
ГІРСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
БОРИСПІЛЬСЬКИЙ РАЙОН 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
Р І Ш Е Н Н Я

Про затвердження звіту за 9 місяців 2018 року «Про виконання 
сільського бюджету села Г ора»

Заслухавши та обговоривши звіт про виконання бюджету Гірської 
сільської ради за 9 місяців 2018 року, відповідно до частини 4 статті 80 
Бюджетного кодексу України та Закону України «Про місцеве самоврядування 
в Україні» Гірська сільська рада

ВИРІШИЛА:

Затвердити звіт про виконання сільського бюджету Гірської сільської ради 
за 9 місяців 2018 року по доходах в сумі та по видатках в сумі, а саме :

• Доходи загального фонду сільського бюджету в сумі 23122793,08 грн., 
видатки загального фонду в сумі 13 362 320,01 грн.

• Доходи спеціального фонду сільського бюджету в сумі 25 131,67 грн., 
видатки спеціального фонду в сумі 5 547 406,51 грн.

с. Гора
05 грудня 2018 року
№ 1209-65-УП

Сільський голова Р.М.Дмитрів



Додаток 14
до Порядку складання фінансової 

та бюджетної звітності розпорядниками 
та одержувачами бюджетних коштів

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

___________ за 9 місяців 2018 року__________
Установа ___________________ Гірська сільська рада___________________  за ЄДРПОУ
Територія с.Гора Бориспільського р-ну Київської обл.______________________ за КОАТУУ
Організаційно-правова форма господарювання ________Органи місцевого самоврядування_______  за КОПФГ
Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету
Код та назва типової відомчої класифікації видатків місцевих бюджетів 01 Апарат місцевої ради

3220888001
420

04363647

Періодичність: квартальна, річна

Короткий опис основної діяльності установи

Найменування
органу

управління, до 
сфери 

управління 
якого належить 

установа

Середня
чисельність
працівників

Примітка

Гірська сільська рада -  бюджетна установа , яка діє на підставі ЗУ «Про місцеве самоврядування» свідоцтво про 
державну реєстрацію юридичної особи від 09.04.1998 року. З загального та спеціального фонду Гірської сільської 
ради фінансуються такі установи:

Апарат управління Гірської ї сільської ради ТКВКБМС 0110150 (організаційне,інформаційно-аналітичне та 
матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради,районної ради,районної у місті ради(у разі її 
створення)міської,селищної,сільської рад та їх виконавчих комітетів); 25

Місцева пожежна охорона ТКВКБМС 0118130 ; 9

В комунальній власності Гірської сільської ради , відповідно до ЗУ “Про передачу об’єктів права державної та 
комунальної власності” знаходяться житловий фонд села , об’єкти соцкультсфери, дороги, лінії електропередач та 
ін., що фінансуються з місцевого бюджету. З місцевого бюджету сільської ради проводиться фінансування 
видатків на виконання місцевих програм.

Результат діяльності установи відображається в фінансовій та податковій звітності за відповідний звітний період.

З А Г А Л Ь Н И Й  ф о н д

Найменування показника
Код

бюджетної
класифікації

РІК За звітний період Відхилення

ПЛАН уточ.план ПЛАН уточ.план виконано в сумі %

Податок на прибуток підприємств та фінансових 
установ комунальної власності (Додаток 1) 11020202 0,00 #ДЕЛ/0!

Рентна плата за спеціальне використання лісових 
ресурсів (крім рентної плати за спец. викор. лісових 
ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку 
рубок головного користування) (Додаток 2)

13010200 25000,00 25000,00 25000,00 25000,00 3330,55 -21669,45 13,32

Рентна плата за спец.викор.води, водних об'єктів 
місцевого значення (Додаток 3) 13020200 1135,22 1135,22 #ДЕЛ/0!

Пальне (акцизний податок) 14021900 1500000,00 1500000,00 782800,00 782800,00 970957,32 188157,32 124,04

Пальне (акцизний податок) 14031900 5900000,00 5900000,00 2962500,00 2962500,00 3868930,54 906430,54 130,60

Акцизний податок з реалізації суб'єктами 
господарювання роздрібної торгівлі підакцизних 
товарів (Додаток 4)

14040000 2075000,00 2075000,00 1665000,00 1665000,00 1515524,14 -149475,86 91,02

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної 
ділянки, сплачений юридичними особами, які є 
власниками об'єктів житлової нерухомості 
(Додаток 5)

18010100 110000,00 110000,00 97000,00 97000,00 101106,92 4106,92 104,23

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної 
ділянки, сплачений фізичними особами, які є 
власниками об'єктів житлової нерухомості 
(Додаток 6)

18010200 150000,00 150000,00 146800,00 146800,00 232287,73 85487,73 158,23

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної 
ділянки, сплачений юридичними особами, які є 
власниками об'єктів нежитлової нерухомості 
(Додаток 7)

18010400 6560000,00 6560000,00 5023400,00 5023400,00 9639398,97 4615998,97 191,89

Земельний податок з юридичних. осіб (Додаток 
8

18010500 2300000,00 2300000,00 1726000,00 1726000,00 1909917,09 183917,09 110,66

Орендна плата з юридичних осіб (Додаток 9) 18010600 2400000,00 2400000,00 1800000,00 1800000,00 1894667,55 94667,55 105,26

Земельний податок з фізичних осіб (Додаток 10) 18010700 120000,00 120000,00 88300,00 88300,00 94426,64 6126,64 106,94

Орендна плата з фізичних осіб (Додаток 11) 18010900 30000,00 30000,00 22500,00 22500,00 68489,17 45989,17 304,40



Транспортний податок з фізичних осібосіб 18011000 25000,00 25000,00 #ДЕЛ/0!

Транспортний податок з юридичних осіб 
(Додаток 12)

18011100 25000,00 25000,00 #ДЕЛ/0!

Туристичний збір ,сплачений юридичними особами 
(Додаток 13) 18030100 5000,00 5000,00 3800,00 3800,00 197555,70 193755,70 5198,83

Туристичний збір ,сплачений фізичними особами 
(Додаток 14) 18030200 1571,00 1571,00

Єдиний податок з юридичних осіб (Додаток 15) 18050300 300000,00 300000,00 225000,00 225000,00 244416,00 19416,00 108,63

Єдиний податок з фізичних осіб (Додаток 16) 18050400 1985000,00 1985000,00 1386000,00 1386000,00 2168614,26 782614,26 156,47

Єдиний податок з с/г товаровиробників, у яких 
частка с/г товаровиробництва за попередній 
податковий(звітний) рік дорівнює або перевищує 
75% (Додаток 17)

18050500 100000,00 100000,00 70000,00 70000,00 99073,58 29073,58 141,53

Плата за розміщення тимчасово вільних коштів 
місцевих бюджетів (Додаток 18) 21050000 140000,00 140000,00 121000,00 121000,00 -121000,00 0,00

Адміністративні штрафи та інші санкції
21081100 1700,00

Адміністративні штрафи у сфері забезпечення 
безпеки дорожнього руху 21081500 18282,68

Плата за надання інших адміністративних послуг 
(Додаток 19)

22012500 3889,20 3889,20

Адміністративний збір за державну реєстрацію 
речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень

22012600 8780,00

Державне мито, що сплачується за місцем розгляду 
та оформлення документів, у тому числі за 
оформлення документів на спадщину і дарування 
(Додаток 20)

22090100 1354,18 1354,18

Державне мито, пов'язане з видачею та 
оформленням закордонних паспортів (посвідок) та 
паспортів громадян України

22090400 34,00 34,00

Інші надходження (Додаток 21) 24060300 27350,64 27350,64

Надходження коштів з рахунків виборчих фондів 
(Додаток 22)

24060600 0,00

Разом 23700000,00 23700000,00 16145100,00 16145100,00 23122793,08 6948930,40 143,22

За 9 місяців 2018 року до загального фонду Гірської сільської ради надійшло 23 122 793,08 грн., при тому, як заплановано 16145100,00 гривень, тобто на 6 948 930,40 гривень більше . 
Виконання дохідної частини бюджету 143,22%.

Основним джерелом наповнення бюджету є податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки,сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості; 
єдиний податок з фізичних осіб; земельний податок з юридичних осіб та акцизний податок (пальне).

По податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки,сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості надійшло 9639398,97 грн. ( код 
платежу 18010400, додоток 7) , при планових 5 023 400 грн., це на 4615998,97 грн. більше від запланованих.

По єдиному податку з фізичних осіб надійшло 2 168 614,26 грн.,тобто на 782614,26 грн. більше від планових. ( код платежу 

18050400, додоток 16)

По земельному податку з юридияних осіб надійшло 1 909 917,09 грн.,тобто на 183 917,09 грн. більше від планових. ( код платежу 

18010500, додоток 8)

Видатки за 9 місяців 2018 року склали 13 362 320,01 грн.



Найменування показника ТКВКБМС РІК За звітний період
Відхилення до 

уточненого плану
ПЛАН уточ.план П ЛАН уточ.план Виконано в  сумі %

Організаційне, інформаційно- 
аналітичне та матеріально-технічне 
забезпечення діяльності обласної 
ради,районної ради,районної у місті 
ради(у разі її створення), міської, 
селищної,сільської рад .

0110150 5730000,00 5917500,00 2945000,00 4581600,00 3527951,69 -1053648,31 77,00

Інші заходи у сфері соціального 
захисту і соціального забезпечення 0113142 500000,00 1500000,00 420600,00 1420600,00 816935,70 -603664,30 57,51

Інші заходи у сфері культури і 
містецтва 0114082 1000000,00 1867500,00 715000,00 1732500,00 1285683,21 -446816,79 74,21

Забезпечення діяльності місцевих 
центрів фізичного здоров'я населення 
"Спорт для всіх" та проведення 
фізкультурно-масових заходів.

0115061 300000,00 420000,00 300000,00 420000,00 227572,03 -192427,97 54,18

Експлуатація та технічне 
обслуговування житлового фонду

0116011 150000,00 150000,00

Забезпечення діяльності 
водопровідно-каналізаційного 
господаства .

0116013 200000,00 315500,00 155000,00 270500,00 210604,37 -59895,63 77,86

Організація благоустрою населених 
пунктів 0116030 2500000,00 7702100,00 1958000,00 6990100,00 3507029,37 -3483070,63 50,17

Здійснення заходів із землеустрою 0117130 100000,00 100000,00 100000,00 100000,00 15000,00 -85000,00 15,00

Утримання та розвиток 
автомобільних доріг та дорожньої 
інфраструктури за рахунок коштів 
місцевого бюджету

0117461 200000,00 1662100,00 200000,00 1662100,00 1321065,43 -341034,57 79,48

Здійснення діяльності місцевої 
пожежної охорони 0118130 2770000,00 2812000,00 2052100,00 2123800,00 1559584,48 -564215,52 73,43

РА ЗО М 13300000,00 22446700,00 8845700,00 19451200,00 12471426,28 -6979773,72 64,12
Забезпечення збору та вивезення 
сміття і відходів (Розпорядник 
другого рівня КП "Г орянин"

0116014 2000000,00 2000000,00 1505000,00 1505000,00 795855,39 -709144,61 52,88

Проведення місцевих виборів 
(Розрядник другого рівня Гірська 
СВК

0110191 0,00 120000,00 0,00 120000,00 94938,34 -25061,66 79,12

РА ЗО М 15300000,00 24566700,00 10350700,00 21076200,00 13362220,01 -7713979,99 63,40

с п е ц і а л ь н и й  ф о н д

Н айменування показника Код Р ік За звітний період Відхилення
П лан У точ.план П лан У точ.план Виконано в  сумі %

Інш і неподаткові надходження

Надходження від викидів 
забруднюючих речовин в атмосферне 
повітря стаціонарними джерелами 
забруднення

19010100 3676,29 3676,29

Надходження від розміщення відходів 
у спеціально відведених для цього 
місцях , крім розміщення як 
вторинної сировини

19010300 3,81 3,81

Надходження коштів від 
відшкодування втрат 
сільськогосподарського і 
лісогосподарського виробництва

21110000 0,00 0,00

Надходження коштів від пайової 
участі у розвитку інфраструк-тури 
населеного пункту

24170000 0,00 0,00

Всього інш і неподаткові 
надходження

0,00 0,00 0,00 0,00 3680,10 3680,10

Разом спец. фонд 0,00 0,00 0,00 0,00
Плата за оренду майна 25010300 30000,00 30000,00 30000,00 30000,00 21451,57 -8548,43
Інші джерела власних надходжень 25020000 0,00
Кошти,що отримують бюдж.уст.від 
підпр.,орг.,фіз.осіб та від 
ін.бюдж.уст.для викон.цільових 
заходів,у т.ч. заходів з відчуж.для 
сусп.потреб зем.ділянок та розм.на

25020200 0,00 0,00

Всього 21451,57 -8548,43
Всього спец.фонд. 30000,00 30000,00 0,00 0,00 25131,67 -4868,33

За 9 місяців 2018 року по спеціальному фонду використано 1103012,81 гривень



Н айменування показника ТКВКБМС Рік За звітний період
П лан У точ.план П лан У точ.план Виконано в  сумі %

П латні послуги
Організаційне, інформаційно- 
аналітичне та матеріально-технічне 
забезпечення діяльності обласної 
ради,районної ради,районної у місті 
ради(у разі її створення), міської, 
селищної,сільської рад .

0110150 30000,00 30000,00 30000,00 30000,00 0,00

Всього платні послуги

Інш і дж ерела власних надходжень

Організація благоустрою населених 
пунктів 0116030

Всього інш і дж ерела власних 
надходжень

Інш і кош ти
Організаційне,інформаційно- 
аналітичне та матеріально-технічне 
забезпечення діяльності обласної 
ради,районної ради,районної у місті 
ради(у разі її створення), міської, 
селищної,сільської рад .

0110150 120000,00 620000,00 120000,00 620000,00 313970,10 -306029,90 50,64

Забезпечення діяльності 
водопровідно-каналізаційного 
господаства .

0116013 1000000,00 91800,00 1000000,00 91800,00 0,00 -91800,00 0,00

Організація благоустрою населених 
пунктів 0116030 3130000,00 4800000,00 3130000,00 4800000,00 488251,13 -4311748,87 10,17

Будівництво інших об'єктів 
соціальної та виробничої 
інфраструктури комунальної 
власності

0117330 2150000,00 5050000,00 2150000,00 5050000,00 229124,58 -4820875,42 4,54

Утримання та розвиток 
автомобільних доріг та дорожньої 
інфраструктури за рахунок коштів 
місцевого бюджету

0117461 2000000,00 8720200,00 2000000,00 8720200,00 71667,00 -8648533,00 0,82

Всього інш і кош ти спец.фонду 8430000,00 19312000,00 8430000,00 19312000,00 1103012,81 -18178987,19
Внески до статутного капіталу 
суб'єктів господарювання 0117670 4400000,00 4400000,00 4400000,00 0,00 100,00

Інші субвенції 0119770 55500,00 55500,00 44393,70 -11106,30 79,99

Всього інш і кош ти спец.фонду
Разом спеціальний фонд 8430000,00 23767500,00 8430000,00 23767500,00 5547406,51 -18190093,49

Інформація про заборгованість станом на 01.10.2018 року. Інформація про кредиторську заборгованість за загальним фондом, тобто склад 
та суми взятих у поточному році поточних бюджетних фінансових зобов'язань, зареєстрованих в органах Державної казначейської служби 
України,наведено в Звіті про заборгованість за бюджетними коштами (форма №7д,№7м; додаток 10 до порядку складання фінансової, 
бюджетної та іншої звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, затвердженого наказом Мінфіну від 24.01.2012 року 
№44. Гі загальна сума на звітну дату дорівнює нулю.

Щодо грош ових кош тів та  відкритих рахунків
Станом на 01.10.2018 залишків коштів на реєтраційних рахунках загального фонду місцевого бюджету та інших рахунках в органах 

Казначейства рада та одержувачі коштів не мають.
Протягом звітного періоду на інші рахунки в органах Казначейства надійшло 12 052,49 грн., в т.ч. на виплату допомоги по тимчасовій 

непрацездатності у сумі 7140,11 грн., відпустка ЧАЕС - 4912,38
Протягом 9 місяців 2018 року було проведено робіт по прибиранню території сільської ради на суму 1 552 534,49 грн.
( Тендерний договір )

Протягом 9 місяців 2018 року було проведено робіт по благоустрою території гладовища с.Гора на суму 328 755,01грн.
( Тендерний договір )
Розроблені проекти та отримані позитивні висновки експертизи на капітальний ремонт доріг вул.Степова та Сонячна 

Розроблений проект на будівництво спортивного комплексу с. Гора та отриманий позитивний висновок експертизи проекту.
Протягом 9-місяців 2018 року було проведено благоустрій на території сільської ради а саме:

- Прибирання снігу на суму 48833,38
- Прибирання теріторії села на суму 33878,74 грн.
- Проведено обслуговування мереж вуличного освітлення на суму 126400,00 грн.
- Відкачування стічних вод на суму 48 743 ,52 грн.
- Збір та переробка сміття органичного сміття на суму 267 787,55 грн.

За 9 місяців з місцевого бюджету було надано матеріальну допомогу: 
по програмі "Турбота" на суму 816521,54 (Згідно рішень Гірської сільської ради) 
по програмі "Добробут" на суму 900568,97 (Згідно рішень Гірської сільської ради)
по програма розвитку фізичної культури, спорту та патріотичного виховання в с. Гора на суму 165 589,93(Згідно рішень Гірської с/р)

Залишок коштів станом на 01.10.2018 на реєстраційному рахунку загального фонду становить 34 422 784,16 
Залишок коштів станом на 01.10.2018 на реєстраційних рахунках спеціального фонду становить 3 095 322 ,66

Щодо поруш ень бюджетного законодавства
Протоколи про порушення бюджетного законодавства органи Казначейства не складали.

Сільський голова ___________________________________Р . МІ . Дім и т рів

Л . В . Ба рковаГоловний бухгалтер


