
Супровідна записка до селищного бюджету  

Слобожанської селищної ради на 2021 рік. 

 

Доходи селищного бюджету на 2021 рік 

Загальна сума доходів селищного бюджету на 2021 рік (додаток №1 до рішення) складає 

225 241 044,00 грн. Обсяг доходів загального фонду бюджету складає 190 306 364,00 грн, обсяг 

доходів спеціального фонду бюджету складає 34 934 680,00 грн. 

Джерелами формування доходів загального фонду бюджету є стаття 64 Бюджетного кодексу 

України (далі БКУ). Найбільшу питому вагу у складі доходів  загального фонду займає податок 

на доходи фізичних осіб – 72,7%, або 96 645 349,00 грн. Підрахунок податку на доходи фізичних 

осіб проведено відповідно до норм БКУ і Податкового кодексу України з урахуванням податкової 

ставки 18%. Враховано підвищення мінімальної заробітної плати з січня 2021 року по листопад 

2021 року включно у розмірі до 6 000,00 грн. та у грудні 2021 року у розмірі до 6500,00 грн., 

відповідно посадовий оклад працівника 1-го тарифного розряду Єдиної тарифної сітки 2 670,00 

грн. та 2 893,00 грн. Відрахування до бюджету селищної ради податку на доходи фізичних осіб 

становить 60%. 

Місцеві податки становлять 31 122 715,00 грн., або питома вага у складі доходів загального 

фонду становить 23,4%. 

Єдиний податок становить 15 422 305,00 грн. або питома вага у складі доходів загального 

фонду становить 11,6%. Також складовою частиною доходів загального фонду бюджету є освітня 

субвенція з державного бюджету селищному бюджету у сумі 57 409 000,00 грн. 

Джерелом формування доходів спеціального фонду бюджету є стаття 69¹ БКУ. Так сума 

екологічного податку становить 32 577 600,00 грн. (до бюджету селищної ради зараховується 

25%). Власні надходження бюджетних установ становлять 2 357 080,00 грн. 

Видатки селищного бюджету 

Виходячи із принципу збалансованості бюджету (ст. 7 БКУ) видатки селищного бюджету на 

2021 рік складають 225 241 044,00 грн., з них загального фонду бюджету – 190 306 364,00 грн., 

спеціального фонду бюджету – 34 934 680,00 грн. 

При розподілі видатків враховано норми ст.77 БКУ. 

Видатки на державне управління (0150) 

Штатною чисельністю станом на 01.01.2021 року 83,5 штатних одиниць, сума видатків складає 

29 031 129,00 грн., в тому числі заробітна плата 22 249 158,00 грн. (76,6% від суми видатків), 

енергоносії 372 565 ,00 грн. (1,3%), інші видатки 6 409 406,00 грн. (22,1%). 

Охорона здоров’я (2010) 

З січня 2021 року за рахунок коштів селищного бюджету буде утримуватися КНП 

«Слобожанська районна лікарня», як одержувач бюджетних коштів. Сума видатків складає 

3 640 304,00 грн. 

Соціальний захист та соціальне забезпечення 

Сума видатків складає 3 222 088,00 грн., в тому числі пільги окремим категоріям громадян – 

196500,00 грн., компенсація виплати на пільговий проїзд – 1 080 000,00 грн., надання соціальних 

гарантій – 360 000,00 грн., організація та проведення громадських робіт – 835 588,00 грн., інші 

виплати – 750 000,00 грн. 

Житлово-комунальне господарство 
Сума видатків складає 12 638 516,00 грн., в тому числі утримання колишнього ДНЗ №6 – 

1 191 625,00 грн., з них оплата праці – 565 531,00 грн., енергоносії – 424 063,00 грн. На 

благоустрій населених пунктів заплановано кошти у сумі 11 446 891,00 грн., в тому числі 

головному розпоряднику бюджетних коштів Слобожанській селищній раді – 2 190 241,00 грн., 

одержувачу бюджетних коштів КП «Комунальник» -  8 538 037,00 грн., одержувачу бюджетних 

коштів КП «Донець» - 718 613,00 грн. 



 

Економічна діяльність 

Сума видатків на 2021 рік складає 219 476,00 грн., в тому числі одержувачі бюджетних коштів 

КП «Комунальник» - 180 000,00 грн. на відлов бродячих тварин, головному розпоряднику 

бюджетних коштів Слобожанській селищній раді – 39 476,00 грн.,  з них 12 000,00 грн. на 

виплату винагороди почесним громадянам Зміївського району, 27 476,00 грн. на оплату 

членських внесків до Асоціації міст України. 

Освіта 

Видатки бюджету громади на галузь «Освіта» на 2021 рік передбачені у сумі 123 757 401,00 

грн., в тому числі по загальному фонду бюджету – 121 558 371,00 грн., з них освітня субвенція з 

державного бюджету селищному бюджету – 57 409 000,00 грн., по спеціальному фонду – 

2 199 030,00 грн.  

За рахунок коштів селищного бюджету будуть утримуватися 10 закладів загальної середньої 

освіти, 7 закладів дощкільної освіти, відділ освіти – головний розпорядник бюджетних коштів. За 

рахунок освітньої субвенції з державного бюджету селищному бюджету в 2021 році будуть 

здійснюватися видатки на заробітну плату педагогічних працівників загальної середньої освіти. 

Культура і мистецтво 

Обсяг витрат на культуру і мистецтво в селищному бюджеті передбачено у сумі 15 794 030,00 

грн., в тому числі по загальному фонду – 15 747 568,00 грн., по спеціальному фонду - 46 462,00 

грн. За рахунок коштів передбачених на цю галузь у 2021 році з бюджету громади будуть 

утримуватися 4 сільських будинки культури, 1 селищний Палац культури, 10 бібліотек, 

музикальна школа, фінансування інших культурно-масових заходів, фінансова підтримка 

ДЮСШ, підтримка організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність, а саме 

одержувач бюджетних коштів ГО СК «Енергетик-Центренерго» та одержувач бюджетних коштів 

ГО «Зміївська районна спортивна організація «САМБО», апарат відділу культури – головний 

розпорядник коштів. 

Інша діяльність 

У 2021 році на природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів (екологічний податок) у 

бюджеті селищної ради по спеціальному фонду передбачено кошти у сумі 32 577 600,00 грн. 

Кошти будуть витрачатися відповідно до Програми природоохоронних заходів Слобожанської 

селищної ради на 2021- 2025 роки. 

Фінансова діяльність 

За рахунок коштів селищного бюджету буде утримуватися розпорядник коштів – фінансове 

управління Слобожанської селищної ради. Сума коштів на утримання складає 3 264 239,00 грн., з 

них на оплату праці 3 038 715,00 грн., на оплату енергоносіїв – 32 848,00 грн. 

Міжбюджетні трансферти 

Сума міжбюджетних трансфертів на 2021 рік  передбачена у сумі 1 096 261,00 грн., в тому 

числі в закладах первинної медичної допомоги (амбулаторії, ФАПи) – 712 637,00 грн., на 

підтримку пільгового населення на придбання пільгових медикаментів та продуктів харчування 

через заклади первинної медичної допомоги (амбулаторії, ФАПи) відповідно до Програми 

розвитку охорони здоров’я на території Слобожанської селищної ради на 2021 – 2025 роки. 

 

 

 

Головний бухгалтер                                       Наталія БАРДАКОВА 


