УКРАЇНА
ЕНЕРГОДАРСЬКА МІСЬКА
Восьмого скликання
Десята сесія
Р І Ш Е Н Н Я

16.07.2021

РАДА

№28

Про затвердження звіту про виконання бюджету Енергодарської
міської територіальної громади за I півріччя 2021 року
Відповідно до статті 80 Бюджетного кодексу України, керуючись п.23 ч.1
ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Енергодарська
міська рада
В И Р І Ш И Л А:
1. Затвердити звіт про виконання бюджету міста за I півріччя 2021 року:
1.1. за доходами в сумі 583 903 755,21 грн, в тому числі:
- по загальному фонду бюджету – 544 108 082,69 грн, з них кошти, які
одержані у вигляді субвенцій – 66 751 306 грн;
- по спеціальному фонду бюджету – 39 795 672,52 грн, з них кошти,
які одержані у вигляді субвенцій – 6 297 517,18 грн.
1.2. по видатках у сумі 458 768 090,99 грн, в тому числі:
- по загальному фонду бюджету – 442 042 257,20 грн;
- по спеціальному фонду бюджету – 16 725 833,79 грн.
1.3. кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету
розвитку (спеціального фонду) – 101 421 294,47 грн.
1.4. погашено
позик
із спеціального фонду бюджету –
(- 93 092 520,75 грн).
1.5. інші розрахунки спеціального фонду бюджету – (- 78 678,69 грн).
1.6 надання кредитів підприємствам, установам, організаціям по
загальному фонду бюджету – (- 45 989 591,60 грн).
1.7. розміщення бюджетних коштів на депозитах:
- по загальному фонду бюджету – (- 57 400 000 грн),
- по спеціальному фонду бюджету – (- 82 600 000 грн).
1.8.залишок коштів на рахунку на 01.07.2021 року у сумі
42 014 078,40 грн, в тому числі:
- по загальному фонду бюджету – 25 511 137,11 грн;
- по спеціальному фонду бюджету – 16 502 941,29 грн.
2. Видатки проведені згідно з асигнуваннями, затвердженими у бюджеті
міста на 2021 рік, враховуючи залишок коштів на рахунку на 01.01.2021 у сумі
196 039 205,22 грн, в тому числі по загальному фонду бюджету –
128 256 197,69 грн, по спеціальному фонду бюджету – 67 783 007,53 грн.
Головуючий на засіданні

Анатолій АНОХІН
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Пояснювальна записка
до звіту про виконання бюджету
Енергодарської міської територіальної громади
за I півріччя 2021 року

ДОХОДИ
Протягом І півріччя 2021 року до бюджету міста надійшло доходів у сумі
583 903 755,21 грн.
- надходження до загального фонду склали 544 108 082,69 грн, у тому числі
надходження з державного та місцевих бюджетів у вигляді субвенцій – 66 751 306 грн.
- надходження до спеціального фонду склали 39 795 672,52 грн, у тому числі
надходження з місцевих бюджетів у вигляді субвенцій – 6 297 517,18 грн.
Виконання планового показника по загальному фонду без урахування офіційних
трансфертів з державного та місцевих бюджетів складає 107,0% від плану звітного періоду та
54,3% від річного планового показника.
У цілому бюджет міста Енергодара, за результатами І півріччя 2021 року виконано:
- всього по бюджету – 100,0% від плану звітного періоду та 54,9% від річного
планового показника;
- всього по загальному фонду – 106,0% від плану звітного періоду та 54,8% від
річного планового показника;
- всього по спеціальному фонду – 56,2% від річного планового показника.
Загальний фонд
Виконання загального фонду склало 106,0% від плану звітного періоду та 54,8% від
річного планового показника.

Мал.1. Питома вага податків і зборів у загальному обсязі надходжень загального
фонду.
По податку та збору на доходи фізичних осіб за І півріччя 2021 року надходження
склали 382 723 924,43 грн, або 105,9% від плану звітного періоду та 54,1% від річного
планового показника. Розрахунок податку та збору на доходи фізичних осіб на 2021 рік
проводився з урахуванням прогнозного обсягу фонду оплати праці на підприємствах міста
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фактичних надходжень за 2017 - 2020 роки, а також з урахуванням підвищення мінімальної
заробітної плати до 6 500 грн, прожиткового мінімуму для працездатних осіб – до 2 481 грн.
У порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження збільшились на
48 954 487,1 грн, або на 14,7%. Збільшення надходжень пов’язано з ростом заробітної плати
на підприємствах міста.
Протягом І півріччя 2021 року ВП «Запорізька АЕС» ДП «НАЕК «Енергоатом»
сплачено податку та збору на доходи фізичних осіб у сумі 477 403 417,36 грн, в тому числі
до бюджету міста – 286 442 050,42 грн.
Протягом І півріччя 2021 року ВП «Запорізька ТЕС» АТ «ДТЕК Дніпроенерго»
сплачено податку та збору на доходи фізичних осіб у сумі 13 607 544,77 грн, в тому числі до
бюджету міста – 8 164 526,86 грн.

Мал.2. Співвідношення фактичних надходжень податку та збору на доходи фізичних
осіб за І півріччя 2020 та 2021 років.
Протягом І півріччя 2021 року ГУ ДПС у Запорізькій області повернуто надміру
утриманого (сплаченого) податку та збору на доходи фізичних осіб у сумі 1 249,8 тис.грн.
За І півріччя 2021 року показник по податку на прибуток підприємств становить
260 931 грн, або 2 558,1% від плану звітного періоду та 1 225,0% від річного планового
показника. Планування надходжень цього податку проводилося на підставі наданих
управлінням комунальної власності міської ради розрахунків. У порівнянні з відповідним
періодом минулого року надходження зменшились на 1 457 040 грн, або на 84,8%.
Надходження податку на прибуток залежить від результатів економічної діяльності
підприємств комунальної власності. Так, станом на 01.07.2021 надходження податку на
прибуток у розрізі комунальних підприємств склали:
- КП «Чисте місто»
- КП «Міськзеленбуд»
- КП «Комунальні системи»
- КП «ЦД «Промінь»
- КП «Єдині інформаційні системи»
- КП «Енергодарське БТІ»

135 082 грн.
107 047 грн.
11 064 грн.
5 741 грн.
1 669 грн.
328 грн.

Надходження рентної плати за користування надрами для видобування корисних
копалин загальнодержавного значення за І півріччя 2021 року становлять 26 917,72 грн,
або 153,8% від плану звітного періоду та 76,9% від річного планового показника. У
порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження збільшились на 5 898,58
грн, або на 28,1%.
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Внутрішні податки на товари та послуги
Надходження внутрішніх податків на товари та послуги за І півріччя 2021 року
становлять 11 581 904,96 грн, або 105,8% від плану звітного періоду та 52,6% від річного
планового показника. У порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження
збільшились на 1 441 192,71 грн, або на 14,2%.
Надходження акцизного податку з реалізації суб'єктами господарювання
роздрібної торгівлі підакцизних товарів за І півріччя 2021 року становлять 7 503 276,45
грн, або 111,2% від плану звітного періоду та 55,6% від річного планового показника.
Планування надходжень проводилося на підставі наданих ГУ ДПС у Запорізькій області
розрахунків. У порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження збільшились
на 987 200,85 грн, або на 15,2%.
Найбільшими платниками податку є:

№з/п

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Назва підприємства
ТОВ «АТБ-маркет»
ТОВ «СІЛЬПО-ФУД»
ТОВ «Торгівельна мережа «Славутич»
ТОВ «ЕПІКО»
ТОВ «ОМЕГА»
ТОВ «АПЕЛЬМОН ПРАЙМ»
ТОВ «ТК «ЕКОНОМ ПЛЮС»
ФОП Сосновська-Рябуха О.В.
ФОП Влезький О.М.
ФОП Юдіна Л.А.

Сума
сплаченого
податку до
бюджету
міста, тис.грн
2 157,8
1 426,8
952,8
789,5
722,4
168,2
152,9
102,1
60,6
55,6

Питома
вага, %

28,8
19,0
12,7
10,5
9,6
2,2
2,0
1,4
0,8
0,7

Законом України від 15.12.2020 №1081-IX внесено зміни до Бюджетного кодексу
України, згідно з якими установлено, що 13,44 відсотка акцизного податку з виробленого в
Україні пального та 13,44 відсотка акцизного податку з ввезеного на митну територію
України пального у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України (ПКМУ від
17.03.2021 №232), зараховуються до загального фонду відповідних бюджетів місцевого
самоврядування автоматично:
- у першому півріччі поточного бюджетного періоду - пропорційно до обсягу
реалізованого суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі пального на відповідній
території за друге півріччя попереднього бюджетного періоду в загальному обсязі такого
реалізованого пального в цілому по Україні за друге півріччя відповідного бюджетного
періоду;
- у другому півріччі поточного бюджетного періоду реалізованого суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі
території за перше півріччя поточного бюджетного періоду в
реалізованого пального в цілому по Україні за перше півріччя
періоду.

пропорційно до обсягу
пального на відповідній
загальному обсязі такого
відповідного бюджетного

Надходження акцизного податку з вироблених в Україні підакцизних товарів
(продукції) за І півріччя 2021 року становлять 927 764,51 грн, або 96,6% від плану звітного
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періоду та 46,4% від річного планового показника. У порівнянні з відповідним
періодом минулого року надходження збільшились на 114 238,17 грн, або на 14,0%.
Надходження акцизного податку з ввезених на митну територію України
підакцизних товарів (продукції) за І півріччя 2021 року становлять 3 150 864 грн, або
97,2% від плану звітного періоду та 48,5% від річного планового показника. У порівнянні з
відповідним періодом минулого року надходження збільшились на 339 753,69 грн, або на
12,1%.
Місцеві податки
Надходження місцевих податків за І півріччя 2021 року становлять 74 904 246,02
грн, або 104,7% від плану звітного періоду та 52,2% від річного планового показника.
Відповідно до Податкового кодексу України до місцевих податків належать податок
на майно та єдиний податок.
Надходження податку на майно за І півріччя 2021 року становлять 61 045 319,52 грн,
або 102,9% від плану звітного періоду та 51,3% від річного планового показника.
Надходження податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки,
сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості за І
півріччя 2021 року становлять 33 397,18 грн, або 26,7% від плану звітного періоду та 13,4%
від річного планового показника. У порівнянні з відповідним періодом минулого року
надходження зменшились на 20 901,7 грн, або на 38,5%.
Надходження податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки,
сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості за І
півріччя 2021 року становлять 11 324,92 грн, або 4,2% від річного планового показника. У
порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження зменшились на 73 515,45
грн, або на 86,7%.
Надходження податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки,
сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості за І
півріччя 2021 року становлять 50 347,01 грн, або 55,9% від річного планового показника. У
порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження збільшились на 13 937,86
грн, або на 38,3%.
Надходження податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки,
сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості за І
півріччя 2021 року становлять 355 967,8 грн, або 109,5% від плану звітного періоду та 54,8%
від річного планового показника. У порівнянні з відповідним періодом минулого року
надходження збільшились на 94 447,41 грн, або на 36,1%.
Плата за землю
Фактичні надходження земельного податку та орендної плати з юридичних та
фізичних осіб за І півріччя 2021 року становлять 60 569 282,61 грн, або 103,0% від плану
звітного періоду та 51,5% від річного планового показника. Планування надходжень
проводилося на підставі наданих ГУ ДПС у Запорізькій області розрахунків та фактичних
надходжень 2020 року. У порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження
збільшились на 20 696 592,61 грн, або на 51,9%. Збільшення відбулось внаслідок прийняття
Закону України від 29.03.2020 №540-ІХ, згідно з яким за період з 01 березня по 31 березня
2020 року не нараховувалась та не сплачувалась плата за землю, а також погашення ТОВ
«Солар Енерджі Альянс» та ТОВ «Сан Енерджі Девелопмент» заборгованості з орендної
плати за землю за 2020 рік на загальну суму 1,1 млн.грн.
Протягом І півріччя 2021 року ДП «НАЕК «Енергоатом» сплачено земельного
податку з юридичних осіб у сумі 47 394 900 грн.
Протягом І півріччя 2021 року АТ «ДТЕК Дніпроенерго» сплачено земельного
податку з юридичних осіб у сумі 6 614 080,99 грн.
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Рішенням міської ради від 10.02.2021 №36 звільнено з 01.01.2021 року від сплати
земельного податку в розмірі 100 відсотків органи державної влади та місцевого
самоврядування, комунальні підприємства Енергодарської міської ради, управління та
відділи Енергодарської міської ради, дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади
незалежно від форм власності і джерел фінансування, заклади культури, науки, освіти,
охорони здоров'я, соціального захисту, фізичної культури та спорту, парки комунальної
власності, органи прокуратури, органи Міністерства внутрішніх справ, органи державної
служби з надзвичайних ситуацій, органи Служби безпеки України, військові формування,
утворені відповідно до законів України, Збройні сили України та установи і організації, які
повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів.
Фактичні надходження земельного податку з юридичних осіб за І півріччя 2021 року
становлять 55 939 837,05 грн, або 100,1% від плану звітного періоду та 50,0% від річного
планового показника. У порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження
збільшились на 18 061 738,22 грн, або на 47,7%. Збільшення відбулось внаслідок
недоотримання бюджетом міста в І півріччі 2020 року земельного податку від
бюджетоутворюючих підприємств у розмірі 18,0 млн.грн, у т.ч.: від ДП «НАЕК
«Енергоатом» - 15,8 млн.грн та від АТ «ДТЕК Дніпроенерго» - 2,2 млн.грн.
Фактичні надходження орендної плати за землю з юридичних осіб за І півріччя 2021
року становлять 3 741 703,77 грн, або 187,1% від плану звітного періоду та 93,5% від річного
планового показника. Перевиконання планового показника відбулось внаслідок погашення
ТОВ «Солар Енерджі Альянс» та ТОВ «Сан Енерджі Девелопмент» заборгованості з
орендної плати за землю за 2020 рік на загальну суму 1,1 млн.грн. У порівнянні з
відповідним періодом минулого року надходження збільшились на 2 528 051,21 грн, або на
208,3%. Збільшення надходжень відбулось внаслідок укладання в ІІ півріччі 2020 року 6
нових договорів оренди землі загальною площею 32,4 га.
Фактичні надходження земельного податку з фізичних осіб за І півріччя 2021 року
становлять 244 236,06 грн, або 108,5% від плану звітного періоду та 54,3% від річного
планового показника. У порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження
збільшились на 50 590,91 грн, або на 26,1%.
Фактичні надходження орендної плати за землю з фізичних осіб за І півріччя 2021
року становлять 643 505,73 грн, або 92,0% від плану звітного періоду та 46,0% від річного
планового показника. У порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження
збільшились на 56 212,27 грн, або на 9,6%. Збільшення відбулось внаслідок укладання в ІІ
півріччі 2020 року 7 нових договорів оренди землі загальною площею 1,5 га.
Надходження єдиного податку за І півріччя 2021 року становлять 13 858 926,50 грн,
або 113,2% від плану звітного періоду та 56,6% від річного планового показника. У
порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження збільшились на 2 300 029,46
грн, або на 19,9%. Збільшення надходжень пов’язано зі збільшенням розміру прожиткового
мінімуму, розміру мінімальної заробітної плати.
Надходження плати за адміністративні штрафи та інші санкції (код 21081100) за І
півріччя 2021 року становлять 32 521 грн, або 542,0% від плану звітного періоду та 271,0%
від річного планового показника. У порівнянні з відповідним періодом минулого року
надходження збільшились на 7 459,49 грн, або на 29,8%. Планування надходжень
проводилося на підставі фактичних надходжень за 2017 – 2020 роки. Надходження цілком
залежать від кількості накладених штрафних санкцій.
Надходження плати за надання адміністративних послуг за І півріччя 2021 року
становлять 1 075 821,82 грн, або 108,1% від плану звітного періоду та 54,1% від річного
планового показника. У порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження
збільшились на 231 266,02 грн, або на 27,4%. Надходження залежать від кількості платників.
Надходження від орендної плати за користування майновим комплексом та
іншим майном, що перебуває в комунальній власності (код 22080400) за І півріччя 2021
року становлять 1 729 611,44 грн, або 118,9% від плану звітного періоду та 59,4% від річного
планового показника. Планування надходжень проводилося на підставі наданих управлінням
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комунальної власності розрахунків. У порівнянні з відповідним періодом минулого
року надходження збільшились на 420 707,4 грн, або на 32,1%.
Найбільшими платниками є:

№з/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Назва підприємства
ПРАТ «Меркурій-V»
ПАТ «Аптеки Запоріжжя»
ФОП Хоролець С.В.
ФОП Бульбенко Ю.В.
ТОВ «ЕФОРТ»
ТОВ «Місто для людей Енергодар»
ПрАТ «ВФ Україна»
ФОП Ревуцький Р.В.
ТОВ «Фірма «Темп»
ФОП Синицина Г.В.

Сума, що
сплачена до
бюджету міста,
тис.грн
605,1
162,1
93,9
93,6
91,1
73,3
68,5
41,5
37,8
36,8

Питома
вага, %
35,0
9,4
5,4
5,4
5,3
4,2
4,0
2,4
2,2
2,1

Надходження за І півріччя 2021 року по державному миту становлять 60 175,59 грн,
або 79,6% від плану звітного періоду та 39,6% від річного планового показника. Планування
надходжень проводилося на підставі фактичних надходжень 2020 року. У порівнянні з
відповідним періодом минулого року надходження збільшились на 8 544,16 грн, або на
16,5%. Надходження залежать від кількості платників.
Інших надходжень (24060300) за І півріччя 2021 року до бюджету міста надійшло
907 325,08 грн, або 9 451,3% від плану звітного періоду та 4 536,6% від річного планового
показника, а саме:
- 34 782,05 грн – Управління освіти Енергодарської міської ради /повернення коштів
минулого року/;
- 74 687,08 грн – Управління освіти Енергодарської міської ради /повернення зайво
нарахованого єдиного соціального внеску на заробітну плату/;
- 341 949,73 грн – Управління освіти Енергодарської міської ради /повернення помилково
нарахованих коштів заробітної плати 2020 року/;
- 2 100 грн – Рада Енергодарської міської організації ветеранів /повернення коштів
минулого року/;
- 755,2 грн – Відділ культури Енергодарської міської ради /повернення коштів минулих
років (нарахування на заробітну плату)/;
- 4 659,34 грн – Відділ культури Енергодарської міської ради /повернення коштів минулих
років (заробітна плата)/;
- 150,09 грн – /кошти за надлишок площі від приватизації/;
- 102 грн – Виконавчий комітет Енергодарської міської ради /повернення помилково
зарахованих коштів минулого періоду/;
- 57,1 грн – Виконавчий комітет Енергодарської міської ради /повернення авансового
внеску згідно рішення суду/;
- 51 662,59 грн – Виконавчий комітет Енергодарської міської ради /перерахунок
штрафних санкцій до місцевого бюджету/;
- 2 958,69 грн – Управління праці та соціального захисту населення Енергодарської
міської ради /повернення коштів минулого року/.
- 185,82 грн – Управління комунальної власності Енергодарської міської ради /повернення
коштів минулого року згідно рішення суду/;
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29 026,58 грн – Управління комунальної
власності Енергодарської міської ради
/перерахування гарантійних внесків на проведення електронних аукціонів з передачі в
оренду комунального майна/;
- 861,47 грн – Управління комунальної власності Енергодарської міської ради
/перерахування авансових внесків/;
- 362 430,34 грн - Комунальне некомерційне підприємство «Спеціалізована медикосанітарна частина» Енергодарської міської ради /повернення коштів минулих років
(переплата за електропостачання)/;
- 957 грн - Комунальне некомерційне підприємство «Спеціалізована медико-санітарна
частина» Енергодарської міської ради /кошти за срібловмісні відходи/.
У порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження збільшились на
495 055,53 грн, або на 120,1%.
Надходження коштів від реалізації безхазяйного майна, знахідок, спадкового
майна, майна, одержаного територіальною громадою в порядку спадкування чи
дарування, а також валютні цінності і грошові кошти, власники яких невідомі за І
півріччя 2021 року склали 3 300 грн, або 110,0% від плану звітного періоду та 55,0% від
річного планового показника. Планування проводилося на підставі наданих ГУ ДПС у
Запорізькій області розрахунків. У порівнянні з відповідним періодом минулого року
надходження зменшились на 100 грн, або на 2,9%.
-

Кошти, розміщені на депозитних рахунках
На виконання рішення міської ради від 24.12.2020 №47 «Про бюджет Енергодарської
міської територіальної громади на 2021 рік (код 08561000000)» та на підставі протоколу
засідання комісії з питань розміщення тимчасово вільних коштів бюджету м.Енергодара на
вкладних (депозитних) рахунках у банках №1 від 22.02.2021 на депозитних рахунках у АТ
«Державний ощадний банк України» за процентною ставкою 6,0% річних розміщено кошти
у сумі 220 000 000 грн, з них:
- кошти загального фонду – 137 400 000 грн (договір №664068-210224-093602 на
строковий вклад (депозит) «Оперативний місцевого бюджету» від 24.02.2021);
- кошти спеціального фонду – 82 600 000 грн (договір №664068-210224-093115 на
строковий вклад (депозит) «Оперативний місцевого бюджету» від 24.02.2021), у т.ч.:
- кошти фонду охорони навколишнього природного середовища – 79 900 000 грн;
- кошти бюджету розвитку – 2 440 000 грн;
- кошти від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського
виробництва – 260 000 грн.
14.04.2021 на рахунок бюджету міста було повернуто кошти загального фонду у сумі
40 000 000 грн.
26.04.2021 на рахунок бюджету міста було повернуто кошти загального фонду у сумі
40 000 000 грн.
В результаті до бюджету додатково надійшло 3 537 534,24 грн плати за розміщення
тимчасово вільних коштів місцевого бюджету.
Спеціальний фонд
Надходження екологічного податку, виходячи з фактичних викидів основних
забруднюючих речовин джерелами забруднення, передбачено в сумі:
План
на 2021 рік,
грн
- екологічний податок

44 880 000

Фактичне
надходження
за І півріччя
2021 року, грн
23 878 435,73

Виконання
планового
показника,
%
53,2
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- грошові стягнення за шкоду,
заподіяну порушенням законодавства
про охорону навколишнього
природного середовища внаслідок
господарської та іншої діяльності
Разом

10 000

0

0,0

44 890 000

23 878 435,73

53,2

Станом на 01.07.2021 за даними ГУ ДПС у Запорізькій області заборгованість АТ
«ДТЕК Дніпроенерго» зі сплати екологічного податку складає 8 324,4 тис.грн.
У порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження збільшились на
3 397 401,11 грн, або на 16,6%.
Обсяг власних надходжень бюджетних установ становить 9 408 188,34 грн, або
66,9% від затвердженого планового показника. У порівнянні з відповідним періодом
минулого року надходження збільшились на 5 872 846,62 грн, або на 166,1%.
Фактичні надходження від продажу землі за І півріччя 2021 року склали 116 632,26
грн, або 8,0% від затвердженого планового показника. У порівнянні з відповідним періодом
минулого року надходження зменшились на 46 944,74 грн, або на 28,7%. Зменшення
надходжень сталось внаслідок продажу 2 земельних ділянок площею 0,1197 га в І півріччі
2020 року та відсутності проданих земельних ділянок в І півріччі 2021 року.
Надходження до цільового фонду соціально-економічного розвитку міста плати за
розміщення зовнішньої реклами на об’єктах комунальної власності склали 94 899,01 грн, або
31,6% від затвердженого планового показника. У порівнянні з відповідним періодом
минулого року надходження збільшились на 171,01 грн, або на 0,2%. Протягом І півріччя
2021 року благодійні внески до цільового фонду соціально-економічного розвитку міста не
надходили.
Протягом І півріччя 2021 року з бюджету міста середньострокові позички не
надавались.

ВИДАТКИ
Видаткова частина бюджету м.Енергодара станом на 01 липня 2021 року
затверджена в обсязі річних призначень у сумі 1 045 856 938,50 грн, у тому числі по
загальному фонду бюджету в сумі 880 585 592 грн (з них на звітний період передбачено
487 548 115 грн), по спеціальному фонду бюджету в сумі 165 271 346,50 грн.
Видатки міського бюджету за I півріччя 2021 року здійснені на суму
458 768 090,99 грн, в тому числі по загальному фонду – 442 042 257,20 грн або 90,7%
призначень звітного періоду та по спеціальному фонду – 16 725 833,79 грн або 10,1% річних
призначень.
При загальному відсотку виконання плану звітного періоду бюджету по загальному
фонду бюджету 90,7% виконання по галузям становить:

-

Органи місцевого самоврядування
Інша діяльність у сфері державного управління
Освіта
Охорона здоров’я
Соціальний захист та соціальне забезпечення
Житлово-комунальне господарство
Культура i мистецтво
Фізична культура i спорт
Реверсна дотація
Обслуговування місцевого боргу
Інші видатки

грн, коп.
відсоток
50 480 159,87
91,5
151 278,03
31,1
212 129 595,96
90,4
20 190 236,62
79,7
17 174 664,24
78,2
40 682 699,36
88,8
10 671 442,91
92,9
2 998 786,76
91,4
83 282 400,00
100,0
3 971 505,45
86,0
309 488,00
27,1
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Разом

442 042 257,20

90,7

Найбільш питому вагу у видатках загального фонду бюджету міста за галузями
займають кошти на фінансування установ освіти – 48,0%, реверсна дотація – 18,8%, органи
місцевого самоврядування – 11,5%, житлово-комунальне господарство – 9,2%, охорона
здоров’я – 4,6%, кошти на соціальний захист та соціальне забезпечення – 3,9%, культура і
мистецтво – 2,4%, обслуговування місцевого боргу – 0,9%, фізична культура і спорт – 0,7%.
Найбільш питому вагу у видатках загального фонду бюджету міста за економічною
структурою займають видатки на оплату праці з нарахуваннями – 58,0%, поточні
трансферти органам державного управління інших рівнів – 18,8%, субсидії та поточні
трансферти підприємствам (установам, організаціям) – 13,6%, оплата комунальних послуг та
енергоносіїв – 2,0%, продукти харчування – 1,9%, поточні трансферти населенню – 2,2%,
обслуговування внутрішніх боргових зобов’язань – 0,9%, окремі заходи по реалізації
програм, не віднесені до заходів розвитку – 0,8%, придбання товарів і послуг – 1,5%, інші –
0,3%.
На фінансування захищених статей видатків по загальному фонду бюджету
спрямовано 374 475 850,78 грн або 84,7% загального обсягу видатків.
Забезпечена виплата в повному обсязі заробітної плати працівникам бюджетних
установ відповідно до встановлених чинним законодавством умов оплати праці та розміру
мінімальної заробітної плати. В повному обсязі проведені розрахунки за електричну
енергію, теплову енергію, водопостачання та водовідведення, які спожиті бюджетними
установами.
Загальна сума кредиторської заборгованості станом на 01.07.2021 склала
63 304 482,40 грн, в тому числі по загальному фонду – 378,80грн – поточна заборгованість по
видаткам на відрядження працівників; загальний фонд за окремими програмами –
63 304 103,60 грн - заборгованість головного розпорядника коштів перед бюджетом міста за
надану поворотну фінансову допомогу комунальним підприємствам на погашення
заборгованості за поставлене паливо, оплату праці працівників тощо.
Загальна сума дебіторської заборгованості станом на 01.07.2021 склала
64 175 796,00 грн, в тому числі по загальному фонду – 168 002,02 грн - внаслідок переплати
податку та збору по нарахованим та не виплаченим листам непрацездатності, виданих під
звіт талонів на бензин, марок, карт мобільного зв'язку, коштів на відрядження, а також
передплати на періодичні видання України, невідшкодування коштів орендарями за послуги
дератизації, дезінфекції та комунальні послуги; загальний фонд за окремими програмами –
63 304 103,60 грн - заборгованість головного розпорядника коштів за надану поворотну
фінансову допомогу комунальним підприємствам міста на погашення заборгованості за
поставлене паливо, оплату праці працівників тощо; по спеціальному фонду – 703 690,38 грн
– внаслідок попередньої оплати на закупівлю матеріалів для проведення капремонтів
покрівель.
КПКВ 0100 «Державне управління»
Протягом звітного періоду на галузь «Державне управління» по загальному фонду
бюджету спрямовано 50 631 437,90 грн або 91,0% призначень звітного періоду.
Протягом звітного періоду 2021 року по загальному фонду бюджету по КПКВ 0160
«Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах,
об’єднаних територіальних громадах» та по КПКВ 0150 ««Організаційне, інформаційноаналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради,
районної у місті раді (у разі її створення), міської, селищної сільської рад» на заробітну плату
з нарахуваннями спрямовано 48 610 967,99 грн або 96,3% загального обсягу видатків на цю
галузь, на придбання предметів, матеріалів, обладнанню та інвентарю – 445 256,12 грн або
0,9% загального обсягу видатків, на оплату послуг (крім комунальних) – 732 956,62 грн або
1,4% загального обсягу, на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 538 576,52 грн або
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1,1% загального обсягу, видатки на відрядження – 47 911,21 грн або 0,1%
загального обсягу, інші – 104 491,41 грн або 0,2% загального обсягу.
Кількість затверджених штатних посад на звітну дату у порівнянні з початком року
залишилась незмінною та становить 224,5 одиниці.
Кількість фактично зайнятих посад на звітну дату у порівнянні з початком року
збільшилась на 2 одиниці та становить 219,5 одиниці або 97,8% встановленої штатної
чисельності.
Кількість вакантних посад на звітну дату складає 5 одиниць або 2,2% встановленої
штатної чисельності.
По КПКВ 0160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві),
селищах, селах, територіальних громадах» дебіторська заборгованість на 01.07.2021 по
загальному фонду складає 28 098,24 грн, а саме: КЕКВ 2111 – 1 706,24 грн – переплата
податку та збору по нарахованим та не виплаченим листам непрацездатності; КЕКВ 2210 –
25 784,86 грн – видані під звіт марки, а також передплата за підписку на періодичні видання
України; КЕКВ 2240 - 607,14 грн – видані під звіт картки мобільного зв'язку.
По КПКВ 0180 «Інша діяльність у сфері державного управління» станом на 01 липня
2021 року по загальному фонду бюджету касові видатки здійснені на суму 151 278,03 грн або
31,1% призначень звітного періоду. За рахунок бюджетних коштів на звітну дату проведені
такі видатки:
Розпорядник

Виконавчий
комітет

Видатки
видатки
на
придбання
паперу,
мінеральної води, квітів, рамок,
нагрудних знаків, посвідчень, значків
депутатів
видатки на інформування населення
про діяльність органів місцевого
самоврядування через засоби масової
інформації
видатки на оновлення кредитного
рейтингу м.Енергодара та кредитного
рейтингу облігацій місцевих позик
ЕМР

Фінансове
управління

видатки на впровадження та підтримку
системи автоматизації Бюджету участі
«Громадський проект»

видатки
на
медійний
супровід
інформаційної кампанії «Громадський
бюджет м. Енергодара»

Міська програма
Програма сприяння
розвитку місцевого
самоврядування у
м.Енергодарі на 20172021 роки
Програма сприяння
розвитку місцевого
самоврядування у
м.Енергодарі на 20172021 роки
Програма розвитку
інвестиційної та
інноваційної діяльності
в м.Енергодарі на 20172021 роки
Програма сприяння
розвитку місцевого
самоврядування у
м.Енергодарі на 20172021 роки
Програма сприяння
розвитку місцевого
самоврядування у
м.Енергодарі на 20172021 роки

Всього:

Сума, грн

68 261,00

24 563,36

17 500,00

22 000,00

18 953,67

151 278,03
КПКВ 1000 «Освіта»

Протягом звітного періоду по галузі «Освіта» використано бюджетних коштів на
суму 218 554 272,22 грн, у тому числі по загальному фонду - 212 129 595,96 грн або 90,4%
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призначень звітного періоду та по спеціальному фонду – 6 424 676,26 грн або
33,5% річних призначень.
Питома вага видатків на освіту в обсязі видатків загального фонду бюджету
становить 48,0%.
Протягом звітного періоду по загальному фонду бюджету на заробітну плату з
нарахуваннями працівникам освіти спрямовано 192 739 267,80 грн, що становить 90,9%
загального обсягу видатків на освіту.
На оплату продуктів харчування у звітному періоді по загальному фонду бюджету
направлено 8 351 270,30 грн або 3,9% загального обсягу видатків, на оплату комунальних
послуг та енергоносіїв – 7 836 987,91 грн або 3,7% загального обсягу видатків на освіту,
придбання матеріалів, предметів, обладнання та інвентарю – 1 220 009,08 грн або 0,6%, на
оплату послуг (крім комунальних) – 1 586 943,25 грн або 0,7%, інші видатки – 395 117,62 грн
або 0,2% загального обсягу видатків.
Кількість затверджених у штатному розписі і тарифікаційному списку посад на звітну
дату у порівнянні з початком року залишилась незмінною та становить 2440,28 одиниці.
Кількість фактично зайнятих посад (ставок) станом на 01 липня 2021 року у
порівнянні з початком року зменшилась на 2,75 одиниці та становить 2427,53 ставки.
Кількість вакантних посад (ставок) по закладах освіти станом на 01 липня 2021 року
становить 12,75 одиниць або 0,5 % штатної чисельності.
По школам естетичного виховання галузі «Освіта» кількість затверджених у
штатному розписі і тарифікаційному списку посад на звітну дату у порівнянні з початком
року залишилась незмінною та становить 136,52 одиниці.
Кількість фактично зайнятих посад (ставок) станом на 01 липня 2021 року у
порівнянні з початком року зменшилась на 6,96 одиниці та становить 125,05 ставки.
Кількість вакантних посад (ставок) по закладах освіти станом на 01 липня 2021 року
становить 11,47 одиниці або 8,4 % штатної чисельності.
В цілому, по галузі «Освіта» кількість фактично зайнятих посад (ставок) станом на 01
липня 2021 року у порівнянні з початком року зменшилась на 9,71 одиниці та становить
2552,58 ставки або 99,1% встановленої штатної чисельності.
Кількість вакантних посад (ставок) по закладах освіти станом на 01 липня 2021 року
становить 24,22 одиниці або 0,9% штатної чисельності.
По спеціальному фонду на підставі наказу відділу культури ЕМР від 03.01.2018 року
№3/1 «Про затвердження штатного розпису» затверджено штатну одиницю діловода дитячої
художньої школи, оплата праці якої здійснюється за рахунок плати за навчання. Кількість
фактично зайнятих ставок на звітну дату становить 1 одиницю.
Протягом І півріччя 2021 року по спеціальному фонду міського бюджету на капітальні
видатки по галузі «Освіта» направлено 308 250,53 грн, з них:
- за рахунок плати за послуги бюджетних установ – 60 044 грн (оприбуткована
література для загальноосвітніх навчальних закладів – 9 944 грн, придбання інформаційної
вивіски «Художня школа» для дитячої художньої школи – 25 000 грн, придбання меблів для
рецепшену ЕНВК №1 – 13 500 грн, придбання меблевої стінки для документів ДНЗ №15 –
11 600 грн);
- за рахунок інших джерел власних надходжень – 246 550,53 грн (оприбуткування
безкоштовних підручників, тираж яких оплачений Міністерством освіти і науки України для
загальноосвітніх навчальних закладів – 187 709,26 грн, оприбуткування літератури для
загальноосвітніх навчальних закладів – 13 332,27 грн, придбання пральної машини-автомат
для ДНЗ№ 3 – 10 599 грн, придбання дитячого ігрового майданчика для ЕНВК №9 – 34 910
грн);
- за рахунок інших надходжень спеціального фонду – 1 656 грн, у тому числі за
рахунок:
- залишку коштів за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на
надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами – 1 656 грн
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(придбання
літератури
спеціального призначення для ЕНВК №1, ЕЗОШ №4,
ЕНВК №6, ЕЗОШ №7).
Дебіторська заборгованість на 01.07.2021 по загальному фонду складає 60 412,20 грн,
а саме: КЕКВ 2210 – 53 773,47 грн - передплата за підписку на періодичні видання України;
КЕКВ 2240 - 703,87 грн – невідшкодування коштів орендарями за послуги дератизації та
дезінфекції, видані під звіт картки мобільного зв'язку; КЕКВ 2250 – 5 400,00 грн – видані під
звіт кошти на відрядження; КЕКВ 2272 – 23,86 грн - невідшкодування коштів орендарями за
комунальні послуги водопостачання та водовідведення; КЕКВ 2273 – 508,14 грн невідшкодування коштів орендарями за комунальні послуги з електроенергії; КЕКВ 2275 –
2,86 грн - невідшкодування коштів орендарями за інші комунальні послуги.
КПКВ 2000 «Охорона здоров’я»
Протягом І півріччя 2021 року по галузі «Охорона здоров’я» використано бюджетних
коштів по загальному фонду на суму 20 190 236,62 грн або 79,7% призначень звітного
періоду.
Питома вага видатків на охорону здоров’я в обсязі видатків загального фонду
бюджету становить 4,6%.
Протягом звітного періоду по загальному фонду бюджету по КПКВ 2020
«Спеціалізована стаціонарна медична допомога населенню» касові видатки здійснені на
суму 15 139 678,26 грн або 83,6% призначень звітного періоду, в тому числі за рахунок
коштів міського бюджету – 15 139 678,26 грн (направлені на заробітну плату з
нарахуваннями працівників КНП «Спеціалізована медико-санітарна частина» – 8 361 261,70
грн, придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів – 1 854 020,37 грн, оплату
послуг по страхуванню здоров’я медичних працівників на випадок захворювання на
коронавірусну хворобу COVID-19 – 353 580 грн, оплату комунальних послуг та енергоносіїв
– 4 570 816,19 грн).
За І півріччя 2021 року по загальному фонду бюджету по КПКВ 2111 «Первинна
медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медикосанітарної) допомоги» здійснені видатки на суму 3 014 444,59 грн або 69,5% призначень
звітного періоду.
Видатки направлені на заробітну плату з нарахуваннями 5 ставок працівників у
черговому кабінеті, 6 ставок працівників мобільної бригади та виплату додаткової доплати
по COVID-19 93,5 штатним одиницям КНП «Міський центр первинної медико-санітарної
допомоги» - 1 497 847,19 грн, придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів –
883 568,53 грн, придбання господарчих товарів – 75 353 грн, страхування здоров’я медичних
працівників на випадок захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19 – 71 500 грн,
оплату послуг (крім комунальних) – 97 887,31 грн, відрядження – 14 924,60 грн, навчання
спеціалістів – 9 480 грн, оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 363 883,96 грн.
На 01 липня 2021 року кількість затверджених у штатному розписі посад у порівнянні
з початком року зменшилась на 173,25 одиниць та становить 19,5 одиниць, з них лікарі – 9,5
одиниць.
Зазначені зміни відбулися на підставі:
- рішення міської ради від 24.12.2021 №47 «Про бюджет Енергодарської міської
територіальної громади на 2021 рік (код 085661000000)», згідно з яким на 2021 рік виділено
кошти з місцевого бюджету на утримання 5 штатних одиниць для функціонування чергового
кабінету КНП «МЦПМСД», а кошти з місцевого бюджету на утримання 187,75 ставок КНП
«СМСЧ» виділено лише на І квартал 2021 року;
- рішення міської ради від 09.04.2021 №26 «Про внесення змін до рішення міської
ради від 24.12.2020 №47 «Про бюджет Енергодарської міської територіальної громади на
2021 рік (код 08561000000)», згідно з яким на 2021 рік виділено кошти з місцевого бюджету
на утримання 6 штатних одиниць для функціонування двох мобільних бригад КНП
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«МЦПМСД» та на утримання 8,5 штатних одиниць
відділення
для
оглядів
в
військкоматі КНП «СМСЧ».
Таким чином, зменшилась також кількість фактично зайнятих посад на звітну дату у
порівнянні з початком року на 163,5 одиниці та становить 18,75 одиниць або 96,2%
встановленої штатної чисельності.
Кількість вакантних посад (ставок) станом на 01 липня 2021 року становить 0,75
одиниць або 3,8% встановленої штатної чисельності.
У І півріччі 2021 року по загальному фонду бюджету по КПКВ 2144 «Централізовані
заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет» за рахунок коштів субвенції з
державного бюджету здійснені видатки на суму 1 314 113,77 грн або 100% призначень
звітного періоду та направлені на відповідні цільові видатки бюджету.
У І півріччі 2021 року по загальному фонду бюджету по КПКВ 2152 «Інші програми
та заходи у сфері охорони здоров’я» здійснені видатки на суму 722 000 грн або 46,3%
призначень звітного періоду.
Видатки направлені на виплату 22 особам щомісячних стимулюючих виплат лікарямінтернам та молодим спеціалістам за квітень-травень 2021 року у сумі 132 000 грн та на
виплату 105 особам медичного персоналу одноразової грошової допомоги у разі
захворюваності на коронавірусну хворобу COVID-19 у сумі 590 000 грн.
Кредиторська заборгованість на 01.07.2021 по загальному фонду складає 378,80 грн
по КЕКВ 2610 - поточна заборгованість по видаткам на відрядження працівників. Авансові
звіти надані в останні дні червня 2021 року.
Дебіторська заборгованість на 01.07.2021 по загальному фонду складає 1 535,32 грн
по КЕКВ 2610 – попередня оплата за послуги мобільного зв’язку.

КПКВ 3000 «Соціальний захист та соціальне забезпечення»
На соціальний захист та соціальне забезпечення у звітному періоді 2021 року
направлено коштів у сумі 20 022 360,25 грн, в тому числі по загальному фонду бюджету –
17 174 664,24 грн або 78,2% призначень звітного періоду, по спеціальному фонду 2 847 696,01 грн або 95,9% річних призначень.
Кошти направлені на проведення міських програм соціального захисту населення,
утримання Центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, утримання територіального
центру тощо.
Питома вага видатків на соціальний захист та соціальне забезпечення в загальному
обсязі видатків бюджету становить 3,9%.
Дебіторська заборгованість на 01.07.2021 по загальному фонду складає 87,63 грн по
КЕКВ 2210 за видані під звіт талони на бензин.
Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку
(КПКВ 3032)
По КПКВ 3032 «Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку»
протягом І півріччя 2021 року видатки здійснені за рахунок коштів міського бюджету на
суму 31 837,75 грн або 32% призначень звітного періоду. Видатки направлені на надання
пільг з послуг зв'язку окремим категоріям громадян (876 особам), з них: учасники бойових
дій, особи з інвалідністю І-ІІІ групи, учасники війни, члени сім'ї загиблого ветерана – 230
осіб; ветерани служби цивільного захисту, ветерани військової служби та органів внутрішніх
справ – 80 осіб; ліквідатори та громадяни, які постраждали внаслідок катастрофи на ЧАЕС –
566 осіб. Видатки здійснені на виконання міської Програми соціальної допомоги в м.
Енергодарі на 2021-2023 роки.
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Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним
транспортом окремим категоріям громадян (КПКВ 3033)
По КПКВ 3033 «Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним
транспортом окремим категоріям громадян» протягом І півріччя 2021 року видатки здійснені
за рахунок коштів міського бюджету на суму 2 678 324,32 грн або 98,5% призначень звітного
періоду та направлені на перевезення пільгових категорій громадян (учасники війни,
учасники бойових дій, інваліди війни, ветерани військової служби та органів внутрішніх
справ, ліквідатори та потерпілі від наслідків аварії на ЧАЕС, пенсіонери за віком, діти з
багатодітних сімей, діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, діти до 6 років)
по місту та району – 361 729 осіб на суму 2 617 580 грн, перевезення громадян пільгових
категорій на присадибні ділянки – 31 особи на суму 60 744,32 грн. Видатки здійснені на
виконання міської Програми соціальної допомоги в м. Енергодарі на 2021-2023 роки.
Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на
залізничному транспорті (КПКВ 3035)
По КПКВ 3035 «Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій
громадян на залізничному транспорті» протягом І півріччя 2021 року видатки здійснені за
рахунок коштів міського бюджету на суму 29 014,47 грн або 5% призначень звітного
періоду. Видатки
направлені на пільговий проїзд окремих категорій громадян на
залізничному транспорті (ветерани війни – 19 осіб, особи з інвалідністю І-ІІІ групи та особи,
які супроводжують осіб з інвалідністю І групи або дітей з інвалідністю – 26 осіб, ліквідатори
та громадяни, які постраждали внаслідок катастрофи на ЧАЕС – 24 особи) на виконання
міської Програми соціальної допомоги в м. Енергодарі на 2021-2023 роки.
Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні
до самообслуговування у зв’язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю
(КПКВ 3104)
По КПКВ 3104 «Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання
громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою,
інвалідністю» за звітний період по загальному фонду бюджету касові видатки здійснені у
сумі 3 464 484,66 грн або 93,1% призначень звітного періоду.
У порівнянні з виконанням за відповідний період 2020 року обсяг видатків загального
фонду бюджету збільшився на 533 480,26 грн або на 15,4%.
По загальному фонду бюджету на виплату заробітної плати з нарахуваннями
працівникам територіального центру спрямовано 3 303 781,51 грн, що становить 95,4%
загального обсягу видатків центру, на придбання медикаментів та перев’язувальних
матеріалів – 101 053,12 грн або 3% загального обсягу видатків, на оплату послуг (крім
комунальних) – 16 883,02 грн або 0,5% загального обсягу видатків, на придбання предметів,
матеріалів, обладнання та інвентарю – 22 235 грн або 0,6% загального обсягу, на оплату
комунальних послуг та енергоносіїв – 19 632,01 грн або 0,5% загального обсягу, на
відрядження – 900 грн.
Кількість затверджених штатних посад на звітну дату у порівнянні з початком року
зменшилась на 3 одиниці та складає 44 одиниці. Зміни відбулися на підставі рішення
Енергодарської міської ради від 09.04.2021 №50 «Про реорганізацію відділення соціальномедичної реабілітації дітей з особливими потребами територіального центру соціального
обслуговування (надання соціальних послуг) управління праці та соціального захисту
населення Енергодарської міської ради».
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Кількість фактично зайнятих посад на звітну дату складає 44 одиниці, що становить
100% від встановленої штатної чисельності працівників.
Кількість вакантних посад станом на 01 липня 2021 року відсутня.
Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту
(КПКВ 3112)
По КПКВ 3112 «Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту»
протягом звітного періоду здійснені видатки на суму 2 483 267,72 грн, в т. ч. по загальному
фонду – 151 247,72 грн або 85,9% призначень звітного періоду, по спеціальному – 2 332 020
грн або 96,8% річних призначень.
Видатки у розмірі 151 247,72 грн направлені на виконання міської програми «Діти.
Сім’я. Енергодар» на 2021-2023 роки:
- у сумі 53 075,92 грн - на придбання для дитячого будинку сімейного типу предметів
довготривалого вжитку (постільна білизна, ковдра, плед, махрові рушники, лампа настільна)
та побутової техніки (телевізор) ;
- у сумі 98 171,80 грн – на оплату видатків, пов’язаних з оформленням придбаних для
дитячих будинків мінібусів.
По спеціальному фонду бюджету для дитячих будинків сімейного типу було
придбано два мінібуси на суму 2 332 020 грн.
Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб
(КПКВ 3121)
По КПКВ 3121 «Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб»
станом на 01 липня 2021 року на утримання Енергодарського міського центру соціальних
служб направлено видатків на суму 2 502 911,37 грн, в т. ч. по загальному фонду бюджету на
суму 2 006 600,79 грн або 90% призначень звітного періоду, по спеціальному – 496 310,58
грн або 100% річних призначень.
По загальному фонду бюджету на виплату заробітної плати з нарахуваннями
працівникам центру соціальних служб спрямовано 1 413 216,68 грн, на оплату послуг (крім
комунальних) – 50 031,88 грн, на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю
– 32 482,87 грн, на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 30 665,71 грн, на
відрядження – 1 494,25 грн.
Кількість затверджених штатних посад на звітну дату у порівнянні з початком року
збільшилась на 3 одиниці та складає 18 одиниць.
Зміни відбулися на підставі рішення Енергодарської міської ради від 09.04.2021 №51
«Про затвердження штатної чисельності, структури та штатного розпису Енергодарського
міського центру соціальних служб» для створення служби денного догляду за дітьми з
інвалідністю, що дають право на надання їм відповідно до законодавства соціальних послуг
та з метою забезпечення основних напрямів роботи Енергодарського міського центру
соціальних служб збільшена кількість штатних посад, а саме:
- вихователь – на 1 штатну одиницю;
- помічник вихователя – на 1 штатну одиницю;
- сестра медична – на 1 штатну одиницю.
Кількість фактично зайнятих посад на звітну дату складає 17 одиниць, що становить
94,4% від встановленої штатної чисельності працівників.
Кількість вакантних посад станом на 01 липня 2021 року становить 1 одиницю або
5,6% штатної чисельності.
За звітний період 2021 року по спеціальному фонду бюджету за рахунок інших джерел
власних надходжень здійснені видатки у сумі 496 310,58 грн на оприбуткування на баланс
нежитлового приміщення за адресою пр. Будівельників, 17, корпус 3, поверх 5 первісною
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вартістю 119 121,89 грн та нежитлового приміщення за адресою вул. Лісова, 6,
поверх 1 первісною вартістю 377 188,69 грн.
За І півріччя 2021 року на виконання Програми розвитку системи соціальних послуг
для сімей, дітей та молоді на 2017-2021 роки касові видатки склали 478 709,40 грн. Видатки
направлені на проведення заходів Центру соціальних служб, з них:
№
п/
п
1

2

3

Напрям використання
Забезпечення
діяльності служби
«Телефон Довіри»
Забезпечення
діяльності «Центру
соціальнопсихологічної
реабілітації дітей та
молоді з
функціональними
обмеженнями»
Забезпечення
діяльності «Служби
соціальної підтримки
сімей»
РАЗОМ:

Розшифровка видатків
оплата праці з нарахуваннями спеціалістівконсультантів служби
оплата праці з нарахуваннями спеціалістів з
реабілітації, педагога-режисера, дефектологалогопеда, тренера – реабілітолога, психолога,
масажиста – 197 620,48 грн;
придбання 48 путівок для відпочинку осіб з
функціональними обмеженнями у смт. Лазурне
ДПС ОК «Гілея» - 196 560 грн
оплата праці з нарахуваннями психологів та
логопеда для роботи з клієнтами – 45 082,66 грн

Сума,
грн
39 446,26

394 180,48

45 082,66

478 709,40
Інші заходи та заклади молодіжної політики
(КПКВ 3133)

По КПКВ 3133 «Інші заходи та заклади молодіжної політики» за І півріччя 2021 року
касові видатки склали 5 300 грн, що становить 15,1% призначень звітного періоду. Видатки
направлені на виконання Комплексної міської програми оздоровлення та відпочинку дітей,
підтримки сім'ї, молоді, гендерного паритету та протидії торгівлі людьми на 2020-2022 роки
для придбання подарунків переможцям фотоконкурсу «Це моє місто».
Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги
громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не
здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги
(КПКВ 3160)
По КПКВ 3160 «Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні
послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які
не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги» касові видатки
протягом І півріччя 2021 року здійснені на суму 87 208,51 грн, що становить 94,2%
призначень звітного періоду.
Видатки на суму 87 208,51 грн направлені на виконання міської Програми соціальної
допомоги в м.Енергодарі на 2021-2023 роки на виплату компенсації фізичним особам, які
надають соціальні послуги, згідно з:
- постановою КМУ від 29.04.2004 №558 – 14 576,32 грн;
- постановою КМУ від 23.09.2020 №859 – 72 632,19 грн.
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Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці
(КПКВ 3191)
По КПКВ 3191 «Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці»
протягом І півріччя 2021 року касові видатки по загальному фонду склали 274 501,18 грн
або 67,8% призначень звітного періоду.
Видатки здійснені на виконання міської Програми соціальної допомоги в м.Енергодарі
на 2021-2023 роки на безкоштовний відпуск ліків ветеранам війни, ветеранам військової
служби та особам, на яких поширюється дія Законів України «Про статус ветеранів війни,
гарантії їх соціального захисту», «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та
членів їх сімей»:
- учасникам війни – 165 378,18 грн;
- особам з інвалідністю внаслідок війни - 37 134,37 грн;
- учасникам бойових дій - 71 988,63 грн.
Надання фінансової підтримки громадським об’єднанням ветеранів
і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість
(КПКВ 3192)
По КПКВ 3192 «Надання фінансової підтримки громадським об’єднанням ветеранів і
осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість» касові видатки за І
півріччя 2021 року склали 66 345,64 грн або 60% призначень звітного періоду. Видатки
здійснені на виконання міської Програми соціальної допомоги в м.Енергодарі на 2021-2023
роки на підтримку Ради Енергодарської міської організації ветеранів України на суму
51 329,80 грн, з них:
- виплата матеріальної допомоги ветеранам до свят – 10 510 грн;
- виплата матеріальної допомоги активу ради – 26 640 грн;
- виплата матеріальної допомоги ювілярам – 11 160 грн;
- видатки на оплату поштових переказів – 2 668,20 грн;
- придбання канцелярських товарів – 351,60 грн.
Видатки по загальному фонду бюджету здійснені на реалізацію міської Комплексної
Програми підтримки учасників антитерористичної операції, операції об’єднаних сил, членів
їх сімей - мешканців м. Енергодара на 2021-2023 роки на суму 15 015,84 грн на
відшкодування за оренду приміщення Громадській організації «Об’єднання учасників АТО
та волонтерів «Передова».
КПКВ 3210 «Організація та проведення громадських робіт»
По КПКВ 3210 «Організація та проведення громадських робіт» за І півріччя 2021
року касові видатки здійснені на суму 40 984,94 грн, в т. ч. по загальному фонду – 21 619,51
грн або 10,2% призначень звітного періоду, по спеціальному фонду – 19 365,43 грн або
82,4% річних призначень. За рахунок бюджетних коштів по загальному фонду на звітну дату
проведені такі видатки:
Розпорядник
Управління
праці та
соціального
захисту
населення
Енергодарський
міський центр

Видатки

Міська програма

Сума, грн

видатки на оплату громадських
робіт (інформування населення
та оформлення документів щодо
отримання житлових субсидій)

Програма організації
оплачуваних
громадських робіт у м.
Енергодарі на 2021 рік

15 670,90

видатки на оплату громадських
робіт (допомога при наданні

Програма організації
оплачуваних

5 948,61

соціальних
служб
Разом

19
соціальних послуг особам, які їх
потребують)

громадських робіт у м.
Енергодарі на 2021 рік
21 619,51

За І півріччя 2021 року по спеціальному фонду бюджету м. Енергодара за рахунок
коштів ФЗДСС (надійшли на спеціальний рахунок місцевого бюджету для виконання
цільових заходів) на виконання Програми організації оплачуваних громадських робіт у м.
Енергодарі на 2021 рік на випадок безробіття проведені видатки на організацію громадських
робіт в управлінні праці та соціального захисту населення Енергодарської міської ради –
13 416,82 грн., в Енергодарському міському центрі соціальних служб – 5 948,61 грн.
Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення
(КПКВ 3242)
По КПКВ 3242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення»
протягом І півріччя 2021 року касові видатки по загальному фонду склали 8 358 179,69 грн,
що становить 82,3% призначень звітного періоду. Видатки направлені на виконання
Програми соціальної допомоги в м. Енергодарі на 2021-2023 роки на суму 8 013 842,69 грн, з
них:
- поштовий збір за виплату матеріальної допомоги з депутатського фонду та фонду
«Турбота» - 1 843,73 грн;
- ритуальні послуги на поховання деяких категорій громадян – 41 966,33 грн;
- надання громадянам міста матеріальної допомоги з Фонду соціальної підтримки
громадян «Турбота» - 498 996 грн;
- надання матеріальної допомоги з депутатського Фонду матеріальної допомоги
громадянам міста, які її гостро потребують – 4 018 163 грн;
- надання бездомним громадян харчування в осінньо-зимовий період – 5 790 грн;
- безкоштовний відпуск ліків громадянам
інших пільгових категорій –
1 297 361,01 грн;
- безкоштовний відпуск ліків громадянам, які постраждали від наслідків
Чорнобильської катастрофи, і мають хронічні захворювання – 212 441,18 грн;
- встановлення засобів обліку гарячого та холодного водопостачання громадянам
пільгових категорій – 49 861,84 грн;
- надання матеріальної допомоги за послуги з фізичної реабілітації дітей з
інвалідністю та осіб з інвалідністю з числа спортсменів – 48 474 грн;
- щомісячна адресна соціальна матеріальна допомога окремим категоріям осіб з
інвалідністю – 1 103 500 грн;
- разова грошова допомога до відзначення роковини Чорнобильської катастрофи
громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (26 квітня) –
452 500 грн;
- перевезення дітей з інвалідністю до 18-річного віку у Кам’янський навчальнореабілітаційний центр-інтернат – 125 337,60 грн;
- щомісячна матеріальна допомога особам з числа деяких пільгових категорій –
157 608 грн.
На виконання Комплексної Програми підтримки учасників антитерористичної
операції, операції об’єднаних сил, членів їх сімей – мешканців міста Енергодара на 20212023 роки здійснені видатки на суму 344 337 грн, а саме:
- разова матеріальна допомога у розмірі 4-х прожиткових мінімумів для працездатних
осіб - 54 480 грн;
- надання щомісячної матеріальної допомоги дітям загиблих учасників АТО/ООС до
досягнення 23-річчя, за умови надання довідки з учбового закладу про навчання на денному
відділені – 36 000 грн;
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- надання матеріальної допомоги на лікування та зубопротезування (за винятком
зубопротезування із дорогоцінних металів та прирівняних по вартості до них) – 149 417 грн;
- надання разової грошової допомоги на виготовлення та встановлення надгробка на
могилі померлого учасника АТО/ООС – 90 940 грн;
- надання матеріальної допомоги на оформлення медичного страхування – 12 000 грн;
- надання одноразової матеріальної допомоги громадянам, які уклали контракт на
проходження військової служби у Збройних Силах України на особливий період –
1 500 грн.
КПКВ 4000 «Культура і мистецтво»
За звітний період 2021 року на галузь «Культура і мистецтво» направлено бюджетних
коштів на суму 10 956 957,50 грн, в тому числі по загальному фонду – 10 671 442,91 грн або
92,9% призначень звітного періоду та по спеціальному фонду – 285 514,59 грн або 39,8%
річних призначень.
Питома вага видатків на культуру в загальному обсязі видатків бюджету становить
2,4%.
Протягом звітного періоду по загальному фонду бюджету на заробітну плату з
нарахуваннями спрямовано 8 677 475,23 грн, що становить 81,3% загального обсягу
видатків на культуру, на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю –
899 635,37 грн або 8,4% загального обсягу, на оплату послуг (крім комунальних) – 568 141,34
грн або 5,3% загального обсягу, на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 516 408,02
грн або 4,8% загального обсягу, інші – 9 782,95 грн або 0,2% загального обсягу.
Кількість затверджених у штатному розписі і тарифікаційному списку посад станом
на 01 липня 2021 року залишилась незмінною та складає 119,5 одиниці.
Кількість фактично зайнятих посад (ставок) на звітну дату у порівнянні з початком
року зменшилась на 1,5 ставки та становить 111,5 одиниці, що складає 93,3% встановленої
штатної чисельності працівників.
Кількість вакантних посад станом на 01 липня 2021 року по установам відділу
культури становить 8 одиниць або 6,7% штатної чисельності.
Протягом І півріччя 2021 року по спеціальному фонду бюджету капітальні видатки по
галузі «Культура та мистецтво» здійснені на суму 132 676,76 грн, у тому числі:
- за рахунок плати за послуги бюджетних установ – 16 924 грн (придбання процесору
ефектів для якісного музичного супроводу при проведенні культурно-масових заходів ПК
«Сучасник»);
- за рахунок інших джерел власних надходжень – 115 752,76 грн (оприбуткування
літератури у бібліотеки міста).
За І півріччя 2021 року на проведення культурно-масових заходів
спрямовано
924 124,34грн, що становить 86,1% призначень звітного періоду. За звітний період проведені
наступні заходи:
грн
1.
День Соборності України. Фестиваль «З Україною в серці»
3 800,00
2.
День вшанування учасників бойових дій на території інших
6 600,00
держав
3.
Заходи до Дня народження Т.Г.Шевченка
1 750,00
4.
Міжнародний жіночий день 8 Березня
16 260,00
5.
День працівників житлово-комунального господарства і
7 000,00
побутового обслуговування населення
6.
Першотравневі свята та День Перемоги
24 600,00
7.
День міста
249 664,00
8.
День медичного працівника
6 000,00
9.
День скорботи і пам’яті
4 400,00
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10.
11.

День Конституції України
Видатки на придбання цінних подарунків та призів для вручення
з нагоди свят
Всього:

19 900,00
584 150,34
924 124,34

Дебіторська заборгованість на 01.07.2021 по загальному фонду складає 77 868,63 грн, а
саме: КЕКВ 2210 – 75 450,63 грн - за передплату на періодичні видання України; КЕКВ 2240
– 2 418,00 грн – послуги з доставки періодичних видань.
КПКВ 5000 «Фізична культура і спорт»
У звітному періоді на фізичну культуру і спорт по загальному фонду бюджету
направлено бюджетних коштів у сумі 2 998 786,76 грн або 91,4% призначень звітного
періоду.
По КПКВ 5011 «Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських
видів спорту» протягом звітного періоду здійснені видатки із загального фонду бюджету в
сумі 943 074,95 грн, що становить 78,9% призначень звітного періоду. Кошти передбачені на
виконання Програми розвитку фізичної культури та спорту у м. Енергодарі на 2017-2020
роки, з них:
- кошти на відзначення грошовими персональними виплатами видатних спортсменів
міста – 180 000 грн;
- одноразова грошова винагорода двом спортсменам і тренеру за перемогу у
змаганнях міжнародного рівня – 90 000 грн;
- видатки на участь спортсменів у чемпіонатах та змаганнях – 673 074,95 грн, а саме:
№
п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Найменування заходу
Сума, грн
та показника
2
3
Участь у чемпіонаті Запорізької області з боксу серед юнаків 2005-2006 8 923,20
р.н.
Участь у чемпіонаті України з сумо серед дорослих і молоді до 21 та 23 12 376,16
років (жінки/чоловіки) (ІІІ ранг)
Участь у відкритій першості Запорізької області з хортингу
14 970,00
Участь у чемпіонаті України серед ДЮСШ та СДЮШОР з легкої атлетики 8 958,60
у приміщенні серед юнаків 2006-2007 р.н.
Участь у чемпіонаті міста Запоріжжя з плавання
7 788,20
Участь у чемпіонаті Запорізької області з волейболу серед дівчат 2007 р.н.
та молодші

8 563,20

Участь у навчально-тренувальному зборі із спеціальної підготовки до 3 980,00
міжнародних змагань з сумо
Проведення навчально-тренувального збору для спортсменів групи вищої 19 940,00
спортивної майстерності з пара пауерліфтингу
Участь у відкритому чемпіонаті Запорізької області «Юний Динамовець» з
кікбоксингу ІСКА

9 000,00

10 Участь у кубку України з футзалу серед юнаків 2006 р.н.
24 580,00
11 Участь у кубку України з міні-футболу серед ветеранів 35+
14 700,00
у чемпіонаті України з хортингу серед школярів у розділі 5 990,00
12 Участь
«Схватка», показовий виступ
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№
Найменування заходу
Сума, грн
п/п
та показника
1
2
3
у відкритому турнірі з футболу серед юнаків «Бердянська весна- 23 800,00
13 Участь
2021»
у турнірі з вільної боротьби серед юнаків та дівчат на призи 12 800,00
14 Участь
засновника клубу вільної боротьби «Чемпіонат» Акопянця М.А.
у ХІХ всеукраїнському турнірі «Кубок Токмака» з вільної боротьби 8 760,00
15 Участь
серед юнаків та дівчат присвяченому Дню Перемоги
16 Участь у кубку України з футзалу серед юнаків 2007 р.н.
24 580,00
у чемпіонаті України «Дитяча ліга» з волейболу серед юнаків 2004 9 400,00
17 Участь
р.н.
у ХІІІ відкритому турнірі-меморіалі з шахів Віктора та Дмитра 8 780,80
18 Участь
Сичових
Участь у чемпіонаті Запорізької області з футболу серед аматорських
19 команд (1 тур)
7 200,00
20 Проведення першості міста Енергодара з шахів
3 000,00
у чемпіонаті Запорізької області з футболу серед аматорських 20 000,00
21 Участь
команд (2 тур)
у чемпіонаті України з сумо серед юніорів, юнаків і молодших 19 800,00
22 Участь
юнаків (ІV ранг)
у чемпіонаті Запорізької області з футболу серед аматорських 6 000,00
23 Участь
команд (3 тур)
чемпіонату м. Енергодара з легкої атлетики серед вихованців 1 000,00
24 Проведення
ЕЦТКС
чемпіонату м. Енергодара з міні-футболу серед вихованців 1 000,00
25 Проведення
ЕЦТКС
у ХІІІ традиційному відкритому турнірі з боксу, присвяченому
26 Участь
3 717,60
пам’яті тренерів В. Хатіна та Г. Ушакова
Участь у навчально-тренувальному зборі з веслування на байдарках та
27 каное, чемпіонат України серед молоді до 23 років та юніорів 2003-2004 36 000,00
р.н.
у навчально-тренувальному зборі із спеціальної підготовки до
28 Участь
6 095,00
міжнародних змагань з сумо
у чемпіонаті Запорізької області з футболу серед аматорських
29 Участь
26 000,00
команд (7 тур)
у чемпіонаті Запорізької області з футболу серед дитячо-юнацьких
30 Участь
17 980,00
команд (2 тур)
у чемпіонаті України з волейболу серед дівчат 2005 р.н. (1 тур,
31 Участь
9 240,00
«Дитяча ліга»)
у чемпіонаті України зі змішаних єдиноборств (ММА) (юніори,
32 Участь
15 000,00
юнаки, діти)
Участь у навчально-тренувальному зборі з веслування на байдарках та
33 каное по підготовці до чемпіонату України серед молоді до 23 років та 13 300,00
юніорів
у чемпіонаті Запорізької області з футболу серед аматорських
34 Участь
14 500,00
команд (4 тур)
у чемпіонаті Запорізької області з футболу серед аматорських
35 Участь
6 000,00
команд (5 тур)

№
п/п
1
36
37
38
39
40
41
42
43

23
Найменування заходу
та показника
2
Участь у всеукраїнському турнірі з футболу серед дітей 2011 р.н.
«UTMOST CUР»
Участь у чемпіонаті Запорізької області з футболу серед дитячо-юнацьких
команд (1 тур)
Участь у чемпіонаті Запорізької області з футболу серед аматорських
команд (6 тур)
Проведення відкритого чемпіонату м. Енергодара з сумо (мала спортивна
зала ЕНВК №5)
Участь у IV міжнародному турнірі на честь «Георгія Победоносця» по
жиму штанги лежачі, становій тязі, багато повторному жиму, підйому
штанги на біцепс, дюжина WPL
Участь у ІІІ всеукраїнському турнірі з вільної боротьби на честь майстра
спорту СРСР Волчукова Станіслава Андрійовича
Участь у чемпіонаті Запорізької області з футболу серед дитячо-юнацьких
команд (3 тур)
Участь у відкритому чемпіонаті «Спортивної школи акробатики
«Авангард» зі стрибків на акробатичній доріжці, присвяченому Дню
захисту дітей

Сума, грн
3
24 000,00
5 700,00
6 000,00
1 000,00
17 490,00
6 000,00
25 200,00
16 556,80

44 Участь у всеукраїнському турнірі FCH_CUP 2021 з футболу

13 800,00

Участь у всеукраїнському чемпіонаті Запорізької області з
45 кіокушинкайкан карате у розділі «куміте» серед дітей, юнаків дівчат,
чоловіків та жінок

6 427,60

46 Участь у чемпіонаті України з легкої атлетики серед юнаків 2006-2007 р.н.

8 980,88

Участь у відкритій першості ГО «Всеукраїнське фізкультурно-спортивне
47 товариство «Колос» з футболу серед ветеранів у вікових категоріях 40 та 14 920,00
50 років та старші
навчально-тренувального збору для спортсменів групи вищої
48 Проведення
19 940,00
спортивної майстерності з пара пауерліфтингу
у чемпіонаті Запорізької області з футболу серед аматорських
49 Участь
11 000,00
команд (9 тур)
50

Участь у чемпіонаті України з кікбоксингу «ІСКА» (дорослі, юніори,
14 966,91
юнаки старшого віку, діти старшого віку)

51

Участь у чемпіонаті України з хортингу (молодь, юнаки, молодші юнаки)
IV ранг

52

Участь у чемпіонаті України з хортингу серед молодших юнаків , студентів
20 000,00
(кадети, юніори, молодь) у розділі «Сутичка»

53

Участь у чемпіонаті Запорізької області з футболу серед аматорських
команд (10 тур)

6 000,00

54

Участь у чемпіонаті м. Запоріжжя та Запорізької області з бадмінтону
серед парного розряду

2 770,00

55 Проведення міських змагань з петанку з нагоди Дня міста
56

Проведення відкритої першості з пляжного футболу, присвяченої Дню
міста

8 680,00

1 000,00
1 000,00
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Найменування заходу
та показника
2

№
п/п
1
57

Сума, грн
3

Проведення відкритої першості міста Енергодара з шахів з нагоди Дня
міста

1 000,00

58 Проведення міських змагань з пляжного волейболу

1 000,00

59 Проведення міського турніру з настільного тенісу з нагоди Дня міста

1 000,00

60 Проведення міських змагань зі стрільби з луку з нагоди Дня міста

1 000,00

61

Проведення чемпіонату
присвяченого Дню міста

міста

Енергодара

з

пляжної

боротьби,

62 Проведення міських змагань зі стрітболу з нагоди Дня міста
Всього

2 920,00
1 000,00
673 074,95

На утримання та навчально-тренувальну роботу дитячо-юнацької спортивної школи з
боксу ім. В.Р.Манзулі по загальному фонду бюджету у звітному періоді спрямовано
2 055 711,81 грн або 98,6% призначень звітного періоду.
На заробітну плату з нарахуваннями працівників школи спрямовано 1 391 914 грн, що
становить 67,7% загального обсягу видатків школи, на видатки на відрядження – 447 059,71
грн або 21,8% загального обсягу видатків, оплату комунальних послуг та енергоносіїв –
64 499,01 грн або 3,2%, на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю –
72 463 грн або 3,5% загального обсягу видатків, оплату послуг (крім комунальних) –
79 776,09 грн або 3,8% загального обсягу видатків.
Протягом звітного періоду на виконання Програми розвитку боксу у м. Енергодарі на
2019-2023 роки здійснені видатки із загального фонду бюджету на відрядження в сумі
447 059,71 грн та направлені на:
№
п/п

Найменування заходу
та показника

Сума, грн

1

2

3

1

Участь у відкритому турнірі з боксу, що присвячений Дню шанування
учасників бойових дій, м. Бердянськ

13 140,00

2

Участь у всеукраїнському турнірі з боксу, що присвячений пам’яті
Кургузова В.П., м. Кам’янське

16 060,00

3

Участь у чемпіонаті області з боксу серед юнаків 2007-2008 р.н.,
м.Мелітополь

38 218,80

4

Участь у навчально-тренувальному зборі, м. Бердянськ

37 655,36

5

Участь у навчально-тренувальному зборі до регіонального чемпіонату
України, м. Запоріжжя

44 980,00

6

Участь у регіональному чемпіонаті України з боксу серед юнаків 20072008 р.н., м. Селідове

30 090,00

7

Участь у відкритому турнірі з боксу, присвяченому пам’яті тренерів В.
Хатіна, Г. Ушакова, м. Мелітополь

12 015,44

8

Участь у чемпіонаті України з боксу серед юнаків, м. Затока

18 000,00

№
п/п

25
Найменування заходу
та показника

Сума, грн

1

2

3

9

Участь у всеукраїнському турнірі з боксу пам’яті Павлова В.С. та
Матевосяна В.П., м. Токмак

16 820,11

10 Участь у навчально-тренувальному зборі, м. Залізний порт

145 280,00

11 Участь у навчально-тренувальному зборі, м. Харків

74 800,00

Всього

447 059,71

Кількість затверджених штатних посад на звітну дату у порівнянні з початком року
залишилась незмінною та становить 18 одиниць.
Кількість фактично зайнятих посад на звітну дату складає 18 одиниць, що становить
100% від встановленої штатної чисельності працівників.
Кількість вакантних посад станом на 01 липня 2021 року відсутня.
Дебіторська заборгованість на 01.07.2021 по спеціальному фонду складає
526 720,38 грн по КЕКВ 3132 – авансовий платіж для закупівлі матеріалів на ремонт
покрівлі. Строк погашення даної заборгованості минув у грудні 2015 року. На даний час
підрядником ремонт покрівлі не проведений, кошти розпоряднику не повернені.
Господарським судом Запорізької області 14.02.2017 прийнято рішення про стягнення з ПП
«ММП-Рембуд» на користь Енергодарської ДЮСШ з боксу даної суми заборгованості.
Станом на 01.07.2021 дане рішення не виконується в зв'язку з тим, що підрядник ПП «ММПРембуд» подав до суду позовну заяву на установу банку, яка свого часу прийняла платіж від
Енергодарської ДЮСШ з боксу та не перерахувала дані кошти підряднику.
КПКВ 6000 „Житлово-комунальне господарство”
За I півріччя 2021 року по КПКВ 6000 «Житлово-комунальне господарство» касові
видатки по загальному фонду бюджету здійснені на суму 40 682 699,36 грн, що становить
88,8% призначень звітного періоду.
По КПКВ 6030 «Організація благоустрою населених пунктів» за I півріччя 2021 року
касові видатки по загальному фонду бюджету здійснені на 35 680 583,02 грн, що становить
88,9% призначень звітного періоду.
Видатки згідно з міською Програмою реформування та розвитку житловокомунального господарства, об'єктів благоустрою, дорожнього господарства міста
Енергодара на 2019-2021 роки здійснені на такі заходи:
Розпорядник/
одержувач
коштів
Управління
комунальної
власності/
комунальне
підприємство
«Міськзеленбуд»

Напрями використання коштів, роботи, послуги
видатки на обслуговування придорожніх газонів та тротуарів
міста (викошування трав, ручна стрижка живоплоту, підмітання
доріжок від сміття, очистка та підмітання доріжок від снігу та
посипка піском, очистка газонів від випадкового сміття, опалого
листя, скошеної трави, гілля, збирання та навантаження зрізаного
гілля, сіна, сухого та мокрого листя, зеленої маси, побутового
сміття на транспортні засоби, видалення секатором порослі дерев,
формування та обрізування крон кущів та дерев, очищення урн від
сміття, влаштування та прополка пристовбурових ямок і канавок
для поливання дерев і поодиноких кущів, відгортання землі від
дерев та чагарників, полив деревно-чагарникових насаджень у
пристовбурові ямки, полив зелених насаджень з поливально-

Сума, грн.

1 125 374,22

26
Розпорядник/
одержувач
коштів

Напрями використання коштів, роботи, послуги
мийної машини, обробка розчином отрутохімікатів кущів та
дерев, обробка тротуарів гербіцидами, тощо)
видатки на обслуговування проспекту Енергетиків «Алея троянд»
(підмітання доріжок, очищення доріжок від снігу та посипка
піском, очистка урн від сміття, очистка газонів від випадкового
сміття та опалого листя, гілля, прибирання з газонів скошеної
трави, навантаження гілля, сіна, побутового сміття на транспортні
засоби, розрівнювання скопаної поверхні, суцільне внесення в
ґрунт напівсухих органічних добрив, обробка розчином
отрутохімікатів квітникових рослин, прополка квітників з
розпушуванням ґрунту, розгортання та обрізування у квітниках
кущів троянд, формування крон кущів, викошування трав, тощо)
видатки на обслуговування внутрішньоквартальних територій та
територій загального користування міста (підмітання та очищення
доріжок від сміття та снігу та посипка доріжок піском, очищення
урн та газонів від сміття, опалого листя, гілля, прополка газонів та
квітників з розпушуванням ґрунту, покос трав, прибирання з
газонів скошеної трави, розгортання та обрізування у квітниках
кущів троянд, садіння кущів, влаштування та прополка
пристовбурових ямок і канавок для поливання живоплоту, дерев і
поодиноких кущів, відгортання землі від дерев, обрізка крон
дерев, кущів та збирання зрізаного гілля, видалення порослі дерев
та кущів, формування крон кущів та дерев, формове обрізування
старих дерев, вирізування сухого гілля і дрібної суші на деревах,
ручна стрижка живоплоту, навантаження гілля, сухого та мокрого
листя, сіна, зеленої маси на транспортні засоби, вибіркове
обрізування квіток, що відцвіли, поливання рослин, полив
деревно-чагарникових насаджень у пристовбурові ямки та
канавки, полив зелених насаджень з поливально-мийної машини,
копання ущільних ґрунтів та розрівнювання скопаної поверхні,
сівба насіння багаторічних та однорічних квітів, обробка
розчином отрутохімікатів кущів та дерев, обробка тротуарів
гербіцидами із застосуванням обприскувача, суцільне внесення в
ґрунт напівсухих органічних добрив, садіння розсади у готові
борозни та ямки, тощо)
видатки на обслуговування поливопроводу (усунення пориву та
заміна труб поливопроводу, зварювання свищів труби, заміна
різьб та відводів сталевих, прокладок у фланцевих з'єднаннях
вентилів та сальникової набивки на засувці, влаштування різьби та
фланця, ревізія, демонтаж та влаштування вентилів, ревізія та
встановлення засувок, копання траншеї, влаштування кранів,
клапана, ділянки труб, відводу, техпластин, ревізія запірної
арматури, тощо)
видатки на обслуговування МАФ та об’єктів благоустрою міста
(розбирання поверхні лавок, гойдалок з дошок на дитячому
ігровому майданчику, поверхні дитячого ігрового комплексу,
поверхні гойдалок, карусель з дошок; покращене фарбування
поверхонь лавок, гойдалок по дереву та по металу, поверхонь
дитячого ігрового комплексу по дереву та нових поверхонь по
металу; влаштування дощатого покриття лавок, гойдалок,
поверхні дитячого ігрового комплексу з дошок, панелей з
канілірованої сітки, елементів кріплень огорожі, болтів кріплення,
ялинки на основу та гірлянди на ялинку на бульварі Юності;
розбирання гірлянд та ялинки з основи; виготовлення

Сума, грн.

193 117,60

9 290 994,51

924 795,01

808 902,12

27
Розпорядник/
одержувач
коштів

Напрями використання коштів, роботи, послуги
металоконструкцій, кріплень, урн, лавочок з металобрухту;
приварювання елементів кріплень лавок, гойдалок, каруселі,
огорожі, тренажерів, каркасів; демонтаж та влаштування нових
урн; ремонт металевої огорожі футбольного поля, підтримуючих
опор, кріплень, сидіння гойдалок; ремонт, фарбування та
встановлення лавочок; покращене фарбування опорної плити та
знаку «Енергодар»; тощо)
видатки на оплату послуг з поводження з побутовими відходами
(вивезено 929,02м3 та захоронено 1890,02м3 сміття)
видатки на придбання паливно-мастильних матеріалів (дизельне
паливо - 2180л)
видатки на оплату послуг з теплопостачання (133,86Гкал)
видатки на оплату послуг з водопостачання та водовідведення
(200,96м3)
видатки на оплату електроенергії (3654кВ/год)
видатки на придбання піску для території біля жб по
вул.Курчатова, 12 (36т) - кредиторська заборгованість за 2020 рік
(джерело коштів - інша субвенція з місцевого бюджету)
видатки на оплату послуг з супроводження програмного
забезпечення
видатки на придбання спецодягу
видатки на придбання запасних частин для мотокос та
газонокосарок (косильна струна – 8000м)
видатки на придбання сантехнічного обладнання для
поливопроводу
видатки на придбання матеріалів для обслуговування МАФ
видатки на придбання датчика тиску для налагодження поливу
зелених насаджень міста (2шт)
видатки на придбання засобів пожежної безпеки (щити пожежні,
ящики для піску, захисні екрани, багри та ломи пожежні, сокири з
дерев'яними ручками, відра пожежні, кронштейни транспортні,
знаки безпеки)
видатки на придбання канцелярських товарів (папір)

Управління
комунальної
власності/
комунальне
підприємство

Сума, грн.

248 409,80
56 680,00
53 706,91
9 305,16
13 709,52
17 640,00
4 248,00
106 759,32
45 600,00
1 137 899,40
54 480,00
5 200,00

14 160,00
33 504,00

видатки на оплату послуг з обслуговування оргтехніки

2 430,00

видатки на оплату послуг надання доступу до мережі Інтернет
видатки на оплату послуг з технічного обслуговування
вогнегасників (50шт)
видатки на оплату послуг з обстеження гідротехнічних споруд
(2 од. Енергодар, Каховське водосховище)
видатки на оплату послуг з транспортування технічної води від
ДТЕК (полив зелених насаджень 1-го та 2-го мікрорайонів 13665м3 технічної води)
видатки на утримання, охорону та обслуговування об’єктів
благоустрою, нежитлових приміщень та споруд, світлофорних
об’єктів, об’єктів вуличного освітлення, що обліковуються на
балансі КП «ЦД «Промінь» (очистка урн від сміття, підмітання
лавок, прибирання, підмітання та очистка території від снігу та
сміття, в тому числі крупного, очищення території та дороги від
снігу комунальним обладнанням на базі трактору, прибирання
біля контейнерів, очищення берегів озер, міського фонтану від
сміття, очищення та підмітання сходових маршів, посипка
посипочним матеріалом території та скол криги, покос та

4 400,00
4 539,00
14 632,80
17 709,84

4 268 802,81

28
Розпорядник/
одержувач
коштів
«ЦД «Промінь»

Напрями використання коштів, роботи, послуги

Сума, грн.

згрібання очерету, порослі, трави, обрізка гілок кущів та дерев,
видалення сухостійних дерев, порослі та трави зі швів в
асфальтовому покритті, прополка клумб, полив дерев та кущів,
навантаження та вивіз гілок дерев, трави, листя, сміття, порослі,
очерету, піску та посипного матеріалу, фарбування лавок, охорона
території тощо)
видатки на обслуговування вуличного освітлення (ПКтаВ, стадіон
"Старт", набережна, пл. Фестивальна)

Управління
комунальної
власності/
комунальне
підприємство
«Комунальні
системи»

видатки на обслуговування модульних туалетів на вул.
Центральній біля МПК "Сучасник", на вул. Курчатова біля скверу,
на бул-рі Юності район скверу, на вул. Козацькій район ринку, на
вул. Набережній між 6-м та 7-м павільйонами
видатки на оплату послуг з поводження з побутовими відходами
(вивезено та захоронено 442,15м3 сміття)
видатки на обслуговування міського пляжу (прибирання туалету,
пішохідної доріжки, крупного сміття, охорона території,
чергування матросів на рятувальному посту тощо)
видатки на придбання енергозберігаючих ламп (100 шт)
видатки на придбання спортивного інвентарю для реалізації
проєкту громадського бюджету №45 "Зал для занять Хортингом"
(манекени для боротьби, пади (маківара), шоломи тренувальні,
боксерські перчатки, перчатки ММА, тренувальні мішки, гума
тренувальна)
видатки на придбання побутової техніки для ВЧ 3033 (бойлер 2шт., обігрівач-конвектор - 2шт.)
видатки на утримання об’єктів вулично-дорожньої мережі та
об’єктів благоустрою (прибирання зупинок громадського
транспорту, місць відстою автотранспорту, урн від сміття;
очищення проїжджої частини доріг біля бордюрів від нанесеного
ґрунту, від піску та бруду вручну та збирання окремих предметів з
навантаженням на автомобіль; очищення дорожніх знаків від
бруду; очищення під'їздів до громадських установ з твердим
покриттям від піску та бруду вручну; технічний огляд мережі
зливової каналізації; очистка тротуарів та зупинок від снігу та
посипання піском; прочищення оглядового колодязя з підйомом
бруду; тощо)
видатки на утримання засобів та обладнання зовнішнього
освітлення та засобів регулювання дорожнього руху
(світлофорних об’єктів) (ремонт опор, рубильників, вимикача,
трансформатору, виконавчих пунктів та пунктів повторного
включення; заміна пускорегульованої апаратури в світильниках,
автоматичного вимикача, магнітного пускача; перевірка стану,
заземлення ТП, РП, контур; огляд обладнання; перевірка стану
роботи, огляд, заміна, розфазування світильників, миття та
протирання захисного скла світильників; огляд, ремонт та заміна
кабельної лінії, перевірка опору ізоляції кабелю; вимірювання
траси із визначенням довжини кабелю, ліквідація пошкоджень
електромереж; копання шуфра на трасі кабельної лінії; монтаж
з'єднувальної та кінцевої муфт; виправлення окремих опор; тощо)
видатки на утримання та охорону міського кладовища (збір
випадкового сміття; очищення урн від сміття, тротуарів, доріг від
снігу та від сухої трави, порослі, кущів; підмітання тротуарів та
дороги; посипка піском під’їзної дороги і тротуарів; охорона

571 215,20

92 595,06
40 264,22
7 920,00

82 300,00

9 752,00

7 123 508,59

4 251 376,65

1 139 543,21

29
Розпорядник/
одержувач
коштів

Напрями використання коштів, роботи, послуги

Сума, грн.

території кладовища; тощо)
видатки на оплату послуг з поводження з побутовими відходами
(вивезено 100,25м3 та захоронено 182,25м3 сміття)
видатки на оплату послуг з перетікання реактивної електричної
енергії та постачання електричної енергії (включно з послугою
розподілу)
видатки на оплату послу з водопостачання, водовідведення та
теплопостачання
видатки на придбання паливно-мастильних матеріалів (бензин 520 л, дизельне паливо - 3760 л)
видатки на придбання матеріалів для ремонту кабельних ліній
(муфт кабельних термоусадочних – 59шт)
видатки на оплату послуг з супроводження програмного
забезпечення
ВСЬОГО

25 589,63
3 449 899,27
169 563,17
110 556,00
145 000,00
4 500,00
35 680 583,02

За I півріччя 2021 року по КПКВ 6090 «Інша діяльність у сфері житловокомунального господарства» касові видатки по загальному фонду бюджету здійснені на суму
5 002 116,34 грн, що становить 88,1% призначень звітного періоду.
Видатки згідно з міською Програмою реформування та розвитку житловокомунального господарства, об'єктів благоустрою, дорожнього господарства міста
Енергодара на 2019-2021 роки здійснені на такі заходи:
Розпорядник/
одержувач коштів
Управління
комунальної
власності/
комунальне
підприємство
"Міська молочна
кухня"

Управління
комунальної
власності/
комунальне
підприємство
«Єдині
інформаційні
системи»

Напрями використання коштів, роботи, послуги
утримання молочної кухні
(вироблено продукції:
- молоко – 229 600 порцій;
- творог – 55 791 порцій;
- кефір – 159 881 порцій;
- кефір солодкий – 59 449 порцій)
видатки на утримання КП «Єдині інформаційні системи»
(оплата праці, послуги банку за виконані роботи, а саме:
перевірка якості кріплення кабелів і камер та решти вузлів
системи, шафи на закриття, надійності роз'ємів, їх стан з
усуненням недоліків; виявлення причин можливих дефектів;
зовнішній огляд стану кабельних ліній; детальний огляд
елементів системи відеоспостереження та очищення,
прибирання пилу та бруду із захисних кожухів, з'єднувальних
ліній, корпусів; тощо)
видатки на оплату послуг за користування кабельними
каналізаціями електрозв'язку (ДП НАЕК "ЕНЕРГОАТОМ" та
ПАТ "Укртелеком")
видатки на оплату послуг за доступ до елементів
інфраструктури будинкової розподільної мережі
видатки на послуг з доступу до інфраструктури об'єктів
електроенергетики (до 40 елементів інфраструктури об'єктів
електроенергетики (ВП ЗАЕС))
видатки на оплату середнього заробітку за період вимушеного
прогулу Кабанову А.В. згідно рішення суду

Сума, грн.

2 333 522,10

2 472 417,48

1 132,60
324,00
3 600,00
140 381,16

30
Розпорядник/
одержувач коштів

Напрями використання коштів, роботи, послуги
видатки на придбання паливно-мастильних матеріалів (бензин
- 500 л)
видатки на придбання носіїв ключової інформації
видатки на оплату послуг формування кваліфікованого
електронного підпису для відправки електронної звітності
юридичними особами та роботи з електронними майданчиками
видатки на оплату послуг надання доступу до мережі Інтернет

ВСЬОГО

Сума, грн.
13 250,00
4 825,00
664,00
32 000,00
5 002 116,34

КПКВ 7000 «Економічна діяльність»
За звітний період 2021 року по КПКВ 7000 «Економічна діяльність» касові видатки
здійснені на суму 2 109 786,93 грн, в тому числі по загальному фонду – 53 228 грн або 38,2%
призначень звітного періоду, по спеціальному фонду – 2 056 558,93 грн, що становить 2,8%
призначень звітного періоду.
Дебіторська заборгованість на 01.07.2021 по спеціальному фонду складає
176 970,00 грн по КЕКВ 3131 – попередня оплата на придбання матеріалів для проведення
капремонту покрівлі житлового будинку.
По КПКВ 7310 «Будівництво об’єктів житлово-комунального господарства» протягом
І півріччя 2021 року здійснені видатки на суму 1 363 099,18 грн, що становить 4,2% річних
призначень.
За рахунок коштів спеціального фонду міського бюджету видатки на суму 176 970 грн
направлені управлінням комунальної власності на виконання міської Програми
реформування та розвитку житлово-комунального господарства, об'єктів благоустрою,
дорожнього господарства міста Енергодара на 2019-2021 роки на капітальний ремонт
покрівлі житлового будинку за адресою вул. Набережна, 4/1,2,3,4,5 під., м. Енергодар
Запорізької області (попередня оплата у розмірі 30% на придбання матеріалів для виконання
робіт).
Кошти у сумі 1 186 129,18 грн здійснені по спеціальному фонду за рахунок іншої
субвенції з місцевого бюджету на виконання міської Програми реформування та розвитку
житлово-комунального господарства, об'єктів благоустрою, дорожнього господарства міста
Енергодара на 2019-2021 роки та направлені на погашення кредиторської заборгованості за
виконані роботи у 2020 році:
КЕК

Розпорядник/
одержувач коштів

Управління
комунальної
власності/
комунальне
підприємство
«Міськзеленбуд»
3210

Напрями використання коштів, роботи, послуги
встановлення вуличних тренажерів по
пр.Будівельників, 38 м.Енергодар Запорізька
область, у тому числі розробка проєктнокошторисної документації
облаштування дитячого ігрового майданчика по
просп.Енергетиків, 10 м.Енергодар Запорізька
область, у тому числі розробка проєктнокошторисної документації
облаштування дитячого ігрового майданчика по
просп.Енергетиків, 14 м.Енергодар Запорізька
область, у тому числі розробка проєктнокошторисної документації

Сума, грн

46 992,59

35 591,85

40 092,81

31
КЕК

Розпорядник/
одержувач коштів

Напрями використання коштів, роботи, послуги
встановлення вуличних тренажерів по
вул.Набережна,26 м.Енергодар Запорізька
область, у тому числі розробка проєктнокошторисної документації
облаштування дитячого ігрового майданчика по
вул.Скіфська, 12 м.Енергодар Запорізька область,
у тому числі розробка проєктно-кошторисної
документації
встановлення вуличних тренажерів по
вул.Українській, 13 м.Енергодар Запорізька
область, у тому числі розробка проєктнокошторисної документації
благоустрій пішохідної доріжки біля житлового
будинку по просп.Будівельників, 40 м.Енергодар
Запорізька область, у тому числі розробка
проєктно-кошторисної документації
благоустрій території біля житлового будинку по
вул.Українській, 29 м.Енергодар Запорізька
область, у тому числі розробка проєктнокошторисної документації
благоустрій території біля житлового будинку по
вул.Українській, 33 м.Енергодар Запорізька
область, у тому числі розробка проєктнокошторисної документації
облаштування пішохідної доріжки біля житлових
будинків по просп.Будівельників, 22 та
просп.Енергетиків, 13 м.Енергодар Запорізька
область, у тому числі розробка проєктнокошторисної документації
облаштування пішохідної доріжки біля житлових
будинків №27 та №35 по вул.Українській
м.Енергодар Запорізька область, у тому числі
розробка проєктно-кошторисної документації
проведення реконструкції та благоустрою
бульвару "Юність", м. Енергодар Запорізької
області (територія першого мікрорайону м.
Енергодар)

Всього:

Сума, грн

46 592,28

44 992,06

39 991,79

42 453,05

47 984,66

47 992,01

46 893,16

48 993,16

697 559,76
1 186 129,18

По КПКВ 7321 «Будівництво освітніх установ та закладів» за І півріччя 2021 року
видатки спеціального фонду бюджету здійснені на суму 6 240,31 грн, що становить 0,4%
річних призначень та направлені на коригування проєкту по капітальному ремонту
спортивного майданчика ЕБГ "Гармонія" за адресою м.Енергодар, вул. Українська, 25.
По КПКВ 7330 «Будівництво1 інших об'єктів комунальної власності» за I півріччя
2021 року року касові видатки спеціального фонду бюджету здійснені в сумі 177 474,38 грн,
що становить 2,7% річних призначень.
Згідно з міською Програмою реформування та розвитку житлово-комунального
господарства, об'єктів благоустрою, дорожнього господарства міста Енергодара на 2019-2021
роки видатки в сумі 177 474,38 грн направлені комунальним підприємством "ЦД "Промінь"

32
на будівництво вуличного спортивного комплексу по вул. Придніпровській, 3
(завершення реалізації проєкту Громадського бюджету минулого року №18).
По КПКВ 7670 «Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання» протягом I
півріччя 2021 року видатки здійснені по спеціальному фонду у сумі 379 986,80 грн, що
становить 4,1% річних призначень на виконання міської Програми реформування та
розвитку житлово-комунального господарства, об'єктів благоустрою,
господарства міста Енергодара на 2019-2021 роки направлені на:
Розпорядник/одержувач
коштів

Назва об'єкта

Управління комунальної
власності/ комунальне
підприємство «ЦД «Промінь»
Управління комунальної
власності/ комунальне
підприємство «Міськзеленбуд»

придбання
холодильної
військової частини 3033

дорожнього

Сума, грн
шафи

для

76 690,80

придбання насосів - 2 шт. для системи
поливу скверу по вул. Молодіжній
придбання
насосного
агрегату
для
насосної станції поливу
придбання витратоміра з датчиком
для насосної станції поливу

36 400,00

Всього

205 000,00
61 896,00
379 986,80

По КПКВ 7680 «Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування»
протягом І півріччя 2021 року здійснені видатки по загальному фонду в сумі 53 228 грн, що
становить 72,6% призначень звітного періоду. Кошти направлені на виконання Програми
сприяння розвитку місцевого самоврядування в м.Енергодарі на 2017-2021 роки для оплати
членського внеску до Асоціації міст України за 2021 рік.
По КПКВ 7691 «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» у звітному періоді касові видатки по спеціальному фонду бюджету склали 129 758,26
грн, що становить 37,3% річних призначень та на виконання міської Програми реформування
та розвитку житлово-комунального господарства, об'єктів благоустрою, дорожнього
господарства міста Енергодара на 2019-2021 роки направлені на:
КЕК

2610

Розпорядник/
одержувач коштів
Управління
комунальної
власності/
комунальне
підприємство
«Центр дозвілля

Напрями використання коштів, роботи, послуги
дератизація і дезінсекція (обробка від гризунів
та комах) відкритих територій: виконано
дератизацію та дезінсекцію території паркової
зони, стадіону, території, прилеглої до
прогулянкового каналу

Сума, грн

16 816,00

33
КЕК

Розпорядник/
одержувач коштів
«Промінь»

Управління
комунальної
власності/
комунальне
підприємство
«Міськзеленбуд»

Напрями використання коштів, роботи, послуги
дератизація і дезінсекція (обробка від гризунів
та комах) відкритих територій: виконано
дератизацію та дезінсекцію території паркової
зони, стадіону, міського пляжу, відкритої
території, прилеглої до прогулянкового каналу,
території, прилеглої до міського пляжу,
майстерні, гаражі металеві, гараж
залізобетонний по вул. Придніпровській, 27 Г та
інші об’єкти (погашення кредиторської
заборгованості за 2020 рік)
дератизація та дезінсекція (обробка від гризунів
та комах) відкритих територій від вул. Скіфської
по вул. Молодіжній, по вул. Придніпровській до
стадіону «Старт», від
вул. Скіфської по
вул. Козацькій, по вул. Воїнів-Інтернаціоналістів
до вул. Набережної, 24
дезінсекція відкритих територій (погашення
кредиторської заборгованості за 2020 рік)

Всього:

Сума, грн

54 905,96

21 332,00

36 704,30
129 758,26

КПКВ 8000 «Інша діяльність»
За звітний період 2021 року по КПКВ 8000 «Інша діяльність» касові видатки по
загальному фонду здійснені на суму 4 227 465,45 грн, що становить 72,1% призначень
звітного періоду.
Кредиторська заборгованість на 01.07.2021 по загальному фонду за окремими
програмами складає 63 304 103,60 грн по КЕКВ 4112 - заборгованість головного
розпорядника коштів перед бюджетом міста за надану поворотну фінансову допомогу
комунальним підприємствам на погашення заборгованості за поставлене паливо, оплату
праці працівників тощо.
Дебіторська заборгованість на 01.07.2021 по загальному фонду за окремими
програмами складає 63 304 103,60 грн по КЕКВ 4112 – заборгованість головного
розпорядника коштів за надану поворотну фінансову допомогу комунальним підприємствам
міста на погашення заборгованості за поставлене паливо, оплату праці працівників тощо.
У звітному періоді по КПКВ 8600 «Обслуговування місцевого боргу» по загальному
фонду бюджету здійснені касові видатки на суму 3 971 505,45 грн, що становить 86%
призначень звітного періоду та направлені згідно з міською Програмою управління місцевим
боргом міського бюджету м. Енергодара на 2019-2024 роки на сплату процентів за
користування кредитними коштами згідно з укладеним кредитним договором з ПАТ АБ
«Укргазбанк». Залучені кошти направлені на проведення капітального ремонту вулиці
Молодіжної від перехрестя з проспектом Енергетиків до перехрестя з вулицею Козацькою,
вулиці Воїнів-Інтернаціоналістів та вулиці Лісової міста Енергодара.
По КПКВ 8771 «Заходи із запобігання поширенню інфекційних захворювань за
рахунок коштів резервного фонду місцевого бюджету» протягом I півріччя 2021 року
видатки здійснені по загальному фонду у сумі 256 260,00 грн, що становить 83,3%
призначень звітного періоду. Видатки з метою протидії поширенню на території міста
Енергодара гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARC-
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CoV-2, направлені на придбання виконавчим комітетом Енергодарської міської ради
медичних захисних масок в кількості 256260шт для персоналу комунальних підприємств,
територіальних виконавчих органів влади, бюджетних установ, органів місцевого
самоврядування у зв'язку із продовженням карантинних заходів на території міста
Енергодара.
Реверсна дотація
(КПКВ 9110)
У бюджеті міста на 2021 рік затверджена реверсна дотація в сумі 166 564 200грн.
За звітний період 2021 року до держбюджету передано 83 282 400 грн або 100% призначень
звітного періоду. Питома вага видатків на вилучення коштів до держбюджету в загальному
обсязі видатків бюджету становить 18,8%.
Субвенція з місцевого бюджету державному
бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів
(КПКВ 9800)
Протягом І півріччя 2021 року по КПКВ 9800 «Субвенція з місцевого бюджету
державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів»
касові видатки по спеціальному фонду бюджету здійснені на суму 5 111 388 грн, що
становить 100% річних призначень.
Видатки спеціального фонду бюджету перераховано згідно з Програмою розвитку
культури міста Енергодара на 2018-2022 роки на рахунок Національного заповідника
«Хортиця» в сумі 5 111 388 грн як співфінансування будівництва оглядового майданчика,
доріжок, терасування крутих схилів та озеленення території об'єкту "Курган Єдності України
по вулиці Старого Редуту, 9 м. Запоріжжя".
Кредитування
У 2019 році Енергодарською міською радою укладено кредитний договір про надання
кредиту у формі невідновлювальної відкличної кредитної лінії з публічним акціонерним
товариством акціонерним банком «Укргазбанк» в сумі 100,0 млн.грн на фінансування
видатків бюджету розвитку Енергодарської міської ради Запорізької області на капітальний
ремонт вулиць міста.
Процентна ставка - 19,5% річних з можливістю перегляду кожні 6 місяців у разі зміни
облікової ставки Національного банку України, але не менше ніж 16,0% річних та не більше
23,0% річних.
Внаслідок проведеної роботи процентну ставку за кредитним договором знижено до
16,0% річних і встановлено по 17.11.2021 року.
Протягом I півріччя 2021 року на погашення тіла кредиту на здійснення капітального
ремонту вулиць Воїнів-Інтернаціоналістів, Молодіжної від перехрестя з проспектом
Енергетиків до перехрестя з вулицею Козацькою (1 черга), Лісової було направлено коштів
на суму 93 092 520,75 грн.

Начальник фінансового
управління міської ради

Олена ДЕНИСЕНКО

