
АНАЛІТИЧНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ  

 ФОНТАНСЬКОЇ  СІЛЬСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ     

ЗА 9 МІСЯЦІВ  2021 РОКУ 

 

Загальна характеристика виконання бюджету 

 

Бюджет Фонтанської сільської територіальної громади Одеського району  Одеської області  

затверджено на сесії сільської ради  25.12.2020 року рішенням сесії № 43-VIII від 25.12.2020 року 

«Про бюджет Фонтанської сільської територіальної громади  на 2021 рік»  .  

 Відповідно до данного рішення з внесеними змінами   затверджено   

загальний обсяг доходів  бюджету на 2021 рік в сумі  225403,5 тис. грн.    в тому числі : 

- загальний фонд 218696,3 тис.  грн. 

- спеціальний фонд 6707,2 тис. грн.     

загальний обсяг видатків бюджету на 2021 рік в сумі   291329,8   тис. грн.    в тому числі : 

-  загальний фонд 219630,0 тис.  грн. 

- спеціальний фонд 71699,8 тис. грн.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

тис.грн. 

-  Затвердже

но  на рік 

 

План з 

урахуванням  

змін  на  рік 

 

План з 

урахування

м змін за 

9 місяців  

2021р. 

 

Виконано   

за 9 місяців 

2021р 

Викона-

но   до 

уточне-

ного 

плану  на  

рік (%) 

 

Виконано 

до уточне-

ного плану  

за 9 місяців  

2021р(%)  

 

 ДОХОДИ в 

тому числі    : 

221208,0 225403,5 172494,9 186193,8 82,6 107,9 

Загального фонду 218696,3 218696,3 167259,5 176397,6 80,7 105,5 

Спеціального фонду 1507,2 6707,2 5235,4 9796,2 146,0 187,1 

       

ВИДАТКИ в 

тому числі    : 

221208,0 291329,8    245526,1 149552,2 51,3 60,9 

Загального фонду 191716,7 219630,0 175288,2 131917,8 60,0 75,3 

Спеціального фонду 29491,3 71699,8 70237,9 17634,4 25,0 25,1 

       

 

Доходи  бюджету 

 

Дохідна частина загального та спеціального фонду бюджету Фонтанської сільської  

територіальної громади за 9 місяців   2021 року виконана: 

- без урахування трансфертів на 111,2% , при плані звітного періоду затвердженому в сумі  

130158,3 тис. грн., виконання склало 144704,5 тис. грн.  Понад план звітного періоду 

надійшло податків і зборів до бюджету в сумі   +14546,2 тис.грн.  

- з урахуванням трансфертів на 107,9% при плані звітного періоду затвердженому в сумі  

172494,9 тис. грн., виконання склало 186193,8 тис. грн.  Понад план звітного періоду 

надійшло податків і зборів до бюджету в сумі   +13698,9 тис.грн.  

 

Джерелами формування бюджету Фонтанської сільської територіальної громади є:   
- Доходи від податків та зборів громади  



- Трансферти ( з Державного бюджету, обласного бюджету , тощо)  

 

Дохідна частина загального фонду бюджету Фонтанської сільської  територіальної громади за 9 

місяців  2021 року виконана: 

- без урахування трансфертів на 106,9% , при плані звітного періоду затвердженому в сумі  

128610,9 тис. грн., виконання склало 137488,0 тис. грн.  Понад план звітного періоду 

надійшло податків і зборів до бюджету в сумі   +8877,1  тис.грн.  

- з урахуванням трансфертів на 105,5% при плані звітного періоду затвердженому в сумі  

167259,5 тис. грн., виконання склало 176397,6 тис. грн.  Понад план звітного періоду 

надійшло податків і зборів до бюджету в сумі   +9138,1  тис.грн.  

 

                                                 Структура доходів загального фонду бюджету  

Фонтанської сільської  територіальної громади за 9 місяців  2021 року 

 
 

 
Найменування 

Фактично 

надійшло за 9 
місяців  2021 

року 

Питома вага до 

бюджету всього 
з урахуванням 

трансфертів(%) 

Питома вага до 

бюджету всього 
без урахування 

трансфертів ( у 

власних 

надходженнях)(%) 

ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНІ ПОДАТКИ І ЗБОРИ  75472,4 42,8 54,9 

МІСЦЕВІ ПОДАТКИ І ЗБОРИ 62015,6 35,2 45,1 

ТРАНСФЕРТИ 38909,6 22,0  

ВСЬОГО  176397,6 100 100 

В ТОМУ ЧИСЛІ    

ДОХОДИ ВІД ПОДАТКІВ ТА ЗБОРІВ     

Податок та збір на доходи фізичних осіб 49852,3 28,3 36,3 

Внутрішні податки на товари та послуги ( 

акцизний податок)  

25513,7 14,5 18,6 

Податок на нерухоме майно 11187,6 6,3 8,1 

Плата за землю  26918,8 15,3 19,6 

Плата за надання адміністративних зборів  991,5 0,6 0,7 

Єдиний податок 19946,0 11,3 14,5 

Інші надходження 2634,2 1,5 1,9 

Інші податки та збори  443,9 0,2 0,3 

ВСЬОГО ДОХОДІВ  

( без урахування трансфертів) 

137488,0 78,0 100 

    

ТРАНСФЕРТИ  38909,6 22,0  

    

ВСЬОГО ДОХОДІВ ( з урахуванням 

трансфертів)  

176397,6 100  

 

Аналіз виконання  доходів загального фонду бюджету  

Фонтанської сільської  територіальної громади за 9 місяців  2021 року 

 
 

 

Найменування 

Планові 

показники за  9 

місяців  2021 
року 

Фактично 

надійшло за 9 

місяців  2021 
року 

Відхилення 

до 

уточненого 
плану   

( тис. грн.) 

% 

виконання 

до 
уточненого 

плану  

Доходи від податків і зборів   128610,9 137488,0 +8877,1 106,9 

Трансферти з Державного бюджету  38648,6 38909,6 +261,0 100,7 

ВСЬОГО ДОХОДІВ  

( з урахуванням трансфертів)  

167259,5 176397,6 +9138,1 105,5 



Порівняльний аналіз бюджету громади по загальному фонду  за 9 місяців 2021 року з 

відповідним періодом минулого року в розрізі приєднаних  сільських рад  

тис. грн. 
Найменування Надходження за відповідний період 2020 року в розрізі 

колишніх сільських рад (без урахуванням ПДФО)  

Всього Фактично 

надійшло 

за 9 

місяців 

2021 року 

( з 

урахуван

ням 
ПДФО)  

Темп 

росту до 

2020 

року,%  
Крижанівська 

сільська рада  

Новодофінів

ська сільська 

рада  

Олександрівс

ька сільська 

рада  

Фонтанська 

сільська рада 

Доходи від 

податків і 

зборів   

33143,1 4847,6 4852,9 35239,2 78082,8 137488,0  

Трансферти з 

бюджетів  

864,2 2811,1 2650,1 9800,6 16126,0 38909,6  

ВСЬОГО 

ДОХОДІВ  

( з 

урахуванням 

трансфертів) 

34007,3 7658,7 7503,0 45039,8 94208,8 176397,6 187,2 

 

Податок  на  доходи фізичних осіб  

 

            Податок та збір на  доходи фізичних осіб за 9 місяців  2021 року зарахований до бюджету 

громади  в сумі  49852,3 тис.грн. при плані 47369,6 тис. грн., що складає 105,2 % або понад 

планові показники на відповідний період надійшло 2482,7 тис. грн.. 

Податок та збір на  доходи фізичних осіб є основним  джерелом  доходів загального фонду 

місцевого бюджету, питома вага якого у фактичних надходженнях загального фонду  без 

урахування трансфертів складає 36,3 % та з урахування трансфертів складає 28,3 %. 

 

           На тенденцію змін даного показника мали вплив наступні фактори: 

- підвищення державою мінімальних соціальних гарантій - зростання рівня мінімальної 

заробітної плати  з 1 січня 2021 року (з 01.01.2020 - 4723 грн., з 01.09.2020 – 5000 грн. З 

01.01.2021 року 6000 грн.), порівняно з розміром мінімальної зарплати 2020 року (5000 

грн.) на 12,0% , зростання рівня прожиткового мінімуму доходів громадян; 

- змінено ставки єдиної тарифної сітки, відповідно до якої нараховується заробітна плата  

працівникам бюджетної сфери. 

- прийняття в 2018 році Пенсійної реформи, відповідно до якої збільшено необхідний стаж 

роботи для оформлення пенсійних виплат, позитивно впливає на тенденцію офіційного 

оформлення найманої праці. 

Інформація щодо джерел надходжень  податку на доходи фізичних осіб  

за 9 місяців  2021 року 

тис. грн. 
КБК Найменування  Планові 

показники  за 9 

місяців    2021 

року 

Фактично 

надійшло за 9 

місяців  2021 

року 

Відхилення до 

уточненого плану 

відповідного 

періоду  

11010100 Податок на доходи фізичних осіб, що 

сплачується податковими агентами, із 

доходів платника податку у вигляді 

заробітної плати 

44052,9 45314,9 +1262,0 

11010200 Податок на доходи фізичних осіб з 

грошового забезпечення, грошових 

винагород та інших виплат, одержаних 

військовослужбовцями та особами 

рядового і начальницького складу, що 

сплачується податковими агентами 

13,2 13,2 0 



11010400 Податок на доходи фізичних осіб, що 

сплачується податковими агентами, із 

доходів платника податку інших ніж 
заробітна плата 

1061,9 1745,9 +684,0 

11010500 Податок на доходи фізичних осіб, що 

сплачується фізичними особами за 

результатами річного декларування 

2241,6 2778,3 +536,7 

11010000 Податок та збір на доходи фізичних осіб 47369,6 49852,3 2482,7 

 

Динаміка надходження податку на доходи фізичних осіб за 9 місяців  2021 року 

тис. грн. 

І квартал   

2021 року 

ІІ квартал  

 2021 року 

ІІІ квартал  

 2021 року 

Темп росту до І 

кварталу  2021 року 

(%) 

Темп росту до ІІ 

кварталу  2021 року 

(%) 

     

14811,3 16513,6 18527,4 111,5 112,2 

 

Інформація щодо основних платників  податку на доходи фізичних осіб, що сплачується 

податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати  за 9 місяців  

2021 року 

№п//п Найменування  підприємства  До місцевого бюджету 
(60%)(тис. грн) 

1 Управління освіти Фонтанської с/р 5274,16 

2 ТОВ "Ашан Україна Гіпермаркет" 2979,97 

3 ТОВ"АТБ-маркет" 2382,42 

4 КНП ООПЛ 2 ООР,Соц.страх ООПЛ 2 ООР КНП 2370,55 

5 ТОВ "Леруа Мерлен Україна" 1500,35 

6 ПрАТ "Нова Лінія" 1412,18 

7 СОЮЗ. ПIДПРИЄМСТВО У ВИГЛЯДI ПП 987,87 

8 АТ "ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ" 923,65 

9 ПІІ "МакДональдз Юкрейн Лтд." 694,63 

10 ТОВ "НОВІ БІЗНЕС ПОГЛЯДИ" 684,3 

 

 

Податок на прибуток підприємств та фінансових установ  комунальної власності 

 

Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності зараховується до 

загального фонду  бюджету громади. При плані звітного періоду затвердженому в сумі 86,8 тис. 

грн.  виконання склало  в сумі 86,8 тис. грн. , або 100,0 %. 

Інформація щодо платників  податку на прибуток підприємств  та фінансових установ 

комунальної власності за  9  місяців   2021 року   (тис. грн) 

 
Найменування підприємств- 

платників  

Планові показники  за 9 

місяців  2021 року 

Фактично 

надійшло за 9 

місяців  2021 року 

Відхилення до 

уточненого плану 

відповідного періоду 

КП « Надія»  86,8 86,8  

Всього 86,8 86,8  

 

Акцизний податок 

         Реалізація реформи місцевого самоврядування сприяла появі нових стимулів для розвитку 

громад за рахунок податків. Зокрема, акциз із виробленого в Україні та ввезеного на її митну 

територію пального є загальнодержавним податком, частка якого в 2021 році зараховується до 

місцевих бюджетів за місцем його реалізації. Відповідно до Постанови КМУ від 17.03.2021 року 

№ 232 «Деякі питання зарахування частини акцизного податку з виробленого в Україні та 



ввезеного на митну територію України пального до загального фонду відповідних бюджетів 

місцевого самоврядування» затверджено  «Порядок зарахування частини акцизного податку з 

виробленого в Україні та ввезеного на митну територію України пального до загального фонду 

відповідних бюджетів місцевого самоврядування»   встановлена частка для зарахування до 

загального фонду  Фонтанської сільської територіальної громади  частини акцизного податку з 

виробленого в Україні та ввезеного на митну територію України пального у першому півріччі 2021 

року в розмірі 0,003058399. 

        Відповідно до Постанови КМУ №1016 від 29.09.2021 «Про внесення змін до Порядку 

зарахування частини акцизного податку з виробленого в Україні та ввезеного на митну територію 

України пального до загального фонду відповідних бюджетів місцевого самоврядування»  

затверджено частки для зарахування до бюджетів місцевого самоврядування частини акцизного 

податку з виробленого в Україні та ввезеного на митну територію України пального у другому 

півріччі 2021 року. Відповідно до Фонтанської сільської територіальної громади  встановлена 

частка  у другому  півріччі 2021 року в розмірі 0,003115906. 

         Постанову оприлюднено  30 вересня 2021 року в офіційному виданні Кабінету Міністрів 

України - газеті «Урядовий кур'єр» .  Зарахування до бюджету  частини акцизного податку, що 

надійшов з 1 липня 2021 року, буде здійснено Державною казначейською службою у двотижневий 

строк з дня набрання чинності постанови , у зв’язку з чим і невиконання планових показників по 

пальному.  

          За 9 місяців   2021 року  виконання склало  в сумі 25513,7 тис. грн., при плані звітного 

періоду затвердженому в сумі  24654,6 тис. грн., або виконання склало 103,5 % понад планові 

показники на відповідний період надійшло в сумі 859,1 тис. грн.. Акцизний податок  джерелом  

доходів загального фонду сільського бюджету, питома вага якого у фактичних надходженнях 

загального фонду  без урахування трансфертів складає 18,6 % та з урахування трансфертів складає 

14,5%. 

Інформація щодо  джерел надходжень , які формують внутрішні податки  на товари та 

послуги за 9 місяців  2021 року   
тис. грн 

КБК Назва податку Планові 

показники  за 

9 місяців 2021 

року 

Фактично 

надійшло за 9 

місяців 2021 

року 

Відхилення до 

уточненого 

плану 

відповідного 

періоду 

14021900  Пальне  3642,2 2933,3 -708,9 

14031900 Пальне  11347,4 9962,2 -1385,2 

14040000 Акцизний податок з реалізації суб’єктами 

господарювання роздрібної торгівлі 

підакцизних товарів  

9665,0 12618,2 +2953,2 

140000000 Внутрішні податки на товари та 

послуги  

24654,6 25513,7 +859,1 

           

Динаміка надходження акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної 

торгівлі підакцизних товарів за 9 місяців  2021 року 
                                                                                                                                                         ( тис.грн) 

І квартал 

2021 року 

ІІ квартал  

 2021 року 

ІІІ квартал  

 2021 року 

Темп росту до І 

кварталу  2021 року 

(%) 

Темп росту до ІІ 
кварталу  2021 року 

(%) 

9433,2 10476,2 5604,3 111,1 53,4 

 

Інформація щодо основних платників  акцизного податку з реалізації суб’єктами 

господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів за 9 місяців 2021 року 

№п//п Найменування  підприємства  Надходження до 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/232-2021-%D0%BF#n18
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/232-2021-%D0%BF#n18
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/232-2021-%D0%BF#n18
https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-vnesennya-zmin-do-poryadku-zar-a1016


бюджету 

(тис.грн)  

1 ТОВ"АТБ-маркет" 3 341,7 

2 ТОВ "АШАН УКРАЇНА ГIПЕРМАРКЕТ" 2 675,8 
3 ТОВ "КОПІЙКА-ЦЕНТР" 2 116,9 

4 ТОВ "ТД "МЕДІАТРЕЙДІНГ" 386,6 
5 ПП "РС ТОЧКА" 341,2 
6 ПП "ФОРТУНА-ТЮТЮН" 291,4 
7 ПІІ "АМІК УКРАЇНА" 218,9 
8 ТОВ "ВАЙН ХАНТЕРС" 196,1 

9 ТзОВ "ОККО-ДРАЙВ" 163,6 
10 ТОВ «ВЕСТ ПЕТРОЛ МАРКЕТ» 156,1 

 

Податок на нерухоме майно 

За 9 місяців  2021 року  виконання склало  в сумі 11187,6 тис. грн., при плані звітного періоду 

затвердженому в сумі  10043,2 тис. грн., або виконання склало 111,4 % понад планові показники 

на відповідний період надійшло 1144,4 тис. грн.. Податок на нерухоме майно є джерелом  доходів 

загального фонду місцевого  бюджету, питома вага  у фактичних надходженнях загального фонду  

без урахування трансфертів складає 8,1 % та з урахування трансфертів складає 6,3%. 

 

Інформація щодо  надходження  податку  на нерухоме майно за  9 місяців   2021 року 

                                                                                                                                             (тис грн.) 
 Назва  податку Планові показники  

за 9 місяців   2021 

року 

Фактично 

надійшло за 

9 місяців   

2021 року 

Відхилення 

до уточненого 

плану 
відповідного 

періоду 
18010100 Податок на нерухоме майно, відмінне від 

земельної ділянки, сплачений юридичними 

особами, які є власниками об’єктів житлової 

нерухомості  

162,4 162,4 0,0 

18010200 Податок на нерухоме майно, відмінне від 

земельної ділянки, сплачений фізичними 

особами, які є власниками об’єктів житлової 

нерухомості 

1276,2 1710,6 +434,4 

18010300 Податок на нерухоме майно, відмінне від 

земельної ділянки, сплачений фізичними 

особами, які є власниками об’єктів нежитлової 

нерухомості 

1249,7 1514,6 +264,9 

18010400 Податок на нерухоме майно, відмінне від 
земельної ділянки, сплачений юридичними 

особами, які є власниками об’єктів нежитлової 

нерухомості 

7354,9 7800,0 +445,1 

 Разом 10043,2 11187,6 +1144,4 

Інформація щодо надходження  до бюджету  податку  на нерухоме майно за 9 місяців  2021 

року  в розрізі приєднаних  сільських рад в порівнянні з відповідним періодом минулого 

року  

тис. грн. 
Надходження за відповідний період 2020 року в розрізі колишніх 

сільських рад  
Всього Фактично 

надійшло за 9 

місяців  2021 

року  

Темп росту 
за 9 місяців  

2021 року,%  Крижанівська 

сільська рада  

Новодофінів

ська сільська 

рада  

Олександрівська 

сільська рада  

Фонтанська 

сільська рада 

2913,4 330,6 81,9 4440,8 7766,7 11187,6 144,0 

 



Надходження податку на нерухоме житлове й нежитлове  майно за звітний період 2021 року  

склали 11187,6 тис.грн, що  на 144,0% (+3420,9 тис.грн.) більше надходжень минулого року, за 

рахунок  росту рівня мінімальної зарплати, до якого застосовуються ставки податку.  

 

Динаміка надходження податку  на нерухоме майно за 9 місяців  2021 року 

тис. грн. 

І квартал 

2021 року 

ІІ квартал  

 2021 року 

ІІІ квартал  

 2021 року 

Темп росту до І 

кварталу  2021 року 

(%) 

Темп росту до ІІ 

кварталу  2021 

року (%) 

     

2681,3 3422,9 5083,0 127,7 148,5 

 

 

Інформація щодо основних платників  податку на нерухоме майно 

 за 9 місяців  2021 року 
№п//п Найменування  підприємства  Надходження до бюджету 

(тис.грн)  

1 ТОВ "НОВІ БІЗНЕС ПОГЛЯДИ" 3 389,5 
2 ТОВ "ВП ДЕВЕЛОПМЕНТ" 596,2 
3 ТОВ "МЕРКУРІЙ +" 545,0 

4 ТОВ "Е-ТРЕЙД ІНВЕСТ" 504,7 
5 ТОВ "РІТЕЙЛ-СЕРВІС" 439,1 

6 ТОВ " РУЗАНА-ПЛЮС" 293,4 
7 ТОВ "БЕЛЛ" 257,8 
8 АТ "ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ" 209,7 
9 ООО "АТБ-торгстрой" 178,6 
10 ФОНТАНСЬКЕ СІЛЬСЬКЕ СПОЖИВЧЕ 

ТОВАРИСТВ 

87,4 

 

Плата за землю 

 

        Плата за землю є  джерелом  доходів загального фонду сільського бюджету, питома вага 

якого у фактичних надходженнях загального фонду  без урахування трансфертів складає 19,7 %. 

         Плата за землю складається  з земельного податку та орендної плати  за земельні ділянки. 

Згідно з Податковим  кодексом України платниками податку є  власники земельних ділянок, 

земельних часток (паїв) , землекористувачі , платниками орендної плати – орендарі земельних 

ділянок.  Згідно з Бюджетним кодексом з 2011 року надходження  плати за землю в повному 

обсязі зараховуються до місцевого бюджету за місцем розташування земельної ділянки. 

          За 9 місяців   2021 року  до  бюджету надійшло коштів в сумі 26918,8 тис. грн., при плані 

25647,9 тис. грн., або виконання склало 105,0 % понад планові показники на відповідний період 

надійшло 1270,9 тис. грн.. Плата за землю  є одним із основних  джерел доходів загального фонду 

сільського бюджету, питома вага якого у фактичних надходженнях загального фонду  без 

урахування трансфертів складає 19,6 % та з урахування трансфертів складає 15,3%. 

 

Інформація щодо  джерел надходжень , які формують плату за землю   

за 9 місяців   2021 року   

тис. грн. 
КрдККод  Назва  податку Планові 

показники  за 9 

місяців  2021 року 

Фактично 

надійшло за 9 

місяців 2021 року 

Відхилення до 

уточненого плану 

відповідного 

періоду  

18010500 Земельний податок з юридичних осіб 10343,2 10509,1 +165,9 

18010600 Орендна плата з юридичних осіб 10618,6 11602,8 +984,2 

18010700 Земельний податок з фізичних осіб 1800,0 1911,2 +111,2 



18010900 Орендна плата з фізичних осіб 2886,1 2895,7 +9,6 

 Разом 25647,9 26918,8 +1270,9 

 

Інформація щодо надходження  до бюджету плати за землю  за 9 місяців  2021 року  в розрізі 

приєднаних  сільських рад в порівнянні з відповідним періодом минулого року  

тис. грн. 
Надходження за відповідний період 2020 року в розрізі колишніх 

сільських рад  

Всього Фактично 

надійшло за 9 

місяців  2021 

року  

Темп росту 

до 2020 

року,%  Крижанівська 

сільська рада  

Новодофінів

ська сільська 

рада  

Олександрівська 

сільська рада  

Фонтанська 

сільська рада 

10183,5 2181,9 1403,1 10608,7 24377,2 26918,8 110,4 

 

Динаміка надходження плати за землю  за 9 місяців  2021 року 

тис. грн. 

І квартал 

2021 року 

ІІ квартал  

 2021 року 

ІІІ квартал  

 2021 року 

Темп росту до І 

кварталу  2021 

року (%) 

Темп росту до ІІ 

кварталу  2021 року 

(%) 
     

8708,0 9034,2 9176,6 103,7 101,6 

 

Інформація щодо основних платників  плати за землю   

 за 9 місяців 2021 року 

 

№п//п Найменування  підприємства  Надходження до бюджету 

(тис.грн)  

1 ТОВ "НОВІ БІЗНЕС ПОГЛЯДИ" 4 333,4 

2 ТОВ "Будмарин" 958,7 
3 ПІДПРИЄМСТВО З ІНОЗЕМНИМИ 

ІНВЕСТИЦІЯМИ "АМІК УКРАЇНА" 

736,4 

4 ТОВ "СЕЗОН" 513,9 

5 АТ КОНЦЕРН ГАЛНАФТОГАЗ 512,9 
6 ТОВ "ПЕРЛИНА РЕГІОНУ 2" 463,9 
7 ТОВ "СУПЕР-ПРОЕКТ-2 ТОЧКА КОМ" 413,3 
8 ТОВ "ВП ДЕВЕЛОПМЕНТ" 392,0 
9 ТОВ "ПРОМРИНОК"КОТОВСЬКИЙ" 371,0 

10 ТОВ "АЛЬКОР- S" 357,0 

 

 

Транспортний податок 

        Згідно з пп. 267.1.1 п. 267.1 ст. 267 Податкового кодексу платниками транспортного податку 

є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які мають зареєстровані в Україні згідно 

з чинним законодавством власні легкові автомобілі, що відповідно до пп. 267.2.1 вищезазначеної 

статті є об’єктами оподаткування. 

         За 9 місяців    2021 року  виконання склало в сумі 75,1 тис. грн., при плані звітного періоду в 

сумі 66,1 тис. грн., або виконання склало 113,6 %  понад планові показники надійшло в сумі 9,0 

тис. грн.. 

Інформація щодо  джерел надходжень , які формують транспортний податок за 9 місяців   

2021 року            

тис. грн. 
КрдККод  Назва  податку Планові показники  за 

9 місяців  2021 року 

Фактично надійшло за 

9 місяців  2021 року 

Відхилення  

( тис. грн.) 

18011000 Транспортний податок з 24,4 33,4 +9,0 



фізичних осіб 

18011100 Транспортний податок з 

юридичних осіб 

41,7 41,7  

 Всього 66,1 75,1 +9,0 

Інформація щодо надходження  до бюджету транспортного податку  за 9 місяців 2021 року  в 

розрізі приєднаних  сільських рад в порівнянні з відповідним періодом минулого року  

тис. грн. 
Надходження за відповідний період 2020 року в розрізі колишніх 

сільських рад  

Всього Фактично 

надійшло за 9 

місяців  2021 

року 

Темп росту 

до 2020 

року,%  Крижанівська 

сільська рада  

Новодофінів

ська сільська 

рада  

Олександрівська 

сільська рада  

Фонтанська 

сільська рада 

8,1 6,3 12,5 94,3 121,2 75,1 62,0 

 

Туристичний збір 

За 9 місяців    2021 року  виконання склало в сумі 49,0 тис. грн., при плані звітного періоду в сумі 

39,5 тис. грн., або виконання склало 124,1 %  понад планові показники надійшло в сумі 9,5 тис. 

грн.. 

Інформація щодо  джерел надходжень, які формують туристичний збір    

за 9 місяців   2021 року ( тис.грн.) 
Код 

доходів 

Назва  податку Планові 

показники  за 9 

місяців  2021 

року 

Фактично 

надійшло за 9 

місяців 2021 року 

Відхилення до 

уточненого плану 

відповідного 

періоду  

18030100 Туристичний збір, сплачений 

юридичними особами  

1,5 1,5 0,0 

18030200 Туристичний збір, сплачений 

фізичними особами  

38,0 47,5 +9,5 

 Разом 39,5 49,0 +9,5 

 

Інформація щодо надходження  до бюджету туристичного збору   за 9 місяців  2021 року  в 

розрізі приєднаних  сільських рад в порівнянні з відповідним періодом минулого року  

тис. грн. 
Надходження за відповідний період 2020 року в розрізі колишніх 

сільських рад  

Всього Фактично 

надійшло за 9 

місяців  2021 

року  

Темп росту 

до 2020 

року,%  Крижанівська 

сільська рада  

Новодофінів

ська сільська 

рада  

Олександрівська 

сільська рада  

Фонтанська 

сільська рада 

14,5 0,1  8,9 23,5 49,0 208,5 

 

                                                                       Єдиний податок 

 

            За 9 місяців 2021 року  виконання склало  в сумі 12393,9 тис. грн., при плані звітного 

періоду надійшло в сумі 12358,0 тис. грн., або виконання склало 100,3 % понад план звітного 

періоду надійшло в сумі 35,9 тис. грн..  

           Єдиний податок   є  джерелом  доходів загального фонду сільського бюджету, питома вага 

якого у фактичних надходженнях загального фонду  без урахування трансфертів складає 14,5 % та 

з урахування трансфертів складає 11,3%. 

Порівняно до минулого року темп росту надходження єдиного податку  до  бюджету 

громади  складає  96,6% (-705,8 тис.грн.) у зв'язку із запровадженням карантинних обмежувальних 

заходів, відповідно до  Закону України від 4 грудня 2020 р. № 1072-ІХ «Про внесення змін до 

Податкового кодексу України та інших законів України щодо соціальної підтримки платників 

податків на період здійснення обмежувальних протиепідемічних заходів, запроваджених з метою 

запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, 



спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2», який вступив в силу 10 грудня 2020 року, звільнено від 

сплати єдиного податку платників І групи на період грудень 2020 року-травень 2021 року. В 

результаті дії даного нормативно-правового акту, відзначається недоотримання   надходжень до 

бюджету громади так як  частина  суб'єктів  господарювання громади взагалі не працювали та/або 

працювали частково , що відповідно негативно вплинуло на динаміку надходження даного 

податку. Також, відповідно до чинного законодавства ФОП "єдинники" І групи звільнені від 

сплати єдиного податку на період  грудень 2020р. - травень 2021р. 

 

Інформація щодо  джерел надходжень, які формують єдиний податок    

за 9 місяців   2021 року ( тис.грн.) 
Код 

доходів 

Назва  податку Планові 

показники  за 9 
місяців  2021 

року 

Фактично 

надійшло за 9 
місяців 2021 року 

Відхилення до 

уточненого плану 
відповідного періоду ( 

тис. грн.) 

18050300 Єдиний податок з юридичних осіб 1965,1 2514,7 +549,6 

18050400 Єдиний податок з фізичних осіб 14767,3 17143,7 +2376,4 

18050500 Єдиний податок з 

сільськогосподарських 

товаровиробників 

287,6 287,6 0 

 Разом 17020,0 19946,0 +2926,0 

 

Інформація щодо надходження  до бюджету єдиного  податку  за 9 місяців  2021 року  в 

розрізі приєднаних  сільських рад в порівнянні з відповідним періодом минулого року  

тис. грн. 
Надходження за відповідний період 2020 року в розрізі колишніх 

сільських рад  

Всього Фактично 

надійшло за 9 

місяців 2021 

року  

Темп росту 

до 2020 

року,%  Крижанівська 

сільська рада  

Новодофінів

ська сільська 

рада  

Олександрівська 

сільська рада  

Фонтанська 

сільська рада 

5614,1 1477,8 1529,7 5984,3 14605,9 19946,0 136,6 

 

Динаміка надходження єдиного  податку  за 9 місяців  2021 року 
тис.грн 

І квартал 

2021 року 

ІІ квартал  

 2021 року 

ІІІ квартал  

 2021 року 

Темп росту до І 
кварталу  2021 

року (%) 

Темп росту до ІІ 
кварталу  2021 

року (%) 
     

5950,4 6443,5 7552,1 108,3 117,2 

 

Інформація щодо  основних платників єдиного податку за 9 місяців 2021 року 

№п//п Найменування  підприємства  Надходження до бюджету 

(тис.грн)  

1 ФОП Янковська Марина Сергіївна 412,2 
2 ФОП ЧІМПОЄШ ДМИТРО  ВАСИЛЬОВИЧ 379,9 

3 ФОП УСОВ ВАЛЕРІЙ ІГОРОВИЧ 368,4 
4 ФОП АМІРХАНЯН ЕДІК ГРАЧИКОВИЧ 362,8 

5 ФОП Нєжиков Геннадiй Янович 362,2 
6 ФОП Аврамова Марія 299,7 
7 ФОП КУЗЬМИЦЬКИЙ ЮРІЙ БОРИСОВИЧ 257,9 
8 ФОП Шумковська К.М. 251,3 
9 ФОП БУРЛАКУ О.I.  244,8 

10 ТОВ "МАРІНА" СОСНОВИЙ БЕРІГ" 229,0 
11 ФОП Аврамов Дмитро Дмитрович 218,0 



 

Плата за надання адміністративних послуг  

 

        Надходження плати за надання адміністративних послуг до бюджету громади за 9 місяців  

2021 року  склали 991,5 тис. грн., плановий показник виконано на 103,4% (+32,7 тис. грн.), 

порівняно. Даний факт пояснюється збільшенням  кількості  наданих через ЦНАП 

адміністративних послуг. 

Інформація щодо  джерел надходжень, які формують плату за надання 

адміністративних послуг  за  9 місяців  2021 року ( тис.грн.) 
Код 

доходів 

Назва  податку Планові 
показники  за 9 

місяців  2021 

року 

Фактично 
надійшло за 9 

місяців 2021 

року 

Відхилення до 
уточненого 

плану 

відповідного 

періоду  

22010300 Адміністративний збір за проведення державної 

реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - 

підприємців та громадських формувань 

55,0 58,5 +3,5 

22012500 Плата за надання інших адміністративних послуг 512,3 514,9 +2,6 

22012600 Адміністративний збір за державну реєстрацію 

речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень  

380,0 405,6 +25,6 

22012900 Плата за скорочення термінів надання послуг у 

сфері державної реєстрації речових прав на 

нерухоме майно та їх обтяжень і державної 

реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - 

підприємців та громадських формувань, а також 

плата за надання інших платних послуг, пов'язаних 

з такою державною реєстрацією 

11,5 12,5 +1,0 

 Разом 958,8 991,5 +32,7 

 

Динаміка надходження плати за надання адміністративних послуг  за 9 місяців 2021 року 
тис.грн 

І квартал 

2021 року 

ІІ квартал  

 2021 року 

ІІІ квартал  

 2021 року 

Темп росту до І 
кварталу  2021 

року (%) 

Темп росту до ІІ 
кварталу  2021 

року (%) 
     

262,4 419,0 310,1 159,7 74,0 

 

Інформація щодо надходження  до бюджету плати за надання адміністративних послуг  за 9 

місяців 2021 року в розрізі приєднаних  сільських рад в порівнянні з відповідним періодом 

минулого року  

тис. грн. 
Надходження за відповідний період 2020 року в розрізі колишніх 

сільських рад  
Всього Фактично 

надійшло за 9 

місяців 2021 

року  

Темп росту 
до 2020 

року,%  Крижанівська 

сільська рада  

Новодофінів

ська сільська 

рада  

Олександрівська 

сільська рада  

Фонтанська 

сільська рада 

 

552,9 

 

115,4 

 

2,4 

 

214,4 

 

885,1 

 

991,5 
 

112,0 

 

Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим 

державним майном 

12 ТОВ "УКРIНТЕРМАРКЕТИНГ ЛТД"  189,9 
13 ТОВ "ЗЕЛЕНА ВIЛЛА"  157,6 

14 ТОВ "ЮНІТОРГ" 141,8 
15 ТОВ "ТРАГЕН ТРЕЙД" 136,7 



 

Надходження орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим 

державним майном до бюджету громади за 9 місяців  2021 року  склали 5,1 тис. грн., план звітного 

періоду  виконано на 100% . 

 

Державне мито  

Надходження  державного мита  до бюджету громади за 9 місяців  2021 року  склали 16,3 тис. 

грн., плановий показник виконано на 100,1% (+0,1 тис. грн.) 

 

Інформація щодо  джерел надходжень, які формують державне мито     

за 9 місяців   2021 року ( тис.грн.) 
Код 

доходів 

Назва  податку Планові 

показники  за 9 

місяців 2021 

року 

Фактично 

надійшло за 9 

місяців 2021 року 

Відхилення до 

уточненого плану 

відповідного періоду ( 

тис. грн.) 

22090200 Державне мито, не віднесене до 

інших категорій   

7,4 7,4 0 

22090400 Державне мито, пов'язане з видачею 

та оформленням закордонних 

паспортів (посвідок) та паспортів 

громадян України   

8,8 8,9 +0,1 

 Разом 16,2 16,3 0,1 

 

Інші надходження  

             За 9 місяців   2021 року  виконання склало  в сумі 2634,2 тис. грн., при плані звітного 

періоду в сумі 2500,0 тис. грн., або виконання склало 105,4 % понад планові показники на 

відповідний період надійшло в сумі 134,2 тис. грн. Джерелами надходжень відповідного податку є 

розташування рекламо носіїв, оренда твердого покриття , перерахування бюджетними установами 

коштів минулих періодів в тому числі: 

- розташування рекламоносіїв                                                                604,8  тис.грн. 

- оренда твердого покриття                                                                     953,5  тис. грн. 

- повернення   коштів  бюджетними установами  

за минулі бюджетні періоди                                                                   1075,9 тис.грн. 

  

 

                                                          Доходи спеціального фонду. 

Дохідна частина спеціального  фонду бюджету Фонтанської сільської  територіальної громади за 

9 місяців  2021 року виконана: 

на 187,1% , при плані звітного періоду затвердженому в сумі  5235,3 тис. грн., виконання 

склало 9796,2 тис. грн.  Перевиконання  складає 4560,9 тис. грн..  

                                            Структура доходів спеціального  фонду бюджету  

Фонтаської сільської  територіальної громади за 9 місяців 2021 року 

 

 Планові 

показники 
на  9 

місяців   

2021 року 

Фактично 

надійшло 
за 9 

місяців   

2021 року 

Відхилення 

до 
уточненого 

плану   

( тис. грн.) 

ДОХОДИ ВІД ПОДАТКІВ ТА ЗБОРІВ     

Екологічний податок 26,5 26,5  

Надходження коштів від відшкодування втрат 

сільськогосподарського і лісогосподарського 

виробництва   

 901,3 +901,3 

Надходження коштів від пайової участі у розвитку  358,5 +358,5 



інфраструктури 

Кошти від продажу земельних ділянок   49,9 5435,4 +5385,5 

Власні надходження бюджетних установ   1470,8 494,7 -976,1 

Субвенція з місцевих бюджетів на виконання 

інвестиційних проектів  

3688,1 2579,8 -1108,3 

ВСЬОГО ДОХОДІВ  5235,3 9796,2 +4560,9 

 

Порівняльний аналіз доходів спеціального фонду бюджету громади за 9 місяців  2021 року з 

відповідним періодом минулого року в розрізі приєднаних  сільських рад 

тис. грн. 
Найменуванн

я 

Надходження за відповідний період 2020 року в розрізі 

колишніх сільських рад  

Всього Фактичн

о 

надійшл

о за 9 

місяців  

2021 

року  

Темп 

росту до 

2020 

року,%  
Крижанівська 

сільська рада  

Новодофінів

ська сільська 

рада  

Олександрівс

ька сільська 

рада  

Фонтанська 

сільська рада 

Доходи від 

податків і 
зборів   

6,2 3,9 3,2 13,2 26,5 26,5  

Надходження 

коштів 

пайової участі 

у розвитку 

інфраструктур

и населеного 

пункту  

8478,8 121,6  3600,9 12201,3 358,5  

Надходження 

коштів від 

відшкодуванн

я втрат 

сільськогоспо
дарського і 

лісогосподарс

ького 

виробництва   

72,8   161,7 234,5 901,3  

Кошти від 

продажу 

земельних 

ділянок 

несільськогос

подарського 

призначення  

3549,5   256,4 3805,9 5435,4  

Власні 

надходження  

 39,0 27,0 420,2 485,9 494,7  

ВСЬОГО 

ДОХОДІВ  
 

12107,3 164,5 30,2 4452,4 16754,4 7216,4 43,1 

 

Зменшення темпів росту зумовлено слідуючим : 

-  по надходженню коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту у зв»язку 

з набранням чинності Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 

щодо стимулювання інвестиційної діяльності в Україні» від 17 жовтня 2019 року, яким, 

зокрема, скасовано пайову участь у розвитку інфраструктури населеного пункту.  

 
 

За 9 місяців   2021 року  отримано офіційні трансферти в сумі 41489,3 тис. грн , в тому 

числі :  

- Освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам надійшло  в сумі 36766,8 

тис. грн. при плані звітного періоду затвердженому в сумі 36766,8 тис. грн.. ; 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/132-20
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/132-20


- Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-

економічного розвитку окремих територій надійшло  в сумі 261,0 тис. грн. 

- Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок 

коштів освітньої субвенції надійшло   в сумі 176,8 тис. грн. при плані звітного періоду 

затвердженому в сумі 176,8 тис. грн.. ; 

- Дотація з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на здійснення переданих з 

державного бюджету видатків з утриманням закладів освіти та охорони здоров’я виконання склало  

в сумі 909,8 тис. грн. при плані звітного періоду затвердженому в сумі 909,8 тис. грн.. ; 

- Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими 

освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету надійшло  в сумі 

129,4 тис. грн. при плані звітного періоду затвердженому в сумі 129,4 тис. грн.. ; 

- Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної 

середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 

надійшло  в сумі 665,7 тис. грн. при плані звітного періоду затвердженому в сумі 665,7 тис. грн..  

- Субвенція з місцевого бюджету на виконання інвестиційних проектів надійшло  в сумі 2579,8 

тис. грн. при плані звітного періоду затвердженому в сумі 3688,1 тис. грн.. 

 

 
Видатки  бюджету за 9 місяців  2021 року . 

 

              Законодавчою базою в ході виконання видаткової  частини бюджету сільської 

територіальної громади   за 9 місяців  2021 року виступали: 

 

1. Закон України «Про Державний бюджет України на 2021 рік. 

2. «Бюджетний кодекс України» від 08.07.2010 року №2456- VІ з внесеними змінами . 

3. Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»   

4. Рішення сесії № 43-УІІІ від 25.12.2020 року «Про бюджет Фонтанської  сільської 

територіальної громади  на 2021 рік» з внесеними змінами . 

 

Видаткова частина сільського бюджету на 2021 рік затверджена за функціональною, 

програмною класифікацією  та бюджетні призначення  за головними розпорядниками коштів з 

внесеними змінами  у сумі  291329,8 тис. грн.  в тому числі : 

 

- обсяг видатків загального фонду бюджету -   219630,0 тис. грн. 

- обсяг видатків спеціального фонду бюджету  - 71699,8 тис. грн. 

 

             За 9 місяців 2021 року бюджет сільської територіальної громади  виконано по видаткам на 

загальну суму   149552,3 тис. грн.(60,9%) до планових показників на відповідний період 

поточного року до уточненого плану на звітний період . 

                Відповідно до Закону України   « Про добровільне об’єднання територіальних громад» 

було створено Фонтанську  сільську  територіальну громаду з центром в селі Фонтанка  у складі 

сіл Крижанівка  , с. Ліски ( Крижанівська сільська рада) , с. Фонтанка  , ( Фонтанська сільська 

рада), с. Нова Дофінівка ( Новодофінвська сільська рада ), с. Олександрівка , с. Світле  ( 

Олександрівська  сільська рада ) у зв’язку з чим   отримано повноваження з : 

- планування розвитку громади та формування бюджету економічний розвиток, 

залучення інвестицій, розвиток підприємництва управління земельними ресурсами  

- розвиток місцевої інфраструктури: утримання та будівництво доріг; водо-, тепло-, 

газопостачання і надання житлово-комунальних послуг (теплопостачання і 

водовідведення, управління відходами, утримання об’єктів комунальної власності) 

утримання вулиць і доріг громади, громадська безпека , пожежна охорона  

- управління школами та дитсадками  

- первинна медична допомога 

- утримання та організація роботи будинків культури, клубів, бібліотек, стадіонів, 



                 Аналіз видатків бюджету за функціональною класифікацією свідчить, що структура 

видатків в певній мірі зумовлено результатами управлінських рішень, пріоритетами здійснення 

видатків та наявними фінансовими ресурсами в громаді.  

     Структура видатків бюджету Фонтаської сільської  територіальної громади 

 на 2021 рік ( з урахуванням внесених змін )    за функціональною структурою                                                                                
( тис. грн.) 

 Річний 

план  

в тому 

числі 
видатки 

бюджету 

розвитку 

Питома 

вага в 
структурі 

бюджету 

по 

галузям 

План на 

період  
( січень – 

вересень ) 

Касові 

видатки  

в тому 

числі 
видатки 

бюджету 

розвитку 

% 

виконання 
до плану 

на період ( 

січень – 

вересень) 

Загальнодержавні видатки  

(Державне управління ) 

56372,9 746,4    19,4 44945,9 36774,9 388,4 81,8 

Охорона здоров’я 1915,0  0,7 1785,4 997,7  55,9 

Соціальний захист та соціальне 

забезпечення  

8154,9  2,8 6792,9 4520,1  66,5 

Фізична культура і спорт  3037,6  1,1 2314,2 2089,2  90,3 

Житлово - комунальне 

господарство  

49167,1 24655,2 16,9 43964,1 25104,8 9347,8 57,1 

Економічна діяльність ( 

будівництво ) 

43850,8 38290,5 15,1 42388,9 9212,5 6877,7 21,7 

Інша діяльність  261,4 36,4  261,4    

Освіта  120168,9 5839,9 41,2 96071,8 65791,0 218,6 68,5 

Культура і мистецтво 7322,6 404,5 2,5 5922,9 4383,5 234,8 74,0 

Резервний фонд 300,0   300,0    

Міжбюджетні трансферти з 

місцевого бюджету 

778,6 256,1 0,3 778,6 678,6 256,1 87,2 

Всього 291329,8 70229,0 100 245526,1 149552,3 17323,4 60,9 

 

 

ОСВІТА 

 

Найбільша питома вага в структурі видатків бюджету громади займає сфера «Освіта» на 

яку заплановано направити 120168,9 тис. грн.. ( в тому числі власні надходження 1470,8 тис. грн. ) 

або 41,2 % всього бюджету . При цьому   освітня субвенція з державного бюджету  місцевим 

бюджетам  складає 49972,2 тис. грн. та додаткова дотація складає 909,8 тис. грн ., субвенція з 

місцевого бюджету  на здійснення  переданих видатків у сфері освіти  за рахунок коштів  освітньої 

субвенції 235,7 тис. грн., субвенція з місцевого бюджету  на надання державної підтримки  особам  

з особливими  освітніми потребами  за рахунок відповідної субвенції  з державного бюджету 216,7 

тис. грн.. cубвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної 

середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету   

665,7 тис. грн. Одночасно  до фінансування  з місцевого бюджету громади складає 67607,8 тис. грн 

або 57%.  Планові показники на  9 місяців  2021 року складають 96071,8 тис. грн.. Касові видатки 

за  9 місяців  2021 року склали в сумі 65791,0 тис. грн..або 68,5 % до планових показників на 

відповідний період поточного року.  

 

Джерело надходження План на рік 

з 

урахуванням 

змін 

План на ІІІ 

квартал 

2021 року 

Виконання 

за ІІІ 

квартал 

2021 року 

Місцевий бюджет 63 158,596 50 782,067 35 235,672 

Субвенції з державного бюджету 51 090,594 37 738,743 30 804,717 

   в тому числі    

освітня субвенція з державного бюджету 49 972,20 36 766,8 30 602,07  



 

Станом на 01.10.2021 року загальна кількість установ освіти складає 14 установ.  

Протягом звітного періоду з бюджету громади фінансувалося 13 установ освіти, в тому 

числі: 6 дошкільних навчальних закладів, 5 загальноосвітніх навчальних закладів, дитяча 

мистецька школа, приватна школа та Управління освіти. 

Загальна штатна чисельність працівників закладів освіти за рахунок бюджету складає 

574,145 штатних одиниць, з них 324,535 штатних одиниць педагогічних працівників, 249,61 

штатних одиниць спеціалістів та обслуговуючого персоналу, фактично зайняті ставки складають 

459,77 штатних одиниць.  

По дитячим дошкільним закладам освіти за звітний період фактичне виконання діто-днів 

відвідування дітьми дитячих закладів склало 29,58 тис. грн. з фактичною вартістю 1 діто-дня 

харчування 42,05 грн. Фактична кількість діто-днів харчування учнів 1-4 класів та дітей 

позбавлених батьківського піклування, пільгової категорії, дітей з малозабезпечених сімей учні 5 – 

11 класів станом на 01.10.2021 року склала 88,06 тис. грн  з фактичною вартістю 1 діто-дня 

харчування 32,00  грн. Для харчування учнів 1-4 класів та дітей позбавлених батьківського 

піклування, пільгової категорії, дітей з малозабезпечених сімей учні 5 – 11 класів  Управлінням 

освіти укладено договір з ТОВ «Фабрика смаку» на надання послуг з організації харчування. 

Відповідно до рішення сесії від 11.05.2021 року № 226-VIII «Про вирішення питання щодо 

співробітництва в сфері харчування дітей» Управлінням освіти укладено договір про 

використання потужностей харчоблоків шкіл з ТОВ «Фабрика  смаку». 

На протязі звітного періоду на виплату заробітної плати з нарахуваннями використано 59 

098,19  тис. грн, питома вага в загальній сумі видатків галузі освіта складає 88,94 %. 

На придбання предметів, матеріалів та інвентарю для господарських потреб установ освіти 

використано – 475,074 тис. грн, питома вага в загальній сумі видатків галузі освіта складає 0, 71 %. 

На продукти харчування використано 2 603,946 тис. грн, питома вага в загальній сумі видатків 

галузі освіта складає 3,92  %. При цьому, по програмі відпочинку та оздоровлення дітей  

Фонтанської сільської ради на 2021-2024 роки використано коштів на харчування дітей в кількості 

1985 учнів ЗЗСО в пришкільних таборах на суму 1523,238 тис. грн. Вартість харчування 1 дитині в 

день – 63,50 грн. Кількість діто-днів -14. 

На оплату послуг сторонніх організацій використано 635,282 тис. грн, питома вага в 

загальній сумі видатків галузі освіта складає 0,96  %. 

На оплату комунальних послуг і енергоносіїв використано 1 579,136 тис. грн, питома вага в 

загальній сумі видатків галузі освіта складає 2,38  %. 

На поточні трансферти закладам освіти витрачено 1 405,009 тис. грн (мистецька школа – 1 

247,873 тис. грн, ТОВ «Одеський приватний ЗЗСО І-ІІІ ст «Інтерактив» - 157,136 тис. грн) 

субвенція на надання державної підтримки особам з 

особливими освітніми потребами з державного бюджету 

216,97 

 

 

 

 

129,449 45,512 

Субвенція з місцевого бюджету на здійснення 

переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів 

освітньої субвенції (приватні заклади загальної 

середньої освіти) 235,708 176,778 157,135 

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 

на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної 

середньої освіти «Нова українська школа» у 2021 році 665,716 665,716 0,00 

Дотації 909,81 909,81 909,81 

   в тому числі    

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 державної бюджету 909,81 909,81 909,81 

РАЗОМ 115 159,00 89 430,62 66 950,199 



 

Видатки бюджету розвитку (капітальні видатки) склали в сумі 218,6 тис.грн. придбання 

предметів і обладнання довгострокового користування. 

 

Загальнодержавні  видатки 

 
В галузі  «Загальнодержавні  видатки » заплановано направити 56373,0 тис. грн. або 19,4 % 

всього бюджету . Планові показники на  9 місяців  2021 року складають 44945,9 тис. грн.. Касові 

видатки за  9 місяців 2021 року склали в сумі 36774,9 тис. грн..або 81,8% до планових показників 

на відповідний період поточного року.  

Видатки бюджету розвитку (капітальні видатки) склали в сумі 388,4 тис.грн. придбання 

предметів і обладнання довгострокового користування. 

 

Житлово - комунальне господарство 
В галузі « Житлово - комунальне господарство» заплановано направити  49167,1 тис. грн. 

або 16,9 % всього бюджету . Планові показники на  9 місяців 2021 року складають 43964,1 тис. 

грн.. Касові видатки за  9 місяців 2021 року склали в сумі 25104,8 тис. грн..або 57,1% до планових 

показників на відповідний період поточного року.  

Відповідно до Програми «Чисте село» Фонтанської сільської ради на 2021 рік направлено 

кошти на послуги з вивезення твердих побутових відходів  та великогабаритних відходів на 

території Фонтанської сільської ради  в сумі 581.4 тис. грн. 

Відповідно до Програми підтримки комунального підприємства «Надія» Фонтанської 

сільської ради на 2021 рік направлено кошти в сумі 12412,2 тис. грн. 

Відповідно до Програми підтримки комунального підприємства «Фонтан Сервіс» 

Фонтанської сільської ради на 2021 рік направлено кошти в сумі 306,0 тис. грн. 

На організацію благоустрою  направлено 2457,4 тис.грн. в тому числі на оплату вуличного 

освітлення 2407,6 тис.грн. 

Видатки бюджету розвитку (капітальні видатки) склали в сумі 9347,8  тис.грн. 

- розробка ПКД та отримання експертного висновку по об’єкту « Будівництво 

вуличного освітлення  вздовж траси « Одеса- Южний» від с. Фонтанка до с. 

Вапнярка Одеського району Одеської області - 49,6 тис. грн. 

- розробка ПКД та отримання експертного висновку по об’єкту « Будівництво 

вуличного освітлення  вздовж траси « Одеса- Южний» від с. Фонтанка до с.  Нова 

Дофінівка Одеського району Одеської області -49,0 тис. грн. 

- розробка ПКД та отримання експертного висновку по об’єкту « Будівництво 

вуличного освітлення  від автодороги  « Одеса- Миколаїв » вздовж вул. Центральна 

до буд. №1 в с. Олександрівка  Одеського району Одеської області -49,0 тис.грн. 

- будівництво комплексу сімейного відпочинку з елементами благоустрою  прилеглої 

території по провулку Богдана Хмельницького  1/1 с. Фонтанка 3780,7 тис.грн.  

- придбання сміттєвоза та машини для чистки труб 4743,5 тис. грн. 

- Будівництво вуличного освітлення вздовж траси « Одеса- Южний» від с. Фонтанка 

до с. Вапнярка Одеського району Одеської області 619,8 тис.грн. 

- технічний нагляд по об’єкту «Будівництво вуличного освітлення вздовж траси « 

Одеса- Южний» від с. Фонтанка до с. Вапнярка Одеського району Одеської 

області» 8,4 тис.грн. 

- роботи по приєднанню  електроустановок  до електричних мереж  по об»єкту 

«Реконструкція  з облаштуванням  елементами благоустрою  берегоукріплюючих  

робіт взовж узбережжя Чорного моря в районі вул. Приморська с. Крижанівка 

Лиманського району Одеської області» 47,8 тис.грн.  

 

 

Економічна діяльність ( будівництво) 

 

В галузі « Економічна діяльність ( будівництво)» заплановано направити 43850,8 тис. 



грн. або 15,1 % всього бюджету . Планові показники на  9 місяців  2021 року складають 42388,9 

тис. грн.. Касові видатки за 9 місяців 2021 року склали в сумі 9212,5 тис. грн..або 21,7% до 

планових показників на відповідний період поточного року. 

Видатки бюджету розвитку (капітальні видатки) склали в сумі 6877,7  тис.грн. 

- проведення експертизи ПКД на будівництво стадіону в с. Фонтанка вул. 

Центральна 46/1  41,1 тис.грн. 

- вишукувальні роботи по об’єкту «Капітальний ремонт мереж теплопостачання 

(встановлення газової котельні ) в Новодофінівській ЗОШ   4,0 тис.грн. 

- розробка ПКД по об’єкту «Капітальний ремонт багатофункціонального 

спортивного майданчику зі штучним покриттям біля Новодофінвської ЗОШ»49,0 

тис.грн. 

- будівництов мережі водовідведення по вул.  Ветеранів на ділянці від буд.№15 до 

вул. Набережна в с. Ліски  28,4 тис.грн. 

- будівництов мережі водовідведення по вул.  Гонтаренко  в с. Крижанівка   44,0  

тис.грн. 

- роботи з розробки технічних умов та погодження проектної документації по об’єкту 

«Капітальний ремонт мереж теплопостачання (встановлення газової котельні) в 

Новодофінівській ЗОШ І-ІІ ступенів 5,4 тис.грн. 

- проходження експертизи на об’єкт «Капітальний ремонт багатофункціонального 

спортивного майданчика зі штучним покриттям біля Новодофінівської ЗОШ»  9,9 

тис.грн. 

- капітальний ремонт багатофункціонального спортивного майданчика в 

Олександрівській ЗОШ І-ІІІ ступенів 2381,6 тис.грн. 

- капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Літейна с.Олександрівка ( в тому 

числі технічний нагляд)  985,6 тис.грн. 

- розробка проектно- кошторисної документації по об’єкту» Капітальний ремонт  

мереж теплопостачання (встановлення газової котельні) в Новодофінівській ЗОШ І-

ІІ ступенів ( в тому числі експертиза проекту) 69,0 тис.грн. 

- капітальний ремонт ігрового майданчику в селі Нова Дофінівка ( в тому числі, 

розробка проектно- кошторисної документації ,  технічний нагляд) 829,7 тис.грн. 

- капітальний ремонт багатофункціонального  спортивного майданчику зі штучним 

покриттям  біля Фонтанського НВК ЗОШ І-ІІІ ст. гімназія 381,2 тис.грн. 

- капітальний ремонт багатофункціонального спортивного майданчика в 

Олександрівській ЗОШ І-ІІІ ст. 1750,0 тис.грн. 

- капітальний ремонт  водопроводу  по вул. Южна на ділянці  від буд №26 до вул.  

Шевченко в с.Ліски  299,0 тис.грн. 

Поточні видатки  склали  2334,8  тис.грн., в тому числі на проведення поточного ремонту доріг 

1922,3 тис.грн. 

 

Культура і мистецтво 

 

В галузі « Культура і мистецтво» заплановано направити 7322,6 тис. грн. або 2,5 % всього 

бюджету . Планові показники на  9 місяців 2021 року складають 5922,9 тис. грн.. Касові видатки за  

9 місяців 2021 року склали в сумі 4383,5 тис. грн..або 74,0% до планових показників на 

відповідний період поточного року.  

По ТПКВКМБ 4082 «Інші заходи в галузі культури і мистецтва» відображені видатки на 

реалізацію культурно-мистецьких заходів, відзначення найважливіших пам’ятних та ювілейних 

дат, проведення оглядів, свят відповідно  до Програми розвитку культури Фонтанської сільської 

громади  на 2021-2023 роки, за дев’ять місяців 2021 року план звітного періоду складає 400,0 

тис.грн. Касові видатки станом на 01.10.2021 року складають 284,093 тис.грн. Протягом звітного 

періоду проведено наступні заходи: 

Захід  Термін 

виконання 

Обсяг 

Фінансування, 

грн 



День захисту Дітей червень 22824,00 

Свято Івана Купала липень 36473,00 

Свято День рибалки 22094,00 

День села Фонтанка 105801,00 

День Молоді серпень 5400,00 

День Незалежності 87766,00 

Святкування 50-ти річчя Українського народного хору 

«Ланка» 

3735,27 

ВСЬОГО  284093,27 

 

Видатки бюджету розвитку (капітальні видатки) склали в сумі 234,8 тис.грн. придбання 

предметів і обладнання довгострокового користування. 

Соціальний захист  та соціальне забезпечення 

 

В галузі « Соціальний захист  та соціальне забезпечення» заплановано направити 8154,9 

тис. грн. або 2,8 % всього бюджету . Планові показники на  9 місяців 2021 року складають 6792,9 

тис. грн.. Касові видатки за  9 місяців  2021 року склали в сумі 4520,1 тис. грн..або 66,5% до 

планових показників на відповідний період поточного року.  

Відповідно до Програми « Милосердя в дії» Фонтанської сільської ради Одеського району 

Одеської області на 2021 рік за 9 місяців 2021 року направлено кошти в сумі 2467.4 тис. грн. в 

тому числі на  

- Матеріальна грошова допомога багатодітним сім’ям ( 1 сім’я )     3,0 тис. грн. 

- Матеріальна грошова допомога дітям війни  ( 501 чол.)                  504,0 тис. грн. 

- Матеріальна грошова допомога особам , які знаходяться  в складних життєвих 

обставинах  (16 чол.)                                                                               145,1 тис. грн. 

- Матеріальна грошова допомога на лікування ( 337 чол.)                  533.6 тис. грн. 

- Матеріальна грошова допомога онкологічно хворим  ( 38 чол.)       380,8 тис. грн. 

- Матеріальна грошова допомога сім’ям при народжені дитини ( 60 сімей) 122,0тис. 

грн. 

- Матеріальна грошова допомога на оздоровлення ( 1 чол.)                1,0 тис. грн. 

- Матеріальна грошова допомога на поховання (3 чол.)                       6,0тис. грн. 

- Матеріальна грошова допомога учасникам бойових дій в Афганістані та інших 

країнах ( 71 чол.)                                                                                     114,0тис. грн. 

- Матеріальна грошова допомога дітям  до Дня захисту дітям ( різних пільгових 

категорій)  (  176 чол.)                                                                            158,7 тис.грн. 

- Матеріальна грошова допомога до Дня пам’яті та скорботи аварії на ЧАЕС  (41 

чол.)                                                                                                         82,0 тис.грн. 

- Матеріальна грошова допомога інвалідам ВВВ (3 чол.)                    6,0 тис.грн 

- Матеріальна грошова допомога учасникам ВВВ (27 чол.)                54,0 тис.грн 

- Матеріальна грошова допомога ювілярам  (118 чол.)                          147,0 тис.грн 

- Матеріальна допомога вдовам ВВВ (7чол.)                                         14,0 тис.грн. 

- Матеріальна допомога до Дня знань (пільговій категорії) (184 чол)  172,3 тис.грн. 

- Матеріальна винагорода за спортивні досягнення (6 чол)                    24,0 тис.грн. 

  

          Відповідно до Програми  відпочинку та оздоровлення дітей Фонтанської сільської ради  

за 9 місяців 2021 року направлено кошти  на харчування дітей шкільного віку в пришкільних 

таборах в  сумі 1523,2 тис. грн.  Вартість харчування дітей шкільного віку в пришкільних 

таборах складає 63,50 грн. за один день. Кількість днів оздоровлення складає  14 днів. Крім 

того направлено кошти на оздоровлення 53 дітей в позаміських таборах на загальну суму 527,6 

тис.грн. 

Фізична культура і спорт 

 

В галузі « Фізична культура і спорт » заплановано направити 3037,6 тис. грн. або 1,1 % 

всього бюджету . Планові показники на  9 місяців  2021 року складають 2314,2 тис. грн.. Касові 



видатки за  9 місяців  2021 року склали в сумі 2089,2 тис. грн..або 90,3 % до планових показників 

на відповідний період поточного року. Кошти направлено на фінансування СК «Крижанівський» 

Фонтанської сільської ради відповідно до затвердженої Програми підтримки Комунального 

підприємства « Спортивний клуб «Крижанівський» Фонтанської сільської ради на 2021 рік.  

 

Охорона здоров’я 

 

В галузі « Охорона здоров’я » заплановано направити 1915,0 тис. грн. або 0,7 % всього 

бюджету . Планові показники на  9 місців 2021 року складають 1785,4 тис. грн.. Касові видатки за  

9 місяців 2021 року склали в сумі 997,7 тис. грн. або 55,9% до планових показників на відповідний 

період поточного року. Кошти направлено на підтримку Комунального некомерційного 

підприємства «Центр первинної медико - санітарної допомоги» Лиманської районної ради 

Одеської області» відповідно до Програми підтримки розвитку первинної медичної допомоги на 

території Фонтанської сільської ради на 2021 рік . 

КНП «Центр ПМСД» Одеської області 

- оплату праці  281,2 тис. грн.; 

- на медикаменти та витратні матеріали- 225.1 тис. грн.; 

- оплату комунальних послуг- 250,1 тис. грн.; 

- придбання товарів – 80,7 тис. грн.; 

- відшкодування вартості лікарських засобів 149,8 

- оплата послуг 10,8 тис.грн. 

 

Інша діяльність 
 

В галузі « Інша діяльність» заплановано направити 261,4 тис. грн.  Планові показники на  

9 місяців 2021 року складають 261,4 тис. грн.. Касові видатки на протязі  9 місяців  2021 року не 

проводились.  

Резервний фонд 

            

          Резервний фонд бюджету складає 300,0 тис. грн.. На протязі 9 місяців 2021 року кошти з 

резервного фонду не направлялись. 

 

 Протягом 9 місяців   2021 року забезпечено 100% фінансування заробітної плати з нарахуваннями 

працівникам бюджетних установ,  продуктів харчування, оплату комунальних послуг та 

енергоносіїв, в тому числі профінансовано інші видатки , необхідні для повноцінного 

функціонування бюджетних установ та пріоритетні програми.  

 

Дебіторська заборгованість по спеціальному фонду станом на 01.10.2021 року складає 

110491,21 грн. нарахована батьківська плата за відвідування дитячого садку ( батьківська плата). 

Кредиторська заборгованість по загальному фонду станом на 01.10.2021 року відсутня. 

 

 


