 30%.
По структурі доходів лише 19% коштів було зібрано з власних надходжень, все
інше – це трансферти з державного бюджету.

Надходження власних коштів забезпечено у розмірі 117% від планованих значень.
Практично всі зібрані кошти – це податок на доходи фізичних осіб, його зібрано
45 млн гривень.
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Ще 4 млн гривень зібрано з неподаткових надходжень, що майже у 2,5 рази
більше планованого.
Видатки районного бюджету за 2017 рік склали 224 мільйони гривень, або 97,6%
від утверджених значень.
Видатки соціального спрямування по загальному фонду склали 192 млн гривень,
з них:
•
•
•
•
•

49 млн ‐ освіта
53 млн ‐ охорона здоров’я
85 млн ‐ соціальний захист
3 млн ‐ культура
0,6 млн – фізична культура і спорт
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На виплату заробітної плати працівникам бюджетних установ за 2017 рік
направлено 87,4 мільйони гривень. Питома вага зарплатні в утриманні бюджетних
установ становить 45,5 відсотка. На виплату заробітної плати по сферам
направлено: на освіту – 39 млн, на охорону здоров’я – 41 млн, соціальний захист
– 3,1 млн.
Видатки на енергоносії та комунальні послуги для державних установ становили
9,9 мільйони гривень, близько 10% від всієї вартості їх утримання.
Резервний фонд районного бюджету складає 291,3 тис. гривень. Видатки з нього
за 2017 рік не проводились.

ЛИПОВОДОЛИНСЬКИЙ РАЙОН
Бюджет Липоводолинського району на 2017 рік прийнято 23.12.2016.
На сайті Липоводолинської районної ради у розділі “Документи” передбачено
окремий підрозділ "Районний бюджет". Однак, розміщений там лише документ
за 2018 рік.
Звіт про виконання бюджету затверджено райрадою 16.03.2018.
Фактично за 2017 рік до доходної частини бюджету Липоводолинського району
надійшло 182677,0 тис.грн., що становить 102,1% від планових показників. В тому
числі до загального фонду – 179475,4 тис.грн. (101,3 % до затверджених обсягів),
до спеціального – 3201,6 тис.грн. (185,1 %).
Всього власних і закріплених доходів отримано 48083,2 тис.грн (108,8% від плану),
з них 45131,2 тис.грн. (105,6%) за загальним фондом та 2952 тис.грн. (203,8%) за
спеціальним.
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Офіційних трансфертів отримано 134593,8 тис.грн., з них 134344,2 до загального
фонду бюджету та 249,6 до спеціального фонду бюджету.
В тому числі:
•

20621,3 тис.грн. – субвенції на виплату допомог сім'ям з
дітьми, малозабезпеченим сім'ям, дітям‐інвалідам,
дітям‐сиротам

•

56873,8 тис.грн. – субвенції на надання пільг та субсидій
та компенсацію різниці в тарифах

•

27651,3 тис.грн. – освітня субвенція

•

14880,8 тис.грн. – медична субвенція

•

2072,3 тис.грн. – субвенції на здійснення заходів
соцекономрозвитку

•

1637,4 тис.грн. – інші субвенції

•

10856,9 тис.грн. – дотації

Найбільшу питому вагу у власних та закріплених доходах займає податок на
доходи фізичних осіб – 45107,4 тис. гривень., що складає 105,5 % до завдання на
2017 рік.
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По спеціальному фонду районного бюджету надходження доходів за 2017 рік
склали 3201,6 тис.грн., що становить 185,1% до затверджених показників.
До спеціального фонду районного бюджету за 2017 рік отримано власних
надходжень бюджетних установ 2631,4 тис.грн. (198,1% до затвердженого плану
на рік), коштів від відчуження майна в сумі – 320,6 тис.грн.
За 2017 рік видаткова частина районного бюджету по загальному та спеціальному
фондах виконана на 97,0%, при плановому на рік обсязі видатків 188942,7 тис.грн.
фактично їх проведено в сумі 183293,0 тис.грн. Відсоток виконання бюджету по
загальному фонду склав 97,5%, по спеціальному – 88,6%.
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Видатки на утримання органів державного управління у 2017 році склали 1906,8
тис.гривень при річному планові 1908,2 тис.грн. або 99,9%. Затверджений річний
обсяг видатків на освіту по загальному фонду використано на 93,6%, що становить
46768,1 тис.грн.
На фінансування закладів охорони здоров’я з бюджету району за 2017 рік
використано коштів в сумі 27327,2 тис.грн., або 98,5% від плану.
Видатки на соціальний захист склали 83030,3 тис.грн. (99,7% плану).
Затверджений річний обсяг видатків на утримання закладів культури та
мистецтва використано на 99,8%, що становить 5930,5 тис.грн.
На фізичну культуру і спорт із районного бюджету було використано кошти в сумі
595,2 тис.грн. або 96,6%.
Бюджет розвитку району склав 8,2 млн.грн.
До основних напрямків його використання належать:
•
•
•
•

надання первинної медичної допомоги населенню ‐ 1,3 млн,
реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку територій ‐ 1,1 млн,
надання загальної середньої освіти закладами ‐ 2,5 млн,
інші субвенції фінуправління РДА ‐ 2,1 млн.
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НЕДРИГАЙЛІВСЬКИЙ РАЙОН
Бюджет Недригайлівського району на 2017 рік прийнято 27.01.2017.
На сайті Недригайлівської районної ради у розділі «Документи районної ради”
викладаються рішення прийняті районною радою у вигляді проектів. Бюджетні
рішення за 2017 року викладалися у даному розділі для кожної сесії районної
ради окремою вкладкою «Бюджет». У 2018 році рішення про затвердження звіту
про виконання бюджету за 2017 році у цьому розділі відсутнє.
Фактично за 2017 рік до доходної частини бюджету Недригайлівського району
надійшло 192762,1 тис.грн. В тому числі до загального фонду – 185008,5 тис.грн.,
до спеціального – 7753,6 тис.грн.
Всього власних і закріплених доходів отримано 35834,3 тис.грн, з них 30176,8
тис.грн. за загальним фондом та 5657,7 тис.грн. за спеціальним.

Дохідна частина бюджету, тис.грн.
175000

140000

105000

156 929
70000

35000

35 854
0
Власні доходи

Трансферти

Доходна частина у якості трансфертів отримала 156928,6 тис.грн., з них 154831,7
тис. грн. до загального фонду бюджету та 2096,9 до спеціального фонду бюджету.
В тому числі:
•

3774,9 тис.грн. – базова дотації;

•

520,0 тис.грн. ‐ стабілізаційної дотації;

•

400,0 тис.грн. ‐ додаткової дотації;
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•

25800,0 тис.грн. – субвенції на виплату допомоги сім'ям з
дітьми, малозабезпеченим сім'ям, дітям‐інвалідам, дітям‐
сиротам

•

66008,5 тис.грн. – субвенції на надання пільг та субсидій та
компенсацію різниці в тарифах;

•

14783,6 тис.грн. – освітня субвенція;

•

21706,1 тис.грн. – медична субвенція;

•

957,7 тис.грн. – субвенції на здійснення заходів соц.економ.
розвитку;

•

8895,5 тис.грн. – інші субвенції;

Найбільшу питому вагу у власних та закріплених доходах займає податок на
доходи фізичних осіб – 29918,6 тис. гривень.

Структура власних доходів бюджету

Податок на
доходи
фізичних осіб
83%

Власні
надходження
бюджет.установ
16%
Інші
надходження
1%

По спеціальному фонду районного бюджету надходження доходів за 2017 рік
склали 7753,6 тис. грн.
До спеціального фонду районного бюджету за 2017 рік отримано власних
надходжень бюджетних установ 5656,7 тис.грн. та трансфертів на 2096,9 тис.грн.
Надходження спеціального фонду районного бюджету
Найменування
Власні надходження бюджетних установ

88

Сума
надходжень,
грн.
5 656 708,45

Аналіз всіх бюджетів Сумської області за 2017 рік
Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними
установами згідно із законодавством
Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх
основною діяльністю
Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської)
діяльності
Плата за оренду майна бюджетних установ
Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому
порядку майна (крім нерухомого майна)
Інші джерела власних надходжень бюджетних установ
Благодійні внески, гранти та дарунки
Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств,
організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для
виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для
суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших
об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності
фізичних або юридичних осіб
Усього доходів без урахування міжбюджетних трансфертів
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення
заходів щодо соціально‐економічного розвитку окремих територій
Інші субвенції
Усього

1 260 688,85
1 107 530,22
58 394,60
82 975,03
11 789,00
4 396 019,60
1 446 934,70

2 949 084,90

5 656 708,45
553 109,00
1 543 870,86
7 753 688,31

Видаткова частина бюджету за 2017 рік виконана в сумі 216307,7 тис. грн., що
становить 96,1%. до уточненої суми на рік.

Фізкультура і
спорт
0,49%
Культура i
мистецтво
5,47%

Державне
управління
6,99%

Структура видатків
ЖКГ
2,59%

Інші видатки
0,37%

Соцiальний захист
49,37%

Охорона здоров'я
16,28%

Освiта
18,43%

Видатки на державне управління проведені в сумі в сумі 14331,3 тис.грн., що
становить 90,6% до уточнених призначень на рік. З них 12358,5 тис.грн.
використано на заробітну плату з нарахуваннями та 394,7 тис.грн. на оплату
енергоносіїв
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Видатки на утримання установ освіти виконані в сумі 37779,1 тис.грн., що
становить 93,8% до уточнених призначень на рік. В тому числі видатки на
заробітну плату становлять 30779,9 тис. грн., видатки на харчування проведені в
сумі 928,3тис. грн., за енергоносії видатки проведені в сумі 3228,9 тис грн. або
8,5% загальної суми видатків на освіту.
Видатки на охорону здоров’я проведені в сумі 33369,4 тис. грн. або 99,6% до
уточнених призначень на 2017 рік. В тому числі видатки на ЦРЛ – 21270,2 тис.грн,
ЦПМСД – 10638,5 тис.грн, забезпечення централізованих заходів – 940,3тис.грн,
інші заходи в галузі охорони здоров’я (зубопротезування та доступні ліки) – 520,4
тис.грн.
Видатки на соціальний захист проведені в сумі 101208,2 тис. грн.
Видатки по культурі проведені в сумі 11219,9 тис. грн. або 94,5 % до уточнених
призначень на 2017рік. Видатки на заробітну плату по культурі становлять 9301,1
тис. грн. або 78,3% від загальної суми видатків, на енергоносії проведені в сумі
636,4 тис. грн. або 5,6 % від загальної суми видатків.
Видатки на фізичну культуру і спорт проведені в сумі 1012,3 тис. грн. або 93,6% до
уточнених призначень на 2017рік.
Видатки по ЖКГ проведені в сумі 5310,6 тис. грн., що становить 72,5 % до
уточнених призначень на рік.
Видатки на інші правоохоронні заходи проведені в сумі 26,2тис.грн
Видатки на проведення виборів проведені в сумі 464,0 тис.грн
Інші видатки проведені в сумі 276,6 тис.грн (видатки на утримання архівів ).
Субвенції з місцевих бюджетів державному бюджету на виконання програм
соціально‐економічного розвитку регіонів надано в сумі 333,8 тис.грн
Субвенції на утримання об’єктів спільного користування чи ліквідації негативних
наслідків діяльності – 161,6 тис. грн., видатки на іншу субвенцію виконано в сумі
8061,7 тис. грн., субвенція за рахунок залишку коштів освітньої субвенції – 399,3
тис.грн.
За рахунок наданих субвенцій Недригайлівською ОТГ та сільськими, селищними
радами було профінансовано:
1) Недригайлівській ЦРЛ – 216, 9 тис. грн.. в т. ч. на:
‐ медикаменти – 80, 861 тис. грн
‐ пільгові рецепти – 15, 355 тис.грн.
‐ продукти харчування – 34 455 грн.
‐ паливо‐мастильні матеріали – 58,834 тис. грн..
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2) комунальному закладу "Недригайлівський районний центр первинної медико‐
санітарної допомоги" – 1149,5 тис. грн., в т.ч. на:
‐ паливо‐мастильнимі матеріалами, запчастини до санітарного автомобіля – 98,0
тис. грн.,
‐ медикаменти – 75,2 тис. грн.,
‐ кошти на заробітну плату – 364,4 тис. грн.,
‐ капітальний ремонт – 305.0 тис. грн.
‐ придбання дров на осінньо‐зимовий період – 67,0 тис. грн.

ОХТИРСЬКИЙ РАЙОН
Бюджет Охтирського району на 2017 рік прийнято 22.12.2016.
На сайті Охтирської районної ради не передбачено окремий розділ "Бюджет".
Звіт про виконання бюджету затверджено райрадою 21.03.2018.
Загальна сума доходної частини бюджету Охтирського району у
2017 році склала 233436,6 тис.грн. Надходження загального фонду
бюджету – 228949,7 тис.грн. (виконання 100,2%), спеціальний
фонд – 4486,9 тис. грн., або 85,9 % від уточненого плану на 2017
рік.
Всього власних і закріплених доходів надійшло 53154,3 тис.грн., з них 49 921,1
тис.грн. за загальним фондом та 3233,3 тис. грн. за спеціальним.

Дохідна частина бюджету, тис.грн.
210000
175000

180 282

140000
105000
70000
35000

53 154

0
Власні доходи

Трансферти
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Офіційних трансфертів отримано 180282,3 тис.грн., з них 179028,6 до загального
фонду бюджету та 1253,7 до спеціального фонду бюджету.

До загального фонду районного бюджету надійшло:
1) Дотації – 12186,4 тис. грн. (100,0 % до уточненого річного плану);
2)Субвенції – 167 136,5 тис. грн. (99,4 % від уточненого річного плану).
3) Доходи без урахування трансфертів ‐ в сумі 49 921,1 тис. грн., що становить
106,6 % виконання уточненого плану на рік в тому числі:
4)Кошти, що надходять за взаємними розрахунками між місцевими бюджетами –
349,4 тис. грн. (100,0 % від уточненого річного плану).
Основним джерелом доходів районного бюджету залишається надходження
податку та збору на доходи фізичних осіб, який в обсязі загального фонду власних
і закріплених доходів займає 99,9% і складає 49891,9 тис.грн.
Найбільшими платниками по податку на доходи фізичних осіб є підприємства
сільського господарства. По сільськогосподарським підприємствам (питома вага
37,4%) за 2017 року надійшло 18664,9 тис.грн., що на 48,8% або 6124,6 тис.грн.
більше проти надходжень за січень‐ грудень минулого року.
Інші неподаткові надходження склали 29,2 тис.грн, в тому числі податок на
прибуток підприємств – 5,8 тис.грн., адміністративні штрафи та інші санкції ‐ 16,1
тис.грн., інші надходження – 7,3 тис..грн.
Видаткова частина районного бюджету склала 237149,9 тис.грн, що на 32 240,0
тис. грн., або 15,7 % більше ніж за відповідний період 2016 року. З них загальний
фонд – 223 530,4 тис. грн., або 97,2 % до уточненого плану на 2017 рік;
спеціальний – 13619,5 тис.грн (96,4%).
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Структура видатків
Охорона здоров'я
5,33%
Інші видатки
0,96%

Культура i
мистецтво
2,26%

Освiта
26,42%

Соцiальний захист
58,55%
Фізкультура і спорт
0,31%
Державне
управління
1,10%

Субвенція інш.
бюджетам
5,06%

Видатки загального фонду по галузях виконані наступним чином:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•

соціальний захист та соціальне забезпечення – 130873,7 тис. грн. (99,2
% до уточненого плану на 2017 рік);
освіта – 59060,1 тис. грн. (95,6 %);
охорона здоров’я – 11925,5 тис. грн. (96,6 %);
культура – 5050,0 тис. грн. (96,1 %);
фізична культура і спорт – 693,0 тис. грн. (97,8 %);
державне управління – 2463,6 тис. грн. (99,2 %);
заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення – 22,1
тис. грн. (73,7 % );
проведення місцевих виборів – 2,7 тис. грн.;
субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання
програм соціально‐економічного та культурного розвитку регіонів –
1478,1 тис. грн. (86,4 %);
субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на проведення
виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів–
643,7 тис. грн. (99,2 %);
субвенції іншим бюджетам – 11317,9 тис. грн. (93,5 %).

Резервний фонд районного бюджету в звітному періоді не використовувався.
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Всього, без врахування субвенцій з державного та обласного бюджетів на
соціальний захист та субвенцій селищному та сільським бюджетам,із загального
фонду Охтирського районного бюджету у 2017 році було проведено видатків на
суму 84016,8 тис. грн. З них:
•
•
•
•
•

•

на заробітну плату працівників бюджетних установ в сумі 64265,8 тис.
грн.;.
на оплату енергоносіїв в сумі 7679,7 тис. грн.;
на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю в сумі
4719,2 тис. грн.;
на придбання продуктів харчування – 1879,9 тис. грн.;
інші поточні трансферти населенню (надання матеріальної допомоги
громадянам Охтирського району з районного бюджету) – 1611,1 тис.
грн.;
на придбання медикаментів та перев`язувальних матеріалів – 622,9 тис.
грн.

Видатки спеціального фонду за 2017 рік виконані на 13619,5 тис. грн., або 96,4
% до уточненого плану на 2017 рік, що на 5 821,3 тис. грн. (74,6 %) більше ніж за
відповідний період 2016 року.
Розподіл видатків в розрізі галузей:
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

‐

‐

державне управління – 27,7 тис. грн.;
освіта – 3314,6 тис. грн.;
охорона здоров’я – 721,3 тис. грн.;
соціальний захист населення – 824,9 тис. грн.;
культура та мистецтво – 502,4 тис. грн.;
будівництво – 1239,1 тис. грн.;
заходи та роботи з мобілізаційної підготовки ‐ 35,0 тис. грн.;
субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання
програм соціально‐економічного та культурного розвитку регіонів ‐173,6
тис. грн.;
субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення
заходів щодо соціально‐економічного розвитку окремих територій ‐ 2691,0
тис. грн.;
інша субвенція – 4089,9 тис. грн.

94

Аналіз всіх бюджетів Сумської області за 2017 рік

ПУТИВЛЬСЬКИЙ РАЙОН
Путивльський район залишався без звіту про минулорічний бюджет чи не
найдовше в області. Прийняли його на сесії районної ради від 14.03 2018 року.
Загалом, після всіх змін і редакцій, бюджет Путивльського району було у повному
обсязі і перевиконано на 0,6%. З планованих 236 мільйонів до скарбниці надійшло
237,5. У найпершій редакції документу (ще від грудня 2016 року) взагалі зібрати
планувалося всього 226 мільйонів.
Районні бюджети самі по собі збирають недостатньо коштів для утримання всіх
установ на їхньому балансі. Основне джерело власних надходжень – це податок
на доходи фізичних осіб, який сплачують жителі району з власних заробітних плат.
У 2017 році він приніс до бюджету 35 мільйонів гривень. Але це лише 15% від
необхідного. Все решта – державні субвенції і дотації.

Субвенції у 2017 році надійшли за такими напрямками:
‐

42,6 млн гривень – на виплату допомоги сім’ям з дітьми,
малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства, дітям‐
інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям;

‐

60,7 млн– на надання пільг та житлових субсидій населенню;

‐

28,8 млн – освітня субвенція;

‐

24,5 млн – медична субвенція;

‐

2,7 млн – на здійснення заходів щодо соціально‐економічного
розвитку окремих територій;

‐

1,1 млн – на виплату державної соціальної допомоги на
дітей‐сиріт та дітей, позбавлених батьківського
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піклування, грошового забезпечення батькам‐вихователям і
прийомним батькам
‐

Ще 8,6 мільйонів склала «базова дотація» і 13,5 мільйонів
«додаткова дотація з державного бюджету місцевим
бюджетам на здійснення переданих з державного бюджету
видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я».

Видаткова частина Путивльського бюджету була виконана на 98,7 відсотка.
Показники виконання бюджету 2017 за сферами:

Напрям видатків

Затверджено
на 2017 рік

Касові видатки за
2017 рік
Відсоток виконання

Державне управління

2,8 млн

2,8 млн

98,9%

Освіта

60,7 млн

61,0 млн

100,6%

Охорона здоров’я

36,7 млн

36,7 млн

99,9%

Соціальний захист та
соціальне забезпечення 114,5 млн

113,1 млн

98,8%

Культура і мистецтво

7,8 млн

7,8 млн

100,6%

Фізична культура і спорт

1,0 млн

1,0 млн

99,6%

Будівництво

2,4 млн

1,8 млн

77,0%

Як можна бачити, найбільший показник невиконання спостерігається у сфері
будівництва, зроблено було на 600 тисяч менше за планований обсяг.
Використання бюджетних коштів у структурі видаткової
частини загального фонду за економічними категоріями виглядає
наступним чином:
‐

89959,4 тис. гривні – оплата праці та нарахування;

‐

9122,3 тис. гривні – оплата енергоносіїв;

‐

16,8 тис. гривень – придбання медикаментів;

‐

1783,5 тис. гривень – придбання продуктів харчування;

‐

145259,2 тис. гривень – інші захищені статті видатків ( в
т.ч. видатки на виплату пільг, субсидій та допомог, які
фінансуються за рахунок субвенцій з державного бюджету –
108594,1 тис. гривень);

‐

16437,1 тис. гривень – інші видатки
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Кошти резервного фонду у 2017 році не використовувалися. Загалом більшість
видатків районного бюджету носять соціально‐культурний характер і є видатками
споживання.

РОМЕНСЬКИЙ РАЙОН
Бюджет Роменського району на 2017 рік прийнято 23.12.2016.
Звіт про виконання бюджету затверджено райрадою 16.02.2018.
Загальна сума доходної частини бюджету Роменського району у
2017 році склала 320225,3 тис.грн., або 100,5% плану.
Надходження загального фонду бюджету – 315127,2 тис.грн.
(виконання 100,1%), спеціальний фонд – 5098,0 тис.грн. (137,6%)
Всього власних і закріплених доходів надійшло 61622,1 тис.грн (107,3% від плану),
з них 59665,7 тис.грн. (104,7%) за загальним фондом та 1956,4 тис.грн. (396,4%) за
спеціальним.

Дохідна частина бюджету, тис.грн.
280000
245000

258 603

210000
175000
140000
105000
70000
35000

61 622

0
Власні доходи

Трансферти

Офіційних трансфертів отримано 258603,1 тис.грн. (99,1%), з них 255461,5до
загального фонду бюджету та 3141,6 до спеціального фонду бюджету.
В тому числі:
• 42236,6 тис.грн. – субвенції на виплату допомог сім'ям з
дітьми, малозабезпеченим сім'ям, дітям‐інвалідам, дітям‐
сиротам
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• 93213,4 тис.грн. – субвенції на надання пільг та житлових
субсидій
• 50439, 0 тис.грн. – освітня субвенція
• 26085,9 тис.грн. – медична субвенція
• 6361,0 тис.грн. – субвенції на здійснення заходів
соцекономрозвитку
• 11889,1 тис.грн. – інші субвенції
• 22295,8 тис.грн. – дотації
Основним джерелом доходів загального фонду районного бюджету залишається
надходження податку та збору на доходи фізичних осіб, який в обсязі загального
фонду власних і закріплених доходів займає 95,1% і складає 56792,5 тис.грн. Інші
неподаткові надходження склали 172,9 тис.грн, в тому числі плати за надання
адміністративних послуг – 144,7 тис.грн, надходження від орендної плати за
користування цілісним майновим комплексом та іншим майном – 2,9 тис.грн, інші
надходження – 24,2 тис..грн. До спеціального фонду районного бюджету
отримано 5098,0 тис. грн, з них 3141,6тис.грн – субвенції. Власні надходження
бюджетних установ становлять 1956,3 тис.грн. або в майже в 4 рази більше річних
призначень.
Видаткова частина районного бюджету склала 317175,7 тис.грн або 98,4% до
уточненого плану, з них загальний фонд – 301122,0 тис.грн (98,1%); спеціальний –
16053,7 тис.грн (173,4%).

Структура видатків
Інші видатки
3,2%

Культура i
Охорона здоров'я мистецтво
1,8%
6,9%

Фізкультура і спорт
0,4%

Соцiальний захист
46,8%
Освiта
31,3%

Державне
управління
0,9%

Видатки субвенцій Будівництво
8,1%
0,6%
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Видатки соціального спрямування по загальному фонду склали 276524,1 тис.грн.,
з них 93998,7 тис. спрямовано на освіту; 2540,0 тис. на охорону здоров’я; 148531,9
тис. на соціальний захист; 5310,0 тис. на культуру; 1092,5 тис. на фізичну культури
і спорт.
Найбільшу питому вагу в загальному обсязі видатків загального фонду займають
асигнування на оплату праці.
За рахунок додаткової дотації на утримання закладів освіти та охорони здоров’я
проведені видатки на суму 2993,8 тис.грн., медичної субвенції – 13042,9 тис.грн.
За рахунок субвенцій з державного бюджету направлено 1112,3 тис.грн. поточних
трансфертів на на виконання програм соціально‐економічного та культурного
розвитку регіонів.
Резервний фонд районного бюджету в звітному періоді не використовувався.
Загальні видатки спеціального фонду районного бюджету дорівнюють
16053,7 тис. грн. З них на галузь освіти направлено 5233,0 тис.грн.,
охорону здоров’я – 1433,8 тис. грн., будівництво - 1810,3 тис.грн.,
утримання та розвиток інфраструктури доріг -499,6 тис.грн.

СЕРЕДИНО‐БУДСЬКИЙ РАЙОН
Середино‐Будський район знаходиться на півночі області і характеризується
найнижчою кількістю та густиною населення. Його фінансові показники зазвичай
були досить скромними. Подивимося ж у важніше на бюджет району.

Дохідна частина
На 2017 рік районний бюджет був затверджений із доходами у сумі 127,3 млн.
грн., з них загальний фонд – 126,6 млн., спеціальний фонд –0,7 млн. гривень.
Фактично до районного бюджету надійшло трохи більше – 128,5 млн. грн. (у
загальний фонд – 127,1 млн., у спеціальний – 1,4 млн. грн.).
Співвідношення власних доходів та трансфертів для цього району ніколи не було
на користь перших. Не став винятком і минулий рік. З державного бюджету район
у 2017 році отримав 112,8 млн. грн. офіційних трансфертів. Як видно, офіційні
трансферти складають 87% від дохідної частини бюджету Середино‐Будського
району.
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Доходи районного бюджету

Власні доходи

Офіційні трансферти

Які ж саме трансферти наповнили минулого року районну скарбницю?
Усього районний бюджет отримав дотацій на суму 17,9 млн. грн.

Дотації з державного бюджету, млн. грн.
6

5,3

4,9

5
4

4,1
3,5

3
2
1
0
Дотації
Базова дотація
Дотація на утримання закладів охорони здоров'я та освіти
Інша додаткова дотація
Стабілізаційна дотація

Окрім дотацій бюджет Середино‐Будського району отримав минулого року також
і 94,9 млн. грн. субвенцій.
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Субвенції з державного бюджету

30

25
25

23,6

20
18
15
15

10
5,9
5

3,8
1,1

1,7

0
Допомога малозабезпеченим

Субвенції
На надання пільг та субсидій

На придбання палива

Інша субвенція

Освітня

Медична

Допомога на дітей‐сиріт

Соц‐економ розвиток

Окрім зазначених на діаграмі, район ще отримав субвенцію з державного
бюджету місцевим бюджетам на відшкодування вартості лікарських засобів для
лікування окремих захворювань.– 205,7 тис. гривень., субвенцію на
будівництво/ремонт будинків для дітей‐сиріт – 224 тис. гривень, субвенція за
рахунок залишку коштів освітньої субвенції з державного бюджету місцевим
бюджетам, що утворився на початок бюджетного періоду.– 114,6 тис. гривень.
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Власні доходи районного бюджету, млн. грн.
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Незважаючи на те, що власні доходи все ще складають дуже малу частку у
структурі доходів районного бюджету, тішить тенденція на зростання – порівняно
із 2016 роком бюджету вдалося заробити на 53,9% більше.
Майже всі свої власні доходи минулого року районний бюджет отримав від ПДФО
– його надійшло 143,7 млн. грн. (99,6% від загальної суми власних доходів). До
спеціального фонду районного бюджету (без трансфертів) надійшло 1,2 млн.
гривень., або 225,8 відсотка до затвердженого плану на рік.

Видаткова частина
Видатки районного бюджету склали 127,2 млн. гривень, або 97,0 % до
затвердженого річного плану, з них по загальному фонду – 123,2 млн. гривень, по
спеціальному ‐ 4,0 млн. гривень .
Видатки соціально‐культурного спрямування за загальним фондом (без
врахування субвенцій з державного бюджету, окрім медичної та освітньої
субвенції) у 2017 році склали 58,9 млн. гривень. Розподіл видатків загального
фонду по галузям наведений на діаграмі.
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Видатки загального фонду, млн. грн.
0,8
3,5
4,4

28,5

21,6

Освіта

Охорона здоров'я

Соцзахист

Культура

Фізкультура і спорт

З загального фонду бюджету району фінансувалися 17 програм на загальну суму
1,3 млн. гривень при плані на рік 1,4 тис. гривень виконання складає 94,6 % .
У тому числі:
‐
‐
‐
‐
‐
‐

‐

‐
‐

Комплексна районна програма "Правопорядок" на 2016‐2020 роки‐29,3
тис.грн.;
Районна комплексна програма «Освіта Серединобудщини» у 2016‐2018
роках – 19,4 тис.грн.;
Районна програма підготовки лікарських кадрів на 2015‐2020 роки ‐ 98,6
тис.грн.;
Програма діагностики,лікування та профілактики вірусних гепатитів в
районі «Антигепатит на 2012‐2017 роки» ‐ 2,8 тис.грн.;
Районна програма з реалізації Конвенції ООН про права дитини на 2017‐
2021 роки – 11,0 тис.грн.;
Районна програма надання фінансової підтримки громадській організації
«Середино‐Будське об’єднання інвалідів війни та учасників ліквідації
наслідків Чорнобильської катастрофи», діяльність якої має соціальну
спрямованість, на 2017‐2019 рік – 4,0 тис.грн.;
Районна програма надання фінансової підтримки громадській організації
«Середино‐Будська районна спілка ветеранів Афганістану», діяльність якої
має соціальну спрямованість , на 2015‐2017 роки – 4,0 тис.грн.;
Районна цільова соціальна програма «Молодь Серединобудщини» на
2016‐2020 роки – 294,9 тис.грн.;
Районна програма щодо забезпечення соціальними та іншими послугами
громадян похилого віку, інвалідів , дітей –інвалідів , хворих , які не здатні
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‐
‐
‐
‐
‐

‐

‐
‐

до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги, фізичними
особами на 2015‐2017 роки ‐105,1 тис.грн.;
Районна програма соціального захисту населення на 2017‐2021 роки‐ 20,0
тис.грн.;
Комплексна програма розвитку культури Середино ‐ Будського району на
2016 ‐ 2018 роки – 18,9 тис.грн.;
Програма підтримки періодичного видання газети "Знамя труда" на 2016
‐ 2020 роки – 155,1 тис.грн.;
Комплексна програма розвитку фізичної культури і спорту в Середино‐
Будському районі на 2016‐2018 роки – 22,0 тис.грн.;
Районна програма здійснення компенсаційних виплат за пільговий проїзд
окремих категорій громадян автомобільним транспортом на автобусних
маршрутах загального користування на 2016‐2017 роки – 106,9 тис.грн.;
Районна програма здійснення компенсаційних виплат за пільговий проїзд
окремих категорій громадян автомобільним транспортом на автобусних
маршрутах загального користування,залізничним транспортом на 2016‐
2017 роки‐ 172,8 тис.грн.;
Програма сприяння розвитку малого та середнього підприємництва в
Середино‐Будському районі на 2017‐2018 роки – 0,6 тис.грн.;
Програма економічного і соціального розвитку Середино‐будського району
на 2017 рік ‐302,8 тис.грн.

При більш ніж скромних видатках на фінансування програм, постає питання – а чи
потрібно бюджету фінансувати такі витрати, як видання районної газети у сумі в
155 тис. грн? Особливо це вражає на фоні підтримки підприємництва у жалюгідній
сумі в 600 грн.

СУМСЬКИЙ РАЙОН
Бюджет Сумського району на 2017 рік був затверджений 23 грудня 2016 року. Звіт
про виконання бюджету був оприлюднений 30 січня 2018 року. Тепер докладніше
про його показники і виконання.
Районний бюджет, з урахуванням усіх змін, мав складати 470,2 мільйонів гривень
по доходах, 423 тисяч гривень кредитування та видатках 492,2 мільйони видатків.
Доходи загального фонду передбачалися у розмірі 458,9 мільйони гривень,
доходи спеціального фонду 11,3 мільйони.
В цілому бюджет було перевиконано вже четвертий рік поспіль. Податкових та
неподаткових надходжень отримано 80383,4 тис. гривень, що складає 108% до
уточнених річних показників.
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Найбільший (по‐суті єдиний) податок‐наповнювач районного бюджету – це
податок на доходи фізичних осіб, який сплачується з зарплатні мешканців району.
Від становить 99% всіх податкових надходжень. Податку та збору на доходи
фізичних осіб, основного джерела наповнення доходів районного бюджету,
надійшло 80,1 мільйони гривень, що складає 108,2% до річного плану з
урахуванням змін.
До спеціального фонду надійшло 23113,7 тис. гривень. З них, надходження коштів
від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського
виробництва – 5,1 тис., власні надходження бюджетних установ – 15115,8 тис.
гривень.
Проте, зібрані становлять менше чверті всіх бюджетних коштів. Основна ж їх
частина надходить від держави у вихляді субвенцій та інших міжбюджетних
трансфертів.

З боку міжбюджетних трансфертів, всі річні показники виконані на повністю, крім
отримання субвенції на відшкодування вартості лікарських засобів, розмір якої
становить 61,6% від передбачених значень.
Структура видатків Сумського районного бюджету за 2017 рік (млн грн)
Напрям видатків
Державне управління
Освiта
Охорона здоров'я
Соцiальний захист та соцiальне
забезпечення
Культура і мистецтво
Фiзична культура i спорт
Будівництво
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Загальний
фонд
3,8
85,1
57,9

Спеціальний
фонд
1,1
23,1
5,8

Разом
4,9
108,1
63,6

260,5
7,0
2,4
0,0

0,3
1,0
0,0
6,9

260,8
8,0
2,4
6,9
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Транспорт,
господарство

дорожнє
5,4

0,0

5,4

На що були витрачені всі ці гроші? Більшість видатків районного бюджету мають
соціально‐культурний характер. На соціально ‐ культурну сферу по загальному
фонду спрямовано 412745,1 тис. гривень, у тому числі:
‐
‐
‐
‐

на освіту – 85058,4 тис. гривень;
на охорону здоров’я – 57867,8 тис. гривень;
на культуру і мистецтво – 6991,7 тис. гривень;
на фізичну культуру і спорт – 2364,0 тис. гривень.

ТРОСТЯНЕЦЬКИЙ РАЙОН
Бюджет Тростянецького району було прийнято 23 грудня 2016 року, на 18 сесії
районної ради.
На сайті районної ради відсутній окремий розділ «бюджет», необхідні фінансові
документи можна знайти тільки у розділі «Документи районної ради», серед
інших рішень прийнятих радою за весь час скликання. Звіт про виконання
бюджету за 2017 рік був затверджений і оприлюднений 09 лютого 2018 року.
У першій редакції бюджету доходи планувалися на рівні 278 мільйонів гривень. У
останній редакції, після всіх змін, цей показник зріс до 298 мільйонів і був
виконаний на 100,1%. Фактично до бюджету надійшло 298285,6 тис. гривень.
У розрізі власні доходи зайняли лише близько 20% від всіх надходжень, все інше
– це міжбюджетні трансферти. Попри все цей показник вище середнього
порівняно іншими районами області.
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До районного бюджету стягується лише два види податків: податок на доходи
фізичних осіб (ПДФО) та податок на прибуток підприємств. ПДФО у 2017 було
зібрано 63899,2 тис. гривень, тобто 101,5% від планованих показників.
Підприємства заплатили у районний бюджет на кілька порядків менше – 15,5 тис.
гривень.
Ще 2,8 мільйони до скарбниці привнесли неподаткові надходження, у вигляді
власних надходжень бюджетних установ.
Субвенції у 2017 році надійшли за такими напрямками:
‐

41755 тис. грн – на виплату допомоги сім’ям з дітьми,
малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства, дітям‐
інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям;

‐

102520 тис. грн – на надання пільг та житлових субсидій
населенню;

‐

30121 тис. грн – освітня субвенція;

‐

29090 тис. грн – медична субвенція;

‐

Додатково Тростянецький бюджет отримав державну
дотацію – 10,6 мільйонів на утримання закладів освіти і
охорони здоров’я і 1,8 мільйони стабілізаційної дотації.

У порівнянні з 2016 роком дохідна частина зросла на 25,5%. Найбільший приріст
відбувся за рахунок, по‐перше збільшення субвенції для покриття вартості пільг та
субсидій (+41% за рік) та по‐друге за рахунок зростання збору ПДФО (+19,6% за
рік). Зростання ПДФО скоріша за все пояснюється підвищенням рівня мінімальної
заробітної плати.

Видатки районного бюджету за 2017 рік склали 301774 тис. гривень. З них 59681
тис. гривень направлено на освіту, 48538 тис. гривень – на охорону здоров’я,
154209 тис. гривень – на соціальне забезпечення, 8792 тис. гривень – на культуру
та мистецтво, 4118 тис. – на фізичну культуру та спорт, 1524 тис. гривень – на
будівництво. Ще 21 мільйон не був віднесений до жодної з категорій. До цієї
категорії ввійшли кошти на проведення виборів та субвенція на соціально‐
економічний розвиток регіону.
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Високий відсоток населення що отримує субсидії спричинює купу витрат на
соціальний захист. А якщо бути точним – 53% від всіх видатків бюджету.
Бюджет розвитку району у 2017 році склав 11,3 мільйони гривень.

ШОСТКИНСЬКИЙ РАЙОН
В день, коли затверджувався бюджет Шосткинського району на 2017 рік, його
обсяг планувався у розмірі 153 мільйонів гривень. Це було 21 грудня 2016. Рік
потому, разом з усіма прийнятими змінами бюджет мав становити вже 185
мільйонів. Тепер, коли повний звіт про виконання бюджету теж у наявності, з
усіма даними та пояснювальною запискою, можна подивитись наскільки ці цифри
були реальними. Скільки чого було виконано, перевиконано або недовиконано
дивіться нижче.
За 2017 рік дохідна частина Шосткинського районного бюджету в цілому
виконана на 100,1 відсотка (затверджено на рік –185024402,51гривень, надійшло
– 178085779,83 гривні)
Податку на доходи фізичних осіб, який займає майже 100,0% в загальній сумі
власних та закріплених доходів, надійшло 21512998,08 гривень, що склало 112,4
відсотка до річного показника.
Надходження від орендної плати за користування майном, що перебуває у
комунальній власності склали 45370,61 гривні, що складає 122,0 відсотка до річної
суми.
Інших надходжень отримано отримано 10917,94 гривень, виконання склало
100,2 відсотка.
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З Державного бюджету отримані:
‐
‐

базова дотація у сумі 7398900,00 гривень, стовідсотково до річної суми;
додаткова дотація на здійснення переданих з державного бюджету
видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров`я
у сумі
10735600,00 гривень, стовідсотково до річної суми.

Отримані різного виду субвенції в сумі 138231058,20 гривень, що складає 99,3
відсотка до затвердженої річної суми (затверджено на рік – 139269693,30
гривень).
До селищного та 16‐ти бюджетів сільських рад за звітний період надійшло
власних та закріплених доходів (загальний фонд) 23548297,37 гривень, що
складає 127,5 відсотка

Видаткова частина загального фонду бюджету за 2017 рік виконана в сумі
169919408,38 гривень, при затверджених на рік 174607486,83 гривень, що
складає 97,3 відсотка до затверджених призначень.
Найбільше видатків припадає на сферу соціального захисту населення – 82,8
мільйони гривень
За рахунок субвенції з державного бюджету профінансовано видатки на соціальне
забезпечення та соціальну допомогу у розмірі 28,9 мільйони гривень.
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Видатки на утримання територіального центру склали 3,2 мільйони гривень. На
заробітну плату направлено 94,6 відсотка проведених видатків.
Видатки на утримання центру соціальної служби для сім`ї, дітей та молоді
склали 280 тисяч гривень. На заробітну плату направлено 92,1 відсотка
проведених видатків.
На утримання Шосткинського районного центру комплексної реабілітації для осіб
з інвалідністю направлено 300 тисяч гривень.
Видатки на освіту склали 43,4 мільйони гривень, що становить 93,6 відсотка до
річних асигнувань та 14,3 млн. гривень більше 2016 року. На заробітну плату з
нарахуванням направлено 35927421,34 гривень – 82,7 відсотка всіх проведених
видатків. Крім зарплат, в структурі видатків продукти харчування займають 1,6
відсотка, комуналка – 10,8 відсотка.
По охороні здоров`я (в поточному році фінансується центр первинної медико‐
санітарної допомоги) по загальному фонду виконання склало 8,6 мільйони
гривень. В 2017 році за рахунок субвенції з державного бюджету здійснювалося
відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань,
за звітний період профінансовано 217 тисяч гривень, але це лише 57% від
затвердженої річної суми
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ЯМПІЛСЬКИЙ РАЙОН
За 2017 рік до бюджету Ямпільського району надійшло доходів у сумі 202, 5 млн.
гривень, у тому числі власні доходи ‐43,9 млн. гривень, дотації – 17,6 млн. гривень,
субвенції – 140,9 млн. гривень.
Аналізуючи динаміку дохідної частини бюджету Ямпільського району слід
відмітити, що в 2017 році ріст дохідної частини в порівнянні з 2016 роком склав
21,5%. У порівнянні з минулим періодами зросли власні надходження бюджету
району на 13 345 тис. гривень (43,6%), що зумовлено збільшенням мінімальної
заробітної плати, проведенням індексації грошової оцінки земель, укладанням
нових договорів оренди на землю та збільшенням відсоткової ставки. У частині
трансфертів у 2017 році спостерігається збільшення дотацій на 8282,2 тис. гривень
(88,7%) та субвенцій – 23 221,4 тис. гривень (11,2%).

Протягом 2017 року до бюджету району надійшло платежів в сумі 77 707,3 тис.
грн., що на 26,7% або 16 370,3 тис. гривень більше минулого року. За 2017 рік
підприємствами району перераховано податків до державного бюджету 33 750,1
тис. гривень, які зросли у порівнянні з минулим роком на 3 025,3 тис. гривень, або
на 9,8% та місцевого бюджету ‐43 957,2 тис. гривень, які збільшились проти
відповідного періоду минулого року на 13 345 тис. гривень, або на 43,6%.
Власні доходи до місцевого бюджету району за 2017 рік виконані до
затвердженого плану з урахуванням змін на 106,8%.
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У структурі власних доходів бюджету району найбільшу питому вагу займає
податок та збір на доходи фізичних осіб ‐52,4%, плата за землю‐24,2%, єдиний
податок ‐10,2%.

Основним бюджетоутворюючим джерелом доходів бюджету району є податок та
збір на доходи фізичних осіб, якого за звітний період надійшло 23 030,3 тис.
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гривень, що складає 102,3% до затверджених показників на рік з урахуванням
змін та більше минулого року на ‐ 7 748,2 тис. гривень, або на 50,7%.

Дохідна частина у 2017 році зросла в порівнянні з 2016 роком на 23%. Власних
доходів отримано 23 215,5 тис. гривень, або 102,3% до уточненого плану. Основну
питому вагу у структурі власних доходів районного бюджету займає податок та
збір на доходи фізичних осіб – 99,2 %, який проти 2016 року збільшився на 7 748,2
тис. грн.(50,7%). У 2017 році до районного бюджету надійшли кошти в сумі 54,9
тис. грн. адміністративного збору за проведення державної реєстрації юридичних
осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань та адміністративного
збору за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень,
плати за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів – 108,2 тис.
грн., орендної плати за користування цілісним майновим комплексом – 25,0 тис.
грн. та інших надходжень – 20,5 тис. гривень.
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Видатки районного бюджету за 2017 рік (загальний та спеціальний фонд) склали
182 927,4 тис.гривень, з них: направлено на соціальний захист та соціальне
забезпечення – 90 804,3 тис.гривень (49,6% річного обсягу), освіту – 4 444,0
тис.гривень (24,3%), охорону здоров’я – 32 108,6 тис.гривень (17,6% річного
обсягу), культуру у мистецтво – 5 477,3 тис.гривень (3,0%), інші видатки – 10 093,2
тис. гривень (5,5%). На виплату заробітної плати з нарахуваннями по загальному
фонду районного бюджету працівникам бюджетних установ, що фінансуються з
районного бюджету за 2017 рік використано 68 181,4 тис.гривень, на придбання
продуктів харчування – 671,9 тис.гривень, на придбання медикаментів – 500,0
тис.гривень, на оплату за спожиті енергоносії – 8 931,7 тис.гривень. Вперше до
районного бюджету залучено додаткові кошти у вигляді відсотків у сумі 108,2
тис.гривень за рахунок розміщення тимчасово вільних коштів у ПАТ КБ
«Приватбанк».
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Видатки районного бюджету, млн. грн.
5,4
10
44,4

32,1

90,8

Освіта

Охорона здоров'я

Соцзахист

Культура і миттецтво

Інше

Як видно, близько половини видатків районного бюджету складають видатки на
соціальний захист та соціальне забезпечення населення, що говорить про високий
відсоток населення, що отримує субсидії.
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III. БЮДЖЕТИ ОБ’ЄДНАНИХ
ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД
МИКОЛАЇВСЬКА СЕЛИЩНА ОТГ БІЛОПІЛЬСЬКОГО
РАЙОНУ
Здавалося чи не вчора створені в рамках адміністративної реформи територіальні
громади вже встигли прийняти не тільки бюджети, а й прожити за ними рік і
подати фінансову звітність. Однією з таких є Миколаївська ОТГ білопільського
району, де перші вибори відбулись у грудні 2016. Які підсумки першого року
існування громади, які результати, ідеї та зміни – дивіться у статті нижче.

Про громаду
До складу громади входить 8 колишніх селищних рад. Це 38 сіл і селищ, а також
центр громади смт Миколаївка. За останніми даними у громаді проживає 10251
мешканець. Площа громади 457 км2

Бюджет‐2017
Одразу після створення громади, у її новообраних представників було лише пару
тижнів для підготовки і прийняття першого бюджету.
Порівняно з сільськими радами, що існували тут до цього, територіальна громада
має у своєму розпорядженні на порядок більше коштів. Прийнята наприкінці
грудня 2016 року, перша редакція документу передбачала доходи у розмірі 58
мільйонів гривень. По‐факту станом на кінець 2017 року було зібрано 74,3
мільйони гривень. Для 10 тисяч населення – це фантастична цифра!
Приріст в грошах забезпечується податками, які тепер залишаються в громаді,
замість того щоб передаватись в державну скарбницю. Основних грошо‐
наповнюючих податків тепер 4: податок на доходи фіз.осіб(ПДФО), акциз, податок
на майно та єдиний податок. По‐суті маленька громада прирівнюється за цим
показником до обласних міст, які мають ті ж самі податкові привілеї.
Всього за рік було зібрано 38 мільйонів податків. Найбільше ПФДО – 21,7 млн,
акцизу на 9,4 млн, податку на майно – 8,2 млн, а єдиного податку – 7,5 млн.
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Ще 36 мільйонів до бюджету внесли офіційні трансферти, тобто кошти
перераховані від держави. З них 14,8 мільйонів – субвенція на утримання освітніх
закладів, 8,1 млн – субвенція на медицину, 4 млн – на розвиток та інфраструктуру
та 7,7 мільйонів дотації. Субвенцію можна витрачати лише на той напрямок, на
який вона призначена, дотацію – куди завгодно.

117

Аналіз всіх бюджетів Сумської області за 2017 рік
Куди пішли всі ці кошти? Найбільше витрат пішло утримання навчальних закладів
– 28 мільйонів. Чиновницький апарат забирає на себе ще 11 мільйонів гривень.
7,4 мільйони спрямували на медичну галузь та 3,3 мільйони на культуру.
Реконструкції, ремонти і будівництва потягнули на 4,5 мільйони гривень.

У бюджеті ОТГ немає показнику, який становить ледь не половину витрат всіх
інших бюджетів – соціальних виплат, пільг та субсидій. Для жителів громади вони
теж не беруться з неба, просто цим займається районний бюджет, а у звітності
самої громади можуть красуватися великі відсотки витрат на більш корисні речі.
Загалом громада показала себе життєздатною і успішно закрила свій перший
фінансовий рік. Навіть у ЗМІ встигла засвітитись, як місце будівництва найбільш
енергоефективного центру надання адмінпослуг в Україні. Єдине чого бракує у
звітності, затвердженій за 2017 рік – пооб’єктного розпису витрат на
інфраструктурні об’єкти, а це чи не найважливіша частина декларована у
досягненнях нової громади.

КИРИКІВСЬКА СЕЛИЩНА ОТГ
Бюджет Кириківської ОТГ на 2017 рік прийнято 29.11.2016.
На сайті Кириківської ОТГ не передбачено окремого розділу, де б відображалася
інформація про селищний бюджет.
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Звіт про виконання бюджету затверджено селищною радою 09.02.2018.
Фактично за 2017 рік до доходної частини бюджету Кирикивської ОТГ надійшло
37218,2 тис.грн., у т.ч. загальний фонд – 34078,7 тис.грн. (102,4% від плану),
спеціальний фонд – 3139,5 тис.грн. (107,1%)
Всього власних і закріплених доходів отримано 17959,5 тис.грн., з них 7179,4
тис.грн. (104,1%) за загальним фондом та 780,0 тис.грн. (228,2%) за спеціальним.

Офіційних трансфертів отримано 19258,7 тис.грн., з них 16899,3 тис до загального
фонду бюджету та 2359,4 тис до спеціального фонду бюджету.
В тому числі:
•
•
•
•
•
•

8329,3 тис.грн. – освітня субвенція
1793,3 тис.грн. – медична субвенція
3596,7 тис.грн. – субвенції на формування інфраструктури тергромад
38,6 тис.грн. – субвенції на проведення виборів
248,8 тис.грн. – інші субвенції
5252,0 тис.грн. – дотації

Найбільшу питому вагу (59,4%) у власних та закріплених доходах займає податок
на доходи фізичних осіб – 8176,2 тис.грн, рівень виконання планового показника
за яким склав 106,2%.
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Наступними за важливістю для наповнення бюджету є податки на майно у сумі
4701,1 тис.грн., що у структурі доходів займає 26,2%.
На третьому місці із показником 23,1% ‐ єдиний податок у розмірі 4141,5 тис.грн.
Власні надходження бюджетних установ протягом року склали 683,9 тис.грн.
(3,8%).
Решта надходжень (податок на прибуток підприємств, акцизний податок,
екологічий податок, рентна плата, держмито, плата за надання адмін послуг та ін)
у сукупності склали менше 1,4% від загальної суми поповнення казни громади.
За 2017 рік видаткова частина бюджету ОТГ по загальному та спеціальному
фондах виконана на 95,2% від планового показника на рік в обсязі видатків
37438,9 тис.грн.
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У структурі затрат найбільшу питому вагу (59%) займають видатки на освіту у
розмірі 22242 тис.грн.
Витрати на державне управління склали 5552 тис.грн. із питомою вагою у 14,8%.
Заклади охорони здоров’я профінансовано у розмірі 2994 тис.грн. (8,0%
бюджетних витрат).
На будівництво, житлово‐комунальне та дорожнє господарство витрачено 1044
тис.грн., або 4,8% від загальної суми видатків.
На культуру витрачено 1181 тис.грн. або 3,2% бюджету.
На соціальний захист з бюджету виділено 392 тис.грн. або 1% річної казни.
Решта затрат (сільське та лісове господарство, правоохоронна діяльність,
фізкультура і спорт, екологія та ін) у сукупному розмірі займають 8,7% бюджету
ОТГ.
Бюджет розвитку ОТГ склався в сумі 6,6 млн.грн.
До основних напрямків його використання належать:
‐
‐
‐

‐

капремонт закладів освіти
організаційне,
інформаційно‐аналітичне
та
матеріально‐технічне
забезпечення діяльності ОТГ,
первинна медична допомога населенню
забезпечення фукціонування комбінатів комунальних підприємств та
установ ЖКГ

ШАЛИГИНСЬКА СЕЛИЩНА ОТГ
Бюджет Шалигинської ОТГ на 2017 рік прийнято 30.12.2016.
На сайті Шалигинської ОТГ передбачено окремий розділ "Бюджет".
Звіт про виконання бюджету затверджено селищною радою 22.01.2018.
Фактично за 2017 рік до доходної частини бюджету Шалигинської ОТГ надійшло
28281,3 тис.грн. (100,9% від плану), у т.ч. загальний фонд – 25938,3 тис.грн. (101,2),
спеціальний фонд – 2343,0 тис.грн. (98,7%)
Всього власних і закріплених доходів отримано 13711,2 тис.грн (102% від плану),
з них 13361,6 тис.грн. (102,3%) за загальним фондом та 349,6 тис.грн. (92,3%) за
спеціальним.
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Офіційних трансфертів отримано 14570,1 тис.грн., з них 12576,7 до загального
фонду бюджету та 1993,4 до спеціального фонду бюджету.
В тому числі:
‐
‐
‐
‐
‐
‐

5741,8 тис.грн. – освітня субвенція
3353,6 тис.грн. – медична субвенція
2941,2 тис.грн. – субвенції на формування інфраструктури тергромад
200 тис.грн. – субвенції на здійснення заходів з соцекономрозвитку
180,3 тис.грн. – інші субвенції
2153,2 тис.грн. – дотації

Найбільшу питому вагу (59,4%) у власних та закріплених доходах займає податок
на доходи фізичних осіб – 8141 тис.грн, рівень виконання планового показника за
яким склав 103,6%.
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Наступними за важливістю для наповнення бюджету є податки на майно у сумі
2633 тис.грн. (102,7% плану), що у структурі доходів займає 19,2%.
На третьому місці із показником 15,6% ‐ єдиний податок у розмірі 143 тис.грн.
(96,1% плану).
Рентної плати за використання лісових ресурсів надійшло 322 тис.грн. (2,3%)
Власні надходження бюджетних установ протягом року склали 235 тис.грн. (1,7%).
Решта надходжень (податок на прибуток підприємств, акцизний податок,
екологічий податок, держмито, плата за надання адмін послуг та ін) у сукупності
склали менше 1,7% від загальної суми поповнення казни громади.
За 2017 рік видаткова частина бюджету ОТГ по загальному та спеціальному
фондах виконана на 94,8% від планового показника на рік в обсязі видатків
29567,4 тис.грн.
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У структурі затрат найбільшу питому вагу (34%) займають видатки на освіту у
розмірі 10058 тис.грн.
На будівництво, житлово‐комунальне та дорожнє господарство витрачено 7359
тис.грн., або 24,9% від загальної суми видатків.
Витрати на державне управління склали 5570 тис.грн. із питомою вагою у 18,8%.
Заклади охорони здоров’я профінансовано у розмірі 3477 тис.грн. (11,8%
бюджетних витрат).
На культуру витрачено 943 тис.грн. або 3,2% бюджету.
На соціальний захист з бюджету виділено 81 тис.грн. або 0,3% річної казни.
Решта затрат (сільське та лісове господарство, правоохоронна діяльність,
фізкультура і спорт, екологія та ін) у сукупному розмірі займають 7% бюджету ОТГ.
Бюджет розвитку ОТГ склався в районі 1 млн.грн.
До основних напрямків його використання належать:
‐
‐
‐
‐

організаційне,
інформаційно‐аналітичне
та
матеріально‐технічне
забезпечення діяльності ОТГ,
забезпечення функціонуванян водопровідного господарства
капремонт будинків культури
розробка схеми планування території ОТГ
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БЕРЕЗІВСЬКА СІЛЬСЬКА ОТГ
Бюджет Березівської ОТГ на 2017 рік прийнято 23.12.2016.
На сайті Березівської ОТГ передбачено окремий розділ "Бюджет", проте в ньому
відсутня будь‐яка інформація.
Звіт про виконання бюджету затверджено сільрадою 25.01.2018.
Фактично за 2017 рік до дохідної частини бюджету Березівської ОТГ надійшло 44
058,8 тис.грн. (107,1%), в тому числі загальний фонд 39 054,5 тис.грн. (107,0%),
спеціальний фонд 5 004,3 тис. (107,7%)
Всього власних і закріплених доходів отримано 20199,2 тис.грн (117,1% від плану),
з них 19309 тис.грн. (115,5%) за загальним фондом та 890,2 тис.грн. (167,7%) за
спеціальним.

Офіційних трансфертів отримано 23859,6 тис.грн., з них 19745,5 до загального
фонду бюджету та 4114,1 до спеціального фонду бюджету.
В тому числі:
‐
‐
‐
‐
‐

8725,1 тис.грн. – освітня субвенція
4320,6 тис.грн. – медична субвенція
6106,2 тис.грн. – субвенції на формування інфраструктури тергромад
685 тис.грн. – інші субвенції
4447,9 тис.грн. – дотації

Найбільшу питому вагу (39,7%) у власних та закріплених доходах займає податок
на доходи фізичних осіб – 8013,9 тис.грн, рівень виконання планового показника
за яким склав 120,2%.
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Наступними за важливістю для наповнення бюджету є податки на майно у сумі
4593,9 тис.грн. (108,6% плану), що у структурі доходів займає майже 22,7%.
Абсолютну більшість (3648,6 тис.грн) тут займає орендна плата юросіб.
На третьому місці із показником 17,8% ‐ єдиний податок у розмірі 3585,9 тис.грн.
(124,8% плану).
Акцизного податку зібрано 1671,9 тис.грн., що на 5,2% більше, ніж заплановано.
Рентна плата за використання лісових ресурсів ‐ 791,1 тис.грн.
Власні надходження бюджетних установ протягом року склали 483,4 тис.грн.,
зокрема 208,9 тис ‐ платні послуги; 166,3 тис ‐ благодійні внески та гранти; 108 тис
‐ кошти для виконання цільових завдань, зокрема від відчудження земельних
ділянок.
За 2017 рік видаткова частина бюджету ОТГ по загальному та спеціальному
фондах виконана на 98% від планового показника на рік в обсязі видатків 44016,7
тис.грн.
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У структурі затрат найбільшу питому вагу (36,7%) займають видатки на освіту у
розмірі 16173 тис.грн.
Витрати на державне управління склали 7993 тис.грн. із питомою вагою у 18,2%.
На будівництво, житлово‐комунальне та дорожнє господарство витрачено 5575
тис.грн., або 12,7% від загальної суми видатків.
На культуру витрачено 5464 тис.грн. або 12,4% бюджету.
Заклади охорони здоров’я профінансовано у розмірі 2849 тис.грн. (6,5%
бюджетних витрат).
На соціальний захист з бюджету виділено 1868 тис.грн. або 4,2% річної казни.
Решта затрат (сільське та лісове господарство, правоохоронна діяльність,
фізкультура і спорт, екологія та ін) у сукупному розмірі займають 9,3% бюджету
ОТГ.

Бюджет розвитку ОТГ склав 9,8 млн.грн.
До основних напрямків його використання належать:
 1,8 млн.грн. ‐ організаційне, інформаційно‐аналітичне
матеріально‐технічне забезпечення діяльності ОТГ
 1,3 млн.грн. ‐ капремонт будинків культури
 1,1 млн.грн. ‐ ремонт доріг
 1,5 млн.грн. ‐ реконструкція школи
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МИРОПІЛЬСЬКА СІЛЬСЬКА ОТГ
Бюджет Миропільської ОТГ на 2017 рік прийнято 30.12.2016.
На сайті Миропільської ОТГ не передбачено окремого розділу, де б
акумулювалася інформація щодо планування та виконанню бюджету. Окремо
винесені проект бюджету та бюджетні програми 2018 року.
Звіт про виконання бюджету затверджено селищною радою 22.02.2018.
До сільського бюджету у 2017 році надійшло 35 672,3 тис.грн., в т.ч. до загального
фонду отримано 30 930,4 тис. грн., до спеціального – 4741,9 тис.грн., що складає
відповідно 106,0% та 116,2% до річного плану.
Всього власних і закріплених доходів отримано 14 341,3 тис.грн (121% від плану),
з них 13 550 тис.грн. за загальним фондом та 791,3 тис.грн. за спеціальним.

Офіційних трансфертів отримано 21 331 тис.грн., з них 17 380,4 тис.грн. до
загального фонду бюджету та 3 950,6 тис.грн. до спеціального.
В тому числі:
‐
‐
‐
‐
‐

7 328,1 тис.грн. – освітня субвенція
3 556,9 тис.грн. – медична субвенція
4 286 632 тис.грн. – субвенції на формування інфраструктури тергромад
1 314 893 тис.грн. – інші субвенції
4 844,5 тис.грн. – дотації

В цілому по затверджених річних показниках забезпечено виконання по всіх
джерелах надходжень.
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До загального фонду сільського бюджету за 2017 рік надійшло власних доходів в
сумі 13550,0 тис. грн., рівень виконання річного плану склав 115,0 % (план
перевиконано на 1770,2 тис. грн.).
В структурі доходів загального фонду податок на доходи фізичних осіб становить
– 19,9%. Протягом 2017 року цього податку надійшло 2693,8 тис.грн., що становить
103,2% до річного плану .
Плати за землю (займає 49,5% в загальній сумі власних надходжень) надійшло
6701,9 тис. грн., що складає 114,6% до річного плану, понад план отримано 854,0
тис. грн.
Надходження в 2017 році по рентній платі за спеціальне використання лісових
ресурсів склали 61,7 тис. грн., акцизного податку з реалізації суб’єктами
господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів отримано 300,6 тис. грн.
(132,6% до річного плану), податку на нерухоме майно, відмінне від земельної
ділянки надійшло 15,7 тис. грн., єдиного податку з фізичних осіб отримано 355,0
тис.грн., єдиного податку з сільськогосподарських товаровиробників надійшло
2338,9 тис.грн., плати за надання інших адміністративних послуг 40,9 тис. грн.,
орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим
майном комунальної власності 1,9 тис.грн.
До спеціального фонду сільського бюджету протягом 2017 року надійшло 791,3
тис.грн. (без врахування трансфертів)., при планових показниках на рік 655,6
тис.грн. Фактичні надходження власних надходжень бюджетних установ
складають – 757,0 тис. грн.; 28,6 тис. грн. склали цільові фонди органів місцевого
самоврядування, екологічний податок 5,7 тис.грн.

129

Аналіз всіх бюджетів Сумської області за 2017 рік
Видатки сільського бюджету склали 35927,9 тис.грн., у тому числі загального
фонду – 27634,0 тис.грн., що складає 94,7% до затвердженого річного обсягу, та
спеціального фонду 8293,9 тис. грн.

У структурі затрат найбільшу питому вагу (56,7%) займають видатки на освіту у
розмірі 19701 тис.грн.
На будівництво, житлово‐комунальне та дорожнє господарство витрачено 4453,1
тис.грн., або 12,8% від загальної суми видатків.
Витрати на державне управління склали 3928,6 тис.грн. із питомою вагою у 11,3%.
Заклади охорони здоров’я профінансовано у розмірі 3558,4 тис.грн. (10,2%
бюджетних витрат).
На культуру витрачено 1313,9 тис.грн. або 3,8% бюджету.
На соціальний захист виділено 317,4 тис.грн. або 0,9% річної казни ОТГ.
Решта затрат (сільське та лісове господарство, правоохоронна діяльність,
фізкультура і спорт, екологія та ін) у сукупному розмірі займають 4,2% бюджету
ОТГ.
За економічною класифікацією розподіл витрат виглядає наступним чсином.
Питома вага заробітної плати з нарахуваннями (18040,6 тис.грн.) в видатках
загального фонду складає 65,3%. Видатки на оплату енергоносіїв склали 1535,2
тис.грн. (5,6% обсягу видатків загального фонду), медикаменти – 27,4 тис.грн.,
харчування – 627,2 тис.грн., на оплату послуг спрямовано 2019,9 тис.грн.,
придбання предметів та матеріалів – 1800,9 тис.грн.
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До основних напрямків використання бюджету розвитку ОТГ, що запланований у
розмірі 7,8 млн.грн. належать:







1,9 млн.грн. ‐ заміна вікон у НВК,
1,4 млн.грн. ‐ придбання шкільного автобуса
1,3 млн.грн. ‐ будівництво газопроводу,
1,2 млн.грн. ‐ ремонт амбулаторії,
1,1 млн.грн. ‐ реконструкція будинків культури,
0,5 млн.грн. ‐ реконструкція вуличного освілення.

НЕДРИГАЙЛІВСЬКА СЕЛИЩНА ОТГ
Яким був перший рік діяльності Недригайлівської громади? Що дало об'єднання
навколишніх сіл з центром в Недригайлові та чи насправді децентралізація є
ефективною? Про це все вже можна говорити, аналізуючи підсумки бюджету за
2017 рік.

Про громаду
До складу громади входить 5 старостинських округів: Кулішівський, Хоружівський,
Іваницький, Маршалівський, Гринівський які включають 23 населених пункти.
Загальна площа території Недригайлівської об’єднаної громади складає 295,66 кв.
км. Чисельність населення станом на 01.01.2018 р. складає 8560 осіб, у тому числі:
міське –5472 чол, сільське – 3088 чол.

Бюджет у цифрах
За 2017 рік до селищного бюджету надійшло 62 млн. 727,9 тис. гривень, з них до
загального фонду 52 млн. 132,6 тис. гривень, що складає 102,5% до затверджених
обсягів.
За 2017 рік доходів загального фонду (без урахування
міжбюджетних
трансфертів) надійшло 35 млн. 246,7 тис.грн. Затверджені показники по доходах
в цілому по Недригайлівській селищній раді виконані на 104,0%, тобто додатково
отримано 1364,0 тис.грн. В порівнянні з 2016 роком надходження збільшились на
8730,5 тис.грн. Приріст склав 32,9% в порівнянні з попереднім роком. Тут варто
зазначити, що порівнювати фінансові показники селищної ради до і після
об'єднання не зовсім коректно, однак інших критерії для співставлення у нас ще
немає.
Хто і звідки наповнював бюджет громади?
Найголовнішим джерелом наповнення бюджету були самі жителі ОТГ. У 2017 році
ПДФО (податку на доходи фізичних осіб) отримано 20 млн. 001,6 тис.грн.‐
виконання склало 106,5 % до затверджених показників.В порівнянні з 2016 роком
надходження збільшилися на 6546,7 тис.грн. Приріст ‐ 48,7%.
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Плати за землю отримано 4 млн. 348,7 тис.грн.‐ що становить 99,2% до
затверджених показників. В порівнянні з 2016 роком надходження зменшилися
на 646,7 тис.грн. або на 12,9%.
По єдиному податку с/г виробників планове завдання виконано на 100,9%
(затверджено 3 млн. 437,7 тис. грн., надійшло 3 млн. 469,3 тис. грн.). В порівнянні
з 2016 роком надходження по єдиному податку с/г виробників збільшилися на
781,0 тис.грн. Приріст склав 29,1%.
По єдиному податку планове завдання виконано на 101,0% (затверджено 2 млн.
303,9 тис. грн., надійшло 2 млн. 327,8 тис. грн.). В порівнянні з 2016 роком
надходження по єдиному податку збільшилися на 761,3 тис.грн. або на 48,6%.
По акцизному податку планове завдання виконано на 101,6% (затверджено 3
млн. 827,8 тис. грн., надійшло 3 млн. 889,30 тис. грн.). В порівнянні з 2016 роком
надходження по акцизному податку збільшилися на 1059,7 тис.грн. Приріст склав
37,5%.
Плати за надання адміністративних послуг отримано 749,5 тис.грн.‐ виконання
склало 107% до затверджених показників. В порівнянні з 2016 роком
надходження збільшилися на 273,2 тис.грн. Приріст ‐ 57,4%.
Інших надходжень надійшло 460,5 тис.грн.

ВЛАСНІ НАДХОДЖЕННЯ (МЛН. ГРН)
Адмінпослуги;
0,749
інше; 0,46
Акциз; 3,889
Єдиний податок ;
2,327
Єдиний податок
с/г; 3,469

ПДФО; 20

Плата за землю;
4,348

До спеціального фонду селищного бюджету найбільші обсяги надходжень
отримано з власних надходжень бюджетних установ – 2 млн. 464,9 тис. гривень ;
коштів від продажу земельних ділянок не с/г призначення – 61,2 тис. гривень;
екологічного податку – 6,3 тис. гривень. Інші надходження спеціального фонду
склали 19,2 тис. гривень.
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Із державного бюджету протягом 2017 року отримано трансферти в розмірі 26
млн. 308,2 тис. грн. А саме:






додаткова дотація ‐4 млн. 748,0 тис.грн.;
освітня субвенція ‐11 млн.725,0 тис.грн.;
медична субвенція – 6 млн. 980,9 тис.грн.;
на придбання соціального житла для дітей‐сиріт ‐253,0 тис.грн.;н
на соціально‐економічний розвиток окремих територій ‐247,0
тис.грн.;
 на проведення виборів‐ 50,0 тис.грн.;
 на формування інфраструктури ОТГ ‐1 085,9 тис.грн.;
 іншу субвенцію було спрямовано на оздоровлення та відпочинок
дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за
рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали
внаслідок Чорнобильської катастрофи) –30,5 тис. гривень.

Надходження із держбюджету (млн. грн.)
Інше; 0,261; 1%
на інфраструктуру
ОТГ; 1,085; 4%
на соц‐економ
розвиток; 0,247; 1%
Додаткова
субвенція; 4,748;
19%
Освітня субвенція;
11,725; 47%

Медична субвенція;
6,98; 28%

Освітня субвенція

Медична субвенція

Додаткова субвенція

на соц‐економ розвиток

на інфраструктуру ОТГ

Інше

Видатки селищного бюджету склали 59 млн. 189,2 тис. гривень, або 91,6% до
затвердженого річного плану, з них загальний фонд – 46 млн. 399,4 тис. гривень
(98,4%), спеціальний – 12 млн. 789,8 тис. гривень (73,4%).
Видатки загального фонду (без урахування міжбюджетних трансфертів) склали 39
млн. 788,7 тис. гривень, з них видатки соціального спрямування – 28 млн. 051,1
тис. гривень, з яких: 24 млн. 962,7 тис. гривень спрямовано на освіту (98,8% до
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затверджених призначень на рік); 849,3 тис. гривень – соціальний захист і
соціальне забезпечення (99,8%); 1 млн. 735,0 тис. гривень – культуру і мистецтво
(97,9%); 504,1 тис. гривень – фізичну культуру і спорт (99,4%).
Недригайлівська громада здійснює видатки у районний бюджет і це справедливо.
Адже значна частина важливих соціальних об'єктів знаходиться у Недригайлові,
але знаходяться на утриманні районного бюджету.
Всього у 2017 році до районного бюджету було передано субвенцій на суму 5 млн.
521,2 тис.грн., із них:
• на утримання установ освіти – 1 млн. 611,5 тис.грн.;
• на фізичну культуру і спорт – 236,6 тис.грн.;
• на утримання територіального центру соціального обслуговування
(надання соціальних послуг) на території Недригайлівської ОТГ ‐ 931,9
тис.грн.;
• на утримання установ культури – 2 219,0 тис.грн.;
• на виплату грошової компенсації фізичним особам, які надають соціальні
послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям‐інвалідам, хворим, які
не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги та
проживають на територій Недригайлівської ОТГ (постанова 558) – 126,0
тис.грн.;
• для надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв’язку –
53,4 тис.грн.;
• для забезпечення обробки інформації з нарахування та виплати житлових
субсидій‐ 14,0 тис.грн.;
• на утримання Недригайлівської ЦРЛ –148,0 тис.грн., на утримання
Недригайлівського ЦП МСД – 188,6 тис.грн.

Бюджет у справах, фірмах та прізвищах
Попередня частина статті була написана мовою цифр. Але житель громади хотів
би бачити конкретні справи, які були здійснені за рахунок, дізнатися які
підприємства здійснювали роботи та надавали послуги за його кошт і хто заробив
на цьому.
За кошти субвенції державного бюджету на формування інфраструктури
об’єднаних територіальних громад у 2017 році здійснено:
Закупівлю спецтехніки (вантажний автомобіль, трактор, причіп, косарка, лопата‐
відвал) для КП «Недригайлівводосервіс»;
Закупівлю шкільного автобуса для Недригайлівської СЗОШ;
Капітальний ремонт дороги по вул. Шевченка в с.Іваниця; (321,86 тис.грн).
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Будівництво вуличного освітлення по вул. Центральна в с. Маршали (103,903
тис.грн).
Виготовлення містобудівної та планувальної документації населених пунктів с.
Кулішівка, с. Хоружівка, с. Іваниця, с. Віхове, с. Вакулки, с. Луки.
За рахунок коштів субвенції з державного бюджету на здійснення заходів щодо
соціально‐ економічного розвитку окремих територій здійснено:
Придбання та встановлення дитячих майданчиків для Недригайлівського ДНЗ,
Маршалівської філії Недригайлівської СЗОШ та Іваницького ДНЗ;
Капітальний ремонт дороги по вул. Вишнева в смт Недригайлів Сумської області.
(2 млн. 403,670 тис.грн.).
Варто відзначити, що капітальний ремонт дороги в Недригайлові та Іваниці
відбувся вперше за останні кілька десятиліть. До децентралізації коштів на це
ніколи не вистачало. Та і інші капітальні видатки, які стали можливими у 2017 році
до децентралізації здавалися б фантастикою.
Саме аукціон на визначення виконавця ремонту доріг є лідером за сумою
закупівлі у 2017 році. У відкритих торгах на здійснення капітального ремонту взяли
участь 3 фірми.

Переможцем стало ТОВ "Інвестбуд Плюс", яке запропонувало найменшу ціну.
Підприємство зареєстровано у Києві, але його власником є Сагателян Ашот
Бабкенович із села Соснівка Конотопського району.
Іншим значним тендером стала закупівля автомобіля‐самоскида. У відкритих
торгах взяли участь три підприємства
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Переможцем оголошено ТОВ "Автодержпостач" із пропозицією на 910 000 грн, з
яким і було укладено угоду. Ця фірма зареєстрована у Києві у травні 2017 року. Її
власницею є Доманська Олена Іванівна, яка мешкає у Кіровоградської області, а
родом із Дніпропетровщини.
Менш витратними були інші угоди. Наприклад на закупівлю комп'ютерного
обладнання укладено угоду на суму 163 690 грн. із ФОП Химченком Олександром
Юрійовичем, який зареєстрований у селі Сакуниха Недригайлівського району.
Послуги зі збирання побутових відходів на суму 150 000 грн. надає комунальне
підприємство "Недригайлівводосервіс". 525 тонн щебню на суму 150 000 грн.
Недригайлівській селищній раді поставив ФОП Ющенко Володимир Дмитрович із
села Зелене, яке входить до складу громади
Варто відзначити, що Недригайлівська селищна рада активно використовує
систему Прозоро навіть у допорогових закупівлях, що дозволяє економити кошти
громади.
На офіційному сайті Недригайлівської громади є розділ "Бюджет", в якому
розміщені звіти про виконання бюджету, а також чинний головний фінансовий
документ селища. Це полегшує доступ мешканцям селища до бюджетної
інформації і підвищує довіру до місцевої влади.
Підводячи підсумки, можна сказати, що утворення об'єднаної громади стало
поштовхом для розвитку Недригайлова та навколишніх сіл. Бюджет 2017 року був
успішним і дозволив почати розбудовувати інфраструктуру. Однак місцевій владі
слід дбати про збільшення власних надходжень, щоб бути менш залежними від
державного бюджету. Також одним із негативних факторів може стати ліквідація
Недригайлівського району як адміністративно‐територіальної одиниці, адже це
збільшить навантаження на утримання закладів соціальної сфери району,
більшість яких територіально знаходяться у Недригайлові. Майбутнє не буває без
труднощів і загроз. Однак вважаємо, що рішення про утворення Недригайлівської
ОТГ було вірним і вчасним.
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ГРУНСЬКА СІЛЬСЬКА ОТГ
Грунська об’єднана громада – одна з 143, які з’явилися на мапі України у грудні
2016 року. З того часу громада встигла не лише прожити рік в нових для себе
умовах, а й подати першу фінансову звітність, на основі якої можна говорити про
успішність чи неуспішність ідеї об’єднання. Що змінилось за рік та чи ефективна
реформа децентралізації – про це можуть розказати дані бюджети громади

Про громаду
Грунська громада – порівняно невелика, в ній лише 16 населених пунктів, 246 км2
площі і близько 6000 жителів. За всіма параметрами менше середнього по Україні.
Громада займає найпівденніший регіон Сумської області у Охтирському районі.

Трохи про доступність даних
Пара ложок дьогтю – більшість не те що громад, а навіть сільських рад в Україні
мають власні сайти. Так‐так, ті самі, за допомогою яких люди дізнаються хоч про
якусь діяльність службовців, а державні установи публікують електронні версії
документів, у відповідності до Закону «Про доступ до публічної інформації. У
Грунської ради сайту немає. Йшов 2018 рік… В міру прозорий натяк на те, куди
слід виділити пару тисяч гривень з бюджету на цей рік.
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Про бюджет і перший рік існування
У 2017 році новостворена громада отримала у своє розпорядження понад 37
мільйонів гривень. На порядок більше, ніж раніше було у всіх сільських рад нової
громади разом узятих. Неймовірно багато як на 6000 жителів. Проте, цього не
вистачає для належного функціонування всіх державних і комунальних закладів,
через що громада потребує і отримала стабілізаційну дотацію у розмірі 1,1 млн
гривень (у 2018 році дотація збільшена до 2,6 млн). У середньому ОТГ збирають
близько 40% бюджетних коштів з податків, а 60% їм надає держава. Грунська
громада зібрала власних коштів 13 млн гривень, це менше тих самих «середніх»
40%.

Видатки громади пішли в основному на забезпечення діяльності всіх установ:

Структура видатків бюджету 2017 року по сферах:
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З хорошого: за 2017 рік громада за кошти ДФРР придбала новий трактор
для комунального закладу «Партнер», шкільний автобус для опорного закладу –
Грунської ЗОШ І‐ІІІ ступенів. За рахунок співфінансування із Службою
автомобільних доріг був зроблений поточний ремонт дороги сполученням
Ясенове – Куземин. За рахунок інфраструктурних коштів зроблений капітальний
ремонт доріг місцевого значення та закладів охорони здоров’я, зокрема
Куземинської амбулаторії.

ЗНОБ‐НОВГОРОДСЬКА СЕЛИЩНА ОТГ
Після виборів 18 грудня 2016 почали своє існування 143 об’єднані територіальні
громади. В їх числі і Зноб‐Новгородська. Наскільки вдалим був перший рік
існування громади? Чи дало щось об’єднання? Наскільки ефективною була
реформа? На ці питання можуть відповісти дані з першого річного звіту по
бюджету громади.

Про громаду
Зноб‐Новгородська громада об’єднала у собі 27 сіл і селищ на крайній півночі
Сумської області. Громада більше середнього за прощею – 469,1 км2, але
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невелика за населенням – 6600 чоловік. До складу громади крім центру входять 7
старостинських округів.

Бюджет у цифрах і не тільки
Фактично за 2017 рік до селищного бюджету надійшло 41,3 мільйони гривень. І
якщо кількість грошей переданих державою була відома зараніше, то податків
вдалося зібрати на 60% більше запланованого при прийнятті документу. Така
велика розбіжність пояснюється тим, що це був перший‐перший бюджет громади,
який ще й приймався поспіхом під новорічну ялинку (прийняли бюджет
31 грудня), аби почати новий рік вже з відомими фінансовими показниками.
З них усієї суми 16 мільйонів – це податки зібрані у самій громаді, і 24 мільйони
офіційних трансфертів від держави.
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4 податки сукупно принесли бюджету абсолютну більшість власних надходжень:
податок на доходи фіз.осіб, єдиний податок, орендна плата та земельний
податок. Кількість зібраний грошей по кожному пункту у таблиці нижче:

Субвенцій від держави надійшло багато і різних:
-

Базова дотація – 1623,4 тис. гривень;
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-

-

-

Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на
здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання
закладів освіти та охорони здоров`я – 2633,8 тис. гривень;
Стабілізаційна дотація – 150,0 тис. гривень;
Субвенція на розвиток інфраструктури об’єднаних територіальних громад –
1594,365 тис. гривень;
Освітня субвенція – 11074,30 тис. гривень;
Медична субвенція – 3698,7 тис. гривень;
Субвенція на соціально‐економічний розвиток території – 289,619 тис.
гривень;
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на проведення
виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів – 45,0
тис. гривень.
Субвенція на розвиток інфраструктури об’єднаних територіальних громад –
3022,258 тис. гривень;
Інші субвенції – 491,525 тис. гривень

Видатки селищного бюджету у 2017 році склали 40,01 мільйони. гривень, або
89,35% до затвердженого річного плану (річний план 44817,03 тис. гривень).
Структура видатків у інфографіці нижче:

До галузі «Державне управління» входять апарат селищної ради, фінансовий
відділ, керівництво відділу освіти, молоді та спорту. Загальна сума видатків на
галузь склала 8161,57 тис. гривень. На заробітну плату з нарахуваннями
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направлено 5100,72 тис. гривень, або 77% від загальної кількості видатків галузі.
На оплату енергоносіїв витрачено 123,993 тис. гривень. Капітальні видатки
спеціального фонду 1586,03 тис. гривень.
Загальна сума видатків по галузі «Освіта» складає 14124,12 тис. гривень. На
заробітну плату з нарахуваннями направлено 11314,618 тис. або 88% від загальної
суми видатків галузі. На оплату енергоносіїв витрачено 736,336 тис. гривень. На
харчування дітей в навчальних закладах по загальному фонду витрачено 236,329
тис. гривень.
Загальна сума видатків по галузі «Культура і мистецтво» складає 4100,41 тис.
гривень, з них по загальному фонду 816,77 тис. гривень, по спеціальному 3283,64
тис. гривень. На заробітну плату з нарахуваннями направлено 739,353 тис., або
90% від загальної суми видатків галузі.
Витрати по галузі «Житлово‐комунальне господарство» складають 816,24 тис.
гривень. З них по загальному фонду 500,53 тис. гривень, по спеціальному фонду
315,71 тис. гривень. На оплату винагороди робітникам задіяним в роботах з
благоустрою території витрачено 37,138 тис. гривень. На оплату вуличного
освітлення 73,635 тис. гривень. Видатки спеціального фонду склали 315,71 тис.
гривень.
Сфера «Транспорт та дороги» заключає у собі видатки направлені на ремонт доріг
2 «Зноб‐Новгородське‐Очкине‐Кривоносівка‐Каліївка» на ділянці «Зноб‐
Новгородське – Журавка» та О191401 «Кривоносівка – Чернацьке» на ділянці
«Кривоносівка – Уралове» в розмірі 2100,0 тис. гривень по загальному фонду
селищного бюджету. Згідно угоди про співфінансування, частина грошей на
ремонт цих доріг береться з бюджету громади, частина – з бюджету області.

ХОТІНСЬКА СЕЛИЩНА ОТГ
Хотінська селищна об’єднана територіальна громада утворилася 18 грудня 2016
року в рамках адміністративно‐територіальної реформи 2015 року. Як саме
об’єднання сіл вплинуло на життя громадян? Чи дійсно гуртом краще? Думки
самих жителів ОТГ можуть розділятися, тому звернемося до аналізу бюджету
громади, який і покаже ймовірні переваги та недоліки життя у новоствореній ОТГ.

Про громаду
Хотінська селищна ОТГ утворилася з об’єднання трьох рад з адміністративним
центром у Хотіні. До складу громади входять два старостинських округи:
Кіндратівський (має у підпорядкуванні 3 села) та Олексіївський (має у
підпорядкуванні 3 села). У підпорядкуванні Хотіні знаходиться 1 село. Загальна
площа Хотінської селищної ОТГ складає 176,55 км2. Чисельність населення
громади – 5562 особи.
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Про що свідчать бюджетні показники?
У 2017 році бюджет Хотінської селищної ОТГ склав 43 млн 452 тис. грн, з них
загальний фонд – 39 млн 070 тис. грн. (виконано на 101,1 %), спеціальний – 4 млн
381 тис. грн (виконано на 111,1 %)
За 2017 рік до загального фонду (без урахування міжбюджетних трансфертів)
надійшло 23 млн 337 тис. грн (виконано на 104,3 %).

Як саме наповнювався бюджет ОТГ?
Значну частину коштів бюджет Хотінської селищної об’єднаної територіальної
громади отримав власне від самих жителів ОТГ – 16 млн 112 тис. грн надійшли як
податок на доходи фізичних осіб (ПДФО). Виконання склало 100,8 % від
затверджених показників.
За землю отримано 3 млн грн, що становить 101,2 % до затверджених показників.
2 млн 758 тис. грн надійшло до бюджету ОТГ від єдиного податку с/г виробників.
Затверджені показники виконано на 126,8 %.
По єдиному податку планове завдання виконано на 121,9 % (3 млн 738 тис. грн
замість запланованих 3 млн 66 тис. грн).
За акциз до бюджету ОТГ надійшло 150 тис. грн. Планове завдання виконано на
104,4 %.
За надання адміністративних послуг отримано 212 тис. 419 грн (виконано на 137,9
%).

Власні надходження (млн грн)
0,15

0,212

3,7

ПДФО
Плата за землю

2,8
Єдиний податок с\г
Єдиний податок
16

3

Акциз
Адмінпослуги
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До спеціального фонду бюджету ОТГ найбільше коштів надійшло від власних
надходжень бюджетних установ – 892 тис. грн; екологічний податок – 55 тис. грн;
інші надходження спеціального фонду склали 7 тис. 491 грн.
Із державного бюджету Хотінська селищна ОТГ отримала:
 Базова дотація – 1 млн 159 тис 600 грн.
 Додаткова дотація – 2 млн 504 тис. 600 грн.
 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на
формування інфраструктури об'єднаних територіальних громад – 2
млн 675 тис. 347 грн.
 Освітня субвенція – 7 млн 894 тис. 541 грн.
 Медична субвенція – 1 млн 694 тис. 840 грн.
 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на
здійснення заходів щодо соціально‐економічного розвитку
окремих територій – 2 млн 314 тис. грн.
 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання
державної підтримки особам з особливими освітніми потребами –
19 тис. 404 грн.
Загалом Хотінській селищній ОТГ з державного бюджету надійшло 18 млн 262 тис.
грн.

Надходження із держбюджету (млн грн)
0,019
2,3
1,7
Базова дотація
11,6

Додаткова дотація
Субвенція на формування інфораструктури ОТГ
7,9

Освітнясубвенція
Медична субвенція
Субвенція на соцекном розвиток

2,7
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Видатки селищного бюджету склали 36 млн 324 тис. грн. (виконано на 81,1 %). З
них загального фонду 28 млн 21 тис. грн (виконано на 90,1 %), спеціального – 8
млн 302 тис. грн (виконано на 60,7 %).
Видатки загального фонду (без урахування міжбюджетних трансфертів) склали 27
млн 466 тис. грн. З них 20 млн 210 тис. грн на освіту; 1 млн 513 тис. грн на
благоустрій міст і селищ; 1 млн 258 тис. грн на розвиток культури і мистецтва; 2
млн 260 тис. грн на охорону здоров’я.

БЕЗДРИЦЬКА СІЛЬСЬКА ОТГ
Про громаду
Громада утворилася 18 грудня 2016 року, до її складу увійшли дві сільські ради
наступного складу:
Бездрицька сільська рада
село Бездрик
Токарівська сільська рада
село Токарі,
село Зацарне,
село Червона Діброва
Населення громади складає 3591 особа.
З урахуванням змін власні доходи бюджету Бездрицької ОТГ були затверджені у
розмірі 10,8 млн. грн., з яких загальний фонд ‐ 7,7 млн. грн., спеціальний – 3 млн.
Фактично до бюджету громади надійшло 11,5 млн. грн.
Найбільший внесок у скарбницю громади зробили наступні податки:







податок на доходи з фізичних осіб (3,37 млн. грн.);
рентна плата за користування надрами (0,5 млн грн.);
орендна плата з юридичних осіб (1,6 млн. грн.);
акцизний податок (1,2 млн.грн.);
податок на майно (2,3 млн. грн.);
екологічний податок (1,6 млн. грн.)

Окрім власних доходів, у 2017 році Бездрицька ОТГ отримала загалом 12,4 млн.
грн. трансфертів з державного бюджету. Вони були розподілені наступним чином:
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Міжбюджетні трансферти, млн. грн.
1,09

1,44
4,45

1,46

1,98
1,99

Освітня субвенція
Субвенція на соц‐економ розвиток
Субвенція на формування інфраструктури ОТГ
Базова дотація
Додаткова дотація на утримання закладів освіти та охорони здоров’я
Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам

Як бачимо, власні доходи Бездрицької ОТГ майже дорівнюють офіційним
трансфертам з державного бюджету, що свідчить про високу фінансову
спроможність громади і високі шанси на гідний розвиток.

Доходи Бездрицької ОТГ, млн. грн.
12,6
12,4
12,4
12,2
12
11,8
11,6

11,5

11,4
11,2
11

Власні доходи
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Розподіл основних видатків бюджету Бездрицької ОТГ зображений нижче на
діаграмі

Деякі видатки бюджету Бездрицької ОТГ
Фiзична культура i спорт

0,16

Культура i мистецтво

0,98

Будiвництво

1,00

Утримання та розвиток інфраструктури доріг

1,49

Охорона здоров'я

2,19

Державне управлiння

2,43

Освiта

10,87
0,00

2,00

4,00

6,00

8,00

10,00

12,00

У порівнянні із своїми доходами Бездрицька ОТГ чималі суми витрачає за статтею
«державне управління», значно більше, ніж на ремонт доріг. Можливо, громаді
слід задуматися над оптимізацією штату чиновників.

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА ОТГ СУМСЬКОГО РАЙОНУ
Звіт про виконання бюджету Миколаївської ОТГ (Сумський район) затверджено
селищною радою 08.02.2018.
На сайті Миколаївської ОТГ рішення про бюджет та звіт про його викання
публікуються у загальному розділі «Рішення сесій». Також існує розділ «Паспорт
бюджету» де розміщено паспорти бюджетних програм.
Фактично за 2017 рік до доходної частини бюджету Миколаївської ОТГ надійшло
36996,4 тис.грн. (112,4% від плану), у т.ч. загальний фонд – 32872,8 тис.грн. (111,17
%), спеціальний фонд – 4123,6 тис.грн. (123,5%)
Всього власних і закріплених доходів отримано 21269,9 тис.грн (124,4 % від
плану), з них 19780,1 тис.грн. (120,7%) за загальним фондом та 1489,8 тис.грн.
(213,34 %) за спеціальним.
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Дохідна частина бюджету,
тис.грн.
25000
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0

21 270
15 726
Власні доходи

Трансферти

Офіційних трансфертів отримано 15726,4 тис.грн. (99,4%), з них 13092,6 до
загального фонду бюджету та 2633,8 до спеціального фонду бюджету.
В тому числі:
• 5394,8 тис.грн. – освітня субвенція;
• 3311,4 тис.грн. – медична субвенція;
• 3576,2 тис.грн. – субвенції на формування інфраструктури
тергромад;
• 582,0 тис.грн. – субвенції на здійснення заходів з
соцекономрозвитку;
• 121,5 тис.грн. – інші субвенції;
• 2479,2 тис.грн. – дотації.
Найбільшу питому вагу (62%) у власних та закріплених доходах займає податок на
доходи фізичних осіб – 13138,2 тис.грн, рівень виконання планового показника за
яким склав 117,21 %.

Структура власних доходів
Інші
надходження
5%
Екологічний
податок
4%
Орендна землі
12%
Надходження
бюджет.установ
2%

Єдиний
податок
15%
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Наступними за важливістю для наповнення бюджету є єдиний податок у розмірі
3107,2 тис.грн. (130,1% плану) , що у структурі доходів займає 15%
На третьому місці із показником 12% ‐ орендна плата за землю з юридичних осіб
у сумі 2479,0 тис.грн. (131,8 % плану). Екологічного податку надійшло 903,4
тис.грн. (262,4%), що становить 4% від загальних надходжень
Власні надходження бюджетних установ у загальній структурі займають 2% та
протягом року склали 510,8 тис.грн. (168,7%).
Решта надходжень (податок на прибуток підприємств, акцизний податок,
державне мито, плата за користування природними ресурсами, держмито, плата
за надання адміністративних послуг та ін..) у сукупності склали приблизно 5 % від
загальної суми поповнення казни громади.
За 2017 рік видаткова частина бюджету ОТГ по загальному та спеціальному
фондах виконана на 91 % від планового показника на рік в обсязі видатків 32203,2
тис.грн.
Охорона
здоров'я
7,5%

Структура видатків

Інші видатки
12,3%
Державне
управління
38,3%

Освiта
41,8%

У структурі затрат найбільшу питому вагу (41,8%) займають видатки на освіту у
розмірі 13453,2 тис.грн.
Витрати на державне управління склали 12347,4 тис.грн. із питомою вагою у
38,3%.
Сферу охорони здоров’я профінансовано у розмірі 2429,5 тис.грн. (7,5%
бюджетних витрат).
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Інші витрати склали 3973,1 тис. грн.
Бюджет розвитку ОТГ склався в районі склав майже 11 млн. грн.
До основних напрямків його використання належать:
• організаційне,
інформаційно‐аналітичне
та
матеріально‐технічне
забезпечення діяльності ОТГ;
• забезпечення функціонуванян водопровідного господарства;
• благоустрій населеного пункту;
• капремонт будинків культури.
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БОРОМЛЯНСЬКА СІЛЬСЬКА ОТГ
Боромлянська сільська об’єднана територіальна громада утворена 18 грудня 2016
року в рамках адміністративно‐територіальної реформи 2015 року. Як вплинуло
об’єднання сіл з центром у Боромлі на життя людей? Що саме змінилося і в який
бік? Про це допоможе дізнатися аналіз підсумків бюджету за 2017 рік.

Про громаду
Громада складається з 2 старостинських округів: Гребениківський та
Жигайлівський. Загалом ОТГ включає в себе 12 населених пунктів. Загальна площа
Боромлянської сільської ОТГ складає 305,02 км2. Усього населення по громаді
6367 осіб.

Бюджет Боромлянської ОТГ
У 2017 році бюджет ОТГ склав 35 млн 969 тис. гривень, з них загального фонду –
32 млн 835,9 тис. гривень, що складає 96,2 % до зазначених обсягів.
За 2017 рік доходів загального фонду (без урахування міжбюджетних
трансфертів) надійшло 20 млн 170,9 тис. грн. Затверджені показники по доходах
в цілому по Боромлянській ОТГ виконані на 117,4 %, тобто додатково отримано 2
млн 995,8 тис. грн.

Як і ким наповнювався бюджет громади?
Власне, самі жителі ОТГ стали основним джерелом для наповнення бюджету своєї
ж громади шляхом сплати ПДФО (податку на доходи фізичних осіб). Саме так
бюджет Боромлянської ОТГ отримав 11 млн 164,8 тис. грн. Виконання склало
119,4 % до затверджених показників.
За землю отримано 5 млн 381,9 тис. грн, що становить 109,1 % до затверджених
показників.
По єдиному податку с/г виробників планове завдання виконано на 129,4 %
(затверджено 1 млн 403,2 тис. грн – отримано 1 млн 815,2 тис. грн).
По єдиному податку планове завдання виконано на 126,9 % (затверджено 1 млн
968,6 тис. грн – отримано 2 млн 498,3 тис. грн).
По акцизному податку планове завдання виконано на 108 % (затверджено 712 400
грн – отримано 769 273,01 грн).
Плати за надання адміністративних послуг отримано 5 299,15 грн. Виконання
склало 117,8 %.
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Інших надходжень отримано 127 тис 433 грн.

Власні надходження, (млн грн)
Інше
1%
Плата за землю
25%

ПДФО
51%
Єдиний податок с/г
8%

Єдиний податок
12%
ПДФО

Адмінпослуги

Акциз

Акциз
Адмінпослуги
3% 0%
Єдиний податок

Єдиний податок с/г

Плата за землю

Інше

Спеціальний фонд бюджету ОТГ в основному наповнювався так:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Власні надходження бюджетних установ – 394 тис. 502 грн.
Екологічний податок – 3 тис. 201 грн.
Інші джерела власних надходжень – 3 тис. 200 грн.
Із державного бюджету Боромлянській ОТГ надійшло загалом 15 млн 160
тис. грн:
Базова дотація – 384 тис. 400 грн.
Додаткова дотація – 2 млн 050 тис. 3 грн.
Освітня субвенція – 6 млн 735 тис. 3 грн.
Медична субвенція – 1 млн 713 тис. 160 грн.
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на формування
інфраструктури об'єднаних територіальних громад – 4 млн 211 тис. грн.
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Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на відшкодування вартості
лікарських засобів для лікування окремих захворювань – 66 тис. 339 грн.
Загалом видатки з бюджету Боромлянської ОТГ становлять 32 млн 361 тис. грн.

Надходження з держбюджету (млн грн)
0,066

0,384

2,05
4,211

Базова дотація
Додаткова дотація
Освітня субвенція

1,713
6,735

Медична субвенція
Субвенція на інфраструктуру ОТГ

(виконано 88,7 %). З них із загального фонду – 25 млн 702 тис. грн (виконано 92,7
%); та видатки спецфонду – 6 млн 658 тис. грн. (виконано на 76,2 %).
Видатки загального фонду без урахування міжбюджетних трансфертів склали 25
млн 413 тис. грн. З них 13 млн 645 тис. – освіта (виконано на 97,3 %), 774 тис. 887
грн – соціальний захист та соціальне забезпечення (виконано на 97,8 %), культура
і мистецтво – 1 млн 641 тис. грн (виконано на 89,4 %), 169 тис. 191 грн – фізична
культура і спорт (виконано на 78,8 %).

ДРУЖБІВСЬКА МІСЬКА ОТГ ЯМПІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ
12 серпня 2016 року в м. Дружба Ямпільського району створили другу на Сумщині
об’єднану територіальну громаду. До її складу ввійшли 12 населених пунктів, що
підпорядковані не лише Дружбівській міській, а й Дорошівській та Чуйківській
сільським радам Ямпільського району.
Проаналізувавши сайт громади стало відомо, що інформація про бюджет на 2017
рік на сайті відсутня. Більш того, депутатами і не приймалося окремого рішення
про звіт про виконання бюджету за 2017 рік. Проте одним з додатків до рішення
дев’ятнадцятої сесії Дружбівської міської ради восьмого скликання від 02.02.
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2018 «Про міський бюджет на 2018 рік» є пояснювальна записка про виконання
міського бюджету за 12 місяців 2017 року.
Фактично за 2017 рік до доходної частини бюджету Дружбівської ОТГ надійшло
34 492,0 тис.грн. (97,3%), в тому числі загальний фонд 32 561,0 тис.грн. (103,4%),
спеціальний фонд 1 931,1 тис. (48,9%)
Всього власних і закріплених доходів отримано 18 645,4 тис.грн (112,5% від
плану), з них 18 026,9 тис.грн. (111%) за загальним фондом та 618,5 тис.грн.
(184,4%) за спеціальним.

Дохідна частина бюджету, тис.грн.
35000

18 645

18 860

Власні доходи

Трансферти

0

Офіційних трансфертів отримано 18 859,7 тис.грн., з них 15 247,1 до загального
фонду бюджету та 3 612,6 до спеціального фонду бюджету.
Фактично використано по загальному фонду – 14 534,0 гривень, по спеціальному –
1 312,6 гривень.
В тому числі:
• 6 941,9 тис.грн. – освітня субвенція
• 114,9 тис.грн. ‐ субвенції за рахунок залишку коштів освітньої субвенції з
державного бюджету місцевим бюджетам, що утворився на початок
бюджетного періоду
• 4 475,9 тис.грн. – медична субвенція
• 671,0 тис.грн. – субвенція на здійснення заходів щодо соціально‐
економічного розвитку
• 1 443,9 тис.грн. – субвенції на формування інфраструктури тергромад
• 2 685,8 тис.грн. – інші субвенції
• 2 526,3 тис.грн. – дотації
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Найбільшу питому вагу (58%) у власних та закріплених доходах займає податок на
доходи фізичних осіб – 10 835,4 тис.грн, рівень виконання планового показника за
яким склав 109,8%.
податок на
нерухоме майно
2%

Структура власних доходів

єдиний податок
6%

інші доходи
4%

плата за землю
27%

податок з доходів
фізичних осіб
58%

за використання
лісових ресурсів
3%

Наступними за важливістю для наповнення бюджету є плата за землю у сумі
4954,6 тис.грн. (111,3% плану), що у структурі доходів займає 27%.
На третьому місці із показником 6% ‐ єдиний податок у розмірі 1113,2 тис.грн.
(118,6% плану).
Плати за використання лісових ресурсів зібрано 632,6 тис.грн., що майже на 11%
більше, ніж заплановано.
Податок на нерухоме майно складає ‐ 288,9 тис.грн, що становить 2% від усіх
власних доходів громади.
Майже 821 тис.грн складають інші доходи територіальної громади, зокрема
акцизи, транспортний та екологічний податок, державне мито, адміністративні
послуги тищо.
За 2017 рік видаткова частина бюджету ОТГ по загальному та спеціальному
фондах виконана на 85% від планового показника на рік в обсязі видатків 33 381,4
тис.грн.
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Структура видатків
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У структурі затрат найбільшу питому вагу (39,5%) займають видатки на освіту у
розмірі 13193,5 тис.грн.
На інфраструктуру та благоустрій витрачено 7261 тис.грн., або 21,75,7% від
загальної суми видатків.
Витрати на забезпечення діяльності апарату ради склали 4491 тис.грн. із питомою
вагою у 13,45%.
На культуру витрачено 2422 тис.грн. або 7,26% бюджету.
На соціальний захист з бюджету виділено 106,3 тис.грн. або 0,32% річної казни.
Решта затрат (первинна медична допомога, громадські роботи та інші видатки) у
сукупному розмірі займають 17,7% бюджету ОТГ.
Бюджет розвитку територіальної громади склав 4,7 млн.грн, які були використані
на організаційне, інформаційно‐аналітичне та матеріально‐технічне забезпечення
діяльності ОТГ, капремонт будинків культури,капітальний та поточний ремонт
доріг, благоустрій території ОТГ тощо.
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ЯК БІДНІ СЕЛА ЖЕРТВУЮТЬ У БАГАТІ МІСТА
Бюджетна децентралізація дозволила місцевим громадам отримати зовсім інші
бюджети. Бюджети міст обласного підпорядкування зросли у 20‐30 разів.
Бюджети розвитку обласних центрів перевалюють за мільярди. Бюджети міст
мільйонників уже більші за обласні бюджети.
Проте, існує бюджетний парадокс, який залишився у спадок від старої системи. Це
фінансування цілої мережі комунальних установ і закладів, які фінансуються з
обласних бюджетів.
Згадаємо. Ще 5 років тому у обласних бюджетах залишалося 25% ПДФО. Зараз
лише 15%. У 90‐х 2000‐х– усі місцеві бюджети так або інакше залежали від
обласного бюджету. Зараз у нас кожен район чи ОТГ мають прямі міжбюджетні
відносини з державним бюджетом. Але для обласних бюджетів випробуванням є
фінансування обласних закладів.
З огляду на порівняне багатство міст – жителі сільської місцевості несуть не
потрібні їм видатки. І, як кажуть в Одесі, за цю проблему не прийнято говорити.
Простий приклад. Уявімо якусь область. До обласного бюджету усі працюючі
жителі скидаються по 15% від свого податку на доходи фізичних осіб (ПДФО).
Навіть з мінімалки – це близько 100 гривень щомісяця. І житель обласного центру.
І житель якоїсь Забурбелівки за 200 км. З цих коштів у кожному обласному центрі
тільки в галузі культури утримується: 2‐3 обласних бібліотеки: Обласна
універсальна, дитяча і юнацька обласні. Зі штатом у понад 100 людей кожна. Ці
люди отримують зарплати з обласного бюджету, а 60% ПДФО сплачують у бюджет
обласного центру. Роблячи цей бюджет ще більшим. А тепер скажіть мені, чи
хтось у Мелітополі чи Якимівці знає, де знаходиться у Запоріжжі обласна дитяча
бібліотека? А платять справно. Щоб дітям з обласного центру було зручно.
А ще ж є у кожному обласному центрі філармонія і два‐три театри. Усі, як правило
обласні. Класичний театр. Плюс театр юного глядача. Тільки для того, щоб Сумські
діти ходили до театру – сплачують батьки у Шостці, Конотопі, Ромнах. У і далеких
хуторах, де діти про філармонії і не чули. І не забуваємо, що заслужений артист,
який за 2‐3 виходи на сцену типу: «До вас гінець із Пізи» ‐ отримає 10 тисяч
гривень і заплатить у міський бюджет понад тисячу гривень ПДФО. З тих коштів,
які скинулися вусаті сільські дядьки, які про систему Станіславського не чули.
А ще у кожному обласному центрі кілька музеїв. Один краєзнавчий (усі вони як
брати близнюки схожі один на одного). Ще художній музей. Ще якихось місцевих
знаменитостей, як от музей Чехова у Сумах. І усі мають статус обласних.
Скидається на їх утримання уся область. А послуги отримують переважно жителі
обласного центру.
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І так не лише у галузі культури. А і у медицині, освіті, спорті. Наприклад, у Сумах є
ДЮСШ «Барса». У футбол грають понад 600 сумських дітей. А платять… Ну, ви
здогадалися.
Звичайно, є заклади, які потрібно тримати на обласному утриманні. Наприклад
спортивні інтернати. Але більшість закладів, розташованих в обласному центрі
спокійно можуть утримуватися містами.
Висновок напрошується сам собою. Потрібно, щоб більшість закладів і
відповідних майнових комплексів були передані з балансу областей на баланси
обласних центрів. Це вивільнить сотні мільйонів гривень для того, аби область
могла балансувати через дотації слабкі громади. Або ж збільшувати розмір
субвенцій на розвиток інфраструктури громад через прозорі конкурси.
Але це важко зробити. По‐перше. Який дурний мер захоче взяти такі видатки собі?
Адже це ж вигідно: ми (обласний центр, усі райони, усі ОТГ) разом утримуємо купу
об’єктів, якими переважно користуються лише жителі міста. Навіщо порушувати
статус‐кво?
З іншого боку – противниками змін можуть бути і обласні адміністрації. Якщо все
віддамо місту – то чим же ми будемо управляти? А щоб розказувати, що
вигодоотримувачами є уся область можна кілька разів на рік зводити
безкоштовно депутатів на спектакль. Чи провести в обласному театрі
конференцію педагогічних кадрів. А те, що сільські діти в театрі за все життя не
побувають, так то таке. Виростуть, втечуть у багаті міста з бідних сіл.
Формувати громадську думку мають передусім лідери нових об’єднаних громад.
І розказувати, що нинішня система відносин є несправедливою. І бідні громади
утримують величезні штати працівників, які працюють на інших. І роблять міста
багатшими. І так буде і далі, якщо проблему не ворушити.
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