
 

ПОЯСНЮЮЧА ДОВІДКА 

про підсумки виконання бюджету за 2020 рік  

Дубіївською сільською радою  

 

Дохідна частина сільського бюджету  

З А Г А Л Ь Н И Й  Ф О Н Д  

Дохідна частина бюджету у 2020 році згідно планових показників становить 

6 175,0 тис. грн., в тому числі доходи загального фонду 5 925,8 тис. грн., 

спеціального 249,2 тис. грн. Протягом року плани дохідної частини коригувалися. 

До загального фонду бюджету сільської ради планувалися надходження інших 

субвенцій в сумі 1 243,9 тис. грн. 

Фактичні надходження до бюджету сільської ради у 2020 році становлять 

6 446,0 тис. грн. доходів, в тому числі доходів загального фонду – 6 247,5 тис. грн., 

спеціального фонду – 198,5 тис. грн. Виконання плану по доходній частині 

загального фонду бюджету сільської ради становить 105,4%.  

Надходження по загальному фонду  

У 2020 році доходи загального фонду сільського бюджету становлять 

6 446,0 тис. грн., або 105,4% до уточнених планових показників, визначених на 

звітний період (5 925,8 тис. грн.) Протягом 2020 року зібрано на 267,1 тис. грн. 

більше до відповідного періоду минулого року, або на 4,5%.  

Зокрема по видах доходів від сплати: 

- Рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів (крім 

рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, 

заготовленої в порядку рубок головного користування) (код 13010200) надійшло 

1 027,4 тис. грн., що виконано на 110,5% та зібрано на 97,4 тис. грн. більше 

планових показників. (ДП «Черкаське лісове господарство» - 876,4 тис. грн., 

ДП «Черкаське військове лісництво» - 151,0 тис. грн.).  

Рентної плати за користування надрами для видобування корисних 

копалин загальнодержавного значення (код 13030100) надійшло 0,4 тис. грн. 

- Акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання 

роздрібної торгівлі підакцизних товарів (код 14040000) надійшло 189,5 тис. грн., 

при запланованих 120,0 тис. грн. (план перевиконано на 57,9%). Найбільше 

надійшло від ФОП Попудрібко В. Б.– 112,3 тис. грн.(59,3%), ФОП Олійник В. В. – 

18,6 тис. грн. (9,8%), ФОП Якубовська М. В. – 10,8 тис. грн. (5,7%). 

Податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплаченого 

юридичними особами, які є власниками житлової нерухомості (код 18010100) 

надійшло 1,9 тис. грн. при запланованих 0,3 тис. грн. Платниками є ПАТ 

«Укрзалізниця» та ТОВ «СТДК Інвест» надійшло по 0,93 тис. грн. 

Податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплаченого 

фізичними особами, які є власниками житлової нерухомості (код 18010200) 

надійшло 13,0 тис. грн., недоотримано 12,0 тис. грн. Сплата надійшла від десяти 

фізичних осіб. Найбільше сплатили Турлаков В. С. – 3,0 тис. грн., Щава Ю. П. – 

4,5 тис. грн., Лі О. А. – 2,5 тис. грн.  



 

Податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплаченого 

фізичними особами, які є власниками нежитлової нерухомості (код 18010300) 

надійшло 131,1 тис. грн., що менше до плану на 38,9 тис. грн. Сплата надійшла від 

14 фізичних осіб. Найбільше від: Шевченко В. М. – 18,9 тис. грн., Охоцький П. П. – 

19,5 тис. грн., Смик С. Ф. – 18,4 тис. грн.  

Податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплаченого 

юридичними особами, які є власниками нежитлової нерухомості (код 18010400) 

надійшло 177,8 тис. грн., що на 7,8 тис. грн. більше планових показників. 

Платниками цього виду податку у 2020 році було дев’ять юридичних осіб. (ТОВ 

«Молодіжне» - 78,2 тис. грн. (44,0%), ТОВ «ДСВ Україна» - 35,2 тис. грн. (19,8%), 

ТОВ «СТДК Інвест» - 31,2 тис. грн. (17,5%). 

Надходження земельного податку становлять 466,2 тис. грн. з них:  

 земельний податок з юридичних осіб (код 18010500) 362,9 тис. грн. 

(106,7%). До відповідного періоду минулого року зібрано на 22,9 тис. грн. більше. 

Найбільші платники: ДП «Черкаське лісове господарство» - 154,6 тис. грн., Філія 

«Одеська залізниця ПАТ «Укрзалізниця» - 113,3 тис. грн., ДП «Черкаське 

військове лісництво» - 50,7 тис. грн. 

 земельний податок з фізичних осіб (код 18010700) – 103,3 тис. грн. 

(90,4%). 

Надходження від орендної плати – 635,1 тис. грн., з них:  

 орендна плата з юридичних осіб (код 18010600) – 370,3 тис. грн. 

(100,1%). У 2020 році з 15 юридичними особами - орендарями укладено договори 

оренди на загальну суму 412,0 тис. грн. Найбільшими платниками є: 

СТОВ «Фобос» - 215,8 тис. грн. (58,3%) та ТОВ «Урал Україна» - 65,2 тис. грн. 

(17,6%). 

 орендна плата з фізичних осіб (код 18010900) – 264,8 тис. грн. (88,3% 

до планових показників 300 тис. грн.). У 2020 році з 27 фізичними особами - 

орендарями укладено договори оренди на загальну суму 354,3 тис. грн., згідно 

укладених договорів недоотримано 89,5 тис. грн. В повному обсязі сплачено 

(згідно договорів) ФОП Приходько П. П. – 30,3 тис грн., ФОП Косян В. В. – 

47,6 тис. грн.  

Загальний обсяг надходжень єдиного податку за 2020 рік становить 

2 114,0 тис грн., у тому числі: 

 єдиного податку з юридичних осіб (код 18050300) – 15,7 тис. грн. 

(100,0%). 

 єдиного податку з фізичних осіб (код 18050400) – 1 733,4 тис. грн. при 

планових показниках 1 523,0 тис. грн., що становить 113,8 %. Платниками цього 

податку є близько 100 фізичних осіб - підприємців. Найбільші:  

ФОП Корпаєнко К.М. – 203,3 тис. грн. (11,7%), ФОП Кононенко А.С. - 

175,5 тис. грн. (10,1%.), ФОП Руденко О.І. - 129,8 тис. грн. (7,5%.), 

ФОП Єрофєєв С. М. – 119,1 тис. грн. (6,9%), ФОП Баранов В. О. – 106,9 тис. грн. 

(6,2%).  

 



 

Єдиного податку з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка 

сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий період 

дорівнює або перевищує 75% (код 18050500) зібрано 364,9 тис. грн., що на 14,9 тис. 

грн. більше планових показників. Станом на 01.01.2021 сплата надійшла від 

дев’яти сільськогосподарських товаровиробників, найбільше - від СТОВ «Зоря» - 

144,1 тис. грн. (39,5 %), СТОВ «Фобос» - 118,9 тис. грн. (32,6%.). 

 У 2020 році до загального фонду бюджету надійшло 16,4 тис. грн. 

неподаткових надходжень (код 20000000) при запланованих 22,7 тис. грн. 

(72,3%), з них: 

- адміністративні штрафи та інші санкції (21081100) – 2,3 тис. грн.; 

- плата за надання інших адміністративних послуг (220125500) – 0,3 тис грн.; 

- надходження від орендної плати за користування цілісним майновим 

комплексом та іншим майном, що перебуває у комунальній власності 

(22080400) – 10,5 тис. грн.; 

- державне мито, не віднесене до інших (22090200) – 2,6 тис. грн.; 

- інші надходження (24060300) – 0,7 тис. грн. 

Разом з тим до бюджету сільської ради по загальному фонду надійшли інші 

субвенції з місцевого бюджету в сумі 1 474,8 тис. грн. 

Частина приміщення сільської ради культури була надано в оренду 

ПАТ «Укртелеком» під розміщення телекомунікаційного обладнання та 

ФОП Атамась І.С. під приміщення аптеки. 

 
С П Е Ц І А Л Ь Н И Й  Ф О Н Д  

Доходи спеціального фонду у 2020 році становлять 198,5 тис. грн., або 79,7% 

до уточнених планових показників, визначених на звітний період (249,2 тис. грн.), 

зокрема: 

Надходження спеціального фонду: 

Екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне 

повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення(за 

винятком викидів в атмосферне повітря двоокису вуглецю) (код 19010100) в 

сумі 1,9 тис. грн.; 

Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього 

місцях чи на об’єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної 

сировини (код 19010300) надійшло 0,4 тис. грн. 

 

Інші неподаткові надходження: 

Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури 

населеного пункту (код 24170000) надійшло 14,7 тис. грн. 

Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх 

основною діяльністю (код 25010100) – 93,9 тис. грн. (57,2%); 

Благодійні внески, гранди та дарунки (код 25020100) – 70,2 тис. грн.; 

 

Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, 

органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади 

(50110000)  в сумі 17,4 тис. грн. 



 

Видаткова частина сільського бюджету  

З А Г А Л Ь Н И Й  Ф О Н Д  

Видаткова частина сільського бюджету у 2020 році згідно річного розпису 

видатків по загальному фонду передбачена в розмірі 5 999,73 тис. грн., фактично 

використано кошти в сумі 5 358,92 тис. грн., або на 89,3%. 

При визначенні обсягів видатків в повній мірі враховувалася кількість 

населення села Дубіївка, яка станом на 1 січня 2020 року становила 3793 особи, що 

обслуговувалася органами місцевого самоврядування (апарат сільської ради), ДНЗ 

«Дубок», сільським будинком культури та сільською бібліотекою. Враховувалась 

також кількість дітей віком від 0 до 6 років, з яких 86 осіб відвідувало 3 групи 

дошкільного навчального закладу «Дубок». 

При визначенні обсягів видатків на 2020 рік була врахована потреба в 

асигнуваннях на виплату основної заробітної плати працівникам бюджетних 

установ з урахуванням встановлених чинним законодавством умов оплати праці та 

розміру мінімальної заробітної плати, згідно відповідної тарифікації, враховане 

підвищення посадових окладів працівників ДНЗ, враховано також підвищення 

тарифів при проведенні розрахунків за послуги енергоспоживання та 

газопостачання, які використовуються бюджетними установами. 

Протягом 2020 року проводилось уточнення планів видатків по бюджетним 

установам сільської ради. Асигнування були направлені на виплату матеріальної 

допомоги на оздоровлення при наданні щорічної відпуски, щорічної педагогічної 

винагороди, матеріальної допомоги для вирішення соціальних проблем, премій до 

професійних свят та за добросовісне виконання службових обов’язків працівникам 

бюджетних установ сільської ради. 

Видатки по загальному фонду проводились в першу чергу на оплату 

захищених статей бюджету, а саме на оплату заробітної плати працівникам 

бюджетних установ та сплату податків по зарплаті – 4 112,2 тис. грн., оплату 

комунальних послуг, в т. ч. постачання електроенергії - 289,2 тис. грн. та за 

використаний природний газ – 2,0 тис. грн. 

Детальне використання бюджетних коштів (видатки по захищених статтях) 

загального фонду сільського бюджету за 2020 рік по кожній установі (КТКВК) 

зокрема. 

КТКВК 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 

На утримання органів місцевого самоврядування сільської ради (кількість 

штатних посад 10,5 одиниць) по уточненому плану на 2020 рік передбачено коштів 

у сумі 2 060,5 тис. грн., фактично використано 1 641,6 тис. грн., або 94,2%, не 

використано – 118,9 тис. грн.  

У 2020 році використано бюджетні кошти по захищених статтях видатків 

загального фонду місцевого бюджету на утримання органів місцевого 

самоврядування: 

КЕКВ 2111. На оплату праці апарату управління при фактичній чисельності 

10,5 штатних одиниць спрямовано 1 526,1 тис. грн., у т.ч. виплачено матеріальної 

допомоги на оздоровлення та матеріальної допомоги на поліпшення соціально-



 

побутових умов працівників в розмірі середньомісячної зарплати на загальну суму 

214,2 тис. грн. 

КЕКВ 2120. На оплату податків по заробітній платі, а саме нарахування на 

заробітну плату – 306,4 тис. грн.  

КЕКВ 2210. На придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю 

спрямовано 68,8 тис. грн., а саме придбано: 

- скетч-карти на бензин А-95 – 56,3 тис. грн.; 

- канцелярських товарів – 9,2 тис. грн.; 

- оснастки та штампи з кліше – 2,8 тис. грн.; 

- господарчих товарів – 0,5 тис. грн.  

КЕКВ 2240. Проведено оплата послуг (крім комунальних) на загальну суму 

26,6 тис. грн., зокрема сплачено: 

- телекомунікаційних послуг – 7,0 тис. грн.; 

- послуги з проведення незалежної оцінки автомобіля УАЗ 3962 - 1,5 тис. грн.; 

- послуги по впорядкуванню та опису справ за 2019 рік - 3,7 тис. грн.; 

- послуги по супроводженню та обслуговуванню комп’ютерних програм 

«Рбюджет», «Медок» та ІПК «Місцевий бюджет» - 6,2 тис. грн.; 

- послуги з ремонту комп’ютерної техніки, заправки та ремонту картриджів - 

8,0 тис. грн.; 

- послуги з технічного обслуговування вогнегасників - 0,2 тис. грн.  

За комунальні послуги оплачені всі рахунки-акти, а саме: КЕКВ 2273 (оплата 

електроенергії) при планових показниках 20,0 тис. грн. спрямовано 13,3 тис. грн. 

(66,5 %). 

 
ОСВІТА 

КТКВК 0111010 Надання дошкільної освіти 

На утримання дитячого закладу освіти «Дубок» (далі – ДНЗ «Дубок») 

(кількість штатних посад 22,1, а саме педагогічних працівників - 8 штатних 

одиниць: 5,25 од. - вихователі, музикальний керівник - 0,75, завідувач -1; медична 

сестра -1; 0,5 посад - бухгалтер; 0,5 посад - завгосп; інший персонал - 13,1 штатних 

одиниць.) на 2020 рік згідно уточненого плану передбачено 2 465,0 тис. грн., 

фактично використано 2 210,2 тис. грн., або на 89,7%. 

В ДНЗ «Дубок» працювало 3 групи (на кінець року кількість дітей - 88). 

Пільгами за відвідування дитячого навчального закладу у 2020 році користувалися 

діти з багатодітних та малозабезпечених родин, діти-сироти, діти позбавлені 

батьківського піклування, діти-інваліди, діти учасників АТО та ООС, діти переселенців: 

від сплати батьківської плати за відвідування ДНЗ «Дубок» були звільнені на 

100% - 5 дітей. 

У 2020 році бюджетні кошти були використані на видатки установи, у т.ч. по 

захищених статтях бюджету: 

КЕКВ 2111. На оплату праці працівників ДНЗ «Дубок» при фактичній 

чисельності 22,1 штатних одиниць було використано 1 549,7 тис. грн.  

У звітному році було заплановано та виплачено матеріальну допомогу на 

оздоровлення у розмірі посадового окладу на суму 35,3 тис. грн., грошову 

винагороду педагогічним працівникам у сумі 15,6 тис. грн., премію за 

добросовісне виконання своїх обов’язків на суму 86,8 тис. грн. 

КЕКВ 2120. На оплату податків по зарплаті, а саме нарахування на заробітну 

плату – 273,1 тис. грн. (план 365,0 тис. грн.). 



 

КЕКВ 2210. На придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю 

спрямовано 74,8 тис. грн., а саме придбано: 

- будівельні матеріали (цемент, цегла, фарба, тощо) – 11,5 тис. грн.; 

- канцелярські товари, бланки та реєстраційні журнали – 4,9 тис. грн.; 

- маски, рукавички та дезінфектори – 4,4 тис. грн.; 

- господарчих товарів – 13,9 тис. грн.; 

- світильників – 1,7 тис. грн.; 

- медичних халатів – 7,0 тис. грн.; 

- виробничих столів – 24,9 тис. грн.; 

- лічильника газу – 1,9 тис. грн.   

КЕКВ 2240. Проведено оплата послуг (крім комунальних) на загальну суму 

61,5 тис. грн., зокрема сплачено: 

- телекомунікаційних послуг – 5,0 тис. грн.; 

- надання послуг по розробці та впровадженні системи аналізу ХАССП - 

9,5 тис. грн.; 

- послуги з обслуговування газопроводів, з пломбування (розпломбування) 

газового обладнання в ДНЗ "Дубок", зняття (встановлення) лічильника та 

повірка сигналізатора - 3,5 тис. грн.; 

- ремонт терезів - 0,4 тис. грн.; 

- послуги із заправки картриджів - 0,1 тис. грн.; 

- послуги з медичного огляду працівників ДНЗ - 3,7 тис. грн.; 

-  бактеріологічні дослідження води та піску – 1,6 тис. грн.; 

- послуги з розробки проекту системи пожежної сигналізації в приміщенні 

ДНЗ "Дубок" та здійснення монтажу та пусконалагоджувальних робіт системи 

пожежної сигналізації – 37,8 тис. грн. 

KERB 2230. На оплату продуктів харчування – 193,9 тис. грн. при планових 

показниках 236,0 тис. грн. Проводилась оплата за отриманні продукти харчування 

для ДНЗ «Дубок», у т.ч. свіжих овочів. Частково коштів за продукти харчування 

було сплачено за рахунок батьківської плати по спеціальному фонду. Всього 

відвідування дітьми ДНЗ «Дубок» у 2020 році становить 7196 дітоднів. Середня 

вартість одного харчодня у 2020 році – 36,99 грн. 

За комунальні послуги у 2020 році сплачено 52,0 тис. грн., а саме по: 

КЕКВ 2273 – 50,0 тис. грн. (оплата рахунків-актів за використану електроенергію), 

КЕКВ 2274 – 2,0 тис. грн. (за використаний природній газ).  

КТКВК 0113242 Інші видатки на соціальний захист населення 

КЕКВ 2730. Використано 80,5 % запланованих коштів, а саме 80,5 тис. грн. 

(план 100,0 тис. грн.). Кошти спрямовано 30 жителям села на виплату допомоги на 

лікування, допомоги на поховання, тощо, зокрема: 

- допомога на лікування 60,5 тис. грн.; 

- допомога на поховання 5,0 тис. грн.; 

- інші 15,0 тис. грн. 

Культура 

Видатки на 2020 рік (уточнений план) у сумі 499,3 тис. грн. на культуру були 

обраховані з чисельності населення, що обслуговувалися закладами культури (5,15 

штатних нормативних посад), фактично було використано 456,4 тис. грн. 



 

КТКВК 0114030 Забезпечення діяльності бібліотек 

За 2020 рік використано фактично кошти у сумі 61,6 тис. грн. Видатки були 

розраховані на – 0,75 нормативну штатну одиницю. Є читальний зал в середньому 

на 10 посадочних місць. Всього у 2020 році відвідало бібліотеку 600 чоловік. 

У 2020 році бюджетні кошти були використані на видатки установи, у т.ч. по 

захищеним статтях бюджету : 

КЕКВ 2111 - виплачено коштів на заробітну плату на суму – 47,8 тис. грн. 

КЕКВ 2120 - на оплату податків по зарплаті, а саме на нарахування – 

12,7 тис. грн.; 

КЕКВ 2210 - 1,1 тис. грн. (придбано світильники). 

КТКВК 0114060 Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, 
клубів та інших клубних закладів 

На утримання будинку культури в уточненому плані на 2020 рік були 

передбачені кошти у сумі 410,3 тис. грн. 

Видатки були розраховані на 4,4 нормативні штатні одиниці, фактично було 

зайнято – 4,4 штатних посад. 

У 2020 році бюджетні кошти були використані на видатки установ, у т.ч. по 

захищеним статтях бюджету: 

КЕКВ 2111. В бюджеті на 2020 рік видатки були спрямовані по уточненому 

плану на оплату праці клубним працівникам в сумі 273,9 тис. грн. у т. ч. 

матеріальної допомоги на оздоровлення в розмірі посадового окладу – 

4,8 тис. грн., 

КЕКВ 2120. Нарахування на зарплату – 72,7 тис. грн.  

КЕКВ 2210. На придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю 

спрямовано 24,7 тис. грн., а саме придбано: 

- електротехнічну продукцію – 3,4 тис. грн.; 

- канцелярські товари, фотопапір, ватмани – 6,6 тис. грн.; 

- плити та комплектуючі до підвісної стелі – 0,8 тис. грн.; 

- господарчих товарів – 6,0 тис. грн.; 

- шпалер та клею – 3,5 тис. грн.; 

- будівельних матеріалів – 2,7 тис. грн.; 

- шахи та шашки – 1,7 тис. грн. 

За комунальні послуги у 2020 році сплачено 15,0 тис. грн., а саме по 

КЕКВ 2273.  

КТКВК 0115011 Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з 

олімпійських видів спорту 

У 2020 році 8,4 тис. грн. спрямовано на оплату заявочного внеску на участь у 

змаганнях. 

КТКВК 0116030 Організація благоустрою населених пунктів 

За 2020 рік фактично використано 390,7 тис. грн., зокрема:  

КЕКВ 2210. На придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю 

спрямовано 43,5 тис. грн., а саме придбано: 

- лічильники та ледлампи - 25,9 тис. грн.; 

- інформаційні плакати - 0,7 тис. грн.; 

- мотокосу, бензопилу, газонокосарку та запасні частини -16,9 тис. грн.  

КЕКВ 2240. Проведено оплата послуг (крім комунальних) на загальну суму 



 

136,3 тис. грн., зокрема сплачено послуг із: 

- звалювання та порізка аварійних дерев – 29,1 тис. грн.; 

- проведення технічної перевірки лічильника електроенергії - 1,5 тис. грн.; 

- оформлення дозволу на спеціальне водокористування підземними 

водами - 13,8 тис. грн.; 

- автогрейдерування доріг с. Дубіївка - 40,8 тис. грн.; 

- розробки документів для отримання технічного регламенту виробничої 

питної води та здійснена його санітарно-епідеміологічна оцінка - 51,1 тис. грн.; 

Здійснено оплату за використану електроенергію для вуличного освітлення  

по КЕКВ 2273 – 210,9 тис. грн. 

КТКВК 0117130 Здійснення  заходів із землеустрою 

Видатки в сумі 49,8 тис. грн. спрямовані на оплату послуг з виконання робіт 

по розробці технічної документації з нормативно грошової оцінки земель 

с.Дубіївка. 

КТКВК 0117461 Утримання та розвиток автомобільних доріг та 
дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету 

У 2020 році на проведення робіт, пов’язаних із будівництвом, реконструкцією, 

ремонтом та утриманням автомобільних доріг села з сільського спрямовано 

49,7 тис. грн. для здійснення поточних ремонтів доріг, а саме: 

- поточний ремонт дороги по вул. Перемоги від №110 до №142 – 31,5 тис. грн.; 

- поточний ремонт дороги по вул. Чекаленка – 18,2 тис. грн. 

 

КТКВК 0119770 Інші субвенції з місцевого бюджету 

У 2020 році фактично використано 171,0 тис. грн. інших субвенції на 

виконання спільних районних програм, зокрема для фінансування: «Програми 

розвитку загальної середньої освіти Черкаського району на 2017-2020 роки»; Щодо 

передачі прав для здійснення видатків на іншу субвенцію на утримання 0,5 посади 

фахівця із соціальної роботи на 2020 рік; «Програми поліпшення матеріально-

технічної бази комунального закладу «Черкаський районний центр ПМСД 

Черкаської районної ради» на 2018-2020 роки»; «Програми розвитку закладів 

охорони здоров’я району на 2019-2021 роки»; «Програми поліпшення стану 

безпеки, гігієни праці та виробничого середовища на 2017-2021 роки». 
 

С П Е Ц І А Л Ь Н И Й  Ф О Н Д  

Видатки спеціального фонду сільського бюджету становлять 614,8 тис. грн., 

зокрема. 

Плата за послуги бюджетних установ 

По КТКВК 0111010 Надання дошкільної освіти заплановано за рахунок 

надходжень батьківської плати (40% від вартості харчування) отримати 140,0 тис. 

грн., які в подальшому спрямувати на придбання продуктів харчування. Фактично 

по КЕКВ 2230 на придбання продуктів харчування для ДНЗ «Дубок» спрямовано 

91,1 тис. грн.  

Інші джерела власних надходжень 

КТКВК 0111010 Надання дошкільної освіти: 

Для ДНЗ «Дубок» отримано 82 подушки на загальну суму 3,7 тис. грн., як 



 

благодійна допомога. 

КТКВК 0114060 Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, 

клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів: 

Для сільського будинку культури отримано дзеркальний комплект на 

загальну суму 1,1 тис. грн., як благодійна допомога. 

КТКВК 0116030 Організація благоустрою населених пунктів: 

Як благодійна допомога отримано 200 т асфальтного сколу на загальну суму 

55,0 тис. грн. для впорядкування вуличного покриття в с. Дубіївка та 

20 світлодіодних вуличних світильників на загальну суму 10,4 тис. грн. для 

оновлення вуличного освітлення села.  

Інші кошти спеціального фонду місцевого бюджету  

за рахунок бюджету розвитку 

КТКВК 0117330 Будівництво інших об’єктів комунальної власності: 

- 118,8 тис. грн. спрямовано на проведення робіт зі встановлення 

твердопаливного котла для теплопостачання в адміністративне приміщення 

Дубіївської сільської ради; 

- 296,1 тис. грн. – проведення ремонту дороги по вул. М. Залізняка. 

КТКВК 0117691 Виконання заходів за рахунок цільових фондів, 

утворених Верховною радою Автономної Республіки Крим, органами 

місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, 

утворених  Верховною радою Автономної Республіки Крим, органами 

місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади. 
Кошти в сумі 32,5 тис. грн. використані на оплату електроенергії. 

Інші кошти спеціального фонду 

КТКВК 0118311 Охорона та раціональне використання природних 

ресурсів: 

Придбано 200 кущів саджанців самшиту на загальну суму 6,0 тис. грн.. 
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