Звіт про виконання селищного бюджету
смт Маньківка за 6 місяців 2019 року.
За 6 місяців 2019 року до загального фонду селищного бюджету надійшло
9 540 932 грн. доходів. Доходи (без врахування інших джерел власних надходжень
бюджетних установ) спеціального фонду складають 409 119 грн.
Загальний фонд
За 6 місяців 2019 року виконання доходів загального фонду селищного
бюджету становить 116,7 % до бюджетних призначень. Виконання власних та
закріплених доходів (без урахування трансфертів) - 121,0 %, сума перевиконаних
доходів складає 1 369 356 гривень.
До селищного бюджету надійшло внутрішніх податків на товари та послуги
на суму 1 511 852 грн., що складає 131,0 % до планових показників.
Податку на майно надійшло 2 091 702 грн., або 138,3 %.
Рентної плати та плата за використання інших природних ресурсів надійшло
66 129 грн., або 127,4%.
Єдиного податку поступило на суму 3 650 740 грн., або 120,1 %.
Адміністративних зборів та платежів, доходи від некомерційної
господарської діяльності поступило в сумі 510 638 грн., що складає 67,0 %.
Державного мита надійшло на суму 46 522 грн., що складає 114,9 %.
Туристичного збору, сплаченого юридичними особами надійшло 9 715 грн.,
що складає 237,1 %.
Інших неподаткових надходжень на суму 50 187 гривень.
Інших надходжень на суму 442 гривень.
Субвенцій з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам поступило на
суму 1 649 524 грн., або 100 %.
(Детальний аналіз виконання дохідної частини загального фонду селищного
бюджету у Додатку № 1 до звіту).
Спеціальний фонд
До спеціального фонду селищного бюджету за 6 місяців 2019 року надійшло
409 119 грн. доходів, із них:
- власних надходжень бюджетних установ (батьківської плати від батьків
діти яких відвідують та харчуються в дошкільних навчальних закладах селища) на
суму 303 884 грн.;
- цільових фондів, утворених органами місцевого самоврядування - 23 290
грн.;
- коштів від продажу землі на суму 6 212 грн.;
- коштів пайової участі у розвиток інфраструктури населеного пункту на
суму 1 680 грн.;
- інших надходжень на суму 37 500 грн.;
- екологічно податку надійшло на суму 36 553 гривень.
(Детальний аналіз надходження коштів до дохідної частини спеціального
фонду селищного бюджету у Додатку № 2 до звіту).

Також, потягом 6 місяців 2019 року надійшла спонсорська допомога на
загальну суму 16 321 грн., а саме:
- від батьків діти яких навчаються у дошкільних навчальних закладах
селища у вигляді продуктів харчування (овочі, тощо) на загальну суму 241 грн.;
- від порізки дерев на кладовищах та по селищі, які оприбутковано як дрова
для ДНЗ "Росинка" на загальну суму 16 080 гривень.
Видатки загального Фонду
Фінансування видатків здійснювалось в межах кошторисних призначень та в
межах коштів, які надходили до дохідної частини загального фонду селищного
бюджету і становлять 8 249 796 грн., або 80,8 % кошторисних призначень за 6
місяців 2019 року.
Із загального обсягу витрат на фінансування селищних програм та на
утримання установ і закладів, які фінансуються з селищного бюджету спрямовано
видатки, а саме:
- на надання дошкільної освіти 4 049 826 гривень.;
на організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне
забезпечення діяльності селищної ради 1 230 547 гривень.;
- на надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із
позашкільної освіти 40 000 гривень;
- на компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом
окремим категоріям громадян 93 826 грн.;
- на забезпечення діяльності будинку культури 28 796 гривень.;
- на інші заходи в галузі культури і мистецтва 3 276 грн.;
- на інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення 79 300 гривень.;
- на житлово-комунальне господарство 728 185 грн., з яких:
< на благоустрій селища 548 702 грн.;
< на фінансову підтримку комунального підприємства «Комунальник-М» 176 123 грн.);
< на іншу діяльність у сфері житлово-комунального господарства 3 360 грн.
- на утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої
інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету 1 098 388 грн.;
- на членські внески до асоціації органів місцевого самоврядування 2 304
гривень.
Перераховано іншу субвенцію з місцевого бюджету на суму 875 345 грн. на
фінансування програм районного бюджету.
Також, перераховано субвенцію з місцевого бюджету державному бюджету
на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів на суму 20 000
гривень.
(Аналіз фінансування установ у Додатку № 3 до звіту).
На організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне
забезпечення діяльності селищної ради використано коштів на загальну суму
1 230 547 грн., з них на оплату праці працівникам 880 717 грн.; на проведення
нарахувань на оплату праці зі сплати податків 193 364 грн.; на оплату комунальних
послуг та енергоносіїв 54 663 грн.; на придбання канцтоварів, поштових марок,
конвертів, бланкової продукції, матеріалів, господарських товарів, паливномастильних матеріалів, запасних частин до автомобіля - 67 942 грн.; на заправку та

ремонт картриджів, на оплату послуг телефонного зв’язку, на оплату послуг по
супроводженню програми ІПК «Місцевий бюджет», на оплату послуги з
системного супроводу програми «M.E.DOC», на оплату консультативних послуг
по проведенню тендерних процедур, на оплату правового обслуговування органів
місцевого самоврядування та інших послуг - 33 679 грн.; видатки на відрядження 180 гривень.
На фінансування дошкільних навчальних закладів використано кошти на
загальну суму 4 049 826 грн., з них на оплату праці з нарахуваннями 3 169 615 грн.;
на придбання продуктів харчування - 290 796 грн.; на придбання медикаментів - 2
500 грн.; на придбання паливно-мастильних матеріалів, господарських товарів,
запасних частин до обладнання та устаткувань, матеріалів, тощо - 46 151 грн.; на
оплату послуг телефонного зв’язку, послуг з викачки та вивозу нечистот,
обслуговування ШРП, повірка лічильників, проведення медичного огляду
працівників, проведення дератизації та інших послуг - 9 367 грн.; на оплату
комунальних послуг та енергоносіїв (у тому числі придбання дров) - 526 462 грн.;
видатки на відрядження - 4 906 грн.; інші поточні видатки (сплата екологічного
податку), тощо - 27 грн.
На фінансування позашкільної освіти та заходи із позашкільної освіти
використано кошти на загальну суму 40 000 грн., які профінансовано на закупівлю
путівок в оздоровчий табір «Дивокрай» для оздоровлення дітей-сиріт та дітей
позбавлених батьківського піклування.
На компенсаційні виплати на пільговий про'ізд автомобільним
транспортом окремим категоріям громадян використано коштів на загальну
суму 93 826 гривень.
На інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення
використано коштів на загальну суму 79 300 грн., які використано на виплату
матеріальної допомоги на лікування громадянам селища та на виплату
матеріальної допомоги на поховання.
На забезпечення діяльності Кинашівського будинку культури використано
кошти на загальну суму 28 796 грн. Кошти використовувались на виплату
працівникам оплати праці з нарахуваннями - 27 808 грн.; на оплату електричної
електроенергії 754 грн.; на придбання господарських товарів 234 гривень.
На інші заходи в галузі культури і мистецтва використано кошти на суму
З 277 грн., які використано на придбання товарів, подарункових продуктових
наборів, короваїв при відзначені державних та професійних свят, знаменних і
пам’ятних дат в історії України.
На житлово-комунальне господарство використано коштів на загальну
суму 728 185 грн., з яких:
- на благоустрій селища було використано кошти в сумі 548 702 грн., з них
на оплату праці працівникам з нарахуваннями - 324 563 грн.; на придбання
предметів, матеріалів, інвентарю, паливно-мастильних матеріалів, запасних частин
до тактора, бензопил та бензокос, тощо - 42 924 грн.; на оплату послуг (на
транспортні послуги сторонніх організацій, на проходження навчання працівника
групи благоустрою, на повірки лічильників, на зняття та встановлення лічильників,
на поточний ремонт асфальтного покриття тротуарної доріжки по вул. Соборна, на
поточний ремонт асфальтного покриття прибудинкових територій за адресами:
вул. Соборна 41, Благодатна 2/4, Соборна 15, провулок Соборний 2 смт
Маньківка), тощо - 110 601 грн.; на оплату електричної електроенергії з освітлення
вулиць селища 69 883 грн.);

- на фінансову підтримку комунального підприємства «Комунальник-М» 176 123 гривень;
- на іншу діяльність у сфері житлово-комунального господарства
використано коштів на суму 3 360 грн. на оплату послуг з проведення основної
інвентаризації дитячих майданчиків смт Маньківка: вул. Шевченка, Олімпійська,
провул. Промисловий.
На утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої
інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету використано коштів на
загальну суму 1 098 388 грн., з яких на поточний ремонт вулиць Олімпійська,
Райдужна, Благодатна, Леонтовича, Шевченка, В’ячеслава Липинського, Робоча,
Малиновського, Соборна, Широкий берег, Піонерська, провулків Соборний,
Павлова, та на транспортні послуги сторонніх організацій з утримання доріг
селища (у тому числі на зимове утримання доріг) - 102 945 гривень.
На членські внески до асоціації органів місцевого самоврядування
використано коштів на суму 2 304 гривень.
На Іншу субвенцію з місцевого бюджету використано коштів на загальну
суму 875 345 грн., з яких трансферти, що передаються з загального фонду
селищного бюджету - на фінансування програм районного бюджету.
На субвенцію з місцевого бюджету державному бюджету на виконання
програм соціально-економічного розвитку регіонів на суму 20 000 грн. для
Маньківського районного сектору управління ДСНС у Черкаській області на
фінансування Програми забезпечення техногенної та пожежної безпеки на
території Маньківської селищної ради на 2019 - 2020 роки.
(Аналіз фінансування установ у Додатку № 3 до звіту).
Станом на 01.07.2019 дебіторська чи кредиторська заборгованість по
загальному фонду бюджету за даними бухгалтерського обліку Маньківської
селищної ради не рахується.
Видатки спеиіального Фонду
По спеціальному фонду селищного бюджету видатки за 6 місяців 2019 року
склали на загальну суму 1 363 842 грн., які використано:
- на фінансування дошкільних навчальних закладів за рахунок надходжень
плати за послуги бюджетних установ 268 169 грн., які використано на придбання
продуктів харчування для дітей, які відвідують дошкільні навчальні заклади
селища;
- на організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне
забезпечення діяльності селищної ради 6 700 грн. - на придбання системного
блоку Vinga;
- на надання дошкільної освіти 31 000 грн. - на придбання витяжного
острівного зонта (витяжна система) - 16 000,0 грн.; на придбання Проектора 15 000,0 грн.) для ЗДО «Росинка»;
- на організацію благоустрою населених пунктів 3 240 грн. - на проведення
експертизи проектно-кошторисної документації на «Капітальний ремонт площі
паркової зони смт Маньківка, Маньківського району, Черкаської області»;
- на розроблення схем планування та забудови території (містобудівної
документації) 58 495 грн. (проведено оплату першого етапу робіт з виконання
стратегічної екологічної оцінки до генерального плану селища Маньківка та
першого етапу робіт з розроблення плану зонування території селища Маньківка

(загальна вартість договірних відносин з виконання вищезазначених робіт
становить на загальну суму 199 650 грн.);
- на виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо
соціально-економічного розвитку окремих територій 782 214 грн. - першоетапно
профінансовано
капітальні
трансферти
комунальному
підприємству
«Комунальник-М» на будівництво водозабірних свердловин в смт Маньківка
Черкаської області (загальна кошторисна вартість будівництва водозабірних
свердловин складає на загальну суму 1 541 393 грн.);
- на виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених органами
місцевого самоврядування 20 343 грн., які використано на утримання кладовищ
селища;
- на утилізацію відходів 50 000 грн., які профінансовані на забезпечення
комунальним підприємством «Комунальник-М» заходів з безпечного збирання і
захоронения відходів на центральному смітєзвалищі, в рамках селищної Програми
поводження з твердими побутовими відходами в селищі Маньківка на 2016-2020
роки, затвердженої рішенням селищної ради від 18.03.2016 № 6-6Л/ІІ (із змінами);
- на Іншу субвенцію з місцевого бюджету використано коштів на загальну
суму 58 450 грн., з яких трансферти, що передаються з спеціального фонду
селищного бюджету - на фінансування програм районного бюджету;
- на внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання 85 231 грн. - на
поповнення статутного фонду комунального підприємства «Комунальник-М».
{Аналіз фінансування установ у Додатках 4-5 до звіту).
Станом на 01.07.2019 дебіторська чи кредиторська заборгованість по
спеціальному фонду бюджету за даними бухгалтерського обліку Маньківської
селищної ради не рахується.
Головний бухгалтер

А.М. Хижняк

