
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
до рішення виконанвчого комітету Чупахівської селищної ради 

«Про виконання бюджету Чупахівської селищної територіальної громади
за 9місяців 2021 року»

Уточненим розписом бюджету Чупахівської селищної територіальної 
громади на 2021 рік станом на 01.10.2020 затверджено:

- доходів у сумі 42 850,8 тис. гривень, з них загальний фонд -  
40 076,6 тис. гривень, спеціальний фонд -  2 774,2 тис. гривень;

- видатків -  у сумі 45 159,6 тис. гривень, з них загальний фонд -  
39 554,8 тис. гривень, спеціальний фонд -  5 604,8 тис. гривень.

І. Доходи бюджету Чупахівської селищної територіальної громади 
за 9 місяців 2021 року:

Фактично надійшло ЗО 785,4 тис. гривень, з них до загального фонду -  
28 128,9 тис. гривень (70,19% до уточненого річного плану), спеціального 
фонду -  2 656,5 тис. гривень (95,76 % до уточненого річного плану).

До загального фонду бюджету Чупахівської селищної 
територпальної громади надійшло:

- доходи без урахування трансфертів -13 221,5 тис. гривень (68,89 % до 
уточненого річного плану та 102,66% до уточненого плану на відповідний 
період);

- освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам -  
9 007,4 тис. гривень (73,57 % до уточненого річного плану та 100,0% до 
уточненого плану на січень-вересень 2021 року);

- субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки 
особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з 
державного бюджетам -88,4 тис. гривень (59,65 % 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 -  155,0 тис. гривень;

- субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію 
програми «Спроможна школа длям кращих результатів» - 136,5 тис. гривень;

- субвенція з державного бюджету на здійснення заходів щодо 
соціально-економічного розвитку окремих територій -  1 098,0 тис. гривень 
(43,92 % до уточненого річного плану та 100,0%) до уточненого плану на 
відповідний період);

- субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та 
доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок 
відповідної субвенції з державного бюджету -  169,6 тис. гривень.



У порівнянні з відповідним періодом 2020 року надходження (без 
урахування трансфертів) за 9 місяців 2021 року зросли на 11,7%, або на 
1 547,4 тис. гривень.

До спеціального фонду Чупахівської селищної територіальної 
громади надійшло:

за січень-вересень 2021 року коштів у сумі 656,5 тис. гривень, або 
98,57% від уточненого плану на 2021 рік, що на 20,8 тис. гривень, або на 
3,07%) менше ніж за відповідний період минулого року, в тому числі:

екологічний податок (питома вага у доходах без трансфертів 3,9%) -  
25,6 тис. гривень, надходження за аналогічний період 2020 року цього 
податку склали 35,5 тис. гривень. Тобто надходження зменшились на
9.9 тис. гривень, або 27,9%;

власні надходження бюджетних установ (питома вага 43,87%) -
329.9 тис. гривень (576,3% від уточненого плану на рік та на 347,4 тис. гривень 
менше проти надходжень за січень-вересень 2020 року);

кошти від продажу землі і нематеріальних активів (питома вага 73%) —
297,3 тис. гривень (не заплановано).

грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про 
охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та 
іншої діяльності 3,6 тис. гривень, (питома вага у доходах без трансфертів 
0,5%)

II. Видатки бюджету Чупахівської селищної територіальної 
громади за 9 місяців 2021 року:

Видатки бюджету Чупахівської селищної територіальної громади 
за 9 місяців 2021 року склали 26 676,0 тис. гривень, з них загальний фонд — 
25 940,0 тис. гривень, або 91% уточненого плану на 9 місяців 2021 року.

Спеціальний фонд -  736,0 тис. гривень, або 13,1% від уточненого 
плану на 2021 рік.

Видатки загального фонду бюджету Чупахівської селищної 
територіальної громади по галузях виконані наступним чином:

1. державне управління -  4 845,8 тис. гривень (18,7%);
2. освіта -  15 097,4 тис. гривень (58,2%));
3. охорони здоров'я -  1 595,6 тис. гривень (6,2% );
4. соціальний захист населення -  1 222,7 тис. гривень (4,7%));
5. культура -  1 429,3 тис. гривень (5,5%));
6. спорт-2 1 ,0  тис. гривень (0,08%);
7. ЖКГ -  573,4 тис. гривень (2,2%);
8. забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, 

що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги 
(фінансова підтримка КП «Добробут») -  317,6 тис. гривень (1,2%);

8. інші субвенції з місцевого бюджету -  337,1 тис. гривень (1,3%), в 
тому числі Сумському обласному бюджету -  24,6 тис. гривень, Грунському



сільському бюджету в сумі 292,6 тис. гривень та Охтирському районному 
бюджету — 20,0 тис. гривень;

9. інші -  500,1 тис. гривень (1,9%).
По загальному фонду бюджету Чупахівської селищної територіальної 

громади за 9 місяців 2021 року направлено видатків (без врахування 
міжбюджетних трансфертів) на загальну суму 25 602,0 тис. гривень, у тому 
числі на:

Заробітну плату з нарахуваннями працівників бюджетних установ у 
сумі 20 090,9 гривень, що становить 78,5 % до обсягу видатків загального 
фонду (без врахування міжбюджетних трансфертів ) за 9 місяців 2021 року ;

Оплату енергоносіїв у сумі 928,1 тис. гривень, що становить 3,6% до 
обсягу видатків загального фонду (без врахування міжбюджетних трансфертів 
) за 9 місяців 2021 року;

Придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю в сумі 
726,5 тис. гривень, що становить 2,8%) до обсягу видатків загального фонду 
(без врахування міжбюджетних трансфертів ) за 9 місяців 2021 року;

Медикаменти та перев'язувальні матеріали в сумі 0,00 тис. гривень, що 
становить 0,00% до обсягу видатків загального фонду (без врахування 
міжбюджетних трансфертів ) за 9 місяців 2021 року;

Придбання продуктів харчування в сумі 290,3 тис. гривень, що 
становить 1,1% до обсягу видатків загального фонду (без врахування 
міжбюджетних трансфертів ) за 9 місяців 2021 року;

Оплату послуг (крім комунальних) у сумі 752,5 тис. гривень, що 
становить 2,9%) до обсягу видатків загального фонду (без врахування 
міжбюджетних трансфертів ) за І півріччя 2021 року;

Видатки на відрядження в сумі 0,438 тис. гривень, що становить 
0,002%) до обсягу видатків загального фонду (без врахування міжбюджетних 
трансфертів ) за 9 місяців 2021 року;

Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, 
організаціям) у сумі 2 289,3 тис. гривень, що становить 8,9% до обсягу 
видатків загального фонду (без врахування міжбюджетних трансфертів) за 9 
місяців 2021 року;

Інші поточні видатки у сумі 524,0 тис. гривень, що становить 2,05% до 
обсягу видатків загального фонду (без врахування міжбюджетних 
трансфертів) за 9 місяців 2021 року.

Видатки спеціального фонду за 9 місяців 2021 року виконані на 
736,0 тис. гривень, або 13,1% від уточненого плану на 2021 рік.

- державне управління -  15,9 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 -  345,5 тис. гривень, або 39,76% від уточненого плану на 2021
рік;

- соціальний захист та соціальне забезпечення -  4,3 тис. гривень, або
23,03 % від уточненого плану на 2021 рік;



- культура -  86,6 тис. гривень;
- благоустрій -  4,5 тис. гривень, затверджений залишок коштів, який 

надійшов станом на 01.01.2021 року від Довжицької та Олешнянської 
сільських рад.

- забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, 
що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги- 62,0 
тис.гривень;

- забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства- 
6,7 тис. гривень;

- здійснення заходів із землеустрою -  98,9 тис. гривень;
- будівництво-1 медичних установ та закладів -  76,8 тис. гривень;
- інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів -  6,5 

тис. гривень;
- інші субвенції з місцевого бюджету -  28,1 тис. гривень

Анна КАСЬЯНЕНКО


