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Пояснювальна записка 

до звіту про виконання міського бюджету за 9 місяців 2019 року 
 

За 9 місяців 2019 року до міського бюджету надійшло доходів в сумі     592 

877,1 тис.грн., що до затвердженого річного планового показника               

(755 888,8 тис.грн.) складає 78,4%, до плану на поточний період 100,7% з них: 

- власних доходів загального фонду – 274 375,8 тис.грн., або 104,3%; 

- трансфертів загального фонду бюджету – 304 620,2 тис.грн. (97,5%); 

- доходів спеціального фонду  - 13 881,1 тис.грн., або 104,3%. 

Структура доходів міського бюджету                                                         

за 9 місяців 2019 року

Власні доходи 

загального фонду 

274 375,8 тис.грн. 

46,3%

Доходи 

спеціального 

фонду

 13 881,1 тис.грн. 

2,3%

Трансферти 

загального фонду

 304 620,2 тис.грн. 

51,4 %

 
Власних доходів загального фонду, які займають 46,3% в загальних  

доходах бюджету, надійшло 274 375,8 тис.грн., або 104,3% від затвердженого 

плану на звітний період. Затверджені міською радою річні планові показники 

виконано на 77,6%. Проти відповідного періоду минулого року загальна сума 

вищезазначених доходів збільшилась на 39 689,8 тис.грн., або на 16,9%.  
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В розрізі основних джерел надходження за 9 місяців 2019 року по власних 

доходах загального фонду забезпечено виконання планових завдань по всіх 

податках і платежах, зокрема найбільше перевиконання досягнуто по єдиному 

податку, платі за землю, податку та збору на доходи фізичних осіб. 

 

Показники наповнення власних доходів загального 

фонду міського бюджету станом на 01.10.2019

2 231,4 тис.грн.

 (0,8%)

3 748,7 тис.грн.

 (1,4 %)

6 227,9 тис.грн.

 (2,3 %)

22 708,8 тис.грн.

(8,3 %)

15 340,5 тис.грн.

 (5,6%)

191 888,2 тис.грн. 

(69,9%)

3 163,6 тис.грн.

 (1,1 %)

29 066,7 тис.грн. 

(10,6%)

Податок та збір на доходи

фізичних осіб

Плата за надання

адміністративних послуг

Акцизний податок

Єдиний податок

Плата за землю

Податок на майно

Плата за розміщ вільн

коштів

Інші надходження

274 375,8

тис.грн.

 
По бюджетоутворюючому джерелу наповнення міського бюджету - податку 

та збору на доходи фізичних осіб (69,9% в загальній сумі власних доходів) в січні-

вересні надійшло 191 888,2 тис.грн., що до планового показника на звітний період 

становить 100,7%, понадпланові надходження склали                         1 257,2 

тис.грн. Виконання річного плану по даному платежу становить 74,6%. В 

порівнянні з відповідним періодом минулого року до міського бюджету 

зараховано податку на 23 886,4 тис.грн., або на 14,2% більше. Досягнення 

показників такого рівня пояснюється ростом середньомісячної заробітної плати, 

зокрема по відокремлених підрозділах залізниці (112,3%) та основних 

підприємствах промисловості (111,0%).  

За 9 місяців 2019 року до бюджету міста по платі за землю фактично 

мобілізовано 22 708,8 тис.грн., що забезпечило виконання запланованого на 

звітний період показника на рівні 107,8%, перевиконання складає 1 643,6 тис. грн. 

Річне планове завдання виконано на 82,4%. В порівнянні з відповідним періодом 

минулого року спостерігається збільшення надходжень на 4 434,0 тис. грн., або на 

24,3%. Досягнення позитивних результатів зумовлено впливом наступних 

факторів:  

відміна з 01.01.2019 норми ст.284 Податкового кодексу України (плата за 

землю за земельні ділянки, надані для залізниць у межах смуг відведення 

справляється у розмірі 25% від суми земельного податку), яка діяла в 2018 році та 

збільшення перерахувань земельного податку по ДТГО "Південно-Західна 

Залізниця" за звітний період на 5 098,5 тис.грн.;  
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залучення з початку року до сплати нового платника АТКБ "Приватбанк", 

яким в звітному періоді 2019 року перераховано 472,9 тис.грн.;  

погашення в лютому 2019 року податкового боргу по ПАТ 

"Укрвторчормет" в сумі 63,4 тис.грн.;  

сплата ТОВ "Кайрат" 34,7 тис.грн. орендної плати за 2018 рік згідно 

несвоєчасно поданої декларації;  

нерівномірна сплата плати за землю окремими платниками. 

Станом на 01.10.2019 до міського бюджету надійшло єдиного податку в 

сумі 29 066,7 тис.грн., що до планового показника на звітний період становить 

115,1%. Понад план надійшло 3 816,5 тис.грн., що зумовлено збільшенням обсягів 

доходу у окремих платників єдиного податку третьої групи, які підлягають 

оподаткуванню даним платежем. Річний показник виконано на 83,1%. Проти 

відповідного періоду минулого року надходження збільшились на                                                

5 126,6 тис.грн., або на 21,4%. 

По трансфертах загального фонду з державного та місцевого бюджетів при 

плані на поточний період 312 334,0 тис.грн., фактично надійшло                304 

620,2 тис.грн., або 97,5%, недоотримано 7 713,8 тис.грн. Виконання річного 

затвердженого показника становить 78,9%. При цьому рахується кредиторська 

заборгованість по пільгах та субсидіях по житлово-комунальних послугах  в сумі 

1 364,9 тис.грн., в тому числі прострочена – 25,5 тис.грн. 

По доходах спеціального фонду, які в загальних надходженнях бюджету 

становлять 2,3%, надходження склали 13 881,1 тис.грн., що до планового завдання 

на поточний період становить 104,3%. Річний показник (16 410,2 тис. грн.) 

виконано на 84,6%.  

Планове завдання на 9 місяців 2019 року по бюджету розвитку виконано 

лише на 34,7% (при плані на поточний період 513,4 тис.грн., фактично надійшло 

177,9 тис.грн.), недоотримано 335,2 тис.грн. Виконання річного показника 

забезпечено на 24,5%. Причиною невиконання бюджету розвитку, є недотримання 

коштів від продажу земельних ділянок в сумі 325,3 тис.грн., що зумовлено 

прийняттям головами депутатських фракцій пропозиції щодо відтермінування 

продажу земельних ділянок до ІІ півріччя 2019 року.  

З метою забезпечення наповнення дохідної частини міського бюджету 

протягом 9 місяців поточного року управліннями та відділами міської ради, 

податковими органами вжито ряд заходів:  

- розміщення в звітному періоді поточного року тимчасово вільних коштів 

міського бюджету на депозитному рахунку в ТВБВ №10018/0108 Філії-Сумського 

обласного управління АТ «Ощадбанк», в результаті чого залучено до бюджету 

6 227,9 тис.грн.; 

- з 01.01.2019 залучено до сплати податку та збору на доходи фізичних осіб 

Сумський обласний військовий комісаріат, в результаті чого бюджетом міста 

отримано 437,8 тис.грн. фінансового ресурсу;  

- завдяки роботі комісії з визначення розміру та відшкодування збитків 

землекористувачам, що використовують земельні ділянки без право установчих 

документів до бюджету міста вдалося залучити 86,4 тис.грн; 

- проведено 9 засідань міської комісії з питань погашення заборгованості із 

виплати заробітної плати та легалізації зайнятості населення. В результаті 

погашення окремими боржниками заборгованості по заробітній платі до міського 



 

 

 

4 

бюджету з початку року отримано 85,2 тис.грн. податку та збору на доходи 

фізичних осіб; 

- здійснено 2 інспекційних відвідування, 29 відвідувань-роз’яснень, 

проведено 7 семінарів та розміщено 17 публікацій на сторінці у Facebook 

інформації щодо дотримання суб’єктами господарювання трудового 

законодавства; 

- підготовлено та направлено 6 листів до органів, що контролюють 

справляння надходжень до бюджету щодо забезпечення повноцінного 

оподаткування платників податків та 13 листів – підприємствам-порушникам 

податкового законодавства; 

- в ході спільних з ГУ ДПС у Сумській області дій від погашення 

податкового боргу по платі за землю до бюджету міста надійшло 95,1 тис.грн. 

Видаткова частина міського бюджету на 2019 рік затверджена з 

урахуванням внесених змін в сумі 848755,53 тис. грн., у тому числі загальний 

фонд – 695655,58  тис. грн., спеціальний фонд – 153099,95 тис. гривень. 

Виконання за січень-вересень  2019 року склало  546837,71  тис. грн., у тому числі 

загальний фонд – 502170,39 тис. грн., що становить 72,2 % до затверджених 

річних призначень, спеціальний – 44667,32 тис. грн. (або 29,2 %). 

Обсяг видатків загального фонду складає 91,9 відсотки в загальній сумі 

видаткової частини бюджету за 9 місяців 2019 року. В порівнянні з відповідним 

періодом 2018 року загальний обсяг видатків зменшився на 7,9  відсотки, або 

47155,6 тис.грн., в тому числі загальний фонд зменшився на 12,5 відсотки 

(72087,11 тис.грн.), спеціальний фонд збільшився на 126,3  відсотки (24932,4 

тис.грн). 

 

                   
 

В структурі видатків загального фонду найбільшу питому вагу займають 

видатки на освіту – 32,9 % (165117,71 тис.грн.), соціальний захист населення та 

соціальне забезпечення – 29,5 % (148197,78  тис.грн.), охорону здоров'я – 18,7 % 

(94034,69 тис.грн.), житлово-комунальне господарство – 7,5% (37701,5 тис.грн.). 
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Обсяг видатків соціального спрямування зменшився в порівнянні з 

відповідним періодом 2018 року  на 144509,7 тис.грн, або 25,5%%. Це 

пояснюється зменшенням видатків на поточні трасферти населенню в частині 

соціального захисту та соціального забезпечення на 44,2 відсотки (117202,2 

тис.грн), що пов’язано із змінами, внесеними до порядку надання населенню 

субсидій з 01.05.2018. Через нові правила нарахування житлово-комунальних 

компенсацій в 2018-2019 році, право на отримання субсидії втратили деякі 

категорії громадян, наприклад особи працездатного віку, які не працюють, не 

навчаються і не перебувають на обліку в Центрі зайнятості як безробітні. Крім 

того, призначення житлової субсидії відбувається з урахуванням майнового стану 

здобувача. Крім того, у зв’язку із впровадженням заходів щодо удосконалення 

порядку надання населенню пільг і житлових субсидій та подальшої адресності 

цих виплат,  відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 06.02.2019 № 

62 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України» та від 

17.04.2019 № 373 «Деякі питання надання житлових субсидій та пільг на оплату 

житлово-комунальних послуг у грошовій формі»  з 01.10.2019 впроваджена 

монетизація житлових субсидій та пільг і видатки здійснюються Мінсоцполітики 

України. 

Слід зазначити, що  оплата первинної медичної допомоги населенню в 

2019 році здійснюється Національною службою здоров’я України, але це істотно 

не  вплинуло на обсяг видатків по охороні здоров’я (зменшення на 6827,4 тис.грн., 

або 6,8 %). 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/373-2019-%D0%BF#n3
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/373-2019-%D0%BF#n3
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В 2019 році в порівнянні з 2018 роком зросли видатки на культуру ( 16,0 

%% - 1065,2 тис.грн.), освіту (18,4%% - 25655,1 тис.грн), фізичну культуру і спорт 

(15,5%% - 898,1 тис.грн). 

Значно збільшився в порівнянні з 2019 роком обсяг видатків загального 

фонду на житлово-комунальне господарство – 78,6 %% або 16603,7 тис.грн.ю 

Структура виконання видатків загального фонду за економічною 

складовою міського бюджету за 9 місяців 2019 року характеризується 

наступними показниками: 
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У структурі видаткової частини загального фонду бюджету за 

економічними категоріями найбільшу питому вагу займуть видатки на заробітну 

плату з нарахуваннями – 252385,2 тис. грн., їх частка в обсязі видатків загального 

фонду за  січень-вересень 2019 року склала 50,3 відсотки. Незважаючи на ріст 

тарифів на житлово-комунальні послуги, зменшився обсяг видатків на поточні 

трасферти населенню в частині соціального захисту та соціального забезпечення 

(поточні трансферти населенню)– 142468,5 тис.грн., або 28,4 %%. 

Протягом звітного періоду видатки здійснювались у відповідності до 

затвердженого розпису, в першу чергу  фінансувались захищені статті видатків 

(заробітна плата, енергоносії, медикаменти та харчування, соціальні виплати).  

Без урахування субвенцій з державного бюджету та інших місцевих 

бюджетів, за рахунок власних доходів міського бюджету фінансування видаткової 

частини в сумі 257623,0 тис.грн. здійснювалось наступним чином: 

- на захищені статті видатків спрямовано 165202,2 тис.грн. або 64,1% 

загального обсягу фінансування, в тому числі на заробітну плату з нарахуваннями 

–50,1% (129068,6 тис.грн.), на оплату харчування – 2,6% (6783,8 тис.грн.), на 

медикаменти – 162,7 тис.грн., на оплату енергоносіїв –8,3% (21335,3 тис.грн.), на 

соціальне забезпечення –3,0% (7851,8 тис.грн.); 

- на інші незахищені статті видатків спрямовано 26,3% загального обсягу 

фінансування, що становить 67773,0 тис.грн.; 

- на передачу коштів до бюджету розвитку 9,6 % обсягу коштів, або 24647,8 

тис.грн.  

Кредиторська заборгованість міського бюджету по установам, які 

фінансуються за рахунок власних надходжень міста,  станом на 01.10.2019 року 

відсутня.  

Протягом 9 місяців 2019 року профінансовано за рахунок освітньої 

субвенції з Державного бюджету заробітна плата з нарахуваннями педагогічних 

працівників загальноосвітніх шкіл в сумі 60753,5 тис.грн., заборгованість 

відсутня. 

На утримання закладів охорони здоров’я, придбання медикаментів для 

відділення гемодіалізу, відшкодування вартості  лікарських засобів для лікування 

окремих захворювань, лікування хворих на цукровий і нецукровий діабет 

протягом звітного періоду 2019 року використано субвенції та дотації з 

державного бюджету, бюджетів інших рівнів в сумі в сумі 73317,0 тис.грн.: 

- на захищені статті видатків – 97,8% загального обсягу фінансування 

(71841,0 тис.грн), в тому числі на заробітну плату з нарахуваннями –79,7% 

(58495,6 тис.грн.), на оплату медикаментів –9,6% (7086,1 тис.грн.), на продукти 

харчування 2,0% (1538,1 тис.грн.), на оплату енергоносіїв – 3,0% (2255,3 тис.грн.), 

на поточні трансферти населенню – 3,3% (2466,1 тис.грн.); 

- на інші незахищені статті видатків спрямовано 2,2% загального обсягу 

фінансування, що становить  1476,0 тис.грн. 

По зазначеним установам станом на 1 жовтня  2019 року кредиторська 

заборгованість відсутня. 

За рахунок соціальної субвенції з Державного бюджету протягом січня-

вересня 2019 року перераховано коштів розпорядникам в сумі 128841,8 тис.грн., 

які направлені на фінансування цільових видатків соціального захисту та 

соціального забезпечення населення міста. Кредиторська заборгованість по 

розділу «Соціальний захист та соціальне забезпечення» по видатках, які 
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фінансуються за рахунок субвенції з державного бюджету, склала на 1 жовтня  

1364,9 тис.грн. 

В січні-вересні 2019 року плановий обсяг загального фонду бюджету 

зменшено на 18496,3 тис.грн., за рахунок зменшення бюджетних призначень по 

трансфертах, отриманих з різних рівнів бюджетів  -36852,2 тис.грн., зменшення 

залучення коштів до бюджету розвитку 948,9 тис.грн., спрямування вільного 

залишку   17407,0 тис.грн.   

Протягом звітного періоду 2019 року залишки коштів загального фонду в 

сумі 83486,3 тис. грн., в тому числі освітня субвенція в сумі 179,5 тис.грн., 

медична субвенція – 800,0 тис.грн. та субвенція з державного бюджету місцевим 

бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих 

територій в сумі 7053,2 тис. грн. спрямовано на: 

- заробітну плату з нарахуваннями  1895,0 тис. грн.; 

- оплату послуг з розробки історико-архітектурного опорного плану та 

експертизи 660,0 тис. грн., здійснення стратегічної екологічної оцінки 

Генерального плану міста  та проведення експертизи 670,0 тис.грн., розробку 

детальних планів території – 190,0 тис.грн.; 

- передачу коштів до бюджету розвитку для фінансування капітальних 

видатків та здійснення внесків до статутного капіталу комунальних підприємств 

65749,8 тис.грн.; 

- забезпечення заходів громадського порядку та безпеки програми 

«Правопорядок на 2016-20202 роки» - 2500,0 тис.грн.; 

- надання субвенції державному бюджету на виконання програм соціально-

економічного розвитку – 1381,0 тис.грн. 

- інші видатки – 10440,5 тис.грн. 

В структурі видатків спеціального фонду 44667,32 тис.грн. найбільшу 

питому вагу займають видатки на будівництво та реконструкцію об’єктів 

комунальної власності, в тому числі на виконання інфестиційних проектів щодо 

соц-економ.розвитку, здійснення внесків до статутного капіталу комунальних 

підприємств -  42,3% (18897,5 тис.грн.), видатки бюджетних установ галузі освіти 

24,2 % (10822,0 тис.грн.), охорони здоров’я– 12,0% (5353,0 тис.грн.). 
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План по видаткам бюджету розвитку на 2019 рік з урахуванням змін складає  

50811,5 тис.грн. Профінансовано видатків бюджету розвитку за 9 місяців 2019 

року в сумі 4605,7 тис.грн, що складає 9,1 % від плану.  

 

Бюджет розвитку міста 

4605,7 тис.грн.

Будівництво споруд, установ та 

закладів фізичної культури і 

споруд                                    

1271,6 тис.грн.

Будівництво освітніх установ 

тазакладів                                       

536,5 тис.грн.

Забезпечення діяльності 

водопровідно-каналізаційного 

господарства 

471,1 тис.грн.

Структура виконання бюджету розвитку міста 

за  9 місяців 2019 року

Відділ освіти

2231,4 тис.грн.

 48,4%

УЖКГ

 2374,3 тис.грн.

51,6%

Будівництво обєктів ЖКГ                                     

1517,5 тис.грн.

Співфінансування 

інвестиційних проектів, що 

реалізуються за рахунок ДФРР                         

160,5 тис.грн.

Виконання інвестиційних 

проектів в рамках заходів щодо 

соціально-економічного 

розвитку 262,8 тис.грн.

Виконання інвестиційних 

проектів в рамках заходів щодо 

соціально-економічного 

розвитку                                  

385,7 тис.грн.

 
 

З загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) 

при планових призначеннях 127309.3 тис. грн. перераховано кошти у сумі 

42776,5тис. грн., в тому числі погашено місцевого боргу по кредиту міжнародної 

фінансової організації Північної екологічної фінансової корпорації (НЕФКО) – 

313,9 тис. гривень. 

Рішенням міської ради від 24.11.2016 (20 сесія, 7 скликання) «Про надання 

місцевої гарантії КП «Теплогарант», надано місцеву гарантію Конотопської 

міської ради для забезпечення боргових зобов’язань за запозиченням, залученим 

комунальним підприємством «Теплогарант» для реалізації інвестиційного 

проекту «Модернізація системи теплопостачання м.Конотоп» в рамках програми 

DemoUkrainaDH, що фінансується Північною Екологічною Фінансовою 

Корпорацією НЕФКО. Обсяг та умови надання місцевої гарантії погоджені 

листом Міністерства фінансів України від 25.11.2016 №1037. На 2019 рік для 

надання вищезазначеної гарантії заплановано 4550,0 тис.грн. Фактичні видатки не 

проводились. 

За січень-вересень 2019 року повернуто до спеціального фонду міського 

бюджету кредитів 11,8 тис.грн. (молодіжне кредитування). 

 

Начальник фінансового управління 

Конотопської міської ради       В.П. Кошевецька 

 


