
Інформація про виконання 
бюджету Фонтанської сільської територіальної громади 

за січень- лютий   2022 року 

Доходи бюджету 

           До загального фонду бюджету Фонтанської сільської  територіальної громади за
січень  –  лютий 2022  року  надійшло  42266,1  тис.грн., що  становить  107,6% до
планових показників на звітний період та перевиконання плану складає 2988,7 тис.грн. , в
тому числі 

- власних  доходів  станом  на  1  березня   2022  року  надійшло  32370,5  тис.грн., що
становить 110,3% до планових показників на звітний період, перевиконання плану складає
3023,7 тис.грн. 

- офіційних трансфертів станом на 1 березня  2022 року надійшло 9895,6 тис.грн., що
становить 99,7% до планових показників на звітний період.

           Порівняно із відповідним періодом минулого року надходження
зросли на 8850,2 тис.грн. або на 26,5%, в тому числі за рахунок 

- власних  доходів  6231,4  тис.грн., що  становить  темп  росту   проти  відповідного
періоду  2021 року 23,8% 

- офіційних  трансфертів  2618,8  тис.грн., що  становить  темп  росту  проти
відповідного періоду 2021 року 35,9 %.

          Основним бюджетоутворюючим податком у складі власних та закріплених доходів є
місцеві  податки та збори ,  що сплачуються (  перераховуються )  згідно з Податковим
кодексом України. Виконання станом на 1 березня  2022 року склали  14725,6 тис. грн..
або 100,7% . Перевиконання склало 99,2 тис. грн.. в тому числі 

- податок  на  майно (  в тому числі  податок  на  нерухоме майно  та  плата  за землю)
надходження склали в сумі 7627,4 тис.  грн недовиконання плану склали в сумі 1452,4
тис.грн  або 84,0 %
- туристичний  збір   надходження  склали  в  сумі  5,2  тис.  грн..  недовиконання  плану
склали в сумі 11,8 тис.грн . або 30,6 %
- єдиний податок надходження склали в сумі 7093,0 тис. грн.. перевиконання склали в
сумі 1563,4 тис. грн.. або 128,3 %

         Порівняно із відповідним періодом минулого 2021 року надходження збільшилися на
1469,4 тис. грн. або на 11,1%.

          Другим важливим джерелом надходжень доходів загального фонду є податок та
збір на доходи з фізичних осіб, виконання якого станом на 1 березня 2022 року  склало
13690,5  тис.  грн. або  127,7%  перевиконання  склало  2966,5  тис.грн.   Порівняно  із
відповідним періодом минулого 2021 року надходження  збільшилися на 4504,8 тис. грн.
або на 49,0%.

          Акцизного податку станом на 1 березня 2022 року  до бюджету територіальної
громади  надійшло  3227,3   тис.  грн.  або  105,8 %  до  затверджених  призначень на
відповідний період . Порівняно із відповідним періодом минулого 2021 року надходження
збільшилися на 1023,6 тис. грн. або на 46,4%.

   Плати  за  надання  адміністративних  послуг станом  на  1  січня   2022  року
надійшло 320,4  тис.грн., .або 168,7 % перевиконання склало 130,5  тис.грн.,в тому числі:  

адміністративного  збору  за  проведення  державної  реєстрації  юридичних  осіб,
фізичних осіб - підприємців та громадських формувань  -  18,3 тис. грн

плати за надання інших адміністративних послуг  -  193,9 тис. грн.,



адміністративного збору за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та
їх обтяжень  -  108,2 тис. грн.

Порівняно  із  відповідним  періодом  минулого  2021  року  надходження  збільшилися  на
165,7 тис. грн. або на 93,4%.

Крім власних надходжень податків і зборів, до загального фонду бюджету громади
станом  на  1  березня   2022  року  отримано  9895,6   тис.грн.  субвенцій  із  державного,
обласного та інших бюджетів, в тому числі 

- базова дотація  548,8 тис.грн.
- освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 9144,0 тис.грн.
- субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за

рахунок коштів освітньої субвенції 92,8 тис.грн.
-  інші  субвенції  з  місцевого  бюджету  (  субвенція  з  Курсівської  сільської

територіальної громади ) 110,0 тис.грн.

            До  спеціального фонду бюджету Фонтанської сільської  територіальної громади
станом на 1 березня 2022 року надійшло 126,0 тис.грн., в тому числі екологічного податку
надійшло 17,6 тис.грн та  власні надходження бюджетних установ  108,4 тис.грн 

Видатки бюджету

За січень- лютий 2022 року  із бюджету Фонтанської сільської територіальної громади
проведено видатків в сумі 25458,6 тис. грн. 

По  загальному  фонду  за  січень  –  лютий  2022  року  головними
розпорядниками проведено касових видатків на загальну суму 25239,1
тис.грн., в тому числі на 

- освіту 16368,3 тис.грн.
- охорона здоров’я  113,6 тис.грн.
- культуру 806,7 тис.грн.
- фізичну культуру і спорт 516,5 тис.грн.
- соціальний захист та соціальне забезпечення 112,6 тис.грн.
- державне управління 5620,8  тис.грн.
- житлово- комунальне господарство 1589,3 тис.грн.
- міжбюджетні трансферти 111,3 тис.грн

По  спеціальному   фонду  за  січень  –  лютий  2022  року  головними
розпорядниками  проведено  касових  видатків  на  загальну  суму  219,5
тис.грн., в тому числі на 

- освіту 44,2 тис.грн.
- житлово- комунальне господарство 175,3 тис.грн.

       Бюджет розвитку по Фонтанській  сільській  територіальній громаді на 2022 рік
заплановано  в  сумі  46637,9  тис.грн  .,  в  тому  числі  на  січень-  лютий   2022  року
заплановано  36660,6 тис.грн з  них нерозподілений залишок бюджету розвитку складає
13266,1  тис.грн.  На  протязі  січня  –  лютого  2022  року  кошти  на  виконання  бюджету
розвитку направлено в сумі 175,3 тис.грн., а саме на 

- Роботи  по  об'єкту  "  Будівництво  вуличного  освітлення  від  автодороги  "Одеса-
Миколаїв"  вздовж  вул.  Центральна  до  буд.№1  в  с.  Олександрівка  Одеського
району Одеської області"-175,03 тис.грн.

       

      Станом на 01.03.2022 року по бюджету Фонтанської сільської  територіальної громади
кредиторська заборгованість  відсутня.


