
Звіт виконання 
бюджету по 

Великодимерській 
селищній раді за 

2020 рік



Структура доходів селищного бюджету 
за 2020 рік

За 2020 рік обсяг доходної
частини бюджету становить 207
868,3 тис.грн., а саме:

до загального фонду– 204 220,2
тис.грн.(в т.ч. трансферти– 62 854,3 тис.грн.),

до спеціального фонду –
3 648,2 тис.грн. (в т.ч. власні надходження

бюджетних установ – 2 568,3 тис. грн.).

Слайд № 2.



Структура надходжень загального фонду селищного 
бюджету за 2020 рік

До загального фонду селищного бюджету за 2020 рік (без врахування
трансфертів) надійшло 141 365 867,07 грн..

Основними бюджетоутворюючими джерелами
селищного бюджету за 2020 рік є:

• податок на доходи фізичних осіб –
91 144 658,41 грн.;

• єдиний податок – 14 813 683,10 грн.;

• акцизний податок – 11 498 695,20 грн. (в т.ч. 
пальне 9 189 722,96грн)

• орендна плата – 8 169 260,69 грн,

• податок на нерухоме майно – 10 695 742,84 грн.

• земельний податок – 4 340 095,08 грн;

• неподаткові надходження – 544 487,55 грн.;

• транспортний податок – 62 750,0 грн,

• рентна плата – 83 404,20 грн.; 

• податок на прибуток підприємств – 13 090,00 
грн.;

Слайд № 3.



Податок на доходи  фізичних осіб

Найбільш вагомим податком загального фонду є податок на доходи фізичних
осіб. За 2020 рік до бюджету надійшло ПДФО у сумі 91 144 658,41 грн.,  

Найбільшими платниками податку є:

• ІП «Кока-кола» - 37 527 199,17 грн,      
(40,2%)

• ТОВ «Рабен Україна» - 11 708 664,83грн,     
(12,7%)

• ТОВ «Рейнарс Україна» - 3 704 283,08грн,        
(4,0%)

• АТ «Мономах» - 2 185 758,58грн,        ( 
2,2%)

• ТОВ «Браун-Формен Україна» - 2 000 814,79 грн,       
(2,2%)

• ТОВ «Бауміт Україна»                 1 661 202,56 грн,

• ТОВ «Маядо» - 1 386 090,52 грн.      (1,4%)

• ТОВ «ФЛАГМАН СТОР»            1 200 721,80 грн.  (1,0%)

Слайд № 5.



Динаміка надходжень ПДФО  в 2018-2020 роках 
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2018 рік- 71 666,6 т.грн 2019 рік- 87897,4 т.грн. 2020 рік- 91144,7 т.грн.



Найбільші платники земельного податку: 
• Південно-західна залізниця – 2 486 905,76 

грн.,

• ТОВ «Аквілон Груп» - 264 240,84 грн.., 

• ТОВ «Топ Транс» - 146 500,0 грн.., 

• ПАТ «ППР Броварський» - 112 910,74 грн., 

• ТОВ «Агро-Кондакт» - 58 964,65грн., 

• ТОВ «Рабен Україна» - 105 936,94 грн., 

Слайд № 7.

2018 рік

2019 рік

2020 рік



Найбільші платники  орендної плати з юридичних осіб:

• ТОВ «Земельний Союз» - 3 122 062,54 грн., 

• ІП «Кока-кола» - 1 984 263,05 грн., 

• ТОВ «Компанія Полісся» - 528 000,0 грн.., 

• ТОВ «БТ Холдинг» - 380 675,32грн.., 

• ТОВ «Стор Сіті-Київ» - 201 209,64 грн., 

• ТОВ «АГРАРІАН ФУД ТЕХНОЛОДЖИЗ 
ПРОДАКШН» - 222 428,90 грн.



Найбільші  платники податку на нерухомість:

• ТОВ «РАБЕН Україна» - 3 283 515,76 грн.., 

• ТОВ «Топ-Транс» - 847 812,29 грн.., 

• ІП «Кока-кола» - 906 467,47 грн., 

• Південно-західна залізниця - 1 007 092,80 грн.,

• ТОВ «Рейнарс Алюмініум» - 551 000,00 грн., 

• ТОВ «БТ Холдинг» - 660 621,09 грн.. 

Слайд № 10.
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2019 рік

2020 рік



Найбільші платники акцизного податку з реалізації суб'єктами господарювання 
роздрібної торгівлі підакцизних товарів за 2020 рік:

• ТОВ «Фора» - 666 645,00 грн.,

• ТОВ «Павл» - 387 698,00 грн.,

• ТОВ «Окко Рітейл» - 236 211,0 грн,  

• ТОВ «Альянс Холдинг» - 111 024,0 грн., 

• ТОВ «Конверс Лінкс» - 146 172,0 грн .,

• СТИСАН ПП   - 165 710,00 грн.

Слайд № 11.



Слайд № 12.

2018 рік

2019 рік

2020 рік

Надходження єдиного податку за 2018-2020 року



Структура     надходжень     спеціального фонду    бюджету 
Великодимерської селищної    ради за  2020 рік

Більшу частину загальних надходжень
спеціального фонду за 2020 рік займають:

- надходження коштів пайової участі у 
розвитку інфраструктури населеного 
пункту – 192 232,44 грн., 

Пікож Н.Г. – 1 657,04 грн.,
Осадча Н.Г. – 13 324,0 грн,
Костенков К.В.- 8 905,60 грн,

Постол А.В. – 107 396,80 грн.,

ТОВ «Компанія «Полісся» - 40 291,0 грн.,

Теплюк ПП – 20 657,84 грн..

екологічний податок – 42 504,99 грн., 

кошти від відшкодування втрат –
754 677,17 грн. (0,1%),

кошти  від продажу земельної ділянки –
90 420,0 грн. (2,0%). 

власні надходження бюджетних установ 
– 2 568 332,81 Слайд № 13.



ІП «Кока-кола» -
40 967 т.грн

ТОВ «Рабен 
Україна»-15 
151,7т.грн

ТОВ «Рейнарс 
Україна» - 4 
282,9т.грн

ТОВ «Земельний 
Союз» - 3 122т.грн,

АТ «Мономах» - 3 
099,0т.грн

ТОВ «Браун-
Формен Україна» -

2 558,4 т.грн

Південно-західна 
залізниця-2 
526,8т.грн

ТОВ «Бауміт 
Україна»-1 
723,8т.грн                

ТОВ «Компанія 
Полісся» -1 605,2 

т.грн

ТОВ «Маядо» -1 
399,9т.грн

Найбільші платники податків протягом 2020 року до селищного бюджету



Видатки загального фонду бюджету
за функціональною структурою

Слайд № 15.



Освіта
За звітний період по розділу 

«Освіта» касові  видатки загального 
фонду склали  86 798 484,82 грн., за 
рахунок цих коштів утримувались 4 навчально-виховних 
об’єднань та 1 ліцей.   

 кошти освітньої субвенції становлять – 43 473 169,27 грн.,

 кошти додаткової дотації – 3 608 500,0 грн.,

 місцеві кошти – 39 716 815,55 грн..

Найбільшу питому вагу за економічною структурою 
складають видатки:

заробітну плату з нарахуваннями (81,1 %) – 70 378 412,73 грн.,

енергоносії (5,3%) – 4 626 763,15 грн.,

продукти харчування  (6,5%) – 5 628 957,59 грн., 

інші поточні видатки (7,1%) – 6 164 351,35 грн..

Плата за харчування за рахунок батьківської    плати     становить 
965 231,55 грн.

Видатки спеціального фонду (БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ) склали

9 011 445,91 грн.
Слайд № 17.



Охорона здоров’я  відпуск лікарських засобів та засобів медичного призначення дітям-
інвалідам, онкохворим та хворим на рідкісні захворювання, на відпуск 
ліків по пільговим рецептам при амбулаторному лікуванні в сумі 1 227 
419,96 грн..

 надання невідкладної медичної  допомоги шляхом виїзду на 
непрофільні виклики до населення населених пунктів громади в сумі 
115 641,15грн..

 заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет  видатки 
становлять 816 273,30 грн..(кошти з місцевого бюджету в сумі  211 311,33 
грн., та за рахунок субвенції з державного бюджету в сумі 604 961,97 грн.)

 На утримання КНП «Броварська багатопрофільна клінічна лікарня» БРР 
БМР витрачено коштів в розмірі  8 180,1 грн. 

• медичної субвенції з державного бюджету профінансовано видатки у 
сумі 3 339 300,0 грн., 

• за рахунок місцевих коштів, шляхом надання субвенції районному 
бюджету на     утримання об’єктів спільного користування: загальний 
фонд 4 415 800,00 грн та спеціальний фонд 425 000грн.

 На покращення надання первинної медичної допомоги населенню 
Великодимерської об’єднаної територіальної громади КНП БРР 
«Броварський РЦПМСД» використані кошти в сумі 2 700 000,0 грн..



Соціальний захист та соціальне забезпечення
Виконання видаткової частини селищного бюджету по 
видатках на соціальний захист та соціальне забезпечення за 
звітний період склало 2 044 205,14 грн.

Фінансування відбувалось відповідно до цільової програми  
«Турбота на 2020 рік»:

КПКВК 3035 «Компенсаційні виплати за пільговий проїзд 
окремих категорій громадян на залізничному транспорті» за 
перевезення залізничним транспортом  окремих категорій 
громадян Великодимерської ОТГ  профінансували – 78 298,64 
грн. 

КПКВК 3242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і 
соціального забезпечення» (в т.ч. матеріальна допомога) 
складає– 1 775 747,43 грн. Одноразова матеріальна допомога 
на лікування інсулінозалежних дітей (10 чол.) – 385,0 тис.грн.

КПКВК 3050 «Пільгове медичне обслуговування осіб, які 
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» за 
відшкодування вартості лікарських засобів постраждалим 
внаслідок аварії ЧАЕС  згідно з постанови КМУ №1303 від 
17.08.1998 року видатки становлять 190 159,07 грн..

Слайд № 21.



Культура, Фізична культура і 
спорт

Відповідно до програми «Розвиток культури у 
Великодимерській об’єднаній територіальній
громаді на 2020 рік» виконання видаткової 
частини бюджету селища по установах культури за 
звітний період  становить 3 904 753,33 грн.

Відповідно до програми «Розвиток фізичної
культури та спорту на території Великодимерської
об’єднаної територіальної громади на 2020 рік»
на протязі звітного періоду по цьому розділу
пройшли видатки на загальну суму 1 500 536,99
грн.

Слайд № 22.



Житлово-комунальне господарство

Слайд № 24.

Касові видатки по цьому розділу склали 5 347 398,92 грн., кошти
направлені на благоустрій на виконання програми «Розвиток, ремонт
та утримання об’єктів житлово-комунального господарства,
благоустрою та соціально-культурного призначення
Великодимерської об’єднаної територіальної громади на 2019-2023
роки» 2020 рік:
 Оплата електричної енергії для вуличного освітлення на території

громади – 1 933 904,67 грн.,
 Послуги по встановленню вуличного освітлення на території

громади в межах населеного пункту – 728 578,64 грн,
 Субвенції та поточні трансферти підприємствам на КП

Великодимерське (утримання об’єктів благоустрою, прибирання
кладовищ, оплата енергоносіїв амбулаторії та ФАП громади) –
2 635 506,85 грн.

 Поточний ремонт дитячого майданчика по вул. Бобрицька, 1 -
49 408,81 грн,



Економічна діяльність

Слайд № 25.

Касові видатки по цьому розділу склали 5 676 126,98 грн., кошти направлені на виконання:
Відповідно до програми «Регулювання та розвиток земельних відносин на території Великодимерської селищної

ради на 2019 – 2021 роки» по КПКВК 7130 “Здійснення заходів із землеустрою”:
 Послуги по розробці проектів землеустрою – 100 000,0
 Проект відведення земельної дідянки вул.Шкільна 15 в с.Рудня – 14 918,27 грн
 Проект відведеня земельної ділянки вул.В.Шевченка в с.Рудня – 9 828,71 грн,
 Проект відведеня земельної ділянки територій кладовищ по громаді – 70 000,0 грн,
 Проведення інвентаризації земель (розробка технічної документації із землеустрою, щодо інвентаризації земель)

– 4 100 000,0 грн.
Відповідно до програми «Розвиток, ремонт та утримання обєктів житлово-комунального господарства,

благоустрою та соціально-культурного призначення Великодимерської об’єднаної територіальної громади на 2019-
2023 роки»

КПКВК 7330 “Будівництво інших об`єктів комунальної власності”:
 Встановлення пандусу приміщення по вул.Промислова 28 – 192 960,0 грн
КПКВК 7461 “Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого
бюджету” :
 Поточний ремонт дороги вул.9 Січня, с.Тарасівка – 198 800,0 грн
 Поточний ремонт вул.Щорса та Різдвяна смт.В.Димерка – 195 200,0 грн.
 Поточний ремонт вул.8-го березня с.Вільне – 198 380,0 грн.
 Поточний ремонт вул.Шевченка с.Вільне – 198 520,0 грн.
 Поточний ремонт вул.Шевченка с.Тарасівка – 198 900,0 грн.
 Поточний ремонт вул.Вокзальна с.Шевченка – 198 620,0 грн.



МІСЦЕВА 
ПОЖЕЖНА 
ОХОРОНА

ІНША ДІЯЛЬНІСТЬ

• цільової програми «Профілактики злочинності, зміцнення правопорядку, 
охорони прав і свобод громадян на території населених пунктів Великодимерської
об’єднаної територіальної громади Броварського району Київської області на 2019 
– 2021 роки» на утримання ГФ Захист у сумі 1 218 341,72 грн.; 

• забезпечення діяльності пожежної охорони – 2 815 695,10 грн. (заробітна 
плата з нарахуваннями – 2 563 221,82 грн., на енергоносії – 14 377,08 грн., 
інші поточні видатки – 238 096,20 грн.).

• Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів- фінансування 
відбувалось відповідно до цільової програми «Охорона довкілля і раціональне 
використання  природних ресурсів Великодимерської обєднаної територіальної 
громади  на 2020-2022 роки» в розмірі - 316 998,0 грн.,

• Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій видатки спрямовані на 
заходи направлення захист населення від пандемії COVID-19, у сумі 120 220,4грн.;

Слайд № 26.



СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД
• Видатки спеціального 

фонду місцевого бюджету 
Великодимерської селищної 
ради за 2020 рік здійснені в 
обсязі  42 839 677,07 грн..:

• інші надходження –
40 148 032,53 грн., (в т.ч. 
бюджет розвитку –
40 148 032,53грн)

• плата за послуги, що 
надаються бюджетними 
установами  – 1 242 681,27 грн. 

• інші джерела власних 
надходжень бюджетних 
установ – 1 448 963,27 грн.

Слайд № 27.



Дякую за 
увагу !!!


