
                                                   Пояснювальна записка

від  28.04.2020 року

До звіту про виконання

зведеного бюджету Олександрівської селищної ради Вознесенського 

району за січень – березень 2020 року

В зведений бюджет Олександрівської селищної ради 

Вознесенського району на 2020 рік включено 1 бюджет Олександрівської 

селищної ради.

З місцевого бюджету  фінансуються 20 бюджетних установ . 

І Загальні підсумки виконання   селищного   бюджету   

Видаткова частина загального фонду зведеного бюджету селищної 

ради при запланованих обсягах з урахуванням внесених змін на січень – 

березень 2020 р. в сумі 17149,626 тис.грн. виконана в сумі 14646,060 тис.грн.,

або 85,4 % виконання плану за вказаний період.

        В загальній сумі видатків найбільшу питому вагу 69,85   відсотків 

займають видатки на оплату праці і нарахування на заробітну плату . 

Протягом січня- березня  2020 року проведено вищевказаних видатків на 

суму 10229,561  тис. грн.. 

         В аналогічному періоді 2019 року найбільшу питому вагу теж займали 

видатки на оплату праці і нарахування на заробітну плату відповідно 62,05% 

на суму 23768,196 тис.грн.. Збільшення даних видатків у поточному періоді 

2020 року в порівнянні з аналогічним періодом 2019 року  повязане зі 

збільшенням розмірів мінімальної заробітної плати.  

  В загальній структурі видатків за січень-березень 2020 року заробітна 

плата з нарахуваннями  склала 10229,561 тис. грн.,або 69,85%, придбання 

продуктів  харчування – 415,982  тис. грн, або 2,84 %, видатки на 

відрядження -17,805 тис.грн ., або 0,12 % ,комунальні послуги та енергоносії 

– 958,362 тис.грн., або 6,55 % , предмети, матеріали, обладнання та інвентар-

50,245 тис.грн., або 0,34 %, медикаменти та перев`язувальні матеріали-

1,291тис.грн., або 0,01 %, оплата послуг (крім комунальних)-110,919 тис.грн.,

або 0,76%, , поточні трансферти органам державного управління інших рівнів

-2670,302 тис. грн.., або 18,23 %, , субсидії та поточні трансферти 

підприємствам (установам, організаціям) (Комунальне некомерційне 

підприємство   «Олександрівський центр первинної медико-санітарної 

допомоги»)  -95,740 тис.грн , або 0,65 %, інші виплати населенню-95,853 

тис.грн ,або 0,65%.

Загальна  структура видатків в порівнянні з аналогічним періодом 2019 

року суттєво не змінилась,  зменшились видатки на комунальні платежі на 

суму 459,399 тис.грн., у зв’язку зі зміною тарифної  політики 

енергопостачальних підприємств та сприятливими погодними умовами .

           



   За січень-березень 2020 р. за рахунок надходжень до бюджету податкових і 

неподаткових платежів 6095,928 тис. грн., базової дотації в сумі 1989,300 тис.

грн., дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного 

бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров`я за 

рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету в сумі 471,300 

тис.грн., освітньої субвенції з державного бюджету  в сумі 4402,000 тис. грн.,

медичної субвенції з державного бюджету  в сумі 1666,400 тис. грн., інші 

субвенції з місцевого бюджету в сумі 129,330 тис. грн забезпечена виплата 

заробітної плати, нарахування на заробітну плату відповідно до термінів 

виплати, затверджених лімітів асигнувань, а також профінансована оплата 

розрахунків за спожиті енергоносії , що в свою чергу  забезпечило  

безперервне  функціонування бюджетних установ. 

Видатки проведені відповідно до потреби в межах наявних фінансових 

ресурсів з урахуванням забезпечення виконання захищених статей видатків.

     По спеціальному фонду зведеного бюджету селищної ради (без 

врахування власних надходжень бюджетних установ) видатки  при плані 

відповідно до розпису 332,95 тис. грн., склали 68,054 тис. грн.,  що складає 

20,44 % . Низький відсоток виконання видаткової частини спец.фонду 

пов'язаний з використанням за потребою коштів придназначених на 

природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів(КБКД 19010000), та 

внесенням змін у графік виконання робіт з капітального ремонту вуличного 

освітлення(КПКВКМБ 7310 КЕКВ 3132).

  Касові видатки за рахунок власних надходжень бюджетних установ (плата 

за послуги бюджетних установ без врахування інших джерел власних 

надходжень) склали 136,389 тис.грн.

  Касові видатки за рахунок інших  джерел власних надходжень склали 

438,719 тис.грн.

ІІ Стан соціально-економічного розвитку   селищної ради   

  Олександрівська  селищна  рада  розташована на території смт 

Олександрівка , с. Воронівка, с.Трикрати,с. Веселий Роздол, с.Трикратне, 

с.Вільний Яр, с.Зоря, с. Актово  Вознесенського району Миколаївської 

області.

Водні ресурси – Таборівське  водосховище, річка Мертвовод,річка 

Південний Буг.

Природні ресурси-Актовське родовище, Трикратівське родовище. 

Кордони – м. Вознесенськ,  Бузька сільська рада, Братський та 

Доманівський райони.

Кількість населення становить 9239 чол., із них працездатне населення 

- 7462 чол. 

Загальна площа земельних ресурсів   - 28626,5 га

Всього сільськогосподарських угідь, га                   -  23351,5

в т.ч.: рілля                                                                 -  20765,33

багаторічні насадження                                             -  114,05

перелоги                                                                     -   71,95



пасовища                                                                    -  2217,39

ставки та водоймища                                                 -   282,78

На території селищної  ради станом на 01.10.2019 найбільшими 

сільськогосподарськими виробниками є ПП»Звєров В.В.», ФГ «Грант «,ТОВ 

« Агрокапітал-Снігурівка»,ПП» Воронівка Агро», ПП « Кутовий»,ПСП» 

Нова Зоря «, ПП» Овчаренко О.А.», ПП» Юлія»,ПП»Укрінтерпостача», 

ДПДГ» Агрономія».

-  На території Олександрівської селищної ради розташовані  кар’єри 

по видобутку  : ЗАТ „Трикратське  кар’єроуправління”( граніт) та 

ТОВ «Юпітер-77» ( граніт), ВАТ «Микитівський гранкар’єр» (пісок,

граніт),  ТОВ «Стоун» (пісок), ЗАТ «АКЗ» (пісок, вапно, ), ТОВ 

«Вознесенський гранітно-щебеневий завод» (добування граніту).

- Також розташоване Прат « Полтавське КХП» підприємство що 

надає послуги зі зберігання та переробки с/г продукції, Прат «Акз» 

підприємство виготовлює продукцію для будівельних робіт(червона

цегла та інші).  

З урахуванням вищезазначеної інформації  на території 

Олександрівської селищної ради є  умови та ресурси для забезпечення 

наповнення фінансового ресурсу селищного  бюджету, якісного його 

виконання, реалізації всіх проектів та програм.

  

ІІІ.  Доходи
 

До місцевого бюджету селищної ради надійшло  податків і зборів у сумі 

6112,9тис. грн., у тому числі до загального фонду – 6095,9тис. грн., до 

спеціального фонду – 17,0тис. грн.  Крім того, отримано власних надходжень

бюджетних установ – 634,5тис. грн.

      Надходження податків і зборів до загального фонду селищного бюджету 

за січень – березень  2020 року становить 6095,9тис. грн. або 117,4 відсотка 

затверджених показників звітного періоду з урахуванням змін. 

      Темп росту податків і зборів до загального фонду селищного бюджету  

протягом січня – березня  2020 року проти відповідного періоду 2019 року 

склав 17,7 відсотка або 917,6тис.грн.  

    Основними джерелами наповнення дохідної частини селищного бюджету є

податок та збір на доходи фізичних осіб, єдиний податок та плата землю , які 

у структурі доходів загального фонду селищного бюджету склали відповідно 

50,1, 18,5 та 20,0 відсотків .

      Податку  на доходи фізичних осіб за  січень - березень 2020 року 

надійшло 3056,7тис.грн., або 110,1 відсотка планових призначень звітного 

періоду.  

      Приріст податку на доходи фізичних осіб до відповідного періоду 

минулого року  склав 17,5 відсотка, або 455,9тис.грн.



 Збільшення надходжень податку на доходи фізичних осіб до відповідного 

періоду минулого року відбувається  за рахунок   збільшення  за рахунок 

надходження по КБКД 11010100 в сумі 222,9тис.грн. в т.ч. за рахунок 

підвищення з/плати працівників бюджетних установ в сумі 114,5тис.грн., 

промислових підприємств в сумі 108,4тис.грн.,  надходження податку на 

доходи за взяті в оренду земельні паї  минулих років в сумі 296,9тис.грн., паї 

2020 року в сумі 9,9тис.грн., дивіденди в сумі 36,7тис.грн. та паї майбутніх 

періодів в сумі 26,8тис.грн.

 

       Плата за землю – обов’язковий платіж у складі податку на майно, що 

справляється у формі земельного податку та орендної плати за земельні 

ділянки державної і комунальної власності і віднесені до місцевих податків і 

зборів, у складі яких питома вага у звітному періоді ц.р. становила  82,7 

відсотка.

         За січень – березень 2020 року плати за землю сплачено до селищного 

бюджету 1218,5тис. грн.,  або 140,0 відсотка  планових призначень звітного 

періоду.

  Збільшення надходжень проти відповідного періоду минулого року 

відбувається за рахунок  збільшення надходжень  по КБКД 18010600 

"Орендна плата з юридичних осіб"  в сумі 415,2тис.грн. за рахунок залучення

до сплати нового платника ТОВ Вознесенськ - Солар в сумі 163,5тис.грн. , 

120,0тис.грн за рахунок залучення до сплати нових платників , погашення 

заборгованості за 2019 рік по ТОВ "Стоун " в сумі 78,2тис.грн. та 53,5тис.грн.

за рахунок збільшення розміру орендної плати .

        Єдиного податку, який зараховується до загального фонду, питома вага 

якого в місцевих податках і зборах становила 43,4 відсотка, за звітний період 

надійшло ( без єдиного податку з сільськогосподарських товаровиробників 

515,4тис.грн.) приріст надходжень до відповідного періоду минулого року 

складає 20,7тис.грн., або 4,2 відсотка за рахунок збільшення з 1 січня 2020 

року розміру мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму, 

єдиного податку з сільськогосподарських товаровиробників, у яких 

частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий 

( звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків  надійшло 615,3тис.грн. 

Зменшення надходжень за рахунок сплати податку за ІУ квартал 2019 року в 

грудні 2019 року  в сумі 46,4тис.грн.

       Акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної

торгівлі  підакцизних  товарів,  який  зараховується  до  бюджетів  місцевого

самоврядування       протягом  січня-березня  ц.р.  до  місцевих  бюджетів

надійшло 85,7тис.грн.  та  57,2тис.грн.  акцизного  податку  з  вироблених та

ввезених в Україну підакцизних товарів (продукції) (пальне).



Основними бюджетоутворюючими підприємствами зі сплати податків і

зборів до  загального фонду місцевого бюджету селищної ради протягом  І

кварталу 2020 року є:

ПРАТ «АКЗ» –  236,6тис.грн.  (питома вага  надходжень підприємства

становила 3,9 відсотка);

ПРАТ  «Микитівський  г/к»  –  450,8тис.грн.  (питома  вага  надходжень

підприємства становила 7,4 відсотка);

ПРАТ«Полтавське  ХПП»   -  340,3тис.грн.  (питома  вага  надходжень

підприємства становила 5,6 відсотка);

бюджетні  установи  –  1039,9тис.грн.  (питома  вага  надходжень

підприємства становила 7,8 відсотка);

ТОВ  «КБК»  -  387,3тис.грн.  (питома  вага  надходжень  підприємства

становила 6,4 відсотка);

ПП  Укрінтерпостача  –  197,9тис.грн.   (питома  вага  надходжень

підприємства становила 3,2 відсотка);

ТОВ «ВТПК» – 120,7тис.грн. (питома вага надходжень підприємства

становила 2,0 відсотка);

Вознесенське  МУМГ  –  166,9тис.грн.  (питома  вага  надходжень

підприємства становила 2,7 відсотка);

ДП  НАЕК  «Енергоатом»  -  117,7тис.грн.  (питома  вага  надходжень

підприємства становила 1,9 відсотка);

ПП «Безвезюк» - 120,0тис.грн. (питома вага надходжень підприємства

становила 2,0 відсотка);

ПАТ Укртрансгаз – 87,4тис.грн. (питома вага надходжень підприємства

становила 1,4 відсотка);

ФГ  «Юлія»  -  340,3тис.грн.  (питома  вага  надходжень  підприємства

становила 5,6 відсотка);

ТОВ «Стоун» -  113,0тис.грн.  (питома вага  надходжень підприємства

становила 1,9 відсотка);

ПП «Овчеренко» - 79,7тис.грн. (питома вага надходжень підприємства

становила 1,3 відсотка);

ПСП «Нова Зоря» - 89,4тис.грн. (питома вага надходжень підприємства

становила 1,5 відсотка);

ФГ  «Грант»  -  77,6тис.грн.  (питома  вага  надходжень  підприємства

становила 1,3 відсотка);

ТОВ «Вознесенськ – Солар» - 163,5тис.грн. (питома вага надходжень

підприємства становила 2,7 відсотка);

ТОВ  Агро  Віта  2015   -  73,1тис.грн.  (питома  вага  надходжень

підприємства становила 1,2 відсотка);

Філія  «Одеська  залізниця»  -  77,9тис.грн.  (питома  вага  надходжень

підприємства становила 1,3 відсотка);

фізичні  особи  та  ФОП  –  869,3тис.грн.  (питома  вага  надходжень

підприємства становила 14,3 відсотка).



Питома  вага  вищевказаних  підприємств  в  загальному  обсязі

надходжень  податків  і  зборів  до  загального  фонду  місцевого  бюджету

селищної ради протягом  І кварталу 2020 року становила 85,6 відсотка .

    За звітний період до доходів   спеціального фонду    селищного     бюджет  у      

надійшло 17,0тис .грн. податків і зборів ( без урахування власних надходжень )

в т.ч.

  16,9тис.грн. – екологічний податок;

   0,1тис.грн.  -   грошові  стягнення  за  шкоду,  заподіяну  порушенням

законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок

господарської та іншої діяльності.

   Пояснювальна записка до звіту про виконання місцевого бюджету отг

смт.Олександрівка Вознесенського району за І квартал 2020 року

 по КБКД 24060300

До місцевого бюджету селищної  протягом січня – березня  2020 року по

КБКД 24060300 «Інші надходження» надійшли кошти в сумі 165748грн.  

-    відшкодування збитків за користування земельними ділянками без 

право установчих документів.

 Міжбюджетні трансферти

Загальний обсяг міжбюджетних трансфертів, що надаються із державного

бюджету та бюджету інших рівнів  до селищного бюджету Олександрівської

селищної ради на січень-березень 2020  визначено з урахуванням змін,

внесених о Бюджетного кодексу України, інших законодавчих актів, що

стосуються місцевих бюджетів та міжбюджетних відносин.

Міжбюджетні трансферти з державного бюджету

            На протязі січня-березня 2020 року по загальному фонду надійшло

міжбюджетних трансфертів з   державного бюджету 25189,800 тис.грн. в т.

ч.: 

 - Базова дотація ( КБКД 41020100) при затверджених планових показниках

на  січень-березень  2020  р.  в  сумі  1989,300  тис.грн.  дотація  з  державного

бюджету надійшла в повному обсязі в сумі 1989,300 тис. грн.

       - Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам ( КБКД

41033900) при затверджених планових показниках з урахуванням внесених

змін   на   січень-березень  2020  р.   в  сумі  4402,000  тис.  грн.   надійшла в

повному обсязі в сумі 4402,000 тис. грн



         -  Медична  субвенція  з  державного  бюджету місцевим бюджетам

( КБКД 41034200) при затверджених планових показниках  з урахуванням

внесених   змін  на  січень-березень  2020  року   в  сумі  1666,400  тис.  грн.

надійшла в повному обсязі в сумі 1666,400 тис. грн. 

                                 

Міжбюджетні трансферти з обласного бюджету
           

На  протязі  січня-березня  2020  року     по  загальному  фонду  надійшло

міжбюджетних трансфертів з обласного бюджету 3364,577 тис.грн. в т.ч.:  

-Дотація  з  місцевого  бюджету  на  здійснення  переданих  з  державного

бюджету  видатків  з  утримання  закладів  освіти  та  охорони  здоров`я  за

рахунок  відповідної  додаткової  дотації  з  державного  бюджету(  КБКД

41040200) при затверджених планових показниках з урахуванням внесених

змін    на січень-березень 2020 року   рік в сумі 471,300 тис. грн.  надійшла в

повному обсязі в сумі 471,300 тис. грн.

  Міжбюджетні трансферти з бюджетів інших рівнів 

На  протязі  січня-березня  2020  року     по  загальному  фонду  надійшло

міжбюджетних трансфертів з  бюджетів інших рівнів 129,330 тис.грн. в т.ч.: 

 

  Субвенція  на  утримання  стаціонарного  відділення  для  тимчасового  або

постійного  проживання  Комунальної  установи  "Центр  надання  соціальних

послуг" Олександрівської селищної ради в сумі 129,330 тис.грн.:

Бюджет Бугської сільської ради Вознесенського району- 30,609 тис.грн

Бюджет  Прибужанівської  сільської  ради  Вознесенського  району-61,221

тис.грн

Бюджет Дорошівської сільської ради Вознесенського району- 37,500 тис.грн

 
 

IV Виконання бюджету по видатках

       

Видаткова частина загального фонду зведеного бюджету селищної 

ради  при запланованих обсягах з урахуванням внесених змін на січень – 

березень 2020 р. в сумі 17149,626 тис.грн. виконана в сумі 14646,060 тис.грн.,

або 85,4 % виконання плану за вказаний період. Низький відсоток виконання 

видаткової частини загального фонду бюджету пов'язаний з тим ,що  суттєво 

зменшились касові видатки на комунальні платежі на суму 1046,683 тис.грн., 

у порівнянні з запланованими видатками на звітний період , що повязане  зі 

зміною тарифної  політики енергопостачальних підприємств та 

сприятливими погодними умовами , також у звязку з заходами повязаними 



запобіганню поширенню хвороби COVID-19 економія з витрат на оплату 

продуктів харчування закладів освіти  склала 415,982 тис.грн.

На протязі січня-березня  2020 року в повному обсязі профінансована  

виплата заробітної плати з нарахуваннями працівникам бюджетних установ  

відповідно до термінів виплати, затверджених лімітів асигнувань, а також 

профінансована оплата розрахунків за енергоносії та комунальні послуги, які 

споживаються бюджетними установами та інші першочергові видатки. 

                По спеціальному фонду зведеного бюджету селищної ради (без 

врахування власних надходжень бюджетних установ) видатки  при плані 

відповідно до розпису 332,95 тис. грн., склали 68,054 тис. грн.,  що складає 

20,44 % . Низький відсоток виконання видаткової частини спец.фонду 

пов'язаний з використанням за потребою коштів придназначених на 

природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів(КБКД 19010000), та 

внесенням змін у графік виконання робіт з капітального ремонту вуличного 

освітлення(КПКВКМБ 7310 КЕКВ 3132).

  Касові видатки за рахунок власних надходжень бюджетних установ (плата 

за послуги бюджетних установ без врахування інших джерел власних 

надходжень) склали 136,389 тис.грн.

  Касові видатки за рахунок інших  джерел власних надходжень склали 

438,719 тис.грн.

 

                                    Державне управління

0110150      «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-  

технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної 

у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської»

З бюджету селищної ради  фінансуються органи місцевого 

самоврядування: 1 селищна рада.

За січень-березень 2020 року по органам місцевого самоврядування по 

загальному фонду затверджено видатки сумі 1568,600  тис.грн. Касові 

видатки проведено в сумі 1490,457 тис.грн., що складає 95,02 % до плану 

вказаного періоду. Першочергово забезпечується виплата заробітної плати, 

оплата комунальних послуг та енергоносіїв.В порівнянні з аналогічним 

періодом 2019 року видатки збільшились на 430,717 тис.грн.,в т.ч.: за 

рахунок збільшення видатків на заробітну плату та нарахувань на оплату 

праці на 424,746 тис.грн.(збільшення окладів та обов’язкових платежів 

працівників омс),  видатків на відрядження на 3,600 тис.грн., видатків на 

оплату предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю, оплати послуг (крім 

комунальних) на суму 30,828 тис.грн.,(оплата ПММ та опл.за пот.рем 

нежитл.будівлі по вул.Генер.Подзігуна,194 в смт Олекс-ка Возн.р-ну);  за 

рахунок зменшення видатків на оплату комунальних платежів на 28,605 

тис.грн.(економія за рахунок сприятливих погодних умов(опалення адмін. 

будівлі)).   



Фактичні видатки проведені в межах затверджених лімітів асигнувань.

По спеціальному фонду за рахунок власних надходжень за січень-

березень 2020 року касові видатки проведені в сумі 341,060 тис.грн., (за 

рахунок інших джерел власних надходжень: КБКД 25020100 (благодійні 

внески, грантти та подарунки )-331,887 тис.грн.,(комп’ютерне обладнання та 

меблі в рамках програми  « Добре « для облаштування ЦНАП 

Олександрівської селищної ради ; за рахунок кошті в отриманих за послуги 

надані бюджетними установами :КБКД 25010300( оренда майна бюджетних 

установ) -9,173 тис.грн.( накопичувач USB 16 Gb , канц.. товари,послуги з 

ремонту та обслуговування офісного обладнання))

     Загальна штатна чисельність по органам місцевого самоврядування 

працівників на 01.01.2020 року становить 41 шт. од. в порівнянні з 2019 

роком загальна штатна чисельність не змінилась. 

(посадові особи місцевого самоврядування-32 шт.од в  порівнянні з 2019 

роком  штатна чисельність збільшилась на 4 шт.од. (після стажування 

переведено до посадових осіб працівників фінансового відділу та з питань 

надзвичайних ситуацій )- із них голів рад-1 шт.од ., заступників голів рад -1 

шт.од., секретарів ради-1 шт.од.,старост-2 шт.од., керівників підрозділів  4 

шт.од в порівнянні з 2019 роком шт.од. збільшились на 2 шт.од (Начальник 

служби у справах дітей та молоді та начальник відділу ЦНАП); інші посадові

особи 23 шт.од в порівнянні з 2019 роком  штатна чисельність збільшилась 

на 2 шт.од.. 

-інший персонал -9шт.од .; в порівнянні з 2019 роком шт.од. зменшились  на 

4шт. од.( 4 шт.од .після стажування переведено до посадових осіб) 

По  загальному  та  спеціальному  фонду   кредиторська  заборгованість

відсутня.

Освіта

0611010 Надання дошкільної освіти

На  утримання  6  дошкільних  навчальних  закладів,  план  на  січень-

березень  2020 року по загальному фонду  становить 2612,616 тис. грн. касові

видатки становлять 1890,652 тис. грн., що складає 78,2 % до плану за  січень

- березень 2020 року  .

План  за    січень  -  березень   2020  року   не  довиконано  в  зв’язку

залишками на початок року по продуктам харчування, вакантними посадами,

впровадженням карантину. 

Середня  кількість  дітей  за  січень  -  березень   2020  року  в  дитячих

дошкільних  закладах  становить  274.  Фактичні  видатки  на  харчування  за

січень  -  березень   2020  року    по  загальному  та  спеціальному  фонду

становлять  106,412  тис.  грн.  Вартість  одного  дня  харчування  в  дитячих

дошкільних закладах становить 30,00 грн. 



Для  організації  повноцінного  харчування   в  дитячих  дошкільних

закладах  протязі  року  залучаються  благодійні  та  спонсорські  кошти  від

фермерів, підприємців в натуральному вигляді.  

По дошкільним закладам освіти станом на 01.04.2020 р. затверджено

штатним розписом 86,25 штатні одиниці фактично зайнятих посад на звітну

дату 85 шт. одиниці, 1,25 у вакансії.   

По  спеціальному  фонду  на  2020  рік   кошторисні  призначення    з

урахуванням змін  становлять 400,671 тис. грн., за рахунок надходжень плати

за  послуги,  за  оренду  майна  та  інших  надходжень,   благодійні  внески,

дарунки  та  кошти  на  виконання  окремих  доручень.  Виконано  93,736  тис.

грн., що становить 23,39 % до плану

По загальному  фонду дебіторська  заборгованість на 01.04.2020 року

склала 26,1 тис. грн., ( попередня оплата за відомчу підписку) 

По  спеціальному фонду дебіторська заборгованість становить 7,2 тис.

грн. та кредиторська 20,7 тис. грн. (батьківська плата)

0611020  (Надання загальної середньої освіти закладами загальної

середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами

(відділеннями, групами))      

На  утримання  4  загальноосвітні  навчальні  заклади у  тому  числі  :

закладів загальної  середньої  освіти  І-ІІ  ст.-1,  закладів загальної  середньої

освіти  І-ІІІ ст.-3. План на січень-березень   2020 ріку по загальному фонду

становить  7224,581  тис.  грн.,  з  них  за  рахунок  освітньої  субвенції  з

державного бюджету місцевим бюджетам -  4402,000 тис. грн.,  за рахунок

додаткової  дотації  –  471,650  тис.  грн..,  за  рахунок  місцевого  бюджету  –

2350,931 тис. грн.. Касові видатки становлять 5318,425 тис .грн., що складає

83,17 % до плану за  січень - березень 2020 року  .

Середня кількість учнів що харчуються за бюджетні кошти за січень-

березень  2020  року  в  загальноосвітніх   закладах  становить  523.  Фактичні

видатки на харчування за січень -  березень 2020 року   по загальному та

спеціальному  фонду  становлять  250,354  тис.  грн.  Вартість  одного  дня

становить 13,21 грн. 

Для  організації  повноцінного  харчування   в  загальноосвітніх

навчальних  закладах  протязі  року  залучаються  благодійні  та  спонсорські

кошти від фермерів, підприємців в натуральному вигляді.  

Станом на 01.04.2020 р. затверджено штатним розписом 190,75 штатних 

одиниць, фактично зайнятих 190,75 ставок.

По  спеціальному фонду кредиторська заборгованість  склала 8,7 тис.

грн. ( батьківська плата)

0611150 Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів 



           Селищним бюджетом на перший квартал 2020  року  по загальному

фонду КПКВК 061150  передбачено кошти в сумі 71,063 тис. грн. в т.ч.: по

-КЕКВ 2111 (Заробітна плата) -  57,789 тис. грн.

-КЕКВ 2120 (Нарахування на оплату праці) – 12,714 тис. грн.

-КЕКВ 2250 (Видатки на відрядження ) – 0,560 тис. грн.

Касові видатки проведені в сумі 61,002 тис. грн., що становить 98,77 %

Бюджетом на 2020 рік по спеціальному  фонду КПКВК 0611150 

видатки не планувались.

По загальному  фонду дебіторська  заборгованість на 01.04.2020 року

склала 2,8 тис. грн., ( попередня оплата за відомчу підписку) 

   Станом на 01.04.2020 р. затверджено штатним розписом 2 штатні одиниці, 

фактично зайнятих 2 ставки.

0611161 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти 

      Селищним бюджетом на 1 квартал  2020  року  по загальному фонду 

КПКВК 0611161  передбачено кошти в сумі 239,302 тис. грн. в т.ч.: по

-КЕКВ 2111 (Заробітна плата) – 180,213 тис. грн.

-КЕКВ 2120 (Нарахування на оплату праці) – 39,649 тис. грн. 

-КЕКВ 2210 (Предмети, матеріали, обладнання та інвентар ) - 2,000 тис. грн.

 -КЕКВ 2240 (оплата послуг ,крім комунальних) – 16,600 тис. грн.

-КЕКВ 2250 (Видатки на відрядження ) – 0,840 тис. грн.

Касові видатки по загальному   фонду  проведено в сумі – 188,053 тис. грн.

що становить 87,52 %

Бюджетом на 2020 рік по спеціальному  фонду КПКВК 0611161 

видатки не планувались.

 

 Станом на 01.04.2020 р. затверджено штатним розписом 8 штатні одиниці, 

фактично зайнятих 7,5 ставок, у вакансії  0,5 ст. 

По загальному  фонду дебіторська  заборгованість на 01.04.2020 року

склала 4,2 тис. грн., (попередня оплата за відомчу підписку) 

По  спеціальному  фонду  дебіторська  та  кредиторська  заборгованість

відсутня.



0611162 Інші програми та заходи  у сфері освіти

     Селищним бюджетом на перший квартал 2020  року  по загальному

фонду КПКВК 0611162  передбачено кошти в сумі 45,981 тис. грн. в т.ч.: по

 -КЕКВ 2210 (Предмети, матеріали,обладнання та інвентар ) – 35,999 тис. грн.

 -КЕКВ 2240 (оплата послуг, крім комунальних) – 4,552 тис. грн.

-КЕКВ 2730 ( Інші виплати населенню) – 5,430 тис. грн.

Касові видатки по загальному   фонду   не проводились.

Бюджетом на 2020 рік по спеціальному  фонду КПКВК 0611162 

видатки не планувались.

По  загальному  та  спеціальному  фонду  дебіторська  та  кредиторська

заборгованість відсутня.

0111100 «Надання спеціальної освіти мистецькими школами 

На початок року на території селищної ради  діють 2 установи. 

Видатки для утримання закладів на  січень-березень  2020 року  по 

загальному фонду  затверджені  в сумі -  667,113  тис.грн.. касові видатки 

проведені на суму 573,522 тис.грн., що склало 85,97 % до планових 

показників. 

За рахунок загального фонду видатки проведені  :

- на виплату заробітної плати з нарахуванням в розмірі – 557,179 тис.грн.

- видатки на відрядження-0,310 тис.грн

- на оплату електроенергії – 16,033 тис. грн. 

По спеціальному фонду проведено видатки за рахунок КБКД 25010100 

«Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх 

основною діяльністю»  проведено видатки :

- на виплату заробітної плати з нарахуванням в розмірі – 10,140 тис.грн.

Штатні одиниці та кількість ставок станом на 01.01.2020 рік становлять –

28,31 шт.од. в порівнянні з 2019 роком штатна чисельність зменшилась на

1,69 шт.од(зменшення педагогічного навантаження). :

педагогічні працівники(в т.ч. директори шкіл 2 шт.од.)-23,31 шт.од.

інші працівники -5 шт.од.

Забезпечені в повній мірі видатки на оплату праці з нарахуваннями 

відповідно до діючих умов оплати праці, оплата енергоносіїв.

По загальному та спеціальному фонду  кредиторська заборгованість 

відсутня.



                                     
Охорона здоров  ’  я  

0112111   «  Первинна медична допомога населенню, що надається центрами   

первинної медичної (медико-санітарної) допомоги» 

 Селищним бюджетом на січень-березень   2020  року  по загальному 

фонду  передбачено кошти в сумі 235,544 тис.грн., касові видатки 

становлять  95,740 тис. грн., що складає 40,65 % до плану за січень-

березень  2020  року. 

    Касові видатки по загальному фонду проведено в сумі 95,740 тис. грн. в 

т.ч.:

 (медикаменти та перев`язувальні матеріали) в сумі 4,505 тис.грн.;

 (оплата електроенергії)  в сумі 17,083 тис. грн;

 (плата природного газу) в сумі 74,152 тис. грн;

 (Видатки по оплаті праці здійснювались за рахунок місцевого бюджету

в межах місцевої програми «Програма розвитку та фінансової підтримки

Комунального некомерційного підприємства «Олександрівський центр 

первинної медико-санітарної допомоги»»)  Низький відсоток виконання 

видаткової частини загального фонду пов'язаний із економією енергоносіїв, у

звязку  зі зміною тарифної  політики енергопостачальних підприємств та 

сприятливими погодними умовами.

По загальному та спеціальному  фонду  кредиторська заборгованість 

відсутня.

0112152 «Інші програми та заходи у сфері охорони здоров`я»

  Селищним бюджетом на січень-березень  2020 року  по загальному 

фонду  передбачено кошти в сумі 26,000 тис.грн. в т.ч.: на відшкодування 

окремим категоріям громадян вартості ліків(пільгові рецепти) в сумі 26,000 

тис.грн. Касові видатки проведені в сумі 21,353 тис.грн., на відшкодування 

окремим категоріям громадян вартості ліків(пільгові рецепти) що складає 

82,13 % до плану. За 9 місяців  2020 року скористалось даним видом 

допомоги  24 людей(79 звернень).     
                         

    По загальному  фонду   кредиторська заборгованість відсутня.
                      

                     

                     



Соціальний захист та соціальне забезпечення

         

   0113191 «Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці»

Селищним бюджетом на січень-березень  2020 по загальному фонду   

передбачено кошти  у сумі 52,000 тис.грн. ,касові видатки проведені в сумі 

37,000 тис.грн. що склало 71,15 % до планових показників.   в т.ч.:

- кошти на матеріальну допомогу  допомога УБД у роки Другої 

світової війни, Афганцям, інвалідам війни інших Держав, інвалідам 

війни АТО в сумі 37,000тис.грн. 

Видатки  здійснені в межах  місцевої комплексної програми соціального 

захисту населення "ТУРБОТА" на період 2020 – 2022 років.

0113241 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері 

соціального захисту і соціального забезпечення  »  

Селищним бюджетом на   на січень-березень   2020  року    по загальному 

фонду   проведено  касові видатки на суму 967,131  тис.грн., при 

запланованих видатках в сумі 973,782 тис.грн., що склало  85,38 %  до плану 

за січень-березень  2020  року в т.ч.по:

- утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб 

для сім’ї, дітей та молоді  306,923 тис. грн..: 

-Заробітна плата – 252,150 тис.грн.

 -Нарахування на оплату праці -51,748тис.грн.

-Предмети, матеріали, обладнання та інвентар -2,285 тис.грн. ;   канцтовари-  

2,000 тис.грн. , комп. мишка  -  0,285 тис.грн.

-Оплата послуг (крім комунальних)- 0,740 тис.грн.  ; заправка картріджу та 

заміна чіпа – 1,600 тис.грн.,  програмне забезпечення M.E.Dок – 1,680 

тис.грн,  сертифікати ЕЦП – 0,658 тис.грн.,   заправка картріджу – 1,870 

тис.грн.,налаштування програмного забезпечення -,0160 тис.грн  

Станом на 01.04.2020 р. затверджено штатним розписом 11,5 шт.од.  

Фактично зайняиі 11,5 шт.од. 

- забезпечення соціальними послугами за місцем проживання 

громадян, які не здатні до самообслуговування у зв`язку з похилим 

віком, хворобою, інвалідністю 293,359 тис. грн..:  

 (оплата праці) в сумі 241,315 тис.грн.;

  (нарахування на оплату праці)  в сумі 52,044 тис.грн.;

Станом на 01.04.2020 р. затверджено штатним розписом 16 шт.од.  

Фактично зайняиі 14,5 шт.од

         



 - обслуговування одиноких, одиноко проживаючих, непрацездатного 

віку непрацездатних осіб(відділенні стаціонарного догляду для 

постійного або тимчасового проживання) 373,500 тис.грн.: 

 (оплата праці) в сумі 223,142 тис. грн.;

  (нарахування на оплату праці)  в сумі 45,188 тис. грн.;

 (медикаменти та первязувальні матеріали) в сумі 1,291 тис.грн.;

 (продукти харчування)в сумі 59,215 тис.грн.;

 (оплата електроенергії)  в сумі 20,065тис. грн.;

 (плата природного газу) в сумі 20,985 тис. грн.;

 (інші видатки) в сумі 3,614 тис.грн.(канцтовари 1,765 тис.грн., оплата 

послуг звязку  – 0,854 тис.грн., ремонт принтера -0,475 тис.грн.,послуги з 

пожежної безпеки- 0,520 тис.грн.)

Станом на 01.04.2020 р. затверджено штатним розписом 15 шт.од.  Фактично 

зайняиі 12 шт.од. 

Загальна штатна чисельність  на 01.04.2020 року становить 42,5 шт.од.. 

Фактично зайняті посади станом на 01.04.2020р. складають 38 штатних 

одиниць.

По спеціальному фонду за рахунок інших джерел власних надходжень 

проведено касових видатків( КБКД 25020200) на суму 33,224 

тис.грн(продукти харчування-27,324 тис.грн., господарчі товари- 5,900 

тис.грн.) 

Забезпечені в повній мірі видатки на оплату праці з нарахуваннями 

відповідно до діючих умов оплати праці, оплата енергоносіїв.

По загальному та спеціальному фонду  кредиторська заборгованість відсутня.

    

0113242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального 

забезпечення      »      

Селищним бюджетом на січень-березень  2020 по загальному фонду

передбачено кошти на матеріальну допомогу людям , які потрапили в

тяжкі  життєві  обставини(Інші  виплати  населенню)  в  сумі  52,947

тис.грн.,  касові  видатки  проведені  в  сумі  37,500  тис.грн.  що склало

70,83  %  до  планових  показників.    (КОМПЛЕКСНА  ПРОГРАМА

соціального  захисту  населення  "ТУРБОТА"  на  період  2020  –  2022

років. Всього за за 1 квартал  2020  року 8 осіб з числа онкохворих на

суму -22.000 тис. грн., 9 осіб, які  знаходились в СЖО на суму- 15,500

тис.грн.) 



Культура і мистецтво

                

0114030 «Забезпечення діяльності бібліотек»

                 

 В   Олександрівській селищній раді діють 1 бібліотека та 4 філії  бібліотек .

Видатки для утримання бібліотек  на січень-березень  2020 року   

затверджені  в сумі –  91,412 тис. грн., в тому числі по загальному фонду – 

56,490 тис. грн., по спеціальному фонду 34,472 тис.грн.  

За рахунок загального фонду видатки затверджено на :

- на виплату заробітної плати з нарахуванням в розмірі – 56,490  тис.грн. 

(касові видатки проведено в розмірі – 51,991 тис.грн, що склало –92,04 % 

виконання планових показників)

За рахунок власних надходжень бюджетних установ  спеціального 

фонду(КБКД 25020100) проведено видатки на:

- предмети, матеріали, обладнання та інвентар-24,445 тис.грн. 

( багатофункціональний принтер -3,800 тис.грн.; меблі та обладнання для

облаштування Трикратської бібліотеки -20,645 тис.грн.)

- придбання обладнання і предметів довгострокового користування 

10,027 тис.грн. (компютерна техніка). 

( Благодійна допомога в рамках програми  « Добре «)

Штатні одиниці та кількість ставок по установам та філіям   станом на 

звітний період становить  2,5 шт.од ., фактично зайняті 2,5 шт.од.

 Кредиторська заборгованість по загальному станом на звітну дату 

відсутня.

0114060 «Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, 

клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів»

На січень-березень 2020 року на території селищної ради  діють 4 

установи віднесені до об’єднаних територіальних громад (в т.ч 1 селищна, 3 

сільських). Із них 3 палаци, 1 будинок культури . Також при будинках 

культури діють  художнi аматорськi колективи,якi носять звання "народний" 

1 од., та художнi аматорськi колективи,якi носять звання "зразковий" 2 од.

Видатки для утримання закладів культури на  звітний період   

затверджені  в сумі – 273,998 тис. грн., в тому числі по загальному фонду – 

256,310 тис. грн., по спеціальному фонду 17,688 тис.грн.  

За рахунок загального фонду видатки затверджено на :

- на виплату заробітної плати з нарахуванням в розмірі – 210,030 тис.грн.

(касові видатки проведено в розмірі – 193,810тис.грн, що склало – 92,28 % 

виконання планових показників)

      - на оплату комунальних послуг та енергоносіїв по установам – 46,280 

тис. грн.(касові видатки проведено в розмірі – 10,802 тис. грн., або 25,33 % 

виконання планових показників)



За рахунок інших коштів спеціального фонду  спеціального фонду  (БКФБ   

208400)    проведено видатки на:  

- придбання обладнання і предметів довгострокового користування  

16,200 тис.грн. .(касові видатки проведено в розмірі – 16,200 тис. грн., 

або 100 % виконання планових показників (акустична система). 

За рахунок коштів спеціального фонду отриманих за послуги надані 

бюджетними установами (КБКД 25010100)  - 1,488 тис.грн.(господ.товари).

Заробітну плату виплачено та розрахунки за енергоносії проведено в 

повному обсязі відповідно з фактичною потребою установи , та з 

врахуванням економного споживання енергоресурсів.

Штатні одиниці та кількість ставок по установам та філіям   станом на 

звітний період становить  10,95  шт.од , фактично зайняті 10,25 шт.од.

По  загальному та спеціальному   фонду кредиторська заборгованість 

відсутня.

Житлово-комунальне господарство

    0116013 Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного

господарства 

Селищним бюджетом   на січень-березень  2020  року    по загальному 

фонду передбачено кошти в сумі 60,000 тис.грн., касові видатки 

становлять  60,000 тис.грн.,що складає 100 % до плану звітного 

періоду . в т.ч. по:

 КЕКВ 2240 Оплата послуг (крім комунальних)-60,000 тис.грн.

(касові  видатки  проведено  в  розмірі  60,000  тис.грн

(пот.рем.скважини№307  в  смт  Олександрівка  вул.Південна  Возн.р-ну

Мик.обл )).

   По загальному фонду  кредиторська заборгованість відсутня.

0116030 Організація благоустрою населених пунктів

     Селищним бюджетом  на січень-березень  2020  року   по загальному 

фонду передбачено кошти в сумі 178,000 тис.грн., касові видатки 

становлять 74,160 тис.грн., що складає 41,66 % до плану поточного 

періоду  в т.ч.: 

За рахунок загального фонду  на :

- (оплата електроенергії)  в сумі 178,000 тис.грн.- оплата електроенергії 



(касові видатки проведено в розмірі – 74,160 тис.грн, що склало – 41,66

% виконання планових показників- (за вуличне освітлення населених пунктів

селищної ради))

Розрахунки за енергоносії проведено в повному обсязі відповідно з 

фактичною потребою установи , та з врахуванням економного споживання 

енергоресурсів.

   По загальному   фонду  кредиторська заборгованість відсутня.

Економічна діяльність

0117310 Будівництво обєктів житлово-комунального господарства

     Селищним бюджетом на  січень-березень  2020  по по спеціальному 

фонду селищного бюджету  передбачено кошти в сумі 

185,000тис.грн(Капітальний ремонт ліній зовнішнього освітлення по вул. 

Мальченка, вул. Гагаріна, вул. Виноградна , пров. Виноградний  від ТП-212 в

с Трикрати Вознесенського району Миколаївської області-185,000 тис.грн.) 

касові видатки не проводились.

 По спеціальному    фонду  кредиторська заборгованість відсутня.

 0117321  Будівництво освітніх установ та закладів 

     Селищним бюджетом   на  січень-березень  2020 року  по спеціальному 

фонду  передбачено кошти в сумі 6,500 тис.грн.( експертний звіт ПКД   

»Нове будівництво футбольного міні-поля в Олександрівській ЗОШ I-III 

ступенів Вознесенського району Миколаївської області» , касові видатки 

склали 6,475 тис.грн , що склало 99,61 %  виконання планових показників 

поточного періоду. 

  По спеціальному    фонду  кредиторська заборгованість відсутня.

Інша діяльність

Охорона навколишнього природного середовища.

0118340 «Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів»

Бюджетом на січень-березень 2020 року відповідно до  «Програми 

"Охорони довкілля та раціонального природокористування" на 2020 рік  по 

спеціальному фонду передбачено  видатки  в сумі 105,250 тис.грн. по КЕКВ 

2240 «Оплата інших комунальних послуг»   кошти передбачені на ліквідацію 



стихійних сміттєзвалищ на території Олександрівської селищної ради-  

заходи проводяться для охорони довкілля, раціонального використання і 

зберігання  відходів виробництва і побутових відходів  шляхом забезпечення 

екологічно    безпечного   збирання, перевезення,   зберігання,  видалення, 

знешкодження відходів, що в свою чергу зменшує шкідливий  вплив на 

екосистему та на здоров’я населення громади

   Касові  видатки протягом  січня- березня 2020 року проведені в сумі 35,379 

тис.грн. що становить 33,61 % до плану.

   Станом на 01.04.2020 року кредиторська заборгованість по спеціальному 

фонду відсутня.

Міжбюджетні трансферти

 Субвенції бюджетам Миколаївської області  міста Вознесенська та 

Вознесенського району за  рахунок коштів державного  бюджету:

Загальний обсяг  міжбюджетних трансфертів розподіляється таким 

чином:

В складі видатків на січень-березень 2020 року  передбачені міжбюджетні 

трансферти в сумі 1792,900 тис. грн., а саме:    

   

0119410 Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих 

видатків у сфері охорони здоров`я за рахунок коштів медичної 

субвенції -  Субвенція з місцевого бюджету Олександрівської селищної 

ради Вознесенського району на здійснення переданих видатків у сфері 

охорони здоров'я за рахунок коштів медичної субвенції бюджету  

Вознесенської міської об'єднаної територіальної громади на  2020 рік 

(КБКД 41051500, КПКВК 9410 КЕКВ 2620) на 2020 рік у сумі 1666,400 

тис.грн.;

0119420 Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів 

медичної субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду 

   

- Субвенція з місцевого бюджету Олександрівської селищної ради 

Вознесенського району на здійснення переданих видатків у сфері охорони 

здоров'я за рахунок залишку коштів медичної субвенції, що утворився на 

початок бюджетного періоду (на медпрепарат інсулін)   – бюджету 

Вознесенської міської об'єднаної територіальної громади (КБКД 41051600,

КПКВК 9420 КЕКВ 2620) на 2020 рік у сумі 126,500 тис.грн;



 Всі види субвенцій у повному обсязі передані до бюджету міста     

Вознесенськ . 

Субвенції бюджету Миколаївської області , районному бюджету

Вознесенського району та міста     Вознесенськ  за рахунок коштів

селищного  бюджету:

 - Загальний обсяг  міжбюджетних трансфертів розподіляється таким 

чином: в  складі видатків на січень-березень  2020 року  передбачені 

міжбюджетні трансферти в сумі 877,402 тис.грн., а саме:

0119770 Інші субвенції з місцевого бюджету

   - Субвенція з  бюджету Олександрівської селищної ради  районному 

бюджету Вознесенського району на здійснення окремих видатків місцевих 

бюджетів на 2020 рік Вознесенському району (КБКД 41053900 "Інші 

субвенціі з місцевого бюджету", КПКВК 9770 КЕКВ 2620) у сумі 651,538  

тис.грн;

   

   - Субвенція з  бюджету Олександрівської селищної ради Вознесенського 

району на  утримання закладів соціально - культурної сфери району, які 

обслуговують населення селищної ради на  2020 рік  Вознесенському 

району (КБКД 41053900 "Іншї субвенції з місцевого бюджету", КПКВК 

9770 КЕКВ 2620) у сумі 163,653  тис.грн;

- Субвенція з місцевого бюджету Олександрівської селищної ради 

Вознесенського району  до бюджету Вознесенської міської об'єднаної 

територіальної громади для надання послуг дітям-інвалідам смт 

Олександрівка в Комунальній установі ”Центр соціальної реабілітації 

дітей – інвалідів міста"  на  2020 рік (КБКД 41053900 "Іншї субвенції з 

місцевого бюджету", КПКВК 9770 КЕКВ 2620) у сумі  62,211 тис.грн.;

        
Всі види субвенцій у повному обсязі передані до бюджетів міст Вознесенська

та Вознесенського району Миколаївської області . 

 



   V     К  редиторська заборгованіст  ь  

          Станом на 01.04.2020р. по зведеному бюджету Олександрівської 

селищної ради  кредиторська заборгованість по загальному та спеціальному 

фонду відсутня. 

          

                                        VI     Фінансування  

Джерелом  фінансування  загального  фонду  селищного  бюджету

відповідно  до  казначейського  звіту  за  підсумками  виконання  селищного

бюджету  2019 року  за  станом  на  01  січня  2020  року  залишки  коштів  на

рахунках  загального  фонду  селищного  бюджету  становили 6787,603

тис.грн.     із них:

   по податках і зборах –  4262,465 тис.грн. 

Освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 2398,638

тис.грн.  

   Медичної  субвенції  з  державного  бюджету  місцевим  бюджетам  що

утворився на початок бюджетного періоду  у сумі 126,500 тис.грн.  в т.ч.: 

субвенція  з  обласного  бюджету  місцевим  бюджетам  за  рахунок  коштів

медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам у сумі 126,500

тис.грн. 

Рішенням Олександрівської селищної  ради від  22 грудня 2019 року   №

2 «Про бюджет Олександрівської селищної ради Вознесенського району

на 2020 рік» затверджено оборотний залишок бюджетних коштів у сумі

58,800  тис.грн.  З  урахуванням  зазначеного  вільний  залишок  коштів

загального фонду  селищного бюджету склав 6728,803 тис.грн. 

   Рішенням селищної   ради “ Про внесення змін до селищного

бюджету  Олександрівської  селищної  ради  Вознесенського  району   на

2020 рік ” від 21 лютого  2020 року №2 затверджено розподіл вільного

залишку коштів у сумі 3605,520 тис.грн.   із них за рахунок:

   залишку  на  початок  бюджетного  періоду медичної  субвенції  з

державного  бюджету  місцевим  бюджетам  що  утворився  на  початок

бюджетного періоду  у сумі 126,500 тис.грн.  в т.ч.: 

субвенція  з  обласного  бюджету  місцевим  бюджетам  за  рахунок  коштів

медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам у сумі 126,500

тис.грн. 

у тому числі: на поточні видатки загального фонду в сумі 1069,620 тис.грн.

(  в  т.ч.  за  рахунок  залишку  на  початок  бюджетного  періоду  медичної



субвенції  з  державного  бюджету  місцевим  бюджетам-126,500  тис.грн.

гривень  ) ; на капітальні видатки спеціального фонду – 2535,900 тис.грн. 

 Рішенням селищної    ради  “  Про  внесення  змін  до  селищного

бюджету Олександрівської  селищної  ради Вознесенського району  (код

14503000000)   на 2020 рік ” від 27 березня  2020 року №2 затверджено

розподіл  вільного  залишку  коштів  у  сумі  2566,170 тис.грн.  із  них за

рахунок:
      залишку коштів освітньої субвенції з державного бюджету місцевим 
бюджетам, що утворився на початок бюджетного періоду у сумі 1925,316 
тис.грн. 

у тому числі: на поточні видатки загального фонду в сумі 1676,609 тис.грн.

( в т.ч. за рахунок       залишку коштів освітньої субвенції з державного

бюджету  місцевим бюджетам, що  утворився  на  початок  бюджетного

періоду -1073,755 тис.грн.   ) ; на капітальні видатки спеціального фонду –

889,561 тис.грн.   (  в  т.ч.  за  рахунок        залишку  коштів освітньої

субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, що утворився на

початок бюджетного періоду -851,561 тис.грн.  )

 

 По спеціальному фонду селищного бюджету:

На  початок  бюджетного  періоду  2020  року  залишки  коштів

спеціального фонду становлять 96,235 тис.грн.   (звіт), із них:

фонд охорони навколишнього середовища – 78,723 тис.грн. 

Надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і 

лісогосподарського виробництва – 0,665 тис.грн.  

Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського 

призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та 

земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки 

Крим-16,847 тис.грн. 

  Рішенням селищної   ради “ Про внесення змін до селищного бюджету

Олександрівської селищної ради Вознесенського району  на 2020 рік ” від 21

лютого  2020 року №2 затверджено розподіл  залишку коштів у сумі 78,000

тис.грн.   із них за рахунок:

залишку  коштів  фонд  охорони  навколишнього  середовища-78,000

тис.грн. 



РОЗПОДІЛ 

коштів бюджету розвитку Олександрівської селищної

ради     за об’єктами  станом на 01.04.2020року 

0117310 7310

Капітальний ремонт вуличного покриття 

по провулку №3 між вул. Шарохіна  та 

вул.. Жовтневою в смт. Олександрівка 

Вознесенського району Миколаївської 

області

535,100

0117310 7310

Капітальний ремонт вуличного покриття 

по провулку №4 між вул. Шарохіна  та 

вул.. Жовтневою в смт. Олександрівка 

Вознесенського району Миколаївської 

області 

599,100

0117310 7310 Капітальний ремонт ліній зовнішнього 

освітлення  по вул. Дружби народів  від ТП

-673 в смт Олександрівка  Вознесенського 

району Миколаївської області

77,000

0117310 7310 Капітальний ремонт ліній зовнішнього 

освітлення  по вул.Зелена  від ТП -215 в с. 

Актово Вознесенського району 

Миколаївської області

152,000

0117310 7310

Капітальний ремонт ліній зовнішнього 

освітлення по вул. Молодіжна ,вул. 

Київська , вул. Миру  від ТП-429 в с 

Трикратне  Вознесенського району 

Миколаївської області

115,000

0117310 7310

Капітальний ремонт ліній зовнішнього 

освітлення по вул. Мальченка, вул. 

Гагаріна, вул. Виноградна , пров. 

Виноградний  від ТП-212 в с Трикрати 

Вознесенського району Миколаївської 

області

185,000

0117321 7321

експертний звіт ПКД,геологія »Нове 

будівництво футбольного міні-поля в 

Олександрівській ЗОШ I-III ступенів 

Вознесенського району Миколаївської 

області»

16,500

0117321 7321 геологія»Нове будівництво футбольного 

міні-поля вТрикратській ЗОШ I-III 

ступенів  с.Трикрати  Вознесенського 

району Миколаївської області» 

10,000



0117321 7321 геологія»Нове будівництво футбольного 

міні-поля в Воронівській  ЗОШ I-III 

ступенів в с. Воронівка Вознесенського 

району Миколаївської області» 

10,000

0117322 7322

ПКД Капітальний ремонт будівлі 

Олександрівського центру медіко-

санітарної допомоги за адресою:вул 

Жовтнева буд 193 смт Олександрівка 

Вознесенського району Миколаївської 

області

140,000

0117322 7322

ПКД Капітальний ремонт 

Олександрівської амбулаторії по вул 8 

Березня в смт Олександрівка 

Вознесенського району Миколаївської 

області

155,000

0117322 7322

ПКД Капітальний ремонт амбулаторії в с 

Трикрати по вул Скаржинського буд   42 

Вознесенського району Миколаївської 

області

55,000

0117325 7325 ПКД Нове будівництво селищного стадіону

в смт Олександрівка Вознесенського 

району Миколаївської області»

235,000

0117330 7330

ПКД,роботи «Нове будівництво 

поліцейської станції по вул генерала 

Подзігуна буд  208-б в смт Олександрівка 

Вознесенського району Миколаївської 

області» 

203,000

0117330 7330

експертний звіт ПКД « Комплекс по 

переробці органічних відходів рослинної 

сировини в електричну та теплову енергію 

за адресою: смт Олександрівка, 

Вознесенського району, Миколаївської 

області (нове будівництво))

50,000

0617321 7321

капітальний ремонт санвузлів: 

Олександрівська ЗОШ І-ІІІ ст. – 

484966,00 грн., Трикратської ЗОШ І-ІІІ ст. 

– 221282,00 грн.

706,248

0114060 4060
Капітальні вкладення

16,200

0611010 1010
Капітальні вкладення 20,000

0611020 1020
Капітальні вкладення

145,313

  Всього

 

3425,461



VIII   ІНШЕ  

  Тимчасово вільні кошти місцевих бюджетів протягом січня – березня 2020

року  на депозитах  в установах банка розміщенні не були. 

       В ході проведеної роботи  щодо відповідності рішень сесій  існуючим

вимогам  бюджетного  законодавства  встановлено,  що  основні  положення

Бюджетного  кодексу  України,  Закону  України  ”Про  Державний  бюджет

України на 2020 рік» та інших нормативних документів при затверджені та

внесенні змін до  бюджетів враховані, пропозиції та  помилки  зазначені у

висновках  по  перевірці  рішень  ДФ  Миколаївської  ОДА   враховані  та

виправлені..

Селищний голова М.М.Бензар

Начальник відділу бухгалтерського 

обліку та фінансової звітності С.В.Вергелес 
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