
ПРОЄКТ 
                                                         

Інформація про обсяги доходів і видатків бюджету Золотоніської міської 

територіальної громади за січень-листопад 2020 року 

 

Обсяг бюджету Золотоніської міської територіальної громади на 2020 

рік з урахуванням змін без урахування трансфертів складає 189 067,1 тис. 

грн., у тому числі доходи загального фонду бюджету громади – 181 839,4 тис. 

грн., та доходи спеціального фонду – 7 227,7 тис. грн. 

Виконання бюджету Золотоніської міської територіальної громади у 

2020 році відбувається в умовах сповільнення росту економіки країни у 

зв’язку з проведенням санітарно-епідеміологічних заходів, які передбачають 

встановлення обмеження трудової діяльності, що негативно впливає на 

глобальну економічну активність, зменшення обсягів торгівлі, споживчої 

активності населення, скорочення виробництва та інвестицій.  

Бюджет громади за січень-листопад 2020 року за доходами виконано в 

сумі 178 256,9 тис. грн., або на 94,3 % від затверджених річних планових 

показників на 2020 рік (додаток 1 до інформації). 

Рівень виконання затверджених планових показників на 11 місяців 

2020 року складає 103,2%. 

За 11 місяців 2020 року до загального фонду бюджету Золотоніської 

міської територіальної громади надійшло власних доходів в сумі 165 708,3 

тис. грн. (99,9 % до затвердженого плану на січень-листопад, або на 49,2 тис. 

грн. менше). У порівнянні з відповідним періодом минулого року 

надходження збільшились на 9 981,8 тис. грн. або на 6,4 %. 

В структурі  власних доходів найбільша питома  вага наступних 

джерел: 

-         податку на доходи фізичних осіб – 88 518,4 тис. грн. (53,4 % в 

загальних надходженнях); 

-         єдиного податку      -  27 773,1 тис. грн. (16,8 %); 

-         плати за землю        -  24 016,3 тис. грн. (14,5 %); 

-         акцизного  податку -   16 977,7 тис. грн. (10,2 %). 

До спеціального фонду громади надійшло власних доходів – 12 548,6 

тис.грн., що становить 178,7 % виконання планових призначень. У 

порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження збільшились 

на  7 255,4 тис.грн. або на 137,1 %. 

           За січень - листопад 2020 року громаді перераховані трансферти на 

загальну суму 55 639,9 тис. грн., а саме: 

дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного 

бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок 

відповідної дотації з державного бюджету – 2 382,1 тис. грн.; 

субвенції з державного бюджету – 46 872,1 тис. грн., у тому числі: 

- освітня субвенція з державного бюджету – 35 254,1 тис. грн.;  

- медична субвенція з державного бюджету – 5 701,3 тис. грн.; 



- субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення 

заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій – 5 916,7 

тис. грн.; 

субвенції з місцевого бюджету (державний бюджет) по загальному 

фонду – 4 752,5 тис. грн.; 

          інші субвенції з місцевого бюджету по загальному фонду  – 1 353,6 тис. 

грн.; 

інші субвенції з місцевого бюджету (обласний бюджет) по 

спеціальному фонду –  279,6 тис. грн. 

           Таким чином, зведений обсяг доходів міського бюджету станом на 

01.12.2020 року склав  233 896,8 тис. грн. і зменшився в порівнянні з 

відповідним періодом минулого року на 61 083,5 тис. грн.  або на 20,7 %. 

             За 11 місяців поточного року обсяг видатків міського бюджету склав 

187465,9 тис. грн., що на 68673,5 тис. грн. або на 36,6 відсотків менше в 

порівнянні з січнем - листопадом  2019 року.  

              Станом на 01.12.2018 року найбільший обсяг видатків спрямовано на 

фінансування  наступних галузей  міста: 

-           освіту – 97824,1 тис. грн. (57,6 відсотки); 

-           державне управління – 22894,8 тис. грн. (13,5 відсотків); 

-           житлово-комунальне господарство – 13931,6 тис. грн. (8,2 відсотки); 

-           соціальний захист  населення -  11220,6 тис. грн. (6,6 відсотки); 

-           трансферти – 7402,6 тис. грн. (4,3 відсотки); 

Обсяг видатків бюджету розвитку за 11 місяців  2020 року склав 

17645,0 тис. грн., що на  7045,4 тис. грн. більше в порівнянні з відповідним 

періодом минулого року. 

       До кінця року передбачається провести виплати за усіма 

запланованими видатками, не допустити виникнення кредиторської 

заборгованості на 01.01.2020 року. 
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