
Інформація 

про підсумки виконання  бюджету Новомиргородської територіальної 

громади за перший квартал 2021 року 

 

 

І. Доходи  бюджету громади  

 

За  перший квартал 2021 року до  бюджету громади надійшло                             

46555,4 тис. грн. доходів, у тому числі до загального фонду –                                             

46555,4 тис. грн.,  спеціального фонду – 45725,1 тис.грн. 

Надходження власних доходів до   бюджету громади в першому 

кварталі 2021 року забезпечено у сумі 28486,6 тис.грн. ( 19 відсотків до 

уточненого плану на рік). В тому числі по загальному фонду  27656,2  

тис.грн.,(19 відсотків до уточненого плану на рік)  по  спеціальному фонду – 

830,4 тис.грн.( 13,8 відсотків до уточненого плану на рік) 

 

       Основним джерелом  дохідної частини  бюджету по загальному фонду 

громади є: 

     - податок на доходи фізичних осіб, який забезпечує 55,4 (15334,5 тис.грн.) 

відсотків надходжень власних  доходів бюджету громади.  

     - плата за землю 17,8 відсотків ( 4918,2 тис.грн.) від  власних  доходів  

бюджету громади 

     - єдиний податок 17,4  (4811,6 тис.грн.)  відсотків від  власних доходів  

бюджету громади. 

Джерелами наповнення спеціального фонду бюджету громади  є власні 

надходження бюджетних установ – 609 тис.грн. (85,4 %),  

 

Отримано міжбюджетні трансферти:  

 

з державного бюджету: 

- освітню субвенцію у сумі 16637,4 тис.грн. (21,1 % до затвердженого 

плану на рік, та 100,0 % до плану 3 місяців); 

- базову дотацію  13,2 тис.грн. (25,1 % до затвердженого плану на рік, та 

100,0 % до плану 3 місяців); 

 

міжбюджетні трансферти з обласного бюджету за рахунок субвенцій з 

державного бюджету:    

- дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного 

бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров"я –                    

579,9 тис. грн. (50% до затвердженого плану на рік, та 100,0 % до плану 3 

місяців); 

- субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у 

сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції – 248,6 тис. грн. (21,8 % до 

затвердженого плану на рік, та 100% до плану 3 місяців); 



- субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки 

особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з 

державного бюджету – 137 тис. грн (14,9 % до затвердженого плану на рік, та 

100% до плану 3 місяців); 

- субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих 

закладів та заходів у системі охорони здоров`я за рахунок відповідної 

субвенції з державного бюджету – 409,8 тис.грн. (100 % до затвердженого 

плану на рік, та 100% до плану півріччя); 

- інші субвенції з місцевих бюджетів 43,0 тис. грн. (100 % до уточненого 

плану на рік, та 100 % до плану півріччя). 

 

 

 
 

 

ІІ. Видатки місцевих бюджетів 

 

З бюджету громади за перший квартал 2021 року проведено видатків на 

загальну суму 47798,1 тис.грн., що складає 20,3 % до уточненого  обсягу на 

рік. Видатки загального фонду склали 47609,1 тис.грн.  (20,8 %), видатки 

спеціального фонду склали   189 тис. грн.(3%) 

Переважна частина коштів загального фонду місцевих бюджетів 

спрямована на соціально-культурну сферу та соціальний захист 

населення –   41632,8 тис.грн., або 87,1 %. , з них: 

- освіта  32970,2 тис. грн. (69,2%); 

- охорона здоров'я 3855,1 тис.грн. (8,1%); 

- соціальний захист та соціальне забезпечення  2135,85 тис. грн.(4,5%); 

- культура і мистецтво 2204,7 тис. грн.(4,6%); 

- фізична культура і спорт 466,9 тис. грн. (1%); 
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на утримання органів місцевого самоврядування  за перше півріччя 2021  

року використано коштів загального фонду бюджету громади у сумі  

5211,3 тис.грн. 

 

В загальній сумі видатків місцевих бюджетів на захищені статті 

направлено 43245,1 тис.грн. або 90,8 % видатків місцевих бюджетів, в тому 

числі на: 

- оплату праці працівників бюджетних установ та нарахування на 

заробітну плату – 39677,9 тис. грн. (82,9%); 

- забезпечення продуктами харчування 177,6 тис. грн (0,5%) ; 

-    оплата комунальних послуг та енергоносіїв 3333,9 тис.грн (6,3%). 

-    соціальне забезпечення – 55,7  тис.грн (0,2%) 

 

 

 
   

 

 

 

  У першому кварталі 2021 року забезпечено своєчасні розрахунки 

бюджету  із виплати заробітної плати працівникам бюджетних установ та за 

спожиті бюджетними установами енергоносії і комунальні послуги, 

кредиторська заборгованість з цих виплат станом на 01 липня 2021 року 

відсутня.  

 

У першому кварталі 2021 року на належному рівні забезпечено стан 

розрахунків по зареєстрованих фінансових зобов’язаннях розпорядників та 

одержувачів коштів  бюджету громади. Кредиторська заборгованість по 

видатках бюджету громади  станом на 01 квітня 2021 року відсутня.  
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За перший квартал 2021 року в цілому по громаді досягнуто ряд 

позитивних результатів щодо виконання місцевих бюджетів, а саме:   

виконано заплановані обсяги власних  доходів;  

У повному обсязі розраховано по зареєстрованих розпорядниками та 

одержувачами бюджетних коштів зобов’язаннях, станом на 01 квітня 2021 

року кредиторська заборгованість відсутня; 

своєчасно та у повному обсязі виплачені заробітні плати працівникам 

бюджетних установ, проведені розрахунки за спожиті бюджетними 

установами енергоносії і комунальні послуги; 

        забезпечено дотримання соціальних гарантій. 
 


