
Інформація 
«Про виконання районного бюджету Баштанського району та 

використання резервного фонду непередбачених видатків за січень-
березень 2020 року» 

Бюджетна політика, яка проводилася у районі в січні-березні 2020 року, 
формувалася на вимогах Бюджетного кодексу України, законів України, 
постанов і розпоряджень Кабінету Міністрів України, спрямована на 
забезпечення стабілізації надходжень податків і зборів, створення умов для 
розвитку економіки та соціального захисту громадян. 

Загальний обсяг надходження дохідної частини загального фонду 
районного бюджету за січень-березень 2020 року становить 29 194 ,8 тис.грн 
(додаток 1). До його складу ввійшли зібрані у районі податки і збори у сумі 
3066,2 тис.грн (10,5% від загального обсягу доходів), що складає 88% 
виконання до планових показників звітного періоду, що менше на 429,3 
тис.грн., порівняно із минулим роком надійшло податків і зборів менше на суму 
147,5 тис.грн, або на 5 %. 

З інших рівнів бюджету (державного, обласного, міського, сільських бюд-
жетів) надійшло коштів у сумі 26 128,5 тис.грн (89,5% від загального обсягу 
доходів). 

До спеціального фонду районного бюджету надійшло власних 
надходжень бюджетних установ на суму 538,9 тис.грн, виконання до річного 
плану (з урахуванням змін - 826,9 тис.грн) складає 65,2%. У порівнянні з 
минулим роком менше на 295,8 тис.грн, або на 35,4 %. 

Основним бюджетоутворюючим джерелом районного бюджету є 
податок та збір на доходи фізичних осіб, який мобілізовано в сумі 
2 697,7 тис.грн, або 81,7% до планових призначень з урахуванням змін. Питома 
вага у надходженнях загального фонду складає 88%. 

З огляду на вищезазначене, одним із основних питань є щоденна конкретна 
робота владою району з максимального наповнення бюджетів усіх рівнів за 
рахунок пошуку незадіяних можливих резервів (легалізація зайнятості 
населення, погашення податкового боргу, розрахунки по податку та збору на 
доходи фізичних осіб за оренду земельних паїв, виплата заробітної плати «в 
конвертах»). 

За звітній період проведено 1 засідання районної тимчасової комісії з 
питання забезпечення своєчасності та повноти сплати податків, зборів та інших 
обов'язкових платежів до бюджету та забезпечення фінансування 
першочергових статей витрат, з метою уникнення соціальної напруги у районі. 

Фінансовий ресурс, що надійшов до районного бюджету, дозволив 
виконати за січень - березень 2020 року видатки в сумі 27 459,8 тис.грн, із 
них по загальному фонду - 26 885,9 тис.грн, або 83,3 % до планових 
призначень (32 293,7тис.грн), по спеціальному фонду - 573,9 тис.грн (додаток 
3,4). 
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За січень - березень 2020 рік забезпечено фінансування видатків у 
розрізі галузей: «Державне управління» - 655,2 тис.грн, «Освіта» - 13 566,5 
тис.грн, «Охорона здоров'я» - 8 374,4 тис.грн, «Соціальний захист та соціальне 
забезпечення» - 2 112,6 тис.грн, «Культура і мистецтво» - 856,8 тис.грн, 
«Фізична культура і спорт» - 34,3 тис.грн, міжбюджетні трансферти (субвенції) 
- 1860,0 тис.грн. 

Протягом звітного періоду здійснювалися відповідні заходи, які дали 
можливість забезпечити у повному обсязі виплату заробітної плати 
працівникам бюджетних установ, своєчасно провести розрахунки за спожиті 
бюджетними установами енергоносії, придбані продукти харчування і 
медикаменти та інші соціально-значущі видатки (додаток 2). Зокрема 
спрямовано із загального та спеціального фондів районного бюджету на: 

виплату заробітної плати з нарахуваннями працівників бюджетних 
установ - 14807,7 тис.грн ( 54 % від загального обсягу видатків); 

придбання продуктів харчування та медикаментів - 522,7 тис.грн (2% 
від загального обсягу видатків); 

розрахунки за спожиті бюджетними установами енергоносії у сумі -
5854,4 тис.грн (3 % від загального обсягу видатків); 

Крім того, по галузі «Охорона здоров'я» видатки, які заплановані за 
КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, 
організаціям)», за січень-березень 2020 року використано в сумі 8358,4 тис.грн, 
які направлено на фінансову підтримку КНП «Багатопрофільної районної 
лікарні» та КНП «Центру первинної медико-санітарної допомоги населенню», з 
них по суті витрат на: 

- видатки на оплату праці з нарахуванням складають 5919,0 тис.грн, 
- придбання продуктів харчування - 123,8 тис.грн, 
- придбання медикаментів - 698,7 тис.грн, 
- оплату комунальних послуг та енергоносіїв - 824,9 тис.грн, 
- інші поточні видатки - 545,1 тис.грн, 
- направлено на заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий 

діабет - 246,9 тис.грн, 

На капітальні видатки у звітному періоді використано 93,6 тис.грн, в 
тому числі за галузями: 

•«Охорона здоров'я» - 16,0 тис.грн, КНП «Центр первинної медико-
санітарної допомоги» придбано комп'ютер; 

•«Освіта» - 15,5 тис.грн придбано новорічну ялинки для закладу 
загальної освіти (Інгульської ЗОШ); 

•«Культура і мистецтво» - 62,1 тис.грн поповнено бібліотечний фонд 
центральної районної бібліотеки (бібліотечна література від КП 
«Миколаївкнига» та обласної бібліотеки для дітей ім «В.О.Лягіна»). 



з 

З державного бюджету за січень-березень 2020 року надійшли такі 
субвенції: 

освітня субвенція з державного бюджету (на оплату праці педпрацівникам 
шкіл) на 7 195,0 тис.грн; 

медична субвенція з державного бюджету ( на утримання районної лікарні, 
крім оплати енергоносіїв) - 2 125,0 тис.грн; 

За січень-березень 2020 року надійшли субвенції з місцевих бюджетів 
за рахунок відповідної субвенції з держаного бюджету: 

- на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів 
освітньої субвенції - 1913,6 тис.грн 

- на надання державної підтримки особам з особливими освітніми 
потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету - 8,4 тис.грн 

- на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров'я за рахунок 
коштів медичної субвенції (лікування хворих на цукровий не цукровий діабет, 
на лікування хворих на хронічну ниркову недостатність методом гемоділізу, на 
утримання районної лікарні) - 5016,0 тис.грн; 

- за рахунок залишку коштів медичної субвенції, що утворився на початок 
бюджетного періоду - 304,2 тис.грн, 

За рахунок інших субвенцій з місцевих бюджетів у січні-березні 2020 
року на утримання районних установ та проведення заходів районних програм 
було направлено 6 759,8 тис.грн, з них за рахунок: з сільських бюджетів -
625,5 тис.грн, міського бюджету - 6031,7 тис.грн, обласного бюджету - 102,6 
тис.грн. 

За рахунок субвенцій з обласного бюджету за січень-березень 2020 року 
забезпечено фінансування видатків на суму 102,6 тис.грн, а саме: 

- для надання щомісячної матеріальної допомоги учасникам бойових дій 
у роки Другої світової війни - 27,0 тис.грн, 

- для надання одноразової матеріальної допомоги сім'ям загиблих та 
померлих учасників бойових дій в Афганістані, інвалідам війни в Афганістані -
26,0 тис.грн, 

- на медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок 
Чорнобильської катастрофи - 26,5 тис.грн, 

- на окремі заходи щодо соціального захисту осіб з інвалідністю 
(компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне 
обслуговування автомобілів, мотоколясок і на транспортне обслуговування, 
встановлення телефонів особам з інвалідністю І і II груп - 5,1 тис.грн, 

для надання щомісячної матеріальної допомоги дітям 
військовослужбовців, які загинули, пропали безвісті або померли внаслідок 
поранення, контузії чи каліцтва, одержаних при виконанні службових 
обов'язків під час участі в антитерористичній операції (АТО) на сході України 
- 18,0 тис.грн, 
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За рахунок коштів районного бюджету січень-березень 2020 року 
направлено на міжбюджетні трансферти - 1860,0 тис.грн, з них: на 
утримання дошкільних навчальних закладів - 1590,0 тис.грн, закладів культури 
- 270,0 тис.грн, 

У 2020 році районним бюджетом передбачено кошти резервного фонду в 
сумі 30,0 тис.грн, які протягом звітного періоду не використовувалися. 

Впродовж року зусилля усіх учасників бюджетного процесу направлені, в 
першу чергу, на забезпечення додаткових надходжень до бюджетів усіх рівнів, 
на безумовне виконання у повному обсязі надходжень податків і зборів згідно з 
плановими показниками та ефективне, цільове використання бюджетних 
коштів,.з метою недопущення виникнення кредиторської заборгованості. 

Начальник фінансового відділу 
райдержадміністрації Олена ЛУЦЕНКО 


