
Звіт  

про виконання 

бюджету 

Пирятинської  

міської об’єднаної 

територіальної 

громади за  

І  квартал 2020 року 



Виконання доходів бюджету міської ОТГ  

загального фонду за І квартал 2020 року 
(без врахування міжбюджетних трансфертів) (грн) 

Затверджений план на рік   106 000 000,00  
 

Затверджений  план на  І квартал 2020  28 142 110,00  
 

Фактично надійшло за  І квартал 2020  25 100 834,24  

Сума перевиконання  до затвердженого  

плану за  І квартал 2020 року   ‒ 3 041 275,76 (89,2%) 
 

Відхилення фактичного показника  

за  І квартал до затвердженого плану на рік ‒ 80 899 165,76 (23,7%) 



Фактичні  надходження бюджету  міської  ОТГ загального фонду                       
за видами власних доходів за І квартал 2020 року (тис грн) 

Факт за 1 квартал 2019 року План на 1 квартал 2020 року Факт за 1 квартал 2020 року 

17 495,2 

857,3 

2 945,9 

3 175,0 

628,4 

9 888,6 11 099,1 

9 940,0 

3 164,0 

3 061,6 

877,4 

11 488,0 

6 882,4 

2 555,4 

3 390,4 

784,7 

28 142,1 
25 100,9 

ПДФО 

Акциз 

Земля 

Єдиний 

податок 

Інші 



Частина чистого 

прибутку (доходу) КП 

2019 2020

21,7 
27,3 

(млн. грн) 

Податок на 

нерухоме майно 

2019 2020

141,8 

273,9 

2019 2020

Інші надходження   

230,3 
306,9 

Інші надходження до бюджету міської ОТГ по загальному фонду за І квартал 2020 року: 

Інші 

надходження  
Власні доходи 

0,6  

млн грн 

25,1 
млн грн 

Рентна плата за 

використання  

природних ресурсів   

2019 2020

9,1 
52,5 

(тис. грн) 



ПДФО (ККД 11010100, 11010200, 11010400, 11010500) 

Найбільші платники податків до бюджету міської ОТГ за І квартал 2020 року по загальному фонду: 

(тис. грн) 
 (11 488,0 тис. грн, що складає  45,8 %  від суми власних доходів) 

 Всього сплачено 5 038,2 тис. грн, що складає 43,9% від загальної суми ПДФО 

ТОВ „ПИРЯТИНСЬКИЙ СИРЗАВОД“  

 

БЮДЖЕТНІ УСТАНОВИ ВИКОНАВЧОГО 

КОМІТЕТУ ПИРЯТИНСЬКОЇ  МІСЬКОЇ РАДИ 

 

Військова частина А3085 

 

 

Охорона здоров’я  -                                          
(в тому числі  ЦРЛ та ПМЦД) 

 



ТОВ  „АТБ-маркет“ 

ТОВ  „ФОРА“ 

(тис. грн) 

підакцизні товари (алкогольні напої, тютюнові вироби) 

підакцизні товари (алкогольні напої, тютюнові вироби) 

ТОВ  „ХВИЛЯ“  
підакцизні товари (алкогольні напої, тютюнові вироби) 

ТЗОВ „ОККО-РІТЕЙЛ“ 
підакцизні товари (алкогольні напої, тютюнові вироби) 

ПАЛЬНЕ 

6 187,0 

(13,44% акцизного податку,  

частка зарахування для ОТГ м. Пирятин 0,004150343) 

 (6 882,4 тис. грн, що складає  27,4 %  від суми власних доходів ) 

Найбільші платники податків до бюджету міської ОТГ за І квартал 2020 року по загальному фонду: 

Акциз (ККД 14021900, 14031900, 14040000) 



ТОВ „Сільськогосподарське підприємство Комбікормовий завод“ 

(СПКЗ) 

ТОВ „Полтава-Капітал“ 

ПАТ „Державна продовольчо-зернова корпорація України“ 

(ДПЗКУ) 

ПАТ "УКРЗАЛІЗНИЦЯ" 

(тис. грн) 

ТОВ „ПИРЯТИНСЬКИЙ СИРЗАВОД“ 

 ( 2 555,4 тис. грн, що складає  10,2 %  від суми власних доходів ) 

Всього сплачено 1 348,0 тис. грн, що складає 52,8 % від загальної суми податку 

Земля (ККД 18010500, 18010600, 18010700, 18010900) 

Найбільші платники податків до бюджету міської ОТГ за І квартал 2020 року по загальному фонду: 



Зінзівер Олег Іванович 

ТОВ "ПКЗ-АГРО" 

Якименко Дмитро Дмитрович 

Тарасенко В'ячеслав Віталійович 

(тис. грн) 
 (3 390,4  тис. грн, що складає  13,5 %  від суми власних доходів ) 

Андрущенко Олександр Васильович 

Єдиний податок (ККД 18050300, 18050400, 18050500) 

Найбільші платники податків до бюджету міської ОТГ за І квартал 2020 року по загальному фонду: 



І група ІІ група ІІІ група IV група 

66,8 893,4 2 230,5 199,7 

123 
платника 

319 
платників 

185  
платників 

7 
платників 

Платники  єдиного  податку  у  розрізі  груп: 

Всього 

3 390,4 тис. грн 634 платника    ̶ 

тис. грн тис. грн тис. грн тис. грн 



КОМУНАЛЬНЕ  ПІДПРИЄМСТВО               

„ПИРЯТИНСЬКИЙ  МІСЬКИЙ  ВОДОКАНАЛ“ 

ПИРЯТИНСЬКІ ГОСПРОЗРАХУНКОВІ ОЧИСНІ СПОРУДИ 

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО „КАШТАН“ 

 132,3 

 32,5 

 35,6 

(тис. грн) 

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГОТЕЛЬ "ПИРЯТИН" 

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ 

"РАЙДУГА" 

 4,8 

 1,0 

 Всього надійшло до бюджету  206,2 тис. грн 

Інші надходження: ПП підприємств комунальної власності (ККД 11020200) 

Найбільші платники податків до бюджету міської ОТГ за І квартал 2020 року по загальному фонду: 



 Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 7 757,6 

 Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету 

видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров`я за рахунок 

відповідної додаткової дотації з державного бюджету 
757,5 

 Базова дотація 586,2 

 Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері 

освіти за рахунок коштів освітньої субвенції 
247,4 

 Інші субвенції з місцевого бюджету 111,3 

 Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з 

особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з 

державного бюджету 
72,6 

(тис. грн) 

ВСЬОГО     ‒     9 532,6 

Структура офіційних трансфертів,                                                                       

що надійшли до бюджету міської ОТГ за  І квартал 2020 року 
 



Структура міжбюджетних трансфертів, що надані з бюджету міської ОТГ          

за  І  квартал  2020  року 

ВСЬОГО РАЙОННОМУ БЮДЖЕТУ — 2561,0 

Соціальний захист населення - 

1 289,6 

Утримання                         

територіального центру  

соціального  обслуговування  

–  1 216,5 
 

Комплексна програма               

соціального захисту та           

соціального забезпечення 

населення  

– 73,1 
 

Охорона здоров’я – 1271,3 

Програма  Співфінансування оплати медичних  послуг, що надаються в 

рамках  програми державних гарантій  медичного обслуговування 

населення,  для покриття вартості комунальних  послуг та 

енергоносіїв - 1 145,0 

Програма щодо запобігання поширення пандемії вірусних  

інфекцій на території  міської ОТГ                                                    

КП „Пирятинська ЦРЛ“  – 100,0   
 

Програма щодо запобігання поширення пандемії вірусних 

інфекцій на території  міської ОТГ                                                    

КП „Пирятинський ЦПМД“  - 20,0 

Програма  закріплення спеціалістів медичної галузі   

в селах  міської  ОТГ – 6,3 
 

(тис. грн.)  



Виконання видаткової частини бюджету  

за кодами економічної класифікації за  І  квартал 2020 року 
(без врахування власних надходжень бюджетних установ)  

(тис. грн.) 
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відрядження тощо) 



Фінансове управління Пирятинської міської ради  

вул. Соборна, 21, м. Пирятин,  

Телефон: (053-58)-2-04-12 

E-mail: pyriatynrfu_mr@ukr.net 

Розділ Бюджет на сайті Пирятинської міської ради: http://pyriatyn.org.ua/pages/c11 

Розділ Громадський бюджет (бюджет участі) на сайті Пирятинської міської ради: 

http://pyriatyn.org.ua/pages/c27 

Сторінка Фінансове Управління Пирятинської міської ради у Facebook: 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100045499901306 

Сторінка Громадський Бюджет м. Пирятин у Facebook: 

https://www.facebook.com/pyriatynrfu.mr 
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