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Інформація про хід виконання 

бюджету за січень – листопад 2021 року 
 

Доходи 
 

За січень - листопад 2021 року до бюджету Кобеляцької міської  

територіальної громади надійшло доходів загального і спеціального фондів (без 

урахування трансфертів)  у сумі 118 млн. 560,4 тис. грн. 

Податкових надходжень загального фонду бюджету громади за 11 місяців 

2021 року надійшло 116 млн. 880,1 тис. грн., що становить 104,8 % до 

уточненого плану, неподаткових надходжень - отримано 1 млн. 680,3 тис. грн., 

що становить 117,5% до плану з урахуванням змін.  

Основними надходженнями до бюджету є:  

- податок та збір на доходи фізичних осіб – 66 млн. 283,5 тис. грн. та 

складає 55,9 % обсягу надходжень загального фонду; 

- рентна плата та плата за використання природних ресурсів – 467,5 тис. 

грн.; 

- акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних 

товарів (продукції) (пальне) – 7 млн. 0,2 тис. грн.; 

- акцизний податок з вироблених в Україні  підакцизних товарів 

(продукції) (пальне) – 2 млн. 104,4 тис. грн.; 

- податок на майно – 18 млн. 83,5 тис. грн. і становить 15% надходжень 

податків та зборів загального фонду; 

- туристичний збір – 63,2 тис. грн.; 

- єдиний податок – 19 млн. 816,7 тис. грн., становить 16,7 % надходжень 

загального фонду бюджету громади. 

 

До спеціального фонду  бюджету Кобеляцької міської ТГ надійшло 

доходів (без врахування трансфертів) – 3 млн. 45,6 тис. грн., з яких власні 

надходження бюджетних установ складають  2 млн. 403,8 тис. грн., або 78,9 % 

надходжень до спеціального фонду. 

           

Видатки 
 

Видаткова частина бюджету міської територіальної громади за 11 місяців 

поточного бюджетного року за загальним фондом освоєна у сумі 191 млн. 5,3 

тис. грн., що становить 91,3% планових показників з урахуванням змін, за 

спеціальним фондом  у сумі 12 млн. 177,0 тис. грн., і становить 86,3% до плану 

з урахуванням змін.  

Фінансування установ та закладів бюджету громади із загального фонду 

бюджету по галузях бюджетної сфери проведено за наступними напрямками: 

на  освіту використано кошти в сумі – 118 млн. 959,2 тис. грн., що становить 

62,3% обсягу видатків загального фонду; на  охорону здоров’я – 6 млн. 367,3 

тис. грн. (88,8% до плану зі змінами); соціальний захист  та соціальне 

забезпечення –  7 млн. 785,6 тис. грн. (83,8% запланованого); на галузь  

"Культура і мистецтво" – 9 млн. 334,9 тис. грн. (виконання 93%);  на фізичну 

культуру і спорт спрямовано – 4 млн. 99,4 тис. грн. (91,3%);  на органи 
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місцевого самоврядування – 22 млн. 300,4 тис. грн., на житлово – комунальне 

господарство використано 16 млн. 207,1 тис. грн. (90,2 %), на забезпечення 

діяльності місцевої пожежної охорони у с. Озера – 1 млн. 109,2 тис. грн. та інші 

заходи у сфері засобів масової інформації  використано – 223,2 тис. грн., 

збереження природно-заповідного фонду (РЛП “Нижньоворсклянський”) – 1 

млн. 136,6 тис. грн. 

 За звітний період, в першу чергу бюджетні кошти спрямовувались на 

захищені статті, а саме: на оплату праці і нарахування на заробітну плату по 

розпорядниках коштів спрямовано - 122 млн. 40,8 тис. грн., на медикаменти – 

5,2 тис. грн., на продукти харчування використано 1 млн. 525,1 тис. грн., на 

оплату енергоносіїв - 6 млн. 124,7 тис. грн. По одержувачах бюджетних коштів 

на оплату праці і нарахування на заробітну плату використано 7 млн. 847,8 тис. 

грн.,  на медикаменти –296,4 тис. грн., енергоносії – 5 млн. 241,7 тис. грн., 

соціальне забезпечення (пільгові медикаменти та пенсії) – 786,2 тис. грн. 

Загалом, видатки на захищені статті бюджету за звітний період склали 

143 млн. 867,9 тис. грн., або 75,3 % проведених касових видатків.  

 В цілому, на утримання комунальних підприємств, а саме закладів 

охорони здоров’я, які надають первинну і вторинну медичну допомогу, 

підприємства  житлово – комунального господарства та “Екопарк” спрямовано 

19 млн. 721,5 тис. грн., що становить 10,0% загального обсягу касових видатків 

загального фонду. 

 

Видаткову частину спеціального фонду бюджету міської громади освоєно 

у сумі 12 млн. 177,0 тис. грн., що становить 58,8 %  кошторисних призначень на 

звітний період  із змінами. На капітальні видатки, тобто придбання обладнання 

і предметів довгострокового користування  використано 6 млн. 65,3 тис. грн.,  

на капітальний ремонт закладів освіти та культури  використано 917,1 тис. грн. 

На капітальні видатки комунальних підприємств охорони здоров’я та житлово – 

комунального господарства за звітний період використано 3 млн. 409,2 тис. грн.  
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