
Звіт про виконання бюджету 

Зазимської сільської 

територіальної громади  

за І квартал 2021року 



До складу Зазимської сільської 

територіальної громади входять: 

с. Погреби – Погребський старостинський округ; 

с. Зазим’я – центр громади; 

с. Пухівка – Пухівський старостинський округ; 

с. Рожни – Рожнівський старостинський округ; 

с. Літки – Літківський старостинський округ; 

с. Літочки та с. Соболівка – Літочківський 

старостинський округ. 



       На території Зазимської сільської територіальної громади 

зареєстровано  11874 громадяни. 

       За даними ДФС кількість платників, що сплачують податки в 

бюджет громади налічує: 

        - юридичні особи – 266 

        - фізичні особи – 493 

         Кількість платників, які не сплачують податки до бюджету 

громади налічує: 

  - юридичні особи – 349 

  - фізичні особи – 86  

 

         Доходи загального фонду бюджету громади на одного жи-

теля громади за І квартал 2021року склали 2705,2 грн., що на     

1528,2 грн. більше ніж за І квартал 2020р.  - 1177,00 грн.. 

         Середньомісячна заробітна плата за І квартал 2021р. 

становить 11762,00  грн., що на  3159,00 грн. більше ніж за І 

квартал 2020р. - 8603,00 грн. 

 



Питома вага надходжень по старостинським 

округам громади за І квартал 2021року 
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Структура доходів загального фонду 

сільського бюджету за І квартал 2021 року   
 

25699,4 
2026,8 

8811,8 

Загальний фонд, тис. грн. 

Спеціальний фонд, тис. грн. 

Офіційні трансферти, тис. грн. 

За І квартал 2021 року обсяг 
дохідної частини бюджету 

становить 36 538,0 тис. грн., 
що складає 120,86% до 

призначеного плану, а саме: 

• Надходження до загального 
фонду – 34 511,2 тис. грн. (в 
т. ч. трансферти – 8811,8 
тис. грн.), 

• Надходження до 
спеціального фонду – 2026,8 
тис. грн. (в т. ч. власні 
надходження – 429,6 тис. 
грн.). 

 



Структура надходжень загального фонду 

сільського бюджету за  

І квартал 2021року 

 До загального фонду сільського  бюджету за І квартал 2021 

року (без врахування трансфертів) надійшло 25 699 406,34 грн. 

 Основними бюджетоутворюючими джерелами сільського 

бюджету за І квартал 2021 року є: 

• податок на доходи фізичних осіб – 9 463 395,47грн.; 

• податок на майно – 3 779 342,88 грн.; 

• єдиний податок – 4 607 250,00 грн.; 

• акцизний податок – 4 144 611,76 грн. (в т. ч. пальне - 2 741 963,22 грн.) 

• неподаткові надходження – 220 768,00 грн.; 

• рентна плата – 3 415 331,89 грн.; 

• податок на прибуток підприємств – 38 027,00 грн. 

 



Структура надходжень загального фонду 

сільського бюджету за І квартал 2021року 
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Аналіз виконання доходів в порівнянні  

за І квартал 2020р. та І квартал 2021р. 
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За І квартал 2021року до бюджету громади 

надійшло міжбюджетних трансфертів: 
1. Освітня субвенція (на заробітну плату педагогічних 

працівників закладів освіти) – 7 778 900,00 грн. 

2. Субвенція з місцевого бюджету на надання державної 

підтримки особам з особливими освітніми потребами за 

рахунок відповіної субвенції з джержавного бюджету (на 

інклюзію) – 67 020,00 грн. 

3. Дотація з місцевого бюджету на здійснення перерахованих з 

державного бюджету видатків на утримання освіти та 

охорони здоров’я за рахунок відповідної додаткової дотації з 

державного бюджету ( на заробітну плату технічних 

працівників закладів освіти) - 593 550,00 грн. 

4. Субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки 

окремих закладів та заходів у сфері охорони здоров’я за 

рахунок відповідної субвенції  з державного бюджету (на 

інсулін) – 93 000,00 грн. 



Податок на доходи фізичних осіб 
 Найбільш вагомим податком загального фонду є податок 

на доходи фізичних осіб. 

      За І квартал 2021 року до бюджету громади  надійшло ПДФО у 

сумі 9 463 395,47 грн.  

       Найбільшими платниками податку є: 

• Ф-я Броварська «ПНВК» ІНТЕРБІЗНЕС»  - 1420,6 тис. грн. 

(18,0%) 

• ТОВ «ФОРА» – 852,8 тис. грн. (10,8%) 

• ТОВ  Торговий Дім «Птахофабрика Київська» – 783,0 тис. грн. 

(9,9%) 

• ТОВ «Кондитерська фабрика «Квітень» – 588,3 тис. грн. (7,4%)  

• ТОВ «Сервіс Солюшинз» - 443,4 тис. грн. (5,6%) 

• ТОВ «АКВА-РОДОС» – 408,0 тис. грн. (5,2%) 

• ТОВ «ОХОРОНА ПРАЙМ» – 330,8 тис. грн. (4,2%) 

• ТОВ «АТБ-Маркет»  - 327,3 тис. грн. (4,1%) 

• ТОВ «РОДОС» -312,2 тис. грн. (4,0%) 

  



Податок на майно 

 Надходження по податку на майно за І квартал 2021 

року склало 3 779 342,88 грн. 

Податок на майно складається з: 

• Орендна плата – 1 214 762,47 грн.; 

• Податок на нерухоме майно – 777 191,83 грн.; 

• Земельний податок – 1 758 805,24 грн.; 

• Транспортний податок – 28 583,34 грн. 



Найбільші платники земельного податку: 
• АТ «КБ» Глобус» – 72 274,02 грн. 

• ТОВ «Смарагд Сіті» – 68 557,65 грн. 

• ТОВ «Деснянська Діброва» - 63 287,00 грн. 

• ПрАТ «КИЇВОБЛЕНЕРГО» – 62 377,96 грн. 

• КП «Київський Метрополітен» – 53 080,21 грн. 

• Ф-я Броварська «ПНВК» ІНТЕРБІЗНЕС» -51 868,50 грн. 

• ТОВ «Агротрейд» -38 002,65 грн. 

• ТОВ «Інвест Протектед» – 33 650,94 грн. 



Найбільші платники орендної плати з 

юридичних осіб: 

 

 ТОВ «Пух Клаб» – 234 075,00 грн. 

 Ф-я Броварська «ПНВК» ІНТЕРБІЗНЕС» - 

226 513,52 грн. 

 ТОВ «Бета-Інтер» – 190 583,39 грн. 

 ПП «Східний Степ» – 181 939,56 грн. 

 ТОВ АБК «КВАРТАЛ» - 169 359,85 грн. 

 ПП «Світанок» – 114 359,55 грн. 

 ПП «Екопарк» – 86 408,36 грн. 

 ТОВ «База відпочинку Літки» – 62 064,40 

грн. 

 



Найбільші платники орендної плати з 

фізичних осіб: 

Максименко Сергій Дмитрович –  132 000,00 грн. 

Пінаєва Наталія Миколаївна –  70 800,00 грн. 

Пономаренко Вадим Олександрович –  53 073,67 грн. 

Подолян Андрій Петрович – 32 933,04 грн. 



Найбільші платники податку на 

нерухомість: 

 Ф-я Броварська «ПНВК» ІНТЕРБІЗНЕС» - 

250 828,82 грн. 

 ТОВ «Смарагд Сіті» – 186 609,70 грн. 

 ТОВ «Веда Інвест» – 906 467,47 грн. 

 ТОВ «Інвест протектид» - 108687,60 грн. 

 ТОВ «Київінвестолімпія ЛТД» – 72 770,31 

грн. 

 ТОВ «Талісман-2003» – 69 828,60 грн. 

 ПрАТ «Фора Рітейл» – 37 381,57 грн. 

 ТОВ «Тригон-Плюс» – 36 446,34 грн. 

 ПП «Шипшина» – 29 813,46 грн. 

 ТОВ «Кодіс» – 28 500,00 грн. 

 



Найбільші платники акцизного податку з реалізації 

суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі 

підакцизних товарів (в т. ч. пальне) за І квартал 2021 р. 

• ТОВ «Фора» - 621 127,00 грн. 

• ТОВ «АТБ - Маркет» - 285 001,00 грн. 

• ТОВ «СТ-АРТ» – 135 749,00 грн. 

• ПП «Стисан» – 125 121,00 грн. 

• ФОП «Мельник» – 101 894,00 грн. 

 

 Перелік  АЗС на території громади: 

• ТОВ «Авантаж – 7» 

• ТОВ «Лерсен ЛТД» (Мотто) 

• ТОВ «ЄВРО СМАРТ ПАУВЕР» (БРСМ) 

 



Неподаткові надходження 

Фактичні неподаткові 

надходження за І квартал 2021 р. 

становлять 220 768,10 грн. 

Основні надходження забезпечили: 

• Надходження по платі за надання інших 

адміністративних послуг, 

адміністративних штрафів, зборів, 

державне мито – 202 148,41 грн. 

• Інші неподаткові надходження –           

18 619,69 грн. 



Спеціальний фонд 
       До спеціального фонду за                   

I квартал 2021 року надійшло –               

2 026 828,14 грн., що становить 63,74 

% до призначеного плану.  

Більшу частину загальних надходжень 

займають: 

• Власні надходження бюджетних установ – 

429 621,67  грн. (17,68%); 

• Екологічний податок – 4 503,34 грн., 

• Кошти від відшкодування втрат – 81 421,31 

грн., 

• Кошти від продажу землі – 1 511 281,82 

грн. (302,26%) 

 



Структура доходів спеціального фонду 

сільського бюджету за І квартал 2021р.  
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Видатки загального фонду бюджету за 

функціональною та економічною структурою 

Найбільшу питому вагу за функціональною структурою 
складають видатки на: 

• утримання установ та закладів освіти – 60,37% 

• утримання органів місцевого самоврядування – 21,7 %, 

• культуру і мистецтво – 3,65 %, 

• охорони здоров’я – 2,83 %, 

• житлово-комунальне господарство – 4,42 %, 

• фізичну культуру і спорт – 0,30 %, 

• інша діяльність – 3,04 %, 

• економічна діяльність – 0,66 %, 

• на соціальний захист та соціальне забезпечення – 0,92 %, 

• міжбюджетні трансферти – 2,1%. 

 
 



Найбільшу питому вагу за економічною структурою 

складають видатки на: 

• заробітну плату з нарахуваннями – 72,3 %, 

• соціальне забезпечення населення – 1,3 %, 

• на енергоносії – 13,3 %, 

• на продукти харчування – 3,2 %, 

• інші поточні видатки – 1,7 %, 

• медикаменти – 0,03%, 

• поточні трансферти органам державного управління інших 

рівнів – 2,1%, 

• субсидії та поточні трансферти підприємствам – 4,0%, 

• предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 1,1%, 

• окремі заходи по реалізації програм – 0,9%. 
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Видатки загального фонду бюджету за   

економічною структурою 
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Освіта 

 За І квартал 2021року по розділу «Освіта» касові видатки 

склали 17 280 198,30 грн. (78,35%) до визначеного плану за 

рахунок цих коштів утримувалося п’ять НВО та КЗДО (ясла-

садок) «Академія дитинства». 

• кошти освітньої субвенції становлять – 7 426 990,77грн., 

• кошти з державного бюджету на надання державної підтримки 

особам з особливими освітніми потребами –   17 535,09 грн., 

• кошти додаткової дотації  - 321 458,00 грн. 

• місцеві кошти – 9 514 214,44грн.. 
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Питома вага касових  видатків по закладам 

освіти громади  
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Охорона здоров’я 

       За І квартал 2021 року по галузі 

охорона здоров’я касові видатки склали       

809 787,67 грн., (47,88%) до призначеного 

плану. 

        Відповідно до програми «Фінансова 

підтримка Комунального некомерційного 

підприємства Броварської районної ради 

«Броварський районний центр первинної 

медико-санітарної допомоги» та 

невідкладної медичної допомоги Філія             

КЗ КОР "КОЦЕМДМК" "Броварська 

станція екстреної медичної допомоги" на 

2021 рік касові видатки становлять 356 

304,87 грн. (13,92%) на заробітну плату з 

нарахуванням та оплату послуг. 

 



 Відповідно до програми «Фінансова підтримка для покращення 

надання вторинної медичної допомоги населенню  Зазимської сільської  

територіальної громади та відновлення матеріально-технічної бази 

комунального некомерційного підприємства «Броварська багатопрофільна 

клінічна лікарня» Броварської районної ради Київської області та 

Броварської міської ради Київської області на 2021рік», касові видатки 

становлять 383 601,00 грн. (25,0%) на теплопостачання. 

 Відповідно до програми відшкодування в Зазимській сільській 

раді витрат, пов'язаних з відпуском лікарських засобів окремим категоріям 

громадян при амбулаторному лікуванні на 2021-2022роки», касові видатки 

становлять 69 881,80 грн. на придбання лікарських засобів. 



Соціальний захист та соціальне 

забезпечення 
        Виконання видаткової частини 
сільського бюджету по видатках на 
соціальний захист та соціальне 
забезпечення за звітний період склало   263 
592,12 грн. (41,86%). 

         Фінансування відбувалось відповідно 
до цільової програми «Турбота на 2021 
рік»: 

• Виплата населенню матеріальної 
допомоги 250 000,00грн., а саме: 

 с. Погреби – 5 жителів, 27 000,00 грн. 

 с. Зазим’я – 15 жителів, 71 000,00 грн. 

 с. Пухівка – 11 жителів, 47 000,00 грн. 

 с. Рожни – 3 жителям, 20 000,00 грн. 

 с. Літки – 7 жителів, 61 000,00 грн. 

 с. Літочки – 5 жителів, 24 000,00 грн. 

• Відшкодування вартості пільгових ліків 
13592,12 грн. 

 



Культура і мистецтво 
 Виконання видаткової частини 

бюджету громади по закладу культури за 

звітний період касові видатки склали                       

1 046 124,87 грн. (53,85%). 

 
КПК Найменування Затверджено з 

урахуванням 

внесених змін на      

І квартал 2021р., 

грн.. 

Касові 

видатки, 

грн. 

% 

виконання 

4030 Забезпечення діяльності 

бібліотек 

299 417,00 147 185,14 49,16 

4060 Забезпечення діяльності 

палаців i будинків 

культури, клубів, 

центрів дозвілля та 

iнших клубних 

закладів 

1 593 185,00 898 939,73 56,42 

4082 Інші заходи в галузі 

культури і мистецтва 

50 000,00 0,00 0,00 

  Всього 1 942 602,00 1 046 124,87 53,85 



Фізична культура і спорт 
        За І квартал 2021 року по розділу «Фізична культура 

і спорт» касові видатки склали 85 788,27 грн. (44,12%). 

         Фінансування здійснювалося, згідно заходів 

наступних  програм: 

-Програма розвитку фізичної культури та спорту на 

території Зазимської сільської територіальної громади на 

2021р. 

-Програма розвитку позашкільної освіти в Зазимській 

сільській територіальній громаді на 2021р. 

-Програми відзначення та вшанування окремих 

працівників, трудових колективів, категорій громадян, які 

досягли високого професіоналізму і визначних успіхів у 

виробничій, державній, творчій та інших сферах 

життєдіяльності на 2021 рік 



Житлово-комунальне господарство 
Касові видатки по цьому розділу склали 1 263 799,04 

грн. (43,93%), кошти направлені на благоустрій на 

виконання програми благоустрою Зазимської 

сільської територіальної громади на 2021-2023р.р.: 

• Оплата електричної енергії для мережі вуличного 

освітлення на території громади – 617 968,88 грн. 

(94,03%), 

• Субвенції та поточні трансферти підприємствам 

на КП «Рожнівське» (утримання об’єктів 

благоустрою, кладовищ, вивезення ТВП) – 399 

903,46 грн. (52,97%). 

• Ремонт та утримання мережі вуличного 

освітлення громади – 75 000,00 грн., (18,87%). 

• Вивезення та захоронення ТВП – 170 926,70 грн. 

 



Місцева пожежна охорона 

      Касові видатки по цьому розділу 
склали 871 502,91 грн. (62,26%), 
кошти направлені на виконання 
програми «Захист населення і 
територій від надзвичайних ситуацій 
техногенного та природного 
характеру, забезпечення пожежної 
безпеки Зазимської територіальної 
громади  на 2021-2025 роки»: 

• Заробітна плата  з нарахуванням – 
781 063,98 грн. 

• Оплата енергоносіїв – 90 38,93грн. 

 



Видатки спеціального фонду 

       Видаткова частина  бюджету Зазимської 

сільської територіальної громади по спеціальному 

фонду за І квартал 2021року виконана в сумі                

2 476 629,30 грн. на  18,32% до призначеного плану. 

       Виконання видаткової частини сільського 

бюджету по спеціальному фонду за звітний  період 

характеризується такими даними: 

 



ТПКВ 

КМБ 

 
 

Галузь  

  

Найменуванн

я робіт 

Затверджено з 

урахуванням 

змін на  

 І квартал 

2021р. 

Касові  

видатки за  

І квартал 

2021р. 

В т.ч. 

бюджет 

розвитку, 

грн. 

% 
Вико-

на- 
нн я 

0100 Державне управління 495 000,00 79 930,00 79 930,00 16,15 

  Придбання комп’ютерної 

техніки 

165 000,00 79 930,00 79 930,00 16,15 

  Капітальний ремонт даху 

адміністративної будівлі 

Літківської сільської ради 

(погашення кредиторської 

заборгованості за 2020р.)  

330 000,00 0,00 0,00 0,00 

1000 Освіта 2 095 010,00 256 072,53 45 000,00 13,20 

  Продукти харчування 1 900 000,00 211072,53 0,00 11,10 

  Придбання інтерактивних 

комплексів та обладнання 

295 010,00 45 000,00 45 000,00 15,30 

4000 Культура і мистецтво 50 000,00 39132,00 39 132,00 78,26 



6000 Житлово-комунальне господарство 2 118 334,00 1 424 965,86 1 424 965,86 67,27 

  Будівництво частини вуличного освітлення від існуючої 

опори №35  до проектної опори №65 по вул. Погребський 

шлях в с. Погреби Броварського району Київської області 

1 356 856,00 1 332 990,20 1 332 990,20 98,20 

  Виготовлення проектно-кошторисної документації на 

"Нове будівництво мережі вуличного освітлення по вул.              

О. Чижика, вул. Висока в с. Погреби Броварського району 

Київської області 

47 448,00 0,00 0,00 0,00 

  Реконструкція частини мережі вуличного освітлення від 

перехрестя вул. Шевченка та вул. Гаврила Музиченка  до 

перехрестя вул. Набережної з Виноградним переулком в  

с. Літки Броварського району Київської області 

299 982,00 0,00 0,00 0,00 

  Реконструкція частини мережі вуличного освітлення по 

вул. Київська в с. Соболівка Броварського району 

Київської області 

46 248,00 0,00 0,00 0,00 

  Реконструкція частини мережі вуличного освітлення по 

вул. Парнянська в  с. Соболівка Броварського району 

Київської області 

48 026,00 0,00 0,00 0,00 

  Реконструкція частини мережі вуличного освітлення по 

вул. Шевченка в с. Соболівка  Броварського району 

Київської області 

48 211,00 0,00 0,00 0,00 

  Реконструкція частини мережі вуличного освітлення по 

вул. Мельника в с. Зазим’я Броварського району Київської 

області 

45 345,00 44 938,41 44 938,41 99,10 

  Реконструкція частини мережі вуличного освітлення по 

вул. Тростянецька в с. Зазим’я Броварського району 

Київської області 

46 981,00 0,00 0,00 0,00 

  Реконструкція частини мережі вуличного освітлення по 

вул. Лесі Українки в с. Зазим’я Броварського району 

Київської області 

47 937,00 47 037,25 47 037,25 98,10 

  Придбання обладнання (фільтри) для бюветів 131 300,00 0,00 0,00 0,00 



7000 Економічна діяльність 7 221 294,00 676 528,91 650 387,97 9,37 

  Виготовлення проектно-кошторисної документації на 

капітальний ремонт закладів освіти в с. Літки,                     

с. Пухівка Броварського району Київської  

49 480,00 0,00 0,00 0,00 

  Виготовлення проектно-кошторисної документації та 

проходження експертизи на об'єкт: "Капітальний 

ремонт харчоблоку Рожнівського навчально-

виховного комплексу "Загальноосвітня школа І-ІІ 

ступенів - дошкільний навчальний заклад" по вул. 

Свободи, 70 в с. Рожни Броварського району 

Київської області" 

53 165,00 0,00 0,00 0,00 

  Виготовлення проектно-кошторисної документації на 

будівництво універсальних спортивних майданчиків 

в с. Літочки, с. Літки, с. Рожни Броварського району 

Київської області 

105 000,00 0,00 0,00 0,00 

  Капітальний ремонт приміщень бібліотеки, будинку 

культури по вул. Каштанова, 11а в с. Літочки, 

Броварського району Київської області 

300 000,00 285 217,50 285 217,50 95,1 

  Капітальний ремонт приміщень сільського клубу та 

бібліотеки по вул. Гагаріна, 5 в с. Зазим'є 

Броварського району Київської області 

1 067 844,00 282 855,59 282 855,59 26,5 

  Капітальний ремонт (додаткові роботи) приміщень 

сільського клубу та бібліотеки по вул. Гагаріна, 5 в с. 

Зазим'є Броварського району Київської області 

515 486,00 0,00 0,00 0,00 



  Будівництво сільського кладовища по вул. Г. 

Мельника в с. Зазим'є Броварського району 

Київської області  (огорожа, відкриті 

автостоянки, туалети, центральний проїзд) 

(Перша черга) 

3 484 371,00 0,00 0,00  0,00 

  Виготовлення проектно-кошторисної 

документації та проходження експертизи на 

об'єкт: "Капітальний ремонт приміщень 

Пухівської медичної амбулаторії ЗПСМ по                

вул. Деснянська, 1А в с. Пухівка Броварського 

району Київської області 

48 140,00 0,00 0,00 0,00 

  Реконструкція частини системи 

електропостачання вентиляційних систем 

каналізаційної станції по вул. Лісовій,  43-Б в        

с. Зазим'є Броварського району Київської області 

47 355,00 0,00 0,00 0,00 

  Реконструкція автостоянки по вул. Єдності, 57 в 

с. Погреби Броварського району Київської 

області 

438 138,00 0,00 0,00 0,00 

  Виготовлення проектно-кошторисної 

документації  на об'єкт: "Капітальний ремонт 

проїзної частини проїзду по вул. Квітнева с. 

Зазим'я Броварського району Київської області" 

45 255,94 45 255,82 45 255,82 100,00 



  Виготовлення проектно-кошторисної 

документації  на об'єкт: "Капітальний 

ремонт проїзної частини проїзду по 

провулку Деснянський від                           

вул. Деснянська до пров. Деснянський          

буд. №12 в с. Зазим'я Броварського 

району Київської області" 

37 059,06 37 059,06 37 059,06 100,00 

  Власні надходження бюджетних установ 

(від оренди комунального майна на 

утримання об’єктів оренди) 

430 000,00 26 140,94 0,00 6,08 

  Виготовлення нормативно-грошової 

оцінки землі в с. Рожни, с. Літки,                    

с. Літочки та с. Соболівка 

600 000,00 0,00 0,00  0,00 

8000 Інша діяльність 165 000,00 0,00 0,00 0,00 

9000 Міжбюджетні трансферти 1 372 987,00 0,00 0,00 0,00 

  Співфінансування на об'єкт: 

"Будівництво каналізаційної насосної 

станції з напірними трубопроводами по 

вул. Київська в с. Зазим'є Броварського 

району Київської області 

1 372 987,00 0,00 0,00 0,00 

  РАЗОМ: 13 517 625,00 2 476 629,30 2239415,83 18,32 



Презентація закінчена 

Дякуємо за увагу! 


