
 

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

Охтирського району Сумської області 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 

№31 

 

26.04.2021                                                                                         смт Чупахівка 

 

Про затвердження звіту про 

виконання бюджету Чупахівської 

селищної територіальної громади 

за І квартал 2021 року 

 

Керуючись ст. 80 Бюджетного кодексу України, п.п. 1 п. «а» ст. 28,    

ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та 

враховуючи виробничу необхідність, виконавчий комітет Чупахівської 

селищної ради ВИРІШИВ: 

 

1. Затвердити звіт про виконання бюджету Чупахівської селищної 

територіальної громади за І квартал 2021 року: 

по доходах в сумі 8 070,87 тис. гривень, в тому числі загального фонду 

в сумі 7 663,61 тис. гривень та спеціального фонду в сумі 407,26 тис. гривень 

(додаток № 1, 3), 

по видатках в сумі 7 564,4 тис. гривень, в тому числі загального фонду 

в сумі 7 447,1 тис. гривень (додаток №2); спеціального фонду в сумі 117,3 

тис. гривень (додаток №3). 

2. Рішення «Про затвердження звіту про виконання бюджету 

Чупахівської селищної територіальної громади за І квартал 2021 року» в 

послідуючому подати на затвердження  чергової сесії. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну 

комісію з планування та фінансів, бюджету, соціально–економічного 

розвитку та інвестицій. 

 

Селищний голова                                                             Олександр КУЖЕЛЬ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

до рішення виконавчого комітету Чупахівської селищної ради «Про 

виконання бюджету Чупахівської селищної територіальної громади за 

І квартал 2021 року» 

 

Уточненим розписом бюджету Чупахівської селищної територіальної 

громади на 2021 рік станом на 01.04.2020  затверджено: 

- доходів у сумі 37 751,3 тис. гривень, з них загальний фонд –      

37 318,6 тис. гривень, спеціальний фонд – 432,7 тис. гривень;   

- видатків – у сумі 40 060,11 тис. гривень, з них загальний фонд – 

39 545,4 тис. гривень, спеціальний фонд – 514,7 тис. гривень.  

 

І. Доходи бюджету Чупахівської селищної територіальної громади 

за 1 квартал 2021 року: 

Фактично надійшло 8 070,9 тис. гривень, з них до загального фонду –                  

7 663,6 тис. гривень (20,5% до уточненого річного плану), спеціального 

фонду – 407,3 тис. гривень (94,1 % до уточненого річного плану). 

До загального фонду бюджету Чупахівської селищної 

територпальної громади надійшло: 

- доходи без урахування трансфертів – 3 584,6 тис. гривень (18,7 % до 

уточненого річного плану та 104,1% до уточненого плану на відповідний  

період); 

- освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам – 2585,6 

тис. гривень (21,1 % до уточненого річного плану та 100,0% до уточненого 

плану на січень-березень 2021 року); 

- субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки 

особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з 

державного бюджетам –22,04 тис. гривень (14,7 % до уточненого річного 

плану та 100,0% до уточненого плану на відповідний період); 

- інші субвенції з місцевого бюджету – 0,0 тис. гривень (повернуто до 

обласного бюджету Сумської області); 

- субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих 

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

субвенції з державного бюджету – 53,9 тис. гривень (субвенцію надано після 

формування бюджету на рік, буде прийнято на найближчій сесії). 

У порівнянні з відповідним періодом 2020 року надходження (без 

урахування трансфертів) за 1 квартал 2021 року зросли на 6,1%, або на 208,7 

тис. гривень. 

До спеціального фонду Чупахівської селищної територіальної 

громади надійшло: 

за січень-березень 2021 року коштів у сумі 407,3 тис. гривень, або   94,1 

% від уточненого плану на 2021 рік, що на 104,7 тис. гривень, або на 34,6% 

більше ніж за відповідний період минулого року, в тому числі: 

екологічний податок (питома вага у доходах без трансфертів 1,9%) – 

7,9 тис. гривень, надходження за аналогічний період 2020 року цього податку 

склали 18,5 тис. гривень. Тобто надходження зменшились на 10,6 тис. 

гривень, або 57,2%; 



власні надходження бюджетних установ (питома вага 25,1%) –       

102,1 тис. гривень (23,6 % від уточненого плану на рік та на 180,0 тис. 

гривень менше проти надходжень за січень-березень 2020 року); 

кошти від продажу землі і нематеріальних активів (питома вага 73%) – 

297,3 тис. гривень (не заплановано). 

 

ІІ. Видатки бюджету Чупахівської селищної територіальної громади за 

1 квартал 2021 року: 

Видатки бюджету Чупахівської селищної територіальної громади за І 

квартал 2021 року склали 7 564,4 тис. гривень, з них загальний фонд – 7 447,1 

тис. гривень, або 76,7 % уточненого плану на І квартал 2021 року, що на 

1 563,6 тис. гривень, або на 21% більше, ніж за відповідний період 2020 року.   

Спеціальний фонд – 117,3 тис. гривень, або 22,8% від уточненого плану 

на 2021 рік, що на 156,4 тис. гривень, або на 57,1% менше, ніж за відповідний 

період 2020року. 

Видатки загального фонду бюджету Чупахівської селищної 

територіальної громади по галузях виконані наступним чином: 

1. державне управління – 1 296,7 тис. гривень (17,4%); 

2. освіта – 4 505,3 тис. гривень (60,5% ); 

3. охорони здоров`я– 444,3 тис. гривень (5,9% ); 

4. соціальний захист населення – 363,8 тис. гривень (4,8% ); 

5. культура – 512,1 тис. гривень (6,9% );  

6. ЖКГ – 164,3 тис. гривень (2,2%);  

7. забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, 

що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги 

(фінансова підтримка КП «Добробут») – 60,8 тис. гривень (0,8%); 

8. інші субвенції з місцевого бюджету – 99,9 тис. гривень (1,3%), в тому 

числі Сумському обласному бюджету- 9,1 тис.гривень та Грунському 

сільському бюджету в сумі 90,8 тис. гривень; 

По загальному фонду бюджету Чупахівської селищної територіальної 

громади за І квартал 2021 року направлено видатків (без врахування 

міжбюджетних трансфертів) на загальну суму 7 347,2 тис.гривень, у тому 

числі на: 

1. Заробітну плату з нарахуваннями працівників бюджетних 

установ у сумі 6 111,1 гривень, що становить 83,2 % до обсягу видатків 

загального фонду (без врахування міжбюджетних трансфертів ) за І квартал 

2021 року ; 

2. Оплату енергоносіїв у сумі 556,0 тис. гривень, що становить 7,7% 

до обсягу видатків загального фонду (без врахування міжбюджетних 

трансфертів ) за І квартал 2021року; 

3. Придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю в сумі 

200,6 тис. гривень, що становить 2,7% до обсягу видатків загального фонду 

(без врахування міжбюджетних трансфертів ) за І квартал 2021 року; 

4. Медикаменти та перев`язувальні матеріали в сумі 16,6 тис. 

гривень, що становить 0,2% до обсягу видатків загального фонду (без 

врахування міжбюджетних трансфертів ) за І квартал 2021 року; 



5. Придбання продуктів харчування в сумі 73,3 тис. гривень, що 

становить 1,0% до обсягу видатків загального фонду (без врахування 

міжбюджетних трансфертів ) за І квартал 2021 року; 

6. Оплату послуг (крім комунальних) у сумі 227,0 тис. гривень, 

що становить 3,1% до обсягу видатків загального фонду (без врахування 

міжбюджетних трансфертів ) за І квартал 2021 року; 

7. Видатки на відрядження в сумі 0,001 тис. гривень, що 

становить 1,9 % до обсягу видатків загального фонду (без врахування 

міжбюджетних трансфертів ) за І квартал 2021 року; 

8. Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, 

організаціям) у сумі 60,8 тис. гривень, що становить 0,8% до обсягу видатків 

загального фонду (без врахування міжбюджетних трансфертів) за І квартал 

2021 року; 

9. Інші поточні видатки у сумі 101,8 тис. гривень, що становить 

1,4% до обсягу видатків загального фонду (без врахування міжбюджетних 

трансфертів) за І квартал 2021 року. 

 

Видатки спеціального фонду за І квартал 2021 року виконані на    

117,3 тис. гривень, або 22,8% від уточненого плану на 2021 рік, що на     

156,4 тис. гривень, або на 57,1% менше, ніж за відповідний період 2020 року 

- державне управління – 13,9 тис. гривень, при уточненому плані на 

2021 рік з урахуванням затвердженого залишку коштів, який надійшов 

станом на 01.01.2021 року від Довжицької та Олешнянської сільських рад; 

- освіта – 79,3 тис. гривень, або 18,6% від уточненого плану на 2021 рік; 

- соціальний захист та соціальне забезпечення – 1,6 тис. гривень, або 

9,8 % від уточненого плану на 2021 рік; 

- культура – 3,2 тис. гривень, або 64% до уточненого плану на 2021 рік і 

видатки в натуральній формі (дрова) в сумі 17,3 тис. гривень; 

- благоустрій – 2,0 тис. гривень, затверджений залишок коштів, який 

надійшов станом на 01.01.2021 року від Довжицької та Олешнянської 

сільських рад. 

 

Начальник фінансового відділу                                    Анна КАСЬЯНЕНКО 
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