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від 12 травня 2020 року                                                                                         №92 

 
Про виконання селищного 
бюджету за І квартал 2020 року 
 

Протягом І кварталу 2020 року загальна сума надходжень у загальний та 
спеціальний фонди бюджету Печеніжинської селищної ради об’єднаної 
територіальної громади з врахуванням трансфертів та без врахування доходів в 
не грошовій формі склала 27 248 495,98 грн. при уточненому плані 
29 054 769,00 грн., або з недовиконанням на 1 806 273,02 грн., (виконання 
складає 93,78 відсотка), а саме: 

- доходів загального фонду без врахування трансфертів за І квартал  
2020 року надійшло 4 649 019,93  грн. при затвердженій сумі 4 863 800,00 грн., 
що складає 95,58 відсотка, або з недовиконанням на 214 780,07 грн.; 

- доходів спеціального фонду без урахування  трансфертів за І півріччя 
2019 року та без врахування доходів в не грошовій формі надійшло в сумі      
222 551,05 грн., при затвердженій із врахуванням змін сумі 179 250,00 грн., 
виконання забезпечено до затвердженої суми на 124,16 відсотка. 

- до загального та спеціального фондів із державного та обласного 
бюджетів у вигляді субвенцій та дотацій надійшло 22 376 925,00 грн. (по 
загальному фонду – 20 783 500,00 грн. та по спеціальному фонду –            

1 593 425,00 грн.), при затвердженій із врахуванням змін сумі            
24 011 719,00 грн., (по загальному фонду – 20 783 500,00 грн. та по 
спеціальному фонду – 3 228 219,00 грн.), що становить 93,19 відсотка, або не 
поступило коштів в сумі 1 634 794,00 грн.   

Аналіз виконання плану по доходах за І квартал 2020 року в Додатках 
1,2. 

В порівнянні з відповідним періодом 2019 року у звітному періоді 
надходження доходів загального фонду без врахування трансфертів 
збільшились на 372 468,38 грн. 

Податку на доходи фізичних осіб в І кварталі поточного року поступило 
в сумі 2 745 092,16 грн., що становить 85,78 відсотка до запланованих, або з 
недовиконанням на 454 907,84 грн., проте на 35 604,16 грн. більше ніж у  
відповідному періоді 2019 року. 



Місцевих податків надійшло до бюджету на суму 1 331 379,88 грн. при 
запланованих 1 364 500,00 грн., що склало 97,57 відсотка, або з 
недовиконанням на 33 120,12 грн., з них: 

- податку на майно надійшло до бюджету на суму 352836,12 грн. при 
запланованих 428 000,00 грн., що склало 82,44 відсотка, або з недовиконанням 
на 75 163,88 грн.; 

- єдиного податку надійшло до бюджету на суму 976 208,76 грн. при 
запланованих 935 000,00 грн., що склало 104,41 відсотка, або з перевиконанням 
на 41 208,76 грн. 

Акцизного податку з реалізації суб’єктів господарювання роздрібної 
торгівлі підакцизних товарів надійшло до бюджету на суму 123 309,39 грн. при 
запланованих 93 000,00 грн., що склало 131,52 відсотка або з перевиконанням 
на 29 309,39 грн. 

Адміністративних зборів та платежів  надійшло до бюджету на суму 
39 679,04 грн., при запланованих 23 800,00 грн., що склало 166,72 відсотка або з 
перевиконанням на 15 879,04 грн.  

Власні надходження бюджетних установ (без врахування доходів в не 
грошовій формі – 397 417,14 грн.) поступили до бюджету в сумі             
216 010,61 грн., що складає 120,5 відсотка. 

Видатки загального фонду бюджету Печеніжинської селищної ради 
об’єднаної територіальної громади із врахуванням трансфертів за І квартал 
2020 року склали 24 314 880,82 грн., що складає 81,61 відсотка до уточненого 
плану на даний період (29 830 580,00 грн.). 

На захищені статті видатків при запланованих 22 768 750,00 грн. 
спрямовано 19 836 698,97 грн. Зокрема, на оплату праці з нарахуваннями 
установ громади спрямовано 17 672 347,25 грн. при уточненому плані – 

19 680 700,00 грн., на продукти харчування та медикаменти спрямовано – 

207 826,2 грн., при уточненому плані – 328 550,00 грн., на оплату комунальних 
послуг та енергоносіїв спрямовано 1 817 928,05 грн. при уточненому плані – 

2 578 000 грн. 
Видатки спеціального фонду бюджету Печеніжинської селищної ради 

об’єднаної територіальної громади з врахуванням трансфертів за І квартал   

2020 року склали 879 349,17 грн., при уточненому плані – 5 766 249,79 грн. 
На захищені видатки, зокрема на оплату праці з нарахуваннями, 

спрямовано 44221,72 грн.  
Аналіз виконання плану по видатках за  І квартал 2020 року в Додатках 

3,4.  

Враховуючи вищенаведене, виконавчий комітет Печеніжинської 
селищної ради об’єднаної територіальної громади 

в и р і ш и в׃ 
1. Схвалити звіт про виконання селищного бюджету за І квартал 2020 

року по доходах та видатках селищного бюджету згідно з додатками 1-4. 
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